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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF FOOD INDUSTRY OF UKRAINE

Забезпечення продовольчої безпеки держави напряму залежить від рівня розвитку харчової промисB

ловості України. Слідування європейським стандартам функціонування галузей харчової промисловості

є пріоритетним завданням, яке поставлено перед Україною в умовах глобалізації та інтеграції до ЄвроB

пейського Союзу. Здатність забезпечити потреби вітчизняного ринку та підвищити рівень конкурентоB

спроможності українських підприємств залежить від чіткого розуміння викликів, які стоять перед страB

тегічно важливою галуззю вітчизняної промисловості.

У статті розглянуто основні проблеми, які стосуються харчової промисловості України, окреслено

перспективи розвитку вітчизняного харчового виробництва. Звернуто увагу на сучасні деструктивні

процеси та негативні тенденції, що характерні галузям харчової промисловості. Розкрито наукові спосB

тереження та узагальнення щодо пріоритетів політики у галузі харчової промисловості. Наголошено на

необхідності розробки стратегічного документу, що визначатиме цілі та пріоритети як підприємств харB

чової промисловості, так і галузі загалом. Відзначено, що в умовах сучасності необхідно покращити інвеB

стиційний клімат та обсяги державної підтримки, підвищити якість управління провідною галуззю екоB

номіки.

Серед основних проблем традиційно залишаються такі позиції: неефективність нормативноBправоB

вого регулювання, відсутність ефективних програм залучення інвестицій, недостатність матеріальноB

технічної бази, відсутність ринків збуту, зменшення прибутковості підприємств тощо. Під впливом складB

них економічних, політичних та епідеміологічних чинників харчова та переробна промисловість УкраїB

ни зазнали змін, які позначилися на попиті на продовольства, процедурі постачання товарів та розвитку

бізнесу.

 Перспективні напрями розвитку галузі повинні бути націлені на підвищення конкурентоспроможB

ності підприємств харчової промисловості, покращення інвестиційного клімату, розроблення стратегічB

них документів, оптимізацію управлінських процесів, захисту інтересів споживачів та працівників, удосB

коналення законодавчої бази.

Дослідження розвитку однієї з найбільш необхідних галузей вітчизняної промисловості надасть можB

ливості для поступового врегулювання економічної ситуації в країні, забезпечення населення високоB

якісною продукцією, підвищення стандартів якості та безпеки продуктів харчової промисловості.

Тому варто сказати, що перспективи розвитку харчової промисловості напряму залежатимуть від

зростання галузі, її конкурентоспроможності та ефективності економічних важелів впливу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Прогресивний розвиток харчової промисловості є

важливим аспектом сучасної політики держави. Не$
обхідність досягнення рівня економічно розвинених
країн світу змушує переглядати інвестиційні, інно$
ваційні, фінансові орієнтири, які забезпечують функ$
ціонування підприємств харчової промисловості в Ук$
раїні. Зважаючи на вагоме значення харчової промис$
ловості у контексті розвитку економіки, забезпечення
продовольчої безпеки, дослідження проблем та перс$
пектив зростання вказаної галузі є актуальним напря$
мом вітчизняної науки.

Виокремлення проблемних аспектів та напрямів по$
дальших теоретичних і практичних спрямувань дозво$
лить грунтовно попередити та подолати труднощі, які
виникають у зазначеній сфері, і сформувати дієві та кон$
структивні заходи щодо дозволять у перспективі досяг$
нути покращення у розвитку харчової промисловості
України, наблизивши її показники до рівня провідних
країн світу. В умовах глибоких кризових явищ опрацю$
вання стратегічно важливих питань розвитку промис$
ловості та промислової політики є ефективним засобом
знаходження шляхів забезпечення подальшого розвит$
ку вказаної галузі, дослідження тенденцій та перспек$
тив її функціонування.

МЕТА РОБОТИ
Метою роботи є розкриття сучасного стану розвит$

ку харчової промисловості, проблем та перспектив її
розвитку. Визначена мета передбачає виконання таких
завдань:

— визначити проблеми, які виникають на сучасно$
му етапі функціонування галузі харчової промисловості;

— сформувати бачення перспективних напрямів
розвитку промисловості України в умовах складної еко$
номічної ситуації.

Ensuring food security of the state directly depends on the level of development of the food industry of Ukraine.

