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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Локомотивом розвитку української економіки після

кризового періоду мають стати галузі, які забезпечують
створення високої доданої вартості та потребують мак%
симального залучення до циклу виробництва резуль%
татів діяльності з інших сфер (показник валової дода%
ної вартості є найвижчим у сфері торгівлі — 16,7%, у
переробній галузі він становить 12,7%). Багато науковців
та практиків наголошують на тому, що сировинна оріє%
нтація експортної діяльності має бути змінена на вироб%
ництво якісної, науко% та трудоємної, конкурентної
продукції.

Світові країни%лідери роблять акцент саме на цьо%
му принципі, а тому у Китаї та Пд. Кореї частка пере%
робної промисловості у структурі ВВП складає понад
30%, у Німеччині на Польщі — близько 20%, а в Україні
лише 14%.

Продукція галузей переробної промисловості по%
винна володіти високими конкурентними перевагами
для того, щоб забезпечувати відповідний рівень життя
всередині країни та робити можливим її збут та просу%
вання за кордоном. Особливістю цих галузей є те, що
вони об'єднують навколо себе інші галузі економіки, тим
самим інвестуючи їх розвиток.
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У статті обгрунтовується важливість розвитку та підтримки переробної промисловості на прикладі країн,

що розвиваються або вже є світовими лідерами. Проаналізовано стан та результати діяльності м'ясоперероб�

ної галузі та здатності вітчизняних підприємств задовольнити попит на внутрішньому ринку, грунтуючись

на показники діючих на ринку підприємств, індексу промислової продукції, динаміки виробництва та зайня�

тості. Автор досліджує динаміку зовнішньої торгівлі за основними видами м'яса та ковбасних виробів за дво�

ма напрямами: за видовою структурою експортно�імпортних операцій — для з'ясування тих груп імпортної

продукції, що можуть бути замінені за рахунок власного виробництва; за географічною направленістю —

для перевірки збалансованості географічної диверсифікації та врахування соціально�політичних ризиків. У

результаті проведеного аналізу було виявлено ряд проблем та негативних тенденцій розвитку м'ясоперероб�

ної галузі України і було запропоновано шляхи для їх усунення або подолання.

The importance of development and support of processing industry is showed comparing with developing and

world�leading countries. A state, results of activity and ability for self�provision of the meat�processing industry are

analyzed, based on quantity of operating firms in the market, indexes of industrial production, production and

employment dynamics. The author studies international trade dynamics by two ways: the first one by studying types'

structure of export/import operations to find out, which types of import products can be changed with national

production; the second, by studying geographical orientation to check out geographical diversification and take into

account socio�political risks. Conducted analysis revealed some problems and negative tendencies in development of

a meat�processing industry in Ukraine, but a list of strategies to overcome these problems was suggested.
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Так, виготовлення будь%якого продукту у цій галузі
вимагає наявності таких складових: сировини відповід%
ної якості за найнижчою ціною, і це можуть бути ре%
зультати діяльності сільського господарства, добувної
промисловості та ін.; створення нових робочих місць та
наявності кваліфікованих працівників, що стимулює
розвиток освіти та постійного підвищення кваліфікації
(в Україні лише 8% (або 1,4 млн ос.) працівників від за%
гальної зайнятості населення зайняті у переробній про%
мисловості, у Чехії — 26%, у Словаччині — 23%, у
Польщі та Німеччині — 19% у Пд. Кореї — близько 17%);
сучасних технологій виробництва (продукція машино%
будування, розвиток науки та прикладних досліджень);
залучення прямих іноземних інвестицій (в Україні їх
частка у цій галузі становить 26% від загального обсягу
інвестицій в економіку країни; для порівняння: у Польщі
цей показник складає 59%, у Пд. Кореї — 45%) та наяв%
ності розвиненої інфраструктури ринку для реалізації
вироблених товарів.

