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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Системні та структурні зрушення в націо

нальній економіці в останні десятиліття призве

ли до згортання потужностей у високотехно

логічному сегменті господарського комплексу,
що викликало ланцюгову реакцію поглиблен
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Обгрунтовано, що послаблення сировинної спрямованості вітчизняного аграрного сектору залежить від комплексного
розвитку переробно<харчових виробництв, який передбачає диверсифікацію номенклатури випуску готової продукції у відпо<
відності з наявною кон'юнктурою продовольчих ринків, впровадження маловідходних та безвідходних технологій на основі
модернізації і реконструкції виробничо<технічної бази, утилізацію відходів рослинного та тваринного походження. Вста<
новлено, що комплексний розвиток переробно<харчових виробництв дозволить збільшити обсяг виробництва та експорту
продукції з високою доданою вартістю, що сприятиме скороченню сировинного експорту, зокрема сільськогосподарської
сировини, зменшить питому вагу зернових та олійних культур в структурі аграрного експорту, а також забезпечить скоро<
чення непродуктивного імпорту м'яса та їстівних субпродуктів. Доведено, що модернізація переробного сегмента АПК має
відбуватися на принципово нових засадах, в першу чергу, на засадах комплексного використання сільськогосподарської
сировини у всіх фазах агропродуктового ланцюга, щоб паралельно з випуском якісної продовольчої продукції залучати у
господарський обіг значні обсяги рослинних та тваринних відходів, які забезпечать виробництво дешевого біологічного па<
лива та стануть ефективною кормовою добавкою і екологічно безпечним органічним добривом.

It has been substantiated that the reduction of the raw material orientation of the domestic agrarian sector depends on the
integrated development of processing and food production industries, which involves diversification of product range of end
products in accordance with the current state of food markets, introduction of low<waste and non<waste technologies on the
basis of modernization and reconstruction of the production and technical base, utilization of plant and animal waste. It has been
established that integrated development of processing and food production industries will allow to increase the volume of
production and exports of products with high added value, which will facilitate reducing raw exportation, in particular agricultural
raw materials, will reduce the share of grain and oilseeds in the structure of agrarian exports, and will ensure reduction of
unproductive imports of meat and edible by<products. It has been substantiated that modernization of the processing sector of
agroindustrial complex should be based on fundamentally new principles, first of all, on the basis of integrated use of agricultural
raw materials in all phases of the agro<food chain so that, in parallel with the production of quality food products, to attract
significant amounts of plant and animal waste into the economic turnover, which will ensure the production of cheap biofuel and
will become an effective feed supplement and environmentally friendly organic fertilizer.

Ключові слова: сільськогосподарська сировина, переробно*харчові виробництва, додана
вартість, експорт, харчові відходи, інвестиційне забезпечення.

Key words: agricultural raw materials, processing and food production industries, added value,
exports, food waste, investment support.

ня деіндустріалізаційних процесів і посилення
сировинної спрямованості відтворювальних
пропорцій. Центром тяжіння в розвитку націо

нальної економіки стали галузі, які функціону

ють на основі використання мінеральної сиро

вини (гірничо
металургійний комплекс) та уні

кального в світовому масштабі агроресурсно

го потенціалу (аграрний сектор) і зорієнтовані
у переважній більшості на експорт товарів з



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 13, 2018

9

низькою доданою вартістю. Загострення
військового протистояння на Сході України
підірвало виробничо
технічний та ресурсний
потенціал розвитку металургійного виробниц

тва, що мультиплікативним чином відобразило

ся на обсягах експорту недорогоцінних металів
на зовнішні ринки. Відтак найбільшу питому
вагу в структурі українського експорту поча

ла займати сільськогосподарська та харчова
продукція, що зробило аграрний сектор в ос

танні роки основною структуроутворюючою
ланкою національної економіки.

