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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з найбільш динамічних галузей тваринницт#

ва в Україні є птахівництво. За умов стабільного роз#

витку економіки в цілому, ця галузь здатна у найближчі

роки поліпшити забезпечення населення високоякісни#

ми продуктами харчування та зміцнити продовольчу

безпеку держави. На жаль, на сьогодні, значна частина

сільськогосподарських підприємств, що займаються

птахівництвом є збитковими. Однією з найвагоміших

причин, що призводить до такого стану являється висо#

ка собівартість продукції птахівництва. Тому питання

ефективності виробництва продукції птахівництва,

управління, обліку та контролю в галузі потребує пос#

тійного моніторингу, вивчення та дослідження. Акту#

альність цієї проблеми загострюється у зв'язку з рос#

том конкуренції, необхідністю пошуку нових зовнішніх

ринків збуту продукції птахівництва через нестабільність

як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
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STATE AND PROSPECTS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF POULTRY PRODUCTION

У статті розглянуто особливості стану та умов функціонування птахівництва як окремого напряму

в тваринництві України. Досліджувалось питання ефективності виробництва продукції птахівницт�

ва, управління, обліку та контролю за декілька останніх років. Висвітлено проблему високої собівар�

тості продукції птахівництва, зростання конкуренції в галузі, виникнення необхідності пошуку нових

зовнішніх ринків збуту продукції птахівництва через нестабільність як на внутрішньому, так і на зов�

нішньому ринках. Розглянуто діючу систему виробництва продукції птахівництва сільськогоспо�

дарськими підприємствами України та визначено можливості підвищення її ефективності за раху�

нок оптимізації структури виробничих витрат на виробництво даного виду продукції.

Визначено, що ефективність виробництва та собівартість продукції залежить від умов утримання

птиці, стимулювання впровадження енергоощадних та ресурсозберігаючих технологій, обладнан�

ня, матеріалів та оптимізації обліку і контролю в цій сфері.

In the article the state features and operating conditions as a separate direction poultry livestock

Ukraine. Investigated the issue of efficiency of poultry production, management, control and accounting

in recent years. The problem of high cost of poultry products, increasing competition in the industry, the

need arises to find new foreign markets poultry because of instability in both the domestic and foreign

markets. We consider the current system of poultry production farms Ukraine and identified opportunities

to increase its efficiency by optimizing the industrial structure of production costs of this product.

Determined that the efficiency and cost of production depends on the welfare of poultry, promotion of

energy�saving and resource saving technologies, equipment, materials and optimization of accounting

and control in this area.

Ключові слова: облік, виробництво, птахівництво, собівартість, виробництво, структура витрат,
фінансова стійкість, рентабельність.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Значний внесок у вивчення та дослідження основ#

них 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. Мазу#

ренко, О.Б. Стефанів, О.М. Філінков, М.Г. Шульський,

О.М. Шпичак та ін. Їх наукові розробки стосуються ши#

рокого кола питань, проте особливості підвищення еко#

номічної ефективності виробництва продукції птахівниц#

тва та реалізації експортного потенціалу галузі потре#

бують здійснення аналізу широкого кола питань, гли#

бокого вивчення проблемних аспектів та надання конк#

ретних рекомендацій.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою і завданням дослідження є досліджен#

ня діючої системи виробництва продукції птахів#

ництва сільськогосподарськими підприємствами
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України та визначення можливостей підвищення її

ефективності за рахунок оптимізації структури ви#

робничих витрат на виробництво даного виду про#

дукції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Інтеграція України у Світовий економічний простір,

удосконалення інвестиційного клімату, розвиток сучас#

них ринкових відносин, покращення ефективності діяль#

ності підприємств в державі вимагають наявності якіс#

ної та достовірної інформації про фінансовий стан та

господарську діяльність її підприємств. Основним по#

стачальником такої інформації є бухгалтерський облік.

Створення ефективної та раціональної методології бух#

галтерського обліку, що відповідатиме національним

інтересам держави можливе лише з урахуванням націо#

нальних умов господарювання, змін в економічному і

соціальному житті, вивченням зарубіжного досвіду і

використанням фундаментальних положень, прийнятих

у розвинутих країнах з ринковою економікою. На світо#

вому ринку Україна є потужним експортером сільсько#

господарської продукції, однак частка продукції птахі#

вництва в обсязі експортованої продукції є незначною.

В той же час, як показує аналіз динаміки виробництва і

споживання м'яса птиці та яєць, вітчизняна галузь птах#

івництва динамічно розвивається і має значний експор#

тний потенціал.

На сьогодні, галузі належить одне із провідних місць

у забезпеченні населення високоякісними дