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сті k1 2 1 1= − =  та k2 112 2 1 109= − − = , що лежить в 
межах від 3,92 (при числі ступенів свободи k1 2 1 1= − =  
та k2 125= ) до 3,94 (при числі ступенів свободи 
k1 2 1 1= − =  та k2 100= ) [9, с. 19–21]. Це свідчить про 
адекватність параметрів моделі та її достовірність.

Висновки. Таким чином, в ході дослідження вста-
новлено, що між індикаторами інвестицій та зведеним 
індикатором економічних результатів функціонування 

реального сектору є сильний взаємозв’язок, а між інди-
каторами інвестицій та зведеними індикаторами соці-
альних та екологічних результатів зв’язок може вва-
жатися помітним. Побудовані моделі залежності між 
індикаторами є достовірними та можуть використову-
ватися для прогнозування зміни результатів функціо-
нування реального сектору під впливом зміни індика-
торів інвестицій, залучених на потреби його розвитку.
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м’яса та м’ясних продуктів підприємствами Вінницької області. Досліджено динаміку обсягів експорту та 
імпорту м’ясних продуктів. Наведені дослідження середніх цін реалізації сільськогосподарських тварин. 
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Таблиця 1
Виробництво основних видів м’яса та м’ясних продуктів підприємствами Вінницької області

№ Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р.
1 М'ясо великої рогатої худоби 

свіже чи охолоджене, т 10 041 13 317 14 893 10 684 10 046 10 498 11 836

2 М'ясо великої рогатої худоби 
заморожене, т 4193 1029 1134 2325 1590 2553 2413

3 М'ясо свиней свіже чи 
охолоджене, т 2573 3464 3200 2596 2777 3229 5129

4 М'ясо свиней заморожене, т 102 50 44 331 983 522 249
5 М'ясо свійської птиці свіже чи 

охолоджене, т 7263 7754 18 752 43 376 60 889 86 764 132 740

6 Вироби ковбасні, т 4921 5119 5628 6006 5636 5558 5899
Джерело: згруповано авторами на основі даних [2]
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Постановка проблеми Одним із головних завдань 
економічної політики в Україні є забезпечення продоволь-
чої безпеки України, а виробництво м’яса та м’ясних про-
дуктів є одним із важливих питань у вирішенні проблем 
продовольчої безпеки країни. Відповідно до останніх 
досліджень рівень споживання м’яса та м’ясних продуктів 
не відповідає науково обґрунтованим нормам харчування. 
М’ясна галузь набуває все більшого значення для країни. 

М'ясо є високоцінним продуктом, що має значну 
питому вагу в харчуванні населення. М'ясо є джерелом 
повноцінного білка, жиру, вітамінів, мінеральних і екс-
трактивних речовин. Для того щоб раціон можна було 
вважати збалансованим, у ньому обов'язково повинні 
бути присутніми тваринні білки, адже вони – «будівель-
ний матеріал» для м'язів і кісток, та і сильний імунітет за 
відсутності в меню тваринних білків навряд чи можли-
вий, а також м'ясо – чудове джерело заліза, магнію, цинку, 
фосфору і калію. Є в м'ясі і вітамін А, і вітаміни групи В.

Аналіз останніх досліджень. Питання, що стосуються 
м’ясопереробної галузі, дедалі частіше є предметом нау-
кових досліджень на різноманітних конференціях та фору-
мах. Напрями розвитку ринку м’ясної продукції, цінової 
політики в м’ясопереробній галузі досліджувалися в 
працях багатьох учених та практиків. Варто зазначити, 
що праці таких дослідників, як О.І. Драган, А.Д. Бергер, 
Г.О. Кундєєва, А.С. Сахненко та інші, не тільки містять 
глибокий науковий аналіз стану м’ясопереробної галузі 
країни й особливостей його розвитку, але й розкривають 
проблеми, що мають місце в цій галузі.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
дослідження тенденцій виробництва та споживання 
м’яса і м’ясних продуктів у Вінницькій області.

Виклад основного матеріалу. М’ясопереробна галузь 
входить до складу харчової промисловості і займає одне 
з основних місць у формуванні продовольчого ринку. 
М’ясопереробна галузь в комплексі з іншими галузями 
економіки України чинить вплив на соціально-економічну 
ситуацію країни. Тому доречним є дослідження та аналіз 
тенденцій розвитку м’ясопереробного комплексу держави. 
Розглянемо виробництво основних видів м’яса та м’ясних 
продуктів підприємствами Вінницької області (табл. 1).