Незважаючи на зростання вагомості аграр

ного сектора в розширеному відтворенні ресур

сно
виробничого потенціалу української еконо

міки, така ланка національного господарства не
використовує повною мірою усі наявні резерви
та можливості стосовно максимізації прибутко

вих надходжень за рахунок нарощення обсягів
виробництва продукції з високою доданою вар

тістю. Досягти значно вищого рівня капіталізації
аграрного та аграрно
продовольчого бізнесу
можна за рахунок комплексного розвитку пе

реробно
харчових виробництв, який передбачає
підвищення в цілому глибини переробки
сільськогосподарської сировини та утилізації
відходів тваринного і рослинного походження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У переважній більшості праць вітчизняних
вчених обгрунтовується необхідність перелом

лення негативного тренду в національному
АПК, який демонструє посилення сировинної
спрямованості аграрного експорту, що супро

воджується численними еколого
деструктив

ними процесами як у сільськогосподарському
землекористуванні, так і у відтворювальній
структурі агропромислового виробництва.
Зокрема в наукових розробках А. Андрейчен

ко, Н. Артамонової, М. Кропивка, Ю. Лупен

ка, М. Максимова, В. Тимчак, Е. Шелудько роз

глядаються пріоритетні напрями послаблення
сировинної орієнтації аграрного сектора украї

нської економіки за рахунок підвищення рівня
комплексності використання унікального за
світовими мірками агроресурсного потенціалу
та модернізації і реконструкції виробничо
тех

нічної бази у переробно
харчовому сегменті
АПК [1—6].

Перспективи АПК України, на думку Н. Ар

тамонової та М. Максимова, тісно пов'язані з по

силенням його комплексного розвитку, основ

ними напрямами якого є: якісне вирішення пол

ітичних питань інтеграції України в ЗВТ, струк

турна перебудова, модернізація аграрного ви


робництва, формування ринкової логістичної
інфраструктури, створення передумов для залу

чення іноземного капіталу, посилення екологі

чного спрямування виробництва на органічну
продукцію, перехід до європейських норм та
стандартів якості і безпеки харчування. Страте

гія розвитку аграрного сектора в контексті
інтеграції України до світового економічного
простору, в тому числі до Європейського Союзу,
повинна базуватися на основі оптимізації та
розширення структури експорту аграрної про

дукції з урахуванням вимог продовольчої без

пеки регіонів, ефективного використання вироб

ничого потенціалу аграрних підприємств, реал

ізації конкурентних переваг виробництва окре

мих видів продукції та стрімким збільшенням
зовнішньоторговельного балансу [2].

Комплексний розвиток переробно
харчових
виробництв, на переконання Е. Шелудько, мож

на забезпечити за рахунок активізації іннова

ційно
інвестиційних процесів, зокрема через за

побігання занепаду переробних підприємств,
техніко
технологічне оновлення їх матеріальної
бази з використанням високих технологій; на

рощування виробництва та розширення асорти

менту продуктів харчування, дефіцит яких має
місце нині на агропродовольчому ринку; розши

рення виробництва аграрної сировини для
підприємств і галузей харчової промисловості,
що є стратегічно важливими і потребують
відродження; забезпечення прискореного впро

вадження сучасних мало
 і безвідходних, ресур

соекономних і екологобезпечних технологій
вирощування і перероблення продовольчої си

ровини та випуску високоякісних і конкурентос

проможних продуктів харчування; забезпечен

ня модернізації допоміжних, сервісних та інших
цехів і служб, від яких залежить ефективність
основного виробництва; створення або розши

рення діючих імпортозаміщуючих виробництв з
метою зменшення обсягів ввезення продоволь

чої продукції, що може вироблятися в країні [6].

Академік НААН України Ю. Лупенко особ

ливий наголос робить на необхідності забезпе

чення інноваційного розвитку аграрної сфери
в цілому, зокрема на технологічному переоз

броєнні підприємств переробної промисло

вості. На його думку, потребують реалізації
такі стратегічні напрями інноваційної діяль

ності, які передбачають технологічне оновлен

ня та розвиток агропромислового комплексу на
інноваційній основі; широке застосування тех

нологій більш чистого виробництва й охорони
навколишнього природного середовища; фор

мування ринку нових продуктів і високих тех

нологій; організацію інтегрованого виробниц
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тва (створення інноваційно орієнтованих кор

порацій, промислово
фінансових груп, аграр

но
промислових холдингових компаній) [4].

