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Досліджено проблеми правового забезпечення виробничої діяльності підприємств та 
інформаційної підтримки при прагненні України до світового співтовариства та СОТ. 

 
В сучасних умовах прагнення України до світового співтовариства 

вимагає підвищеної уваги питанню ефективного функціонування економіки 
України, проблемі визначення її напрямів, масштабів і глибини взаємодії з 
національними господарствами інших країн. 

Проблема інтеграції України в глобальне конкурентне середовище 
полягає в необхідності інтенсивно розробляти та практично здійснювати 
відповідну державну підтримку і одночасно формувати для цього надійну 
наукову основу. Важливою передумовою налагодження та поглиблення 
світового співтовариства є розвиток правової основи такого співтовариства. 
Вступ до СОТ є однією з основних передумов подальшої інтеграції України до 
Європейської співдружності. Глобалізація поставила перед урядом країни 
проблему пошуку нових форм і методів адаптації економічного та правового 
середовища до вимог здійснення міжнародних відносин. 

Серед наукових праць, які розглядають питання інтеграції України в 
світове співтовариство та проблеми конкурентоспроможності її галузей 
необхідно відмітити таких науковців, як М. Долішній, Л. Дейнеко, Б. 
Данилишина, С. Дорогунцова, Л. Чернюк, А. Мазура, Я. Жаліло та інших. 

Разом з тим недостатньо уваги приділяється питанням інформаційно 
правового забезпечення діяльності підприємств різних галузей як основі 
конкурентоспроможності економіки України та вступу до світового 
співтовариства. 

Процес інтеграції України в глобальне конкурентне середовище робить 
актуальним ряд економічних питань як передумов посилення 
конкурентоспроможності національної економіки. 

Конкурентоспроможність національної економіки передбачає наявність 
конкурентоспроможних галузей виробництва, підприємств, що виробляють 
конкурентоспроможну продукцію. В питаннях дослідження 
конкурентоспроможності економіки України велика увага приділяються 
основним галузям виробництва, тоді як не можна не відмітити важливості АПК 
України на підвищення конкурентоспроможності країни. Однією з галузей, що 
має відношення до АПК є хлібопекарна галузь, яка відіграє важливу роль в 
соціально-економічному розвитку країни.  

Підприємства хлібопекарної галузі мають ряд специфічних особливостей, 
які впливають на ефективність господарювання. Виникає об’єктивна 
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необхідність підвищення ефективності виробництва, яка є основою стабілізації 
виробництва та забезпечення конкурентоспроможності продукції на ринку. 
Вона визначає рівень досягнення об’єктивної мети виробництва та здійснення 
його основних виробничих функцій. 

Організаційно-економічний механізм ефективного функціонування 
хлібопекарної галузі являє собою систему організаційних, економічних, 
технологічних важелів та методів управління, які під час діяльності 
взаємодіють та забезпечують високий рівень рентабельності та ефективності 
виробництва. 

Економічний розвиток країни в контексті європейського вибору вимагає 
удосконалення державного управління економікою. Використання 
адміністративних методів впливу в умовах ринкових відносин призводять до 
дисбалансу та гальмують розвиток економіки. Дана проблема характерна як для 
економіки в цілому, так і для окремих галузей, якою є зокрема і хлібопекарна 
галузь. 

Стратегією соціально-економічного розвитку України на 2004-2015 рр. 
удосконалення механізмів державного регулювання розвитку основних ринків 
продовольчих товарів, до яких, безумовно, належить хліб, визначено одним з 
основних стратегічних завдань в сфері розвитку харчової промисловості [1]. 

Сучасний стан розвитку хлібопекарної галузі характеризується 
планомірним скороченням споживання хліба та хлібобулочних виробів, що 
пов’язано із загальною зміною структури споживання продуктів харчування та 
зменшенням кількості населення країни, зниженням рентабельності продукції, 
повільним оновленням матеріально-технічної бази підприємств, та великим 
ступенем зносу основних засобів. 

Ще однією проблемою функціонування галузі є інформаційне підтримка 
діяльності підприємств галузі та можливість відстоювати свою права. На 
сьогоднішній день існують декілька об’єднань підприємств хлібопекарної 
галузі, серед яких найбільшими є «Укрхлібпром» та Всеукраїнська асоціація 
пекарів. Метою діяльності подібних об’єднань є представництво і захист 
інтересів підприємств, здійснення роботи по визначенню пріоритетних проблем 
в галузі науково-технічного прогресу, спрямованих на проведення сучасної 
технологічної і технічної політики, впровадженню ресурсозберігаючих, 
інтенсивних технологій, сприяння створенню нормативної бази для розвитку 
товарного ринку та підвищення ефективності діяльності підприємств, 
створення системи технічного інформаційного забезпечення та освіти 
учасників; координація спільних дій у напрямку посилення ринкових позицій 
підприємств-членів, активного захисту та лобіювання їх інтересів на 
всеукраїнському та регіональних рівнях тощо [2,3]. 

Вступ до СОТ вимагає від України приведення законодавства в частині 
технічного регулювання у відповідність до практики законодавства країн з 
ринковою економікою. В умовах ринкових відносин правове регулювання 
виробничої діяльності включає законодавство, що встановлює відповідальність 
виробника за якість та безпеку виробленої продукції, технічне регулювання 
шляхом розробки та впровадження технічних стандартів, сертифікацію, 
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навчання, інформаційне забезпечення тощо. Правове регулювання забезпечує 
відповідальність виробника за поставку недоброякісної продукції або за 
недостовірну інформацію про неї, технічні стандарти забезпечують 
відповідність продукції вимогам, державний контроль, акредитацію виробників 
та підтвердження відповідності продукції. 

Нині законодавство країни у сфері виробництва та реалізації хліба і 
хлібобулочних виробів врегульоване низкою Законів України, проте 
спеціального та чинного Закону, який би визначав правові, фінансові, цінові й 
організаційні основи забезпечення належної якості та безпеки хліба та 
хлібобулочних виробів для життя, здоров’я населення і довкілля під час їх 
виробництва, переробки транспортування, пакування, зберігання, реалізації, а 
також ввезення на митну територію України або вивезення з неї, немає [4]. 

Отже, для покращення процесу вступу України до світового 
співтовариства необхідно врегулювати правове забезпечення діяльності 
підприємств країни через прийняття відповідних законодавчих актів та 
запровадити інформаційну підтримку виробників. Необхідний поступовий 
перехід від державного регулювання економіки країни до запровадження 
саморегулюючих механізмів. 
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