Аналізуючи табл. 1, необхідно зазначити, що 
обсяги виробництва м’яса великої рогатої худоби 
(ВРХ) за період 2010–2016 рр. суттєво не змінилися. 
Якщо порівняти 2016 р. та 2010 р., то збільшення ста-
новить 1795 т. Найбільші обсяги м’яса ВРХ свіжого чи 
охолодженого за аналізований період були у 2012 р. 
(14 893 т) та у 2011 р. (13 317 т). 

Аналізуючи величину виробництва м’яса ВРХ замо-
роженого, слід зазначити, що за аналізований період ця 
величина зменшилася на 1780 т. Найбільше за аналізо-
ваний період було вироблено мяса ВРХ замороженого 
у 2010 р. – 4193 т., а найменше – у 2011 р. (1029 т).

Аналізуючи виробництво м’яса свиней свіжого чи 
охолодженого, необхідно зазначити, що найбільша 
його величина була у 2016 р. – 5129 т, а найменша – у 
2010 р. Відносне відхилення, якщо порівняти 2016 р. 
та 2010 р., становило +99,33%.
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Найбільшу частку в структурі виробництва осно-
вних м’ясних продуктів підприємствами Вінницької 
області становило виробництво м’яса свійської птиці 
свіжого чи охолодженого у 2016 р. – 132 740 т, що на 
125 477 т більше, ніж у 2010 р. Ця величина збільши-
лася через те, що на теренах Вінницької області роз-
вивали свою діяльність декілька птахофабрик. Однією 
з найпотужніших є «Вінницька птахофабрика» ПАТ 
«МХП», що введена в експлуатацію в 2012 р., а в 
2015 р. було розпочато операційну діяльність [8]. 

Аналізуючи виробництво виробів ковбасних, слід 
зазначити, що ця величина за аналізований період збіль-
шилася на 19,87%, що було здійснено завдяки збіль-
шенню виробничих потужностей м’ясопереробних 
підприємств Вінниччини.

Підприємства м’ясної промисловості Вінницької 
області мають значний експортний потенціал. За період 
2010–2016 рр. для експорту цієї продукції характерні 
коливання (табл. 2), але загалом величина експорту, 
наприклад, експорт живих тварин та продуктів тва-
ринного походження, збільшилася на 34 161,2 тис. дол. 
США, що у відносному вираженні становить 274,96%.

Величина експорту м’яса та їстівних субпродуктів 
за аналізований період збільшилася до 9305,0 тис. дол. 
США, що в абсолютному вираженні, якщо порівняти 
2016 р. із 2010 р., становить 6571,8 тис. дол. США, що 
у відносному вираженні становить +240,44%.

Аналізуючи імпорт продукції м’ясопереробного 
комплексу Вінницької області, необхідно зазначити, 
що величина імпорту живих тварин і продуктів тварин-
ного походження зменшилася за аналізований період 
на 15 480,4 тис. дол. США.

Імпорт м’яса та їстівних субпродуктів зменшився на 
14 415,2 тис. дол. США, це є позитивною тенденцією, 
адже досвід свідчить про те, що більшість споживачів 
задовольняють потреби в м’ясних виробах вітчизня-
ного виробництва. Аналіз свідчить, що чим менший 
обсяг імпорту товарів, тим краще розвивається вітчиз-
няне виробництво, і ця тенденція приводитиме до під-
вищення ефективності діяльності підприємства. 

Роль цінової політики підприємств м’ясопереробної 
галузі в сучасному ринковому середовищі є важливим 
чинником посилення конкурентних позицій. Це перед-
бачає формування ефективної цінової політики. Ціни 
на м’ясну продукцію за аналізований період збільши-

лися в декілька разів. Динаміка зміни цін на реалізацію 
сільськогосподарських тварин наведена на рис. 1.

Аналізуючи рис. 1, слід зазначити, що найвища 
середня ціна реалізації сільськогосподарських тва-
рин за аналізований період була у 2015 р. і становила 
25 725,5 грн. за тонну живої маси, а найнижча середня 
ціна була у 2010 р. – 9938,9 грн. за тонну живої маси.