В останні роки все більше уваги приділяється
комплексному використанню відходів перероб

но
харчових виробництв у зв'язку з утверджен

ням концепції екологічно чистого виробництва як
важливої передумови зміцнення здоров'я людей
та збереження навколишнього середовища. На
думку А.Андрейченко, потреба переходу до но

вих безвідходних технологій була викликана ро

зумінням того, що існуючі технології виробництв
у переважній більшості є відкритими системами,
в яких нераціонально використовуються при

родні ресурси і формуються значні обсяги
відходів, які є джерелами забруднення навколиш

нього середовища. Іншими словами сучасне сус

пільство занадто марнотратно використовує при

родні ресурси, виробляючи все більше спожив

чих товарів з коротким терміном служби за до

помогою неефективних технологій, що призво

дить до надзвичайної кількості відходів. Світові
тенденції поводження з відходами АПК свідчать
про зміну акцентів щодо їх використання, а саме
про перехід на безвідходне виробництво, що за

безпечує комплексну переробку агропромисло

вих відходів, досягнення економічної, екологіч

ної та соціальної ефективності [1].

В. Тимчак перспективи комплексного розвит

ку переробно
харчових виробництв пов'язує з
ефективнішим використанням вторинної сирови

ни. На переконання вченого, у площині комплек

сного використання сировини харчової промис

ловості перебуває ідея впровадження у вироб

ництво не тільки маловідходних і безвідходних
технологій в окремих технологічних процесах
суб'єктів господарювання, але й використання
відходів як вторинної сировини в інтегрованих
підприємствах, їх об'єднаннях та інших галузях
національної економіки. Застосування відходів у
процесі виробництва продукції дає змогу пере

творювати їх у цінну, часом навіть дефіцитну си

ровину, що використовується у сільському гос

подарстві найчастіше як корми у тваринництві та
добриво у рослинництві; в інших галузях промис

ловості та для вторинної переробки на тому ж
підприємстві, де вони отримані [5].

Підсумовуючи викладене вище, можна зро

бити висновок, що комплексний розвиток пе

реробно
харчових виробництв на основі модер

нізації, реконструкції та технічного переосна

щення виробничого устаткування, впровад

женням технологій поглибленої переробки
сільськогосподарської сировини, розширення
номенклатури продукції з високою доданою
вартістю, утилізації відходів тваринного та рос


линного походження сформує передумови та
технічні і інвестиційні можливості для введен

ня додаткових потужностей на підприємствах
харчової промисловості, що дасть можливість
більше переробляти сільськогосподарської си

ровини в середині країни і поступово зменшу

вати обсяги сировинного аграрного експорту.

Незважаючи на те, що у працях багатьох
вчених комплексний розвиток переробно
хар

чових виробництв пов'язується з впроваджен

ням маловідходних та безвідходних технологій
і формуванням сучасної індустріальної бази
утилізації відходів рослинного та тваринного
походження, фактор ресурсозбереження та
використання вторинної сировини не отримав
належного обгрунтування в контексті наро

щення потенціалу виробництва енергії з віднов

лювальних джерел та упередження загроз про

довольчій безпеці країни.

Тобто комплексний розвиток переробно

харчових виробництв має передбачати збіль

шення обсягів виробництва газоподібного,
рідкого та твердого біопалива, що є більш прий

нятною альтернативою посиленню енергетичної
спрямованості сільськогосподарського вироб

ництва за рахунок розширення посівних площ
культур енергетичної спрямованості, оскільки
паливні ресурси отримуються з відходів пере

робки сільськогосподарської сировини.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою публікації є виявлення передумов та

обгрунтування напрямів комплексного розвит

ку переробно
харчових виробництв як альтер

нативи сировинній спрямованості аграрного
сектора на основі аналізу тенденцій експорту
сільськогосподарської та продовольчої про

дукції, експорту зернових культур, насіння і
плодів олійних культур, а також динаміки не

продуктивного імпорту м'яса та їстівних суб

продуктів і низхідного тренду в динаміці пого

лів'я великої рогатої худоби.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Україна має сприятливі природнокліма

тичні та природно
ресурсні передумови для
розвитку сільськогосподарського виробницт

ва, що й зумовило формування в аграрному сек

торі великих горизонтально та вертикально
інтегрованих підприємницьких структур хол

дингового типу. Високий рівень концентрації
інвестиційного потенціалу дає можливість під

приємствам, які входять у перераховані підпри

ємницькі формування, максимальною мірою
автоматизувати та механізувати процес сільсь
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когосподарського виробництва задля макси

мізації прибуткових надходжень.

