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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Агропромисловий комплекс є складною

соціально�економічною системою, яка сфор�
мувалась у залежності від внутрішнього та зов�
нішнього потенціалу держави та складається з
сукупності галузей національного господар�
ства, що об'єднані у комплекси продовольчих
та непродовольчих товарів. У продовольчому
комплексі особливе місце займає птахопродук�
товий підкомплекс, що останніми роками
стрімко розвивається та є експортноорієнтова�
ною перспективною сферою аграрного бізне�
су.

Економічні перетворення в Україні зміни�
ли механізм організаційно�економічних взає�
мовідносин, що сприяло важливості розвитку
птахопродуктового підкомплексу як стратегі�
чно важливої ланки на основі вдосконалення
методів ведення аграрного бізнесу як у вироб�
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ництві продукції птахівництва та її переробки,
так і у забезпеченні споживача кінцевою про�
дукцією. Враховуючи вищезазначене, особли�
вої актуальності набуває дослідження основ�
них тенденцій розвитку птахопродуктового
підкомплексу АПК України та потенційних то�
чок його зростання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Ряд українських вчених економістів, як Р. Бу�
ряк [2], М. Зубець [1], М. Ільчук [6], М. При�
сяжнюк, П. Саблук [1], С. Сендецька [4], І. Ко�
новал, О. Кирилюк [6] та інші приділяли увагу
в своїх працях функціонуванню птахопродук�
тового підкомплексу АПК. Проте незважаючи
на значну кількість публікацій та їх наукову
значущість, у сучасних умовах господарюван�
ня сучасні тенденції розвитку птахопродуктово�



22
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 19, 2015

го підкомплексу АПК України потребують
від науковців постійних та детальних дослід�
жень.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Мета статті полягає в дослідженні основних
тенденцій розвитку птахопродуктового
підкомплексу АПК України та надані рекомен�
дації щодо покращення його показників.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У наших дослідженнях птахопродуктовий
підкомплекс розглядається як комплекс взає�
мопов'язаних інститутів та механізмів, що взає�
модіють та направлені на створення умов, які
здатні забезпечити розширення виробництва та
конкурентоспроможність підкомплексу зага�
лом, а також господарюючих суб'єктів, що до
нього входять. Підприємства комплексу вироб�
ляють м'ясо птиці всіх видів: куряче, гусяче,
качине, перепелине, індиче, яйця і яйцепродук�
ти, а також на багатьох підприємствах функ�
ціонують свої переробні цехи з глибокою пере�
робкою птиці, фірмова торгівлю, комбікормові
заводи та цехи.

Основою птахопродуктового підкомплексу
є птахівництво, що забезпечує добробут краї�
ни загалом та населення, шляхом постачання
харчових продуктів. У свою чергу галузь пта�
хівництва складається з підгалузей м'ясної та
яйцевої, що займаються виробництвом м'яса та
яєць відповідними сільськогосподарськими
підприємствами та птахофабриками. Особли�
вістю розвитку переробних галузей АПК є за�
лежність від двох складових продуктів, що є
різними у технології виробництва та споживчій
цінності. Первинна переробка забезпечує
трансформацію сільськогосподарської сирови�
ни (м'ясо, яйце) у напівфабрикати, що є сиро�
виною для вторинної переробки та меншою
мірою в товари для кінцевого споживання. Вто�
ринна переробка продукції птахівництва з роз�

витком технологій глибокої переробки сирови�
ни, розширення використання різноманітних
спецій, ароматизаторів, смакових добавок та
інших індигриєнтів перетворюється у вироб�
ництво синтетичних продуктів, що гарантує
помірну харчову цінність продуктів при вико�
ристанні сировини будь�якої якості.

Об'єктивний процес функціонування пта�
хопродуктового підкомплексу відбувається у
напрямку інтеграції та в механізмі його фор�
мування одним із напрямків розвитку є цент�
ралізація. Це відбувається під дією об'єктивних
факторів та як наслідок розвитку ринкової еко�
номіки, ефективності та прибутковості підком�
плексу. Тому все більше факторів сприяє фор�
муванню інтеграційних утворень з метою підви�
щення конкурентоспроможності птахопродук�
тового підкомплексу, внаслідок чого відбу�
вається переорієнтація на модернізацію, інно�
ваційний розвиток, створення системи комуні�
кацій, що здатні вирішити поставлені завдан�
ня.

Галузі, що входять до птахопродуктового
підкомплексу АПК є економічно привабливи�
ми та конкурентоспроможними видами агро�
бізнесу, про що свідчить стійка динаміка зрос�
тання виробництва м'яса птиці і яєць. Комплекс
також має значний експортний потенціал та
перспективи його нарощування, що є однією зі
стратегічних цілей підвищення ефективності
розвитку агропромислового комплексу до 2020
року.

 Дослідження структури виробництва м'я�
са в Україні вказують на те, що особливістю су�
часного стану розвитку галузі птахівництва
впродовж останнього десятиліття є динамічне
зростання чисельності поголів'я птиці усіх
видів, нарощування обсягів виробництва,
збільшення внутрішнього попиту та експорту
продукції. Якщо на початку 2000�х років в усіх
категоріях господарств налічувалося лише
123,7 млн голів птиці, то вже в 2015 р. її чисель�
ність зросла до 214,6 млн голів, тобто на майже
на 73, 5 % [3] (рис. 1).
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Рис. 1 . Структура виробництва м'яса в Україні, %
Джерело: Державна служба статистики України.
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Також суттєвими є зміни у структурі утри�
муваного поголів'я птиці в розрізі основних ка�
тегорія господарств. Частка птиці у сільсько�
господарських підприємствах в 2001 р. стано�
вила лише 20,5 %, тоді як впродовж наступних
15 років вона підвищилася до 56,9 %.