Сукупність усіх вищевказаних факторів вплинула на
те, що частка експорту товарів переробної промисло%
вості у структурі експорту розвинених країнах досить
висока, зокрема: у Китаї становить майже 94%, у Ту%
реччині — 78%, а в Україні — лише 59%.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема продовольчої безпеки, яка є результатом
розвитку внутрішнього ринку, країни знаходиться у
центрі досліджень багатьох українських науковців, а
саме В.М. Гейця, Л.В. Дейнеко, Т.О. Осташко, О.В. Шуб%
равської та ін. При цьому міжнародні організації постій%
но проводять моніторинг стану агропродовольчої сфе%
ри різних країн світу. Також сучасні тенденції перероб%
ної промисловості знаходиться у полі зору вітчизняних
об'єднань підприємців, які намагаються вчасно поміти%
ти негативні загальноекономічні тренди та спрямувати
зусилля на їх покращення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є виявлення стану та основних трендів

розвитку м'ясопереробної галузі України, з'ясування
проблем у даній сфері та рекомендація окремих на%
прямів для їх мінімізації або усунення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Можна погодитися, що саме галузі переробної про%

мисловості мають стати ключовими у процесі структур%
ної перебудови економіки України. Враховуючи істо%
ричний розвиток господарства нашої країни, її вдалого
географічного розташування та внутрішнього потенці%
алу, виробництво продуктів з м'яса та м'ясних субпро%
дуктів є надзвичайно перспективним напрямом. Так,
дослідники з Інституту економіки та прогнозування заз%
начають, що кожна додатково реалізована гривня у га%
лузі виробництва харчових продуктів забезпечує 2,3 грн.
зростання у випуску цього виду продукції, а також
сприяє підвищенню оплати праці на 0,35 грн. [11]. Вище
значення мультиплікативного ефекту може було по%
мічене лише у галузі виробництва коксу та ядерних ма%
теріалів.

Аналізуючи основні показники розвитку галузі м'я%
сопереробки, зауважимо, що у 2010—2012 рр. кількість
реально працюючих підприємств знижувалася, проте у
2013 р. ця тенденція змінилася і на сьогодні у галузі фун%
кціонує 882 господарюючі одиниці (рис.1). Помітне та%

кож постійне зростання чисельності
зайнятих у галузі з 50,1 тис. ос. у 2010 р.
до 62,3 тис. ос. у 2013 р., що свідчить про
екстенсивне розширення діючого вироб%
ництва. Позитивним трендом є додатнє
значення індексу промислової продукції
(мінімальний показник 103,9% у 2012 р.,
максимальне значення 110,5% у 2013 р.),
хоча в інших галузях переробної про%
мисловості (навіть блоку виробництва
харчових продуктів) спостерігаєтся ско%
рочення фактичного обсягу випуску
(зокрема, у виробництві напоїв, хліба та
хлібобулочних виробів) [9].

При цьому загальний обсяг капі%
тальних інвестицій в переробну промис%
ловість зріс із 30578,8 млн грн. у 2010 р.
до 46240,0 млн грн. у 2013 р., однак уже
у 2014 р. їх обсяг скоротився до 41040,5
млн грн. (ступінь зносу основних засобів
у переробній промисловості становив
50,1% у 2013 р.). Водночас досвід Польщі
засвідчує, що для технічної модернізації
одного м'ясокомбіната необхідно близь%
ко 2 млн євро (обсяг цих інвестицій був
направлений з державного бюджету
країни) [10]. Проте для українських су%
часних реалій такий обсяг капіталовкла%
день є неможливим, що актуалізує пи%
тання залучення більш дешевих інозем%
них інвестицій.

Варто враховувати і стан забезпе%
чення переробних підприємств сирови%

ною, а населення — готовими харчовими продуктами
та м'ясом. Згідно з дослідженням, проведеним аналі%
тичною компанією Economist Intelligence Unit (входить
до групи компаній The Economist Group, Великобри%
танія) спільно із компанією "Du Pont" (США), Україна
зайняла 52%ге місце у Глобальному індексі продоволь%
чої безпеки (Global Food Security Index) [15]. Цей по%
казник враховує дані стосовно фінансової та фізичної
доступності продовольства, а також її якість та без%
печність. Міжнародні експерти визначили, що показ%
ник стану продовольчої безпеки є одним із найбільш
стійких факторів для української економіки (а саме
умови для її створення та низький рівень втрат продо%
вольства).

Позитивним є також той факт, що рівень самоза%
безпеченості м'ясом та м'ясними продуктами в Україні
зріс з 88,9% у 2011 р. до 93,4% у 2013 р., проте навіть
такий обсяг є недостатнім, як і обсяг вирощеної та
імпортованої картоплі, плодів, ягід і винограду (рис. 2).
За іншими групами продуктів населення та товаровироб%
ники є повністю забезпеченими, зокрема, йдеться про
молоко та молочні продукти (однак рівень знизився з
104,6% у 2011 р. до 101,6% у 2013 р.), овочі та продо%
вольчі баштанні, яйця та зерно (рівень самозабезпече%
ності зріс з 161,0% у 2011 р. до 221,0% у 2013 р.).

Водночас рівень забезпеченості населення та вироб%
ників основними видами продовольства майже за всіма
групами скоротився упродовж 2011—2013 рр. (окрім
зерна), що потребує втручання державних органів вла%
ди та сприяння зростанню обсягів вирощування чи ви%
робництва за проблемними напрямами. Адже збережен%
ня такої тенденції розвитку стратегії господарювання
у країні може призвести до продовольчої кризи.

У структурі виробництва різних видів м'яса та ков%
басних виробів у 2014 — на початку 2015 рр. в Україні
найбільшу частку займає м'ясо свійскьої птиці. Упро%
довж 2014 р. в Україну було імпортовано ще близько
3,7 тис. т [7]. М'ясо великої рогатої худоби та свинина
займають незначну частку у структурі виробництва, по%
рівняно виробництво ковбасних виробів є більшим у на%
туральному обсязі. Однак дослідники у цій сфері заз%

Джерело: складено автором на основі [6]
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Рис. 1. Місце м'ясопереробної галузі (виробництво м'яса іа м'ясних
продуктів) у структурі промисловості України у 2010—2013 рр.
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начають, що розвиток вітчизняного тваринниц%
тва знаходиться у депресивному стані [5].

Для порівняння, Продовольча та сіль%
ськогосподарська організація ООН (ФАО) виз%
начила, що у 2013 р. трійка найбільших світових
виробників м'яса виготовили у сукупності
більше 100 млн т продукції, а саме: Китай — 62,47
млн т, США — 38,5 млн т та Бразилія — 18,0 млн
т [18].

Для подальшого аналізу стану та розвитку
галузі м'ясопереробки пропонуємо дослідити
динаміку експортно%імпортних операцій упро%
довж останніх років (рис. 3).

З 2009 р. в Україні прослідковується тенден%
ція до зростання експорту та імпорту м'ясних
виробів, однак уже з 2013 р. їх обсяг починає
зменшуватися і за результатами 2014 р. обсяг
експорту становив 11171,7 тис. дол. США та
імпорту — 25135,4 тис. дол. США. У 2008 р. заф%
іксовано найбільше значення імпортних опе%
рацій — на рівні 46928,8 тис. дол. США, а у 2012
р. — експортних (в обсязі 17633,8 тис. дол. США).

Слід зазначити, що упродовж досліджуваного пе%
ріоду спостерігається від'ємний торгівельний баланс,
який був найбільшим у 2008 р. (склав 65708,3 тис. дол.
США), потім скоротився до найменшого свого значен%
ня у 2009 р. (12021,0 тис. дол. США). Однак єдиний тренд
у динаміці експорту/імпорту м'яса не прослідковуєть%
ся.

Скорочення від'ємного значення у балансі зовніш%
ньоекономічної діяльності у 2014 р. не можна вважати
позитивним показником, оскільки воно відбулося внас%
лідок одночасного зменшення обсягів експорту та
імпорту.

У струткурі експорту готових продуктів з м'яса у
2014 р. найбільшу частку становили ковбаси та ана%
логічні вироби з м'яса (3727,2 тис. дол. США або 33,36%)
та готові чи консервовані продукти з курей свійських
(3116 тис. дол. США або 27,89%). Значну частку у за%
гальній структурі займають суміші з м'яса (2576,9 тис.
дол. США або 23,07%) та готові чи консервовані про%
дукти з великої рогатої худоби (1304,2 тис. дол. США
або 11,67%).

Що стосується динаміки експортних операцій, то
слід зазначити, що обсяг вивезення ковбас та аналогіч%
них виробів зростав у період з 2009 р. по 2013 р., проте у
2014 р. це значення скоротилося на 38,9% (або 2372,4
тис. дол.США). У наступній за розміром групі у струк%
турі експорту (готові чи консервовані про%
дукти з курей свійських) спостерігається
тенденція до зростання з 2009 р. і у 2014 р.
досягає свого максимального значення
(932307, тис. дол. США).

Зазначимо, що така структура експорту
відрізняється переважанням у ній готових
продуктів із високим показником вмісту м'я%
са та субпродуктів. Однак перелік товарів з
м'яса та похідних продуктів у структурі
імпортних операцій має дещо інший склад.