Adherence to European standards for the functioning of the food industry is a priority for Ukraine in the context

of globalization and integration into the European Union. The ability to meet the needs of the domestic market

and increase the level of competitiveness of Ukrainian enterprises depends on a clear understanding of the

challenges facing a strategically important branch of domestic industry.

The article considers the main problems related to the food industry of Ukraine, outlines the prospects for

the development of domestic food production. Attention is paid to modern destructive processes and negative

trends that characterize the food industry. Scientific observations and generalizations on food policy policy

priorities are revealed. Emphasis was placed on the need to develop a strategic document that will define the

goals and priorities of both the food industry and the industry as a whole. It is noted that in modern conditions it

is necessary to improve the investment climate and the amount of state support, to improve the quality of

management of the leading sector of the economy.

Among the main problems traditionally remain such positions as: inefficiency of legal regulation, lack of

effective programs to attract investment, lack of material and technical base, lack of markets, reduced profitability

of enterprises and more. Under the influence of complex economic, political and epidemiological factors, the

food and processing industry of Ukraine has undergone changes that have affected the demand for food, the

procedure for supplying goods and business development.

The study of the development of one of the most necessary branches of domestic industry will provide

opportunities for the gradual settlement of the economic situation in the country, providing the population with

high quality products, raising standards of quality and safety of food products.

Therefore, it should be noted that the prospects for the development of the food industry will directly depend

on the growth of the industry, its competitiveness and the efficiency of economic levers of influence.

Ключові слова: харчова промисловість, інвестиції, виклики та перспективи, інновації, стратегія.
Key words: food industry, investments, challenges and prospects, innovations, strategy.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Гарантування продовольчої безпеки держави напря$

му залежить від розвитку харчової промисловості. Не$
обхідність реалізації потенціалу вказаної галузі в ни$
нішніх соціально$політичних умовах є серйозним ви$
кликом для усіх суб'єктів забезпечення інноваційного
розвитку промисловості. Попри наявні труднощі, хар$
чова промисловість є одним з найбільш конкурентоздат$
них секторів економіки, стрімкий розвиток якого важ$
ливий для української промисловості.

Прогресивність розвитку харчової промисловості
підтверджується статистичними даними. Так, обсяги
реалізації від виробництва харчових продуктів, напоїв
та тютюнових виробів становить більше 20% від загаль$
ного обсягу реалізованої промислової продукції Украї$
ни [1].

Науковці М.П. Сичевський та А.Е. Юзефович наго$
лошують, що харчова промисловість є стратегічним чин$
ником соціально$економічного прогресу суспільства.
Науковці звертають увагу, що поряд із гарантуванням
соціальної безпеки харчова промисловість надає ста$
більну підтримку щодо функціонування ринку для
сільськогосподарських підприємств і домогосподарств
сільського населення; є необхідною складовою агропро$
мислового комплексу[ 2, c. 48—49].

Дійсно, харчова промисловість має серйозний вплив
на економіку держави, обсяг надходжень до бюджетів
різних рівнів, розвиток різних галузей вітчизняної про$
мисловості. Водночас як і більшість напрямів держав$
ного будівництва, у вітчизняній практиці існує значна
кількість проблем, що впливають на потужність націо$
нальної системи харчової промисловості.

1. Низька якість управління харчовою промислові$
стю.

Ефективний менеджмент дозволяє якісно стандар$
тизувати роботу підприємства харчової промисловості,
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упорядкувати управлінські процеси відповідно до вимог
ринкової економіки, задовольняючи інтереси суспіль$
ства та держави.

Іванечко П.М. розглядає проблеми в управлінні, які
виникають на зовнішньому та внутрішньому рівнях
(рівень держави та рівень підприємства відповідно). За$
гальними проблемами залишаються існування застарі$
лих методів управління, використання неефективних
програм, невідповідність облікового забезпечення та
управлінського забезпечення [3].

 Ігнорування процесу впровадження інновацій в уп$
равлінську складову розвитку харчової промисловості
позначається на ефективному контролюванні, прогно$
зуванні та прийнятті якісних рішень. Ефективне управ$
ління галуззю є одним з актуальних проблем, вирішен$
ня якої дозволить оптимізувати процес менеджменту на
підприємствах, розширити виробничі потужності та
ринки збуту.

2. Недостатні обсяги фінансування, інвестиційні
вкладення у розвиток галузей харчової промисловості.