Найбільше поголів'я птиці сьогодні зосе�
реджено у Київській (27,3 млн голів або 12,7 %)
і Вінницькій областях (27,0 млн голів або 12,6
%). Значне поголів'я зосереджено в Черкаській
області — 24,6 млн голів (11,4 %), Дніпропет�
ровській — 18,1 млн голів (8,4 %) та Херсонській
— 12,6 млн голів (5,9 %). Разом у цих областях
утримується 51,1 % всього поголів'я птиці в
Україні та понад 70 % — у сільськогосподарсь�
ких підприємствах [3] (рис. 2).

Внаслідок вдало проведеної модернізації
і залучення інвестицій, а також кращих іно�
земних та вітчизняних технологій виробниц�
тво м'яса птиці зросло протягом 2010—2014
рр. на 26 %. При цьому питома вага м'яса
птиці в структурі виробництва всіх видів м'я�
са підвищилась із 46,3 % до 49,4 % [3] (рис.
3).

Також, важливим продуктом птахопродук�
тового комплексу є виробництво яєць. Протя�
гом 2009—2014 рр. виробництво яєць в Україні
зросло на 15,2 %, що дозволило в повному об�
сязі задовольнити науково обгрунтовані потре�
би споживання населенням у цьому продукті
[5].

За даними Державної служби статистики
України в 2014 р. рентабельність вирощуван�
ня м'яса птиці без промислової переробки в
Україні була від'ємною [3]. Водночас з ураху�
ванням результату від діяльності підприємств
птахопродуктового підкомплексу АПК із по�
вним циклом виробництва м'яса птиці, пов'я�
заної із забоєм, підготовкою, виробництвом
свіжого, охолодженого або замороженого
м'яса, рівень рентабельності становив майже
18%.

Проведені дослідження доводять, що ви�
робництво яєць є високоприбутковим видом
господарської діяльності. Найвищу рента�
бельність при виробництві яєць в 2014 р. отри�
мали агровиробники Івано�Франківської
(157,6 %), Черкаської (60,2 %), Харківської
(53,6 %) та Кіровоградської (49,6 %) областей
[5].

 Збільшення вітчизняного виробництва
м'яса птиці (1,2 млн т) позитивно позначилося
на зовнішньоторговельній діяльності. У 2013
році обсяг експорту м'яса птиці становив 120
тис. т (1,2 % світового експорту), а у 2014 р. —
175 тис. т (1,5 % світового експорту) [5]. Та�
ким чином, серед десяти найбільших світових
експортерів м'яса птиці Україна впевнено по�
сідає дев'яту позицію. Основним імпортерами
є Єгипет, Іран, Молдова, Казахстан, Вірменія,
Грузія. Слід зазначити, що географія украї�
нського експорту значно розширилася за ра�
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Рис. 2. Структура утримуваного поголів'я птиці всіх видів станом на початок 2015 р., %
Джерело: Державна служба статистики України.
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Рис. 3. Динаміка структури виробництва м'яса в Україні, %

Джерело: Державна служба статистики України.
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хунок африканських ринків. Якщо за перші
п'ять місяців 2012 року в країни Африки було
експортовано трохи більше 400 т м'яса птиці,
то вже в поточному році обсяг експорту збіль�
шився в десять разів, в основному за рахунок
Лівії та Ліберії.

 Експорт до країн Європи у 2014—2015 рр.
зріс по м'ясу птиці — в 3,1 рази, до 27,3 млн дол.
Також зріс експорт яєчних продуктів, зокрем
— у першій половині 2014 року ця продукція не
експортувалася, а за аналогічний період 2015
року обсяги експорту становлять 4,5 млн дол.
Водночас негативною тенденцією є те, що внас�
лідок зниження платоспроможності населен�
ня відбулось зменшення внутрішного попиту у
2014 році до 1,1 млн.

ВИСНОВКИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ
Розглядаючи процес функціонування пта�

хопродутового підкомплексу у системі веден�
ня народного господарства, визначено, що
сформувався певний дисбаланс між ростом ви�
робництва продукції птахівництва та стагнації
переробних галузей АПК та машинобудуван�
ня. Такі тенденції негативно впливають на кон�
курентоспроможність підкомплексу загалом. З
усіх галузей, що входять до птахопродуктово�
го підкомплексу України, на сьогодні, найкращі
перспективи збереження конкурентних по�
зицій на внутрішньому продовольчому ринку
та виходу на світовий є у галузі птахівництва.
Реалізація їх повною мірою залежатиме від зва�
женої та ефективної взаємодії виробників, що
здебільшого представлені потужними агрохол�
дингами, та держави в особі органів влади і аг�
рарної науки, яка має і надалі створювати спри�
ятливі умови й надавати підтримку для розвит�
ку не лише птахівництва, але й інших, не менш
важливих галузей птахопродуктового підком�
плексу.

Жодна з галузей тваринництва за ос�
танні 10—15 років не мала такої позитивної
динаміку росту,  як птахівництво.  Цей
досвід необхідно узагальнити для подаль�
шого відродження інших менш успішних
галузей птахопродуктового підкомплексу.
Водночас можливості внутрішнього ринку
щодо забезпечення стійких показників зро�
стання виробництва об'єктивно обмеженні
через його перенасичення продукцією га�
лузі.

Відтак, розвиток птахопродуктового під�
комплексу АПК України можливий за умови
технічного переоснащення та використання

новітніх технологій, що потребує подальших
досліджень і дозволить покращити обсяги ви�
робництва та збільшити експорт як на тра�
диційні світові ринки, так і нові.
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