Одним з основних рушіїв нарощення обсягів
виробництва сільськогосподарської продукції в
останні роки стала сприятлива для українських
виробників кон'юнктура світових ринків продо

вольства та сировини для виробництва біопали

ва. Тому більшість великих виробників зорієн

товані на розвиток рослинницького сегмента у
зв'язку із наявним попитом на сільськогоспо

дарську сировину та меншими ризиками по

рівняно з розвитком окремих видів тваринниц

тва. Експорт сільськогосподарської сировини
фактично означає вивіз за межі країни доданої
вартості, яка могла б бути створена, якби сиро

вина поступала на переробно
харчові виробниц

тва. Намагання йти шляхом найменшого опору
тобто експорту сільськогосподарської сирови

ни виступає певним демотиватором розвитку
вітчизняного переробного сегмента АПК.

Незважаючи на швидке зростання експор

ту сільськогосподарської та продовольчої про

дукції у 2016 та 2017 році — в середньому більше
10% щорічно, Україна ще не вийшла на рівень
2012 року, коли було зафіксовано максималь

не значення даного показника — 17,88 млрд
дол. (рис. 1) Варто відмітити, що темпи зрос

тання аналогічні тим, що відбувались у 2010—
2011 роках після світової фінансової кризи.

Разом із тим, аграрний експорт України стає
ще більш сировинно орієнтованим, оскільки, як
правило, з країни вивозяться зернові та інші куль


тури на подальше споживання в інших країнах.
Якщо у 2001 році питома вага продукції (продо

вольчих товарів) з високою доданою вартістю в
загальному обсязі аграрного експорту станови

ла 49,6%, у 2008 році — 30,5%, то у 2017 році —
лише 22,2 %. Зменшення питомої ваги продукції
з високою доданою вартістю в структурі аграр

ного експорту пов'язано з тим, що внаслідок дії
політичних факторів були втрачені традиційні
ринки країн пострадянського простору для ук

раїнських виробників харчових продуктів.

У результаті країна недоотримує експорт

ну виручку і додаткові доходи для національ

ної економіки. Крім того, збільшення спожи

вання сільськогосподарської сировини може
розширити можливості переробних підпри

ємств та харчової промисловості в цілому і за

безпечити більш високу питому вагу продукції
з високою доданою вартістю в загальній струк

турі українського аграрного експорту.

В Україні продовжує зростати експорт зер

нових культур і в 2017 році на світових товар

них біржах було продано зерна на 6,5 млрд дол.,
що на 420 млн дол. більше порівняно з попе

реднім роком (рис. 2).

Швидке зростання експортного потенціалу
в цій товарній групі розпочалося на першій хви

лі іноземних інвестицій в Україну — у 2008 році,
коли на глобальних ринках було продано зер

нових на 3,7 млрд дол.

Друга хвиля розширення експортного
потенціалу припала на пік економічного
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Рис. 1. Експорт сільськогосподарської та продовольчої продукції протягом 2001—2017 років
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.
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зростання — 2012 рік,  за результатами
якого Україна отримала 7 млрд дол. екс

портної виручки. Прискорене збільшення
обсягів поставок в даній товарній групі по

значилось на динаміці зростання питомої
ваги зернових у загальному експорті то

варів з України — у 2017 році вона встано

вила черговий рекорд склавши 17,9%, що на

1,2% більше порівняно з попереднім пе

ріодом.

У зв'язку із законодавчим оформленням
Верховною Радою України механізму повер

нення податку на додану вартість великим агро

холдингам, що експортують олійні культури, їх
продажі на світових ринках почали дуже швид

ко зростати. Так, у 2017 році приріст даної то
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Рис. 2. Експорт зернових культур протягом 2001—2017 років
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.
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Рис. 3. Експорт насіння і плодів олійних культур протягом 2001—2017 років
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.
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варної групи склав 33%, що є найвищим значен

ня після світової фінансової кризи 2008—2009
років, до того у 2008 році експорт олійних куль

тур підвищився на 113% (рис. 3).

У цілому, за результатами 2017 року, про

дажі даної товарної групи встановили історич

ний рекорд — 2060 млн дол. Очікується, що
світове споживання рослинних олій порівняно
з поточним сезоном виросте завдяки збільшен

ню попиту з боку Китаю, Індії та Індонезії.
Збільшення експорту до Китаю призведе до
зростання обсягу світової переробки олійних.

Разом із тим, зростає і питома вага частки ол

ійних культур в загальному експорті з України,
віддзеркалюючи таким чином екстенсивний та си

ровинний шлях розвитку національного АПК. У
2017 році вона склала 5,7% проти 2,1% у 2008 році.