Щодо світових цін на м'ясо слід зазначити, що, за 
даними Продовольчої сільськогосподарської організа-
ції Об’єднаних Націй, у лютому 2018 р. середнє зна-
чення індексу цін на м'ясо ФАО становило 169 пунк-
тів, залишаючись незмінним щодо переглянутого 
показника за січень 2018 р., проте воно було майже на 
5% вище показника за той же період минулого року. 
Зростання котирувань цін на яловичину відбувалося на 
тлі падіння котирувань м'яса птиці і свинини, а коти-
рування цін на баранину майже не змінилися. Ціни на 
яловичину ростуть другий місяць поспіль у зв'язку з 
обмеженою експортною пропозицією з боку Нової 
Зеландії. Четвертий місяць триває падіння котирувань 
світових цін на м'ясо птиці, що відбувається головним 
чином у зв'язку зі значними обсягами експортної про-
позиції в основних регіонах-виробниках. У зв'язку 
з обмеженим імпортним попитом в світі з вересня 
2017 року триває падіння Індексу цін на свинину [9].

Здійснимо порівняння цін на м’ясопродукти в Укра-
їні та Польщі, Польща здавна славиться своїми ковба-
сами та м'ясними делікатесами, хорошої якості м'ясом і 
птицею місцевого виробництва. Польща – одна з країн 
ЄС, на території якої заборонені копчені м'ясні вироби. 
Здійснимо аналіз середніх цін на м’ясопродукти в 
Україні та Польщі (табл. 3).

Аналізуючи табл. 3, необхідно зазначити, що вар-
тість ковбаси салямі, свинячої лопатки і яловичини 
близькі в ціні. Значно відрізняється ціна на бекон та 
курку. А це може залежати від популяризація здорового 
способу життя, релігії чи смакових уподобань, які при-
водять до того, що в усьому світі люди все більшу пере-
вагу надають курячому м’ясу, відмовляючись при цьому 
від свинини, яловичини або інших видів м’яса. Серед 
усіх видів пташиного м’яса найбільшу частину займає 
виробництво курятини або бройлерів.

Розглянуті вище тенденції виробництва м’ясних про-
дуктів, експортно-імпортних динамік та цінова політика 
на ринку м’ясопродуктів впливають на обсяги спожи-

Таблиця 2
Динаміка обсягу експорту та імпорту м’яса та м’ясних продуктів  

за період 2010–2016 рр., Вінницька область (тис. дол. США)
Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р.

Живі тварини; 
продукти 

тваринного 
походження

Експорт 
12 424,1 17 693,1 18 185,2 18 207,9 35 041,9 45 531,3 46 585,3

Імпорт
20 672,8 20 773,2 18 986,9 14 417,7 14 710,0 17 804,1 5192,4

Живі тварини

Експорт
- - - 160,1 173,6 6627,4 950,4

Імпорт
2086,5 2832,8 3306,6 4602,0 2389,9 2194,6 936,1

М'ясо та їстівні 
субпродукти

Експорт
2733,2 1770,6 6258,8 6173,3 7157,2 6627,4 9305,0

Імпорт
17 495,1 17 597,6 14 209,2 4525,0 3397,2 2194,6 3079,9

Джерело: згруповано автором на основі даних [2]
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Таблиця 4
Споживання м’яса в Україні та Вінницькій області (на 1 особу за рік, у кг) за 2010–2016 рр.

Показники Роки
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Споживання м'яса і м’ясопродуктів у Вінницькій області 50,3 53,0 53,0 54,0 55,7 51,3 52,6
У % до раціональної норми споживання МОЗ України на 
(80 кг/ос.) 62,8 66,3 66,3 67,5 69,6 64,1 65,8

Споживання м'яса і м’ясопродуктів в Україні 52,0 51,0 54,4 56,1 54,1 50,9 51,4
У % до раціональної норми споживання МОЗ України на 
(80 кг/ос.) 65,0 63,7 68,0 70,1 67,6 63,6 64,2

Джерело: розраховано авторами за даними [2] 

вання м’яса і м’ясопродуктів в 
Україні та Вінницькій області 
зокрема. Річне споживання м’яса 
у Вінницькій області на 1 особу у 
2010–2016 рр. наведено у табл. 4.

З розрахованих даних 
табл. 4 можна дійти висно-
вку, що фактичне відставання 
споживання м’ясна на одну 
особу в рік від раціональної 
норми споживання МОЗ Укра-
їни у Вінницькій області ста-
новить: у 2010р. – 37,2%, у 
2011 р. – 33,7%, у 2012 р. – 33,7%, у 
2013 р. – 30,4%, у 2014 р. – 32,5%, 
у 2015 р. – 35,9%, у 2016 р. – 
34,2%. Це свідчить про недо-
отримання населенням області 
значної кількості енергетично 
цінних продуктів харчування. 
Хоча порівняно з даними по 
Україні індикатор достат-
ності споживання м’яса і 
м’ясопродуктів у Вінницький 
області у 2010–2016 рр. дещо 
вищий. Порівнюючи спожи-
вання м'яса і м’ясопродуктів у 
Вінницькій області у 2016 р. 
і 2010 р., бачимо підвищення 
рівня на 4,6%.