Найбільші частки займають готові чи
консервовані продукти з курей свійських
(7872,2 тис. дол. США або 38,5%) та ковбаси
і аналогічні вироби з м'яса (4665,5 тис. дол.
США або 22,8%). Імпортуються також, у
відносно великих розмірах порівняно з екс%
портом аналогічних товарів, такі продукти
як готові продукти з окосту і його виробів
(2201,2 тис. дол. США або 10,8%) та гомоге%
нізовані продукти з м'яса, що реалізуються
потім у роздрібній мережі як дитяче або
дієтичне харчування (на суму 1185 тис. дол.
США або 5,8%).

Підкреслимо, що найбільший обсяг
імпортних операцій за готовими продукта%

ми з м'яса був зафіксований у 2008 р. (46681,4 тис. дол.
США), після фінансово%економічної кризи обсяг вве%
зення продукції не досяг докризового рівня за жодною
із категорій (окрім виробів з окосту).

Структура імпорту дещо змінилася упродовж дос%
ліджуваного періоду: якщо у 2008 р. найбільшу частку
займали ковбаси та аналогічні вироби (44,6%, а у 2014 р.
— 22,8%), то у 2014 р. у структурі імпорту домінували
готові чи консервовані продукти з курей свійських
(38,5%, а у 2008 р. частка становила 20%).

Цікавим є той факт, що вартість експортованої ков%
баси та аналогічних виробів складає у середньому 4 дол.
США за 1 кг продукції, у той час як середня вартість 1
кг імпортованої продукції становить 6,32 дол. США.
Тобто внутрішні споживачі вимушені сплачувати більше
за дану групу товарів, купуючи мясні продукти інозем%
ного виробництва. При цьому вартісна різниця готових
чи консервованих продуктів з курей свійських є не та%
кою значною і становить 0,24 дол. США за 1 кг про%
дукції.

Таким чином, додатнє торгівельне сальдо готовими
продуктами м'яса спостерігається лише у категорії про%
дуктів з великої рогатої худоби, що свідчить про нега%
тивний показник розвитку галузі.

Що стосується географічної структури ескпортно%
імпортних операцій, переважну частку української про%
дукції вивозять до країн СНД (а саме 71,4% від загаль%
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Рис. 2. Рівень самозабезпеченості населення основними видами
продовольства у 2011—2013 рр.

Джерело: складено автором на основі [1—3].
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Рис. 3. Динаміка торгівельного балансу ковбасами та аналогічними
готовими чи консервованими продуктами з м'яса, у тис. дол. США

Джерело: складено автором на основі [7].
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ної вартості експорту), де найбільшим імпортером ук%
раїнської продукції з м'яса та їстівних субпродуктів у
2014 р. була Російська Федерація (на суму 5539,56 тис.
дол. США). Відповідно 28,6% експорту готових про%
дуктів з м'яса (вартістю 3191,02 тис. дол. США) направ%
ляється до інших країн світу: до країн Європи — 22,8%
від загального обсягу експорту (або 2549,53 тис. дол.
США у грошовому еквіваленті), де найбільш активним
партнером України є Нідерланди (вартість придбаної
продукції становила 1457,3 тис. дол. США); до азіат%
ського регіону — 5,3% (або 589,62 тис. дол. США), най%
більша частка української продукції продається до
Грузії (321,87 тис. дол. США); частка продукції, що ек%
спортується до Америки та Австралії і Океанії є незнач%
ною (0,35% та 0,03%, відповідно) (табл. 1).

Як уже зазначалося, обсяг імпорту готових про%
дуктів з м'яса та їстівних субпродуктів склав 25135,4 тис.
дол. США у 2014 р. Проте географічна структура ввізних
операцій протягом року значно відрізнялася від експор%
ту. Близько 20% продуктів було імпортовано з країн
СНД, де найбільше товарів було ввезено з Білорусії (вар%
тістю 177,1 тис. дол. США). Для порівняння, у 2008 р.
структура імпортованої продукції була майже повністю
розподілена між країнами СНД та великою групою всіх
інших країн світу. У 2014 р. переважна частка імпорт%
них товарів вже була ввезена з Європи — 80,1%, зокре%
ма з Німеччини — на суму 5672,3 тис. дол. США. З Аф%
рики та Австралії м'ясні продукти не імпортувалася.