Реалії сьогодення змушують шукати нові інвестиції,
які здатні оновити технологічні процеси та технічну базу
на підприємствах.

Покращення виробничого потенціалу підприємств
та формування потужної система виробництва про$
дуктів харчування, на переконання науковців, визна$
чається належним фінансовим забезпеченням. Гальму$
вання розвитку харчової промисловості, відсутність
інноваційного оновлення, недостатність ефективних
технологій пояснюється неналежним рівнем фінансово$
го забезпечення [4, с. 4].

Низьке фінансування не дозволяє оновити застарі$
ле обладнання, забезпечити впровадження інновацій,
розкрити потенціал, який історично закладений у роз$
витку вказаної галузі на теренах України.

Дослідження, проведені О.В. Коваленко, продемон$
стрували, що обсяги залучених інвестицій є недостат$
німи і майже не застосовуються на вітчизняних підприє$
мствах. Вкладення в українську промисловість 1% ка$
пітальних інвестицій здатне забезпечити підвищення
рівня чистого доходу від реалізації продукції в промис$
ловості лише на 0,292% [5, c. 238].

Незначні витрати на інновації, низькі обсяги фінан$
сування призводять до зношення основних фондів, зни$
ження ступеня технологічного забезпечення поглиблю$
ють проблемні питання матеріально$технічного забез$
печення галузі.

3. Низька якість законодавчих положень, що регла$
ментують особливості функціонування харчової про$
мисловості.

Попри те, що укладання Угоди про Асоціацію пе$
редбачало гармонізацію та підвищення стандартів ре$
гулювання харчової промисловості, очікуваного вдос$
коналення не відбулося.

Вихід на європейський ринок збуту залишається
значною проблемою галузі, вирішення якої передбачає
рішучі та ефективні кроки щодо поширення та викори$
стання кращого європейського досвіду регламентації та
реалізації політики у зазначеній сфері.

Фахівці вважають, що якісні зміни, пов'язані з гар$
монізацією українського законодавства з європейським
відкриє для українських виробників широкі можливості
диверсифікації експорту продукції на світовий та євро$
пейський ринок, дозволить бути учасником процесу дер$
жавних закупівель в ЄС [6, c. 9].

4. Складна економічна, політична та епідеміологіч$
на ситуація.

Кризові явища суспільного життя в Україні створю$
ють несприятливу ситуацію як на внутрішньому, так і
на зовнішньому ринках, що впливає на обсяги постачан$
ня продукції, інвестиційний клімат, ринки збуту тощо.

Швець Ю.О та Бутенко А.А. переконані, що неста$
більна економічна та політична ситуація у країні є знач$
ною проблемою, що спричиняє несприятливий клімат

для іноземних інвесторів. Це призводить до погіршен$
ня економічних показників скорочення попиту і обсягів
виробництва продуктів харчової промисловості [7, c. 73].

Важливо, щоб навіть у складних умовах управління
галуззю харчової промисловості, керівники орієнтува$
лися на кінцевого споживача та підтримували високі
стандарти, які притаманні вітчизняній моделі вказаної
галузі господарства.

У Стратегії розвитку експорту продукції сільсько$
го господарства, харчової та переробної промисловості
України на період до 2026 року виділено також пробле$
ми, пов'язані зі зміною агрокліматичних умов, стиму$
люванням пропозиції в умовах обмеженого попиту, га$
рантуванням безпечності продукції, поліпшенням умов
доступу вітчизняних експортерів до зовнішнього ринку
[8].

Безумовно, кон'юнктура вітчизняного та зарубіж$
ного ринків повинна братися до уваги при створенні
можливостей реалізації продукції з метою розкриття
потенціалу агропромислового сектору та забезпечення
промислової безпеки держави.

Аналіз стану галузей АПК, проведений Міністер$
ством розвитку економіки, торгівлі та сільського гос$
подарства у 2020 році, продемонстрував, що збільшен$
ня обсягів сільськогосподарської продукції відбулося
тільки у 6 областях країни, що змушує переглянути пи$
тання практичної реалізації стратегічних орієнтирів у
зазначеній сфері [9].

Потрібно розуміти, що покращення показників це
результат не тільки ефективної реалізації програм та
заходів, це і державна підтримка, механізми контролю,
економічні важелі впливу. Питому вагу також відіграє
стимулювання та субсидування товаровиробників.

Надскладні економічні та епідеміологічні проблеми
також істотно вплинули на харчову промисловість та
агробізнес. Ю. Терещенко переконана, що основними
викликами сьогодення є порушення процедури поста$
вок, зниження ефективності торгівлі на міжнародній
арені, труднощі в управлінні робочою силою [10].

Не менш важливою проблемою в умовах пандемії
стає забезпечення захисту та підтримки здоров'я пра$
цівників харчової промисловості. Фактори забезпечен$
ня безпеки працівників, безпеки та якості продукції сьо$
годні напряму залежать від управлінської складової
функціонування галузі.

 Беззаперечно, харчова промисловість потребує
впровадження дієвих систем управління безпечністю
харчових продуктів (СУБХП), заснованих на принципах
аналізу небезпеки та критичного контролю, які дозво$
лять харчовій промисловості якісно виконувати свої
функції та підтримувати довіру споживачів до безпеки
та доступності продуктів харчування в часи складної
епідеміологічної обстановки [11, с. 1].

Умови ринку стали максимально несприятливими
для експорту та ведення міжнародної торгівлі. Засто$
сування різноманітних обмежень має негативний вплив
на обсяги постачань вітчизняної продукції.

Безумовно, зміна існуючих умов розвитку галузі
зумовили появу нових викликів для виробництва та
реалізації продукції харчового промисловості. Водно$
час невирішеними залишаються проблеми, які і раніше
деструктивно впливали на різні сектори та галузі про$
мисловості.

До таких чинників стримувань вчені традиційно
відносять:

— недостатній рівень платоспроможного попиту на
харчові продукти;

— диференційовану привабливість галузей харчової
промисловості для іноземних інвесторів;

— вплив неконтрольованих та непередбачуваних
факторів на результати виробництва; недосконалість
економічних регуляторів [2, c. 51].

Потрібно погодитися, що недостатність оновлення
виробничої бази, недостатність доходів населення, не$
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ефективність економічних регуляторів, пріоритетність
одних галузей харчової промисловості (олієжирової,
тютюнової) над іншими продовжують порушувати
стійкість та стабільність вітчизняного промислового
виробництва.

Інакше кажучи, в сучасних умовах окрім традицій$
них викликів, які дестабілізують розвиток харчової про$
мисловості, з'являються нові проблеми, які спричинені
обмеженнями та наслідками пандемії COVID$19.

Перспективи розвитку галузі в Україні значною
мірою визначатиметься процесами пошуку нових ринків
збуту, підвищенням якості продуктів, забезпеченням
стійкого інноваційного розвитку.

О.Л. Мармуль вважає, що перспективи розвитку
харчової промисловості оцінюються потенціалом зро$
стання галузі, оцінкою обсягу інвестицій, конкуренто$
спроможності галузі як на внутрішньому, так і зовніш$
ньому продовольчих ринках, стабільністю попиту на
продукцію, коливаннями що його супроводжують на
короткостроковій та довгостроковій перспективі [12,
c. 128].

Значною мірою, інноваційна та управлінська скла$
дова розвитку харчової промисловості залишатимуть$
ся актуальними питаннями перспективного планування

Існує висока ймовірність, що попит на продукцію
харчової промисловості не буде таким значним, як ран$
іше, обсяг витрат на продукцію харчової промисловості
суттєво скорочуватиметься. Нові шляхи управління ри$
зиками повинні бути адаптовані до змін, які відбувають$
ся у зв'язку з нестабільністю та невизначеністю сучас$
ного стану ринку.

Науковці пропонують такі кроки, які у перспективі
будуть корисними для врегулювання процесів, що відбу$
ваються у галузі харчової промисловості. Зокрема, слід:

— проводити моніторинг ринків попиту за допомо$
гою системи гнучких прогнозів;

— розвивати альтернативні джерела постачання
продукції;

— створити алгоритми та заходи, що мінімізують
наслідки пандемії щодо усунення дисбалансів;

— здійснювати моніторинг ризиків та забезпечити
підтримку бізнесу [13].

Система прогнозування та управлінський вплив
істотно впливають на подальше функціонування харчо$
вої промисловості в господарському комплексі Украї$
ни. Не потрібно забувати і про створення ресурсної
бази, здійснення економічних кроків та процедур, оріє$
нтування на споживача, створення конкурентоспро$
можної продукції тощо.