Додатковим підтвердженням зміцнення за
Україною ролі сировинного придатку у гло

бальній економіці є усталена багаторічна тен

денція зниження поголів'я великої рогатої ху

доби та інших сільськогосподарських тварин.
Зокрема чисельність корів у 2017 році встано

вила черговий мінімум — 3,6 млн голів, що на
80 тис. голів менше, ніж у 2016 році (рис. 4).

Разом із тим це лише третина від чисельності
2001 року, коли налічувалось 9,42 млн голів. Ра

зом із тим, при стабілізації валютного курсу в
Україні та зростанні внутрішніх доходів,
збільшується імпорт м'яса та їстівних субпро

дуктів, котрі в змозі вироблятись і на підприєм


ствах харчової промисловості України. Так, у
2017 році імпорт даної товарної групи підвищив

ся на 38% порівняно з попереднім роком. Тобто
Україна виступаючи одним з основних експор

терів сільськогосподарської сировини, водночас
є імпортером тієї продовольчої продукції, яку
можуть виробляти вітчизняні підприємства і тим
самим підвищувати рівень комплексності роз

витку агропромислової сфери в цілому.

Це вимагає перегляду пріоритетів держав

ної підтримки переробно
харчових виробництв
для того, щоб забезпечити введення додатко

вих потужностей по переробці тваринницької
та рослинницької продукції, а також утилізації
відходів рослинного і тваринного походження.
Державна підтримка має полягати як у ство

ренні сприятливих інституціональних переду

мов для залучення іноземних інвестицій, так і в
організаційному забезпеченні встановлення
взаємозв'язків між переробно
харчовими
підприємствами та виробниками сільськогос

подарської сировини. На сьогодні переробно

харчові виробництва за винятком тих, які вхо

дять до вертикально інтегрованих підприєм

ницьких об'єднань, відчувають дефіцит в інве

стиціях, тому в цілому має місце високий рівень
спрацьованості виробничого устаткування і
відповідно низький техніко
технологічний рі

вень виробництва готової продукції.

Більше того, втрата традиційних ринків збуту
харчових продуктів на пострадянському просторі
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Рис. 4. Імпорт м'яса та їстівних субпродуктів протягом 2001—2017 років
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.
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і ускладненість виходу на ринки далекого зарубі

жжя, особливо високорозвинених країн, звужу

ють інвестиційні можливості переробно
харчових
виробництв відносно реалізації проектів розши

реного відтворення основного капіталу і відтак
процес модернізації переробного сегмента АПК
гальмується. Тому значна кількість сільськогоспо

дарської сировини експортується через дефіцит
переробних потужностей в Україні і не надто ви

важену політику держави в частині підтримки роз

витку переробно
харчових виробництв.

Водночас модернізація переробного сегмен

та АПК має відбуватися на принципово нових
засадах, у першу чергу, на засадах комплексно

го використання сільськогосподарської сирови

ни у всіх фазах відтворювального процесу в аг

ропродуктовому ланцюзі, щоб паралельно з ви

пуском якісної продовольчої продукції залуча

ти у господарський обіг значні обсяги рослин

них та тваринних відходів, які забезпечать ви

робництво дешевого біологічного палива та ста

нуть ефективною кормовою добавкою для
відгодівлі тварин і екологічно безпечним орган

ічним добривом у рослинництві.

ВИСНОВКИ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Структурні перегини у вітчизняному аграрно

му секторі, які зумовлені надмірною сировинною
спрямованістю експорту сільськогосподарської
продукції, можуть бути подолані за рахунок ком

плексного розвитку переробно
харчових вироб

ництв. Такий розвиток має передбачати введення
додаткових потужностей по переробці рослин

ницької та тваринницької сировини, розширення
номенклатури виробництва готових харчових ви

робів, утилізацію відходів рослинного та тварин

ного походження. Це дасть змогу переробляти
всередині країни більші обсяги сільськогоспо

дарської сировини і збільшувати питому вагу екс

порту продукції з високою доданою вартістю, а
також нарощувати обсяги цінних органічних доб

рив та збільшувати обсяги паливних ресурсів, ви

роблених з відновних джерел. Тому у короткост

роковій перспективі має бути переглянута держав

на політика в частині підтримки переробно
хар

чових виробництв в сторону створення більш спри

ятливих інституціональних передумов залучення
вітчизняних та іноземних інвестицій в модерніза

цію, оновлення, реконструкцію та технічне пере

озброєння виробничо
технічної бази переробно

го сегмента АПК України.
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