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Постановка проблеми. Птахівництво є найбільш динамічною галуззю тваринництва в Україні, яка 
здатна у найближчі роки поліпшити забезпечення населення високоякісними продуктами харчування 
та зміцнити продовольчу безпеку держави. На жаль, значна частина сільськогосподарських підпри-
ємств, що займаються птахівництвом є збитковими, що обумовлено високою собівартістю продукції 
птахівництва. У зв’язку з цим виникає необхідність у поглибленому дослідженні розвитку птахівництва 
в сільськогосподарських підприємствах України. Актуальність цієї проблеми загострюється у зв’язку з 
необхідністю пошуку нових зовнішніх ринків збуту продукції птахівництва через непередбачувану по-
ведінку країн-імпортерів з Митного союзу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значний внесок у вивчення та дослідження основних 
аспектів розвитку птахівничої галузі розглянуто у працях таких учених-економістів, як В.г.Андрійчук, 
О.А.Біттер, В.В.галушко, О.О.Кузнецов, О.В.Мазуренко, О.Б.Стефанів, О.М.Філінков, М.г.Шульський, 
Д.я.янок, О.М.Шпичак та ін. Їх наукові розробки стосуються широкого кола питань, проте особливості 
підвищення економічної ефективності виробництва продукції птахівництва та реалізації експортного 
потенціалу галузі у цих дослідженнях висвітлені недостатньо.

Метою і завданням дослідження є дослідження діючої системи виробництва продукції птахівни-
цтва сільськогосподарськими підприємствами України та визначення можливостей підвищення її ефек-
тивності за рахунок оптимізації структури виробничих витрат на виробництво даного виду продукції.

Виклад основного матеріалу. На світовому ринку Україна є потужним експортером сільськогоспо-
дарської продукції, однак частка продукції птахівництва в обсязі експортованої продукції є незначною. 
В той же час, як показує аналіз динаміки виробництва і споживання м’яса птиці та яєць, вітчизняна га-
лузь птахівництва динамічно розвивається і має значний експортний потенціал (табл. 1).

Таблиця 1
Основні показники ринку продукції птахівництва в Україні за 2011-2013 роки

Роки Виробництво, 
тис. т

Споживання 
на одну особу, 

кг/особу, штук/
особу

Імпорт, 
тис. т

Експорт, 
тис. т

Коефіцієнт по-
криття імпорту 
експортом, %

М’ясо птиці
2011 995 22,5 65 50 76,9
2012 1075 23,8 116 82 70,7
2013 1168 24,4 74 146 197,3

Яйця
2011 1079 310 3 83 2766,7
2012 1104 307 4 82 2050,0
2013 1133 309 5 105 2100,0

*Джерело: складено за даними статистичних збірників «Сільське господарство України» за 2011-2013 роки.

як видно з таблиці 1, протягом останніх років вітчизняна галузь птахівництва інтенсивно розвива-
лася. так, обсяги виробництва курятини зростали протягом 2011-2013 років, а показник споживання 
даного виду продукції на душу населення сягнув 24,4 кг. Збільшення обсягів виробництва м’яса птиці 
спричинене, перш за все, зростанням попиту з боку населення, для якого м’ясо птиці стало більш де-
шевим замінником інших видів м’яса (яловичини та свинини). Щодо споживання яєць на одну особу, 
то при нормі споживання в 280 шт., в Україні спостерігається перевищення даного показника протягом 
усіх досліджуваних років в середньому на 10%. Насичення внутрішнього ринку країни продукцією пта-
хівництва призвело до того, що подальший розвиток галузі стане можливим лише у випадку збільшення 
об’ємів експортних поставок. З таблиці 1 видно, що протягом досліджуваних років обсяги експорту 
м’яса птиці характеризувалися позитивною тенденцією до зростання, а в 2013 році вперше за останні 
роки експорт перевищив імпорт майже вдвічі. Ситуація з виробництвом яєць була відносно стабільною 
протягом 2011-2013 років, де експорт традиційно перевищував імпорт в більш ніж 20 разів. 