Основними чинниками, які визначають тенденції
подальшого розвитку харчової промисловості, є на$
явність сировинних ресурсів, потужностей для розвит$
ку, попиту на продукцію та коштів для фінансування
розвитку підприємства [14, c. 134].

На порядку денному також знаходиться питання
підвищення конкурентоспроможності галузі як на внут$
рішньому, так і на світовому рівні. Окрім модернізацій$
них процесів та залучення інвестицій, повинні відбува$
тися кардинальні зміни в системі управління. Потрібно
передбачити застосування механізмів контролю за
діяльністю підприємств, розвивати сировинну базу, про$
водити комплексні заходи щодо впровадження кращих
практик використання ресурсів, реалізовувати антикри$
зову політику.

Сьогодні як ніколи необхідно розробити програм$
ний документ, що враховуватиме основні виклики та
тенденції розвитку галузі, прогнозуватиме розвиток
ринкових відносин та враховуватиме взаємозв'язок хар$
чової промисловості з іншими галузями.

І.М. Семенчук, К.Ю. Мала наголошують на важли$
вості розробки окремої стратегії, щоб визначала би цілі
діяльності підприємств харчової промисловості з ура$
хуванням конкурентних переваг та сучасних форм та
методів конкурентної боротьби [15, c. 60].

Вважаємо, що існує також необхідність розробки
загальнодержавного стандартизованого документу,
який містив би рекомендації та пріоритети роботи
різних суб'єктів реалізації політики в галузі харчової
промисловості.

Окремі науковці вважають, що стратегія розвитку
харчового підприємства повинна бути спрямована на
розширення сфери діяльності цього підприємства з ме$
тою отримання додаткового прибутку [16, c.114].

Однак говорити про те, що забезпечення ефектив$
ності роботи підприємств обмежується виключно роз$
ширенням потужностей та отриманням доходу також
можна вважати помилковим. Стратегічне планування
повинно дозволити розкрити потенціал підприємства,
удосконалити організаційно$управлінську складову,
правильно розподілити ресурси, зміцнити позиції
підприємства і забезпечити його конкурентоспро$
можність.

Важливо також оптимізувати виробничі процеси,
передбачити механізми реалізації продукції, підвищи$
ти якість та безпечність продуктів харчування. Це пи$
тання лежить у площині вітчизняних інструментів кон$
тролю, що повинні ретельно слідкувати за дотриманням
вимог щодо безпеки продукції, її відповідністю стандар$
там якості.

ВИСНОВКИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ
Проведений огляд проблемних питань функціону$

вання галузі харчових промисловості продемонстрував,
що існує ряд проблем управлінського, економічного,
нормативного характеру, які деструктивно впливають
на розвиток харчової промисловості. Відсутність необ$
хідних інвестиційних вкладень, заходів державної
підтримки, створюють несприятливих клімат для роз$
витку галузі. Глибока економічна, політична та епіде$
міологічна кризи загострюють існуючі проблем, що де$
стабілізують роботу підприємств та галузей харчової
промисловості, змушують шукати нові можливості фун$
кціонування ринку збуту продукції. Особливого значен$
ня набуває питання прийняття стратегічного докумен$
ту, який повинен визначити перспективні напрямки роз$
витку харчової промисловості у короткостроковій та
тривалій перспективі.

Перспективи розвитку харчової промисловості на$
пряму залежатимуть від зростання галузі, її конкурен$
тоспроможності, ефективності економічних важелів
впливу, розвитку ринкової моделі виробництва, адап$
тованої до вітчизняних реалій.

Подальші напрями досліджень повинні розкрива$
ти особливості управління галуззю в умовах кризо$
вих явищ, визначати актуальні шляхи залучення інве$
стицій, містити глибокі соціологічні та статистичні
дослідження ринку. Особливу увагу необхідно звер$
нути на прийняття стратегічних документів, зміст
яких повинен стосуватися питань подальшого розвит$
ку галузі харчової промисловості та забезпечення її
зростання.

Література:
1. Розвиток харчової переробної промисловості за

2018 рік. Інформаційно$аналітичний портал АПК Украї$
ни. URL: https://agro.me.gov.ua/ua (дата звернення
01.02.2021).

2. Сичевський М.П., Юзефович А.Е. Розвиток хар$
чової промисловості: акценти державної політики. Еко$
номіка АПК. 2014. №7. С. 46—51.