Для ґрунтовнішого ана-
лізу розглянемо індекси спо-
живання м’яса на одну особу 
в рік по Вінницькій області за 
2010–2016 рр. (рис. 2).

Отже, простежується пози-
тивна динаміка індексу річ-
ного споживання м’яса на одну 
особу у Вінницькій області від-
повідно до попереднього року: 
у 2011 р. – на 5,4 в.п., у 2012 р.– 

Рис. 2. Рівень споживання м’яса на одну особу в рік, %
Джерело: розраховано авторами на основі даних [2] 

Рис. 1. Середні ціни реалізації сільськогосподарських тварин 
(сільськогосподарські підприємства, грн за т живої маси)  

у Вінницькій області
Джерело: згруповано авторами на основі даних [2] 

Таблиця 3
Середні ціни на м’ясопродукти в Україні та Польщі станом на березень 2018 р.

Найменування продуктів Вартість у Польщі (zł/грн) Вартість в Україні (zł/грн)
Курка (тушка) 6,46 – 45,22 18,9 – 152
Ковбаса салямі за 1 кг 30 – 210 34,3 – 240
Бекон за 1 кг 32 – 224 23 – 160
Свиняча лопатка без кістки за 1 кг 16,85 – 118 14,3 – 100
Яловичини лопатка без кістки за 1 кг 26 – 182 20 – 140

Джерело: [5]
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Рис. 3. Пропозиції для розвитку м’ясної галузі
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– здійснювати захист внутрішнього ринку та 
стимулювати вітчизняного виробника до розширення 
експорту продукції; 

– підтримати виробництво основного обладнання для 
виробництва м’ясоподуктів, що відповідає 
європейським вимогам до якості; 

– брати участь у міжнародних спеціалізованих виставках, 
семінарах для розширення ринків збуту за межами 
України; 

– адаптувати українські стандарти відповідно до 
міжнародних стандартів безпечності та якості продукції; 

– активувати систему контролю за якістю та безпечністю 
м’ясопродуктів; 

- Сприяти фінансовій підтримці щодо впровадженняя 
міжнародних систем управління безпекою харчових продуктів. 
 

– впроваджувати на підприємствах м’ясопереробної галузі 
стандарти серії ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, 
OHSAS 18001, PAS 223; 
– використовувати внутрішні джерела фінансування 
діяльності підприємств завдяки впровадженню 
ресурсозберігаючих технологій; 
– оновлювати матеріально-технічну базу та здійснювати 
технічне переозброєння; 

– завантажувати виробничі потужності вітчизняною 
сировиною.                  

 

на 0 в.п., у 2013 р.– на 1,9 в.п., у 2014 р. – на 3,1 в.п., у 
2015 р. – зменшення на 7,8 в.п., у 2016 р. – на 2,5 в.п.

Оскільки населення України та Вінницької 
області зокрема недоотримує у споживанні м’яса 
та м’ясопродуктів, то необхідно збільшити обсяги 
виробництва продукції тваринництва. Без прямої 
державної підтримки галузі тваринництва це зро-
бити важко. В країнах ЄС досить значна державна 
підтримка сільського господарства, що сприяє вищій 
конкурентоспроможності продукції на світовому 
продовольчому ринку порівняно з вітчизняними 
виробниками. 

На основі проведеного аналізу можна дійти висновку, 
що для ефективного розвитку м’ясопереробного комп-
лексу необхідно впровадити заходи, наведені на рис. 3.

Висновки. Отже, за аналізований період очевидною 
є тенденція до зростання обсягів виробництва осно-
вних видів м’яса та м’ясних продуктів підприємствами 
Вінницької області. Споживання м'яса і м’ясопродуктів на 
одну особу в рік у Вінницькій області також зростає, але з 
фактичним відставанням від раціональної норми спожи-
вання МОЗ України. Тому, крім запропонованих пропози-
цій для розвитку м’ясної галузі на макро-, та макрорівні, 
необхідно формувати ефективну цінову політку.
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