На сьогодні українські виробники курятини експортують свою продукцію практично у 40 країн світу 
(до 2017-го планують здійснювати поставки у щонайменше 50 країн). На експорт поставляється пере-
важно заморожене м’ясо. До 2014 року найбільшими споживачами української курятини були країни 
Митного союзу, Середньої Азії, Близького Сходу, Північної Африки [1].

Україна має розвинене промислове птахівництво. Підтвердженням цього є те, що у 2013 році країна 
увійшла в першу світову десятку країн-виробників продуктів птахівництва. Нині Україна знаходиться на 
9 місці у світі з виробництва м’яса птиці та на 8 з виробництва харчових курячих яєць [2].
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Незважаючи на позитивні тенденції ринку продукції птахівництва, існують також стримуючі факто-
ри його розвитку. В основному це стосується зростання виробничих витрат на виробництво даної про-
дукції та неоптимальної структури даних витрат (табл. 2).

Таблиця 2
Структура витрат на виробництво продукції птахівництва у сільськогосподарських підприємствах 

України за 2011-2013, %*

Статті витрат
Роки

2011 2012 2013
М’ясо Яйця М’ясо Яйця М’ясо Яйця

Витрати на оплату праці 4,4 4,9 4,5 5,2 4,6 4,7
Відрахування на соціальні заходи 1,6 2,0 1,6 1,9 1,7 1,7
Матеріальні витрати, які увійшли у собівартість 
продукції 87,7 83,8 86,7 79,5 88,4 79,3

у т.ч. корми 69,6 68,1 68,7 58,9 67,4 60,4
пальне і мастильні матеріали 1,3 1,9 1,5 1,6 2,1 1,5
оплата послуг і робіт сторонніх організацій 3,7 4,2 3,6 4,6 3,8 5,0
решта матеріальних витрат 13,1 9,6 12,9 14,4 15,1 12,4
Амортизація основних засобів 2,9 4,6 2,7 8,2 2,6 7,6
Інші витрати 3,4 4,7 4,5 5,2 2,7 6,7
Всього витрат 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

*Джерело: складено за даними статистичних збірників «Основні економічні показники виробництва продукції сіль-
ського господарства в сільськогосподарських підприємствах» за 2011-2013 роки.

З таблиці 2 видно, що у структурі витрат на виробництво продукції птахівництва кормова складова 
досягає 70 %. Саме ця обставина, навіть при використанні сучасних технологій вирощування птиці, 
не дає можливості досягти бажаного економічного ефекту, адже витрати на корми, в свою чергу, зале-
жать від цін на зерно, білково-вітамінні та мінеральні добавки. Незначна частка витрат на оплату праці 
в структурі виробничих витрат на виробництво продукції тваринництва може бути обумовлена двома 
кардинально протилежними своїй суті причинами: підвищенням рівня механізації і автоматизації ви-
робничих процесів у даній галузі та зменшення чисельності працівників і низького рівня оплати праці.

Визначені тенденції у формуванні собівартості м’яса птиці є важливим чинником ефективності ви-
робництва продукції птахівництва, оскільки є основною складовою формування ціни на неї. М’ясо птиці 
у 2013 році закуповували по ціні 1057,67 грн./ц проти 1120,97 грн./ц. у 2012 році. Підвищення закупі-
вельних цін стримує невисока купівельна спроможність населення та конкуренція з боку інших видів 
м’яса. Натомість середні ціни реалізації яєць характеризувалися тенденцією до зростання – з 520,72 грн./
тис. шт. в 2011 році до 652,91 грн./тис. шт. в 2013 році. 

Таблиця 3
Динаміка показників ефективності виробництва продукції птахівництва в Україні за 2011-2013 роки

Роки

Повна собівартість продукції Середні ціни реалізації Рентабельність виробництва, %

м’яса,
грн./ц

яєць,
грн./тис.

шт.