3. Іванченко П.М. Проблеми харчової промисло$
вості в контексті управління галуззю. URL: www.pdaa.$
com.ua/np/pdf4/5.pdf (дата звернення 01.02.2021).

4. Ільчук В.П., Шпомер Т.О., Калініченко М.Ю. Проб$
леми та перспективи фінансового забезпечення розвит$
ку харчової промисловості України. Фінансові до$



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 3/202170

слідження. 2019. № 2 (7). URL: http://ir.stu.cn.ua/ 12345$
6789/20269 (дата звернення 01.02.2021).

5. Бондарєв Т.Б, Сінічкіна Л.В. Харчова промис$
ловість: засади правового регулювання в Україні. URL:
https://books.google.com.ua/ books?id=nu9tBgAA$
QBAJ&lpg=PP1&hl=uk&pg=PP1#v=thumbnail&q&$
f=false (дата звернення 01.02.2021).

6. Коваленко О.В.,Коткова Н.С. Інноваційно$інвес$
тиційне забезпечення технічної модернізації як основа
зростання конкурентоспроможності харчової промис$
ловості. Продовольчі ресурси. 2020. № 14. С. 230—240.
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pr_2020_14_26 (дата
звернення 01.02.2021).

7. Швець Ю.О. Аналіз сучасного стану харчової
промисловості України на внутрішньому та зовнішньо$
му ринках. Науковий вісник Міжнародного гуманітар$
ного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2018.
Вип. 30. С. 71—74.URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
Nvmgu_eim_2018_30_17 (дата звернення 01.02.2021).

8. Стратегія розвитку експорту продукції сільсько$
го господарства, харчової та переробної промисловості
України на період до 2026 року: розпорядження Кабі$
нету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 588$р.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/588$2019$%D1%80
(дата звернення 01.02.2021).

9. Стан галузей АПК. Інформаційно$аналітичний
портал АПК України. 2021. 4 лютого. URL: https://
agro.me.gov.ua/ua/investoram/monitoring$stanu$apk/stan$
rozvitku$apk/stan$galuzej$apk (дата звернення 01.02.2021).

10. Терещенко Ю.В. COVID$19: Вплив на харчову
промисловість та агробізнес. URL: https://home.kpmg/
ua/uk/home/media/press$releases/2020/04/vplyv$na$
kharchovu$promyslovist.html (дата звернення 01.02.2021).

11. COVID$19 та безпека харчових продуктів: Ке$
рівництво для харчових підприємств: тимчасове керів$
ництво. 07 квітня 2020 року. URL: https://apps.who.int/
iris/bitstream/handle/ 10665/331705/WHO2019$nCoV$
Food_Safety$2020.1$eng.pdf (дата звернення 01.02.2021).

12. Мармуль Л.О. Основні проблеми ефективного
функціонування харчової промисловості України: ре$
цензія. Економіка АПК. 2014. № 10. С. 128—131.
URL:https://books.google.com.ua/books?id=nu9tBg$
AAQBAJ&lpg=PP1&hl=uk&pg=PP1#v=thumbnail&$
q&f=false (дата звернення 01.02.2021).

13. Гаврилюк О.О., Терещенко Ю.В. Харчова про$
мисловість та агробізнес: вплив COVID$19 URL https://
home.kpmg/ua/uk/home/insights/2020/03/ agribu$
siness.html (дата звернення 01.02.2021).

14. Любович А.А., Тарасова К.І. Аналіз харчової про$
мисловості України. Статистика $інструмент соціально$
економічних досліджень: збірник наукових студентських
праць. Вип. 4. Ч. І$Одеса, ОНЕУ. 2018. С. 128—135.

15. Семенчук І.М., Мала К.Ю. Шляхи підвищення
конкурентоспроможності підприємств харчової про$
мисловості. Агросвіт. 2019. № 4. С. 56—61.

16. Денисюк І. Стратегія розвитку підприємства хар$
чової промисловості: економічна сутність. Економічний
аналіз. 2013. Т. 12 (3). С. 112—115. URL: http://nbuv.gov.$
ua/UJRN/ecan_2013_12%283%29__25 (дата звернення
01.02.2021).

References:
1. The official site of Information and analytical portal

of the agro$industrial complex of Ukraine (2019),
"Development of food processing industry in 2018", available
at: https://agro.me.gov.ua/ua (Accessed 01.02.2021).