ВИСНОВКИ
Таким чином, проведений аналіз сучасного стану

розвитку м'ясопереробної галузі та аналіз наукових
видань з даного напряму дозволяє виділити такі пробле%
ми:

— різке скорочення платоспроможного попиту (че%
рез зниження реальних заробітних плат, зростання
інфляції, загального рівня цін, девальвації національної
валюти);

— значна залежність внутрішнього ринку від коли%
вань світового ринку, де аналітики ОЕСР (Організація
економічного співробітництва та розвитку) та ФАО
(Продовольча та сільськогосподарська організація
ООН) визначають основними загрозами такі фактори:
зростання масштабів (частки) виробництва окремих
країн, зростання ціни на ресурси виробництва (перш за
все енергію), коливання цін на основні види сільсько%
господарських продуктів на світовому ринку, обмежен%
ня торгівлі та інші [12];

— значне переважання імпорту м'ясних виробів над
їх експортом при високому рівні сировинної самозабез%
печеності;

— хоча і направленість експорту стала більш ди%
версифікованою упродовж досліджуваного періоду,
проте переважання частки продукції, направленої до

країн СНД свідчить про деформованість
структури. Деякі експерти наголошують на
привабливості регіону Азії (за місткістю та
рівнем попиту);

— низький рівень тарифного захисту ук%
раїнського виробника м'яса та готових м'яс%
них продуктів (особливо після вступу до СОТ)
від імпортних замінників;

— неможливість застосовувати нетарифні
методи захисту внутрішнього виробника
(встановлення мінімальних імпортних цін, за%
борони на імпорт та імпортних квот) через
взяті на себе зобов'язання на міжнародній
арені;

— відсутність сертифікатів якості та без%
пеки харчових продуктів, системного контро%
лю за цими показниками, управління якістю
відповідно до міжнародних стандартів на
більшості український м'ясопереробних
підприємствах;

— відсутність налагодженої інфраструктури внут%
рішнього ринку, що стосується як фінансової сфери, так
і логістичних компонент.

Проведене дослідження дозволяє запропонува%
ти такі кроки на шляху до подолання проблем, що
склалися у галузі м'ясопереробки, проте вони мо%
жуть бути вирішені лише за сприяння держави, зок%
рема, це:

1) стимулювання виробництва м'яса (зокрема, ве%
ликої рогатої худоби та свинини) та їстівних субпро%
дуктів вітчизняними підприємствами харчової промис%
ловості, що вимагає якісних змін у сфері тваринницт%
ва;

2) підтримка розвитку продовольчого машинобуду%
вання, яке дозволить забезпечити виробництво нового
технологічного обладнання для випуску якісної про%
дукції, а також її зберігання, фасування, пакування, що
дозволить підвищити конкурентні можливості готових
продуктів з м'яса;

3) диференціація структури виробництва та експор%
ту, зміна вектору орієнтації на товари з кращими якіс%
ними характеристиками, які, як правило, мають вищу
додану вартість;

4) поступове впровадження стратегії імпортозамі%
щення окремих видів м'ясних продуктів, проте перева%
га має надаватися більш якісним товарам з відносно
низькою ціною;

5) активна державна експортна політика, що має
бути орієнтована на розширення ринків збуту та ство%
рення стимулів нарощування експорту (як і виробницт%
ва) якісної продукції;

6) інвестиції у міжнародний маркетинг та створен%
ня бренду надійної країни%виробника продуктів харчу%
вання;

7) обмеження ввозу неякісної продукції, що вико%
ристовується у виробництві для здешевлення та знижен%
ня корисності готових м'ясних продуктів;

8) підтримка програм стандартизації та впровад%
ження екологічних стандартів у процес виробництва,
спрощення процедур сертифікації продукції;

9) підтримка та забезпечення платоспроможного
попиту на внутрішньому ринку, що дозволить отрима%
ти позитивний фінансовий результат для виробників і
буде сприяти інвестуванню у інтенсивний розвиток га%
лузі.

В умовах наближення до вступу у європейський
простір політика держави має орієнтуватися на захист
національних інтересів, особливо у довгостроковому
періоді. Окрім макроекономічних тенденцій розвитку
галузі, також має бути досліджене конкурентне сере%
довище, у якому діють підприємства м'ясопереробної
галузі. Основні бар'єри при виході на нові ринки мають
бути виявлені та описані, що становить цікавий напрям
для подальших досліджень.
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Таблиця 1. Географічна структура експорту та імпорту продукції
з м'яса та їстівних субпродуктів у 2008 та 2014 рр.

Джерело: складено автором на основі [7].
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