м’яса,
грн./ц

яєць,
грн./тис.

шт.
м’яса яєць

2011 1247,08 375,07 1037,97 520,72 –16,8 38,8
2012 1207,93 413,31 1120,97 630,81 –7,2 52,6
2013 1174,60 442,23 1057,67 652,91 –10,0 47,6

*Джерело: складено за даними статистичних збірників «Основні економічні показники виробництва продукції сіль-
ського господарства в сільськогосподарських підприємствах» за 2011-2013 роки.

Незважаючи на поступове зменшення повної собівартості 1 ц м’яса птиці (з 1247,08 грн. в 2011 році 
до 1174,60 грн. в 2013 році), виробництво даного виду сільськогосподарської продукції було нерента-
бельним протягом усіх досліджуваних років. А зважаючи на цьогорічне зростання курсу долара та євро, 
можна спрогнозувати, що найближчим часом собівартість виробництва продукції птахівництва стрімко 
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піде вгору, адже більшість компонентів преміксних груп вітчизняні компанії імпортують. також на ці-
ноутворення вплине підвищення ціни на газ, пальне, комбікорми. Уже сьогодні виробничі витрати на 
виробництво продукції птахівництва зросли, а суттєво підвищити відпускні ціни виробники не можуть 
через низьку купівельну спроможність населення. Виходом із цієї ситуації є подальше поліпшення ви-
користовуваних технологій виробництва продукції птахівництва та перехід на нові стандарти (стандарти 
ЄС). Звичайно, дані заходи потребують від вітчизняних підприємств суттєвих витрат, однак в подальшо-
му ці інвестиції стануть запорукою високого рівня конкурентоспроможності продукції птахівництва (в 
основному м’яса птиці) та збільшення її експорту.

Україна отримала право постачати до Європейського Союзу яйця, яєчні продукти, птицю і м’ясо пти-
ці ще в 2012 році, однак впровадження усіх необхідних технічних заходів відтермінувало дане рішення 
на певний час (до липня 2013 року). У п’ятірку товарів, які вже поточного року можуть отримати істот-
ний приріст у експортній виручці від торгівлі з країнами ЄС (через лібералізацію доступу українських 
товарів на ринок Європейського Союзу) входить і м’ясо птиці (поряд з пшеницею, кукурудзою, ячменем 
та сигаретам).

так, якщо в 2013 році розмір експортної виручки від торгівлі з ЄС м’ясом птиці та напівфабрикатами 
з м’яса птиці становив 1 млн. дол. США, то в 2014 році прогнозується отримати 79 млн. дол. США від 
експорту даного виду продукції [7].

Отже, для якомога повної реалізації експортного потенціалу галузі птахівництва в Україні необхід-
ним є:

– гармонізація стандартів з вимогами ЄС та впровадження виробниками аналогічних систем управ-
ління безпечністю та якістю продукції;

– державна підтримка технологічного оновлення виробничих фондів сільськогосподарських під-
приємств за рахунок стимулювання впровадження енергоощадних та ресурсозберігаючих технологій, 
обладнання, матеріалів на підприємствах шляхом звільнення від сплати ПДВ та мита при ввезенні на 
митну територію України, а також створення сприятливої кредитної політики, спрямованої на розвиток 
виробництва конкурентоспроможної продукції птахівництва.

Висновки. Проведене дослідження показало, що у структурі витрат на виробництво м’яса птиці 
затрати на корми складають в середньому 70%. тому їх зниження дозволить підвищити ефективність 
виробництва продукції птахівництва в Україні та підвищити конкурентоспроможність даної продукції 
на зовнішніх ринках. Досягнення поставлених цілей можливе при умові використання якісних кормів, 
правильної підготовки їх до згодовування, застосування оптимальних рецептів комбікормів для кожної 
групи птиці, упровадження відповідних способів годування птиці. При цьому особливо важливим є фор-
мування раціонів, збалансованих за всіма поживними речовинами, і які враховують фізіологічний стан 
тварин. 
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