2. Sychevsky, M.P. and Yuzefovich, A.E. (2014),
"Development of the food industry: accents of the state
policy", Ekonomika APK, vol. 7, pp. 46—51.

3. Ivanchenko, P.M. (2009), "Problems of the food
industry in the context of industry management", available
at: www.pdaa.com.ua/np/pdf4/5.pdf (Accessed 01.02.2021).

4. Ilchuk, V.P. Shpomer, T.O. and Kalinichenko M.Yu.
(2019), "Problems and prospects of financial support for

the development of the food industry of Ukraine",
Finansovi doslidzhennia, [Online], vol. 2 (7), available
at: http://ir.stu.cn.ua/ 123456789/20269 (Accessed
01.02.2021).

5. Bondarev, T.B. and Sinichkina, L.V. (2014),
Kharchova promyslovist': zasady pravovoho rehuliuvannia
v Ukraini [Food industry: principles of legal regulation in
Ukraine], Arzainger, Kyiv, Ukraine.

6. Kovalenko, O.V. and Kotkova, N.S. (2020), "Inno$
vation and investment support of technical modernization
as a basis for increasing the competitiveness of the food
industry", Prodovol'chi resursy, [Online], vol. 14, pp. 230—
240, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pr_2020_$
14_26 (Accessed 01.02.2021).

7. Shvets, Y.O. (2018), "Analysis of the current state of
the food industry of Ukraine in the domestic and foreign
markets", Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho
universytetu, [Online], vol. 30, pp. 71—74, available at:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2018_30_17
(Accessed 01.02.2021).

8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Order "Stra$
tegy for the development of exports of agricultural
products, food and processing industries of Ukraine until
2026", available at: https://zakon.rada.gov.ua/go/588$
2019$%D1%80 (Accessed 01.02.2021).

9. The official site of Information and analytical portal
of the agro$industrial complex of Ukraine (2019), "The state
of the branches of the agro$industrial complex", available
at: https://agro.me.gov.ua/ua/investoram/monitoring$
stanu$apk/stan$rozvitku$apk/stan$galuzej$apk (Accessed
01.02.2021).

10. Tereshchenko, Yu.V. (2020), "COVID$19: Impact
on the food industry and agribusiness", available at: https:/
/home.kpmg/ua/uk/home/media/press$releases/2020/04/
vplyv$na$kharchovu$promyslovist.html (Accessed
01.02.2021).

11. The official site of The State Service of Ukraine on
Food Safety and Consumer Protection (2020), "COVID$19
and Food Safety: A Guide for food companies" available at:
https://dpss.gov.ua/storage/app/sites/12/uploaded$files/
korusnaInformazia/15$04$2020$covid$19$ta$bezpeka$
kharchovikh$produktiv$kerivnitstvo$dlya.pdf (Accessed
01.02.2021).

12. Marmul, L.O. (2014), "The main problems of
effective functioning of the food industry of Ukraine",
Ekonomika APK, vol. 10, pp. 128—131, available at: https:/
/books.google.com.ua/books?id=nu9tBgAAQBAJ&lpg=$
PP1&hl=uk&pg=PP1#v=thumbnail&q&f=false (Accessed
01.02.2021).

13. Gavrilyuk, O.O. and Tereshchenko, Yu.V. (2020),
"Food industry and agribusiness: the impact of COVID$19",
available at: https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/
2020/03/ agribusiness.html (Accessed 01.02.2021).

14. Lyubovich, A.A. and Tarasova, K.I. (2018), "Analysis
of the food industry of Ukraine", Statystyka — instrument
sotsial'no$ekonomichnykh doslidzhen': zbirnyk naukovykh
students'kykh prats', [Online], vol. 4, no.1, available at:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/
6992/1/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%$
D0%B7%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%$
D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%$
BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%$
D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%$
A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%$
B8.PDF (Accessed 01.02.2021).

15. Semenchuk, I.M. and Mala, K.Yu. (2019), "Ways to
increase the competitiveness of food industry enterprises",
Agrosvit, vol. 4, pp. 56—61.

16. Denisyuk, I. (2013), "Strategy of development of the
enterprise of the food industry: economic essence", Eko$
nomichnyj analiz, vol. 12 (3), pp. 111—115, available at:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2013_12%283%29__25
(Accessed 01.02.2021).
Стаття надійшла до редакції 19.02.2021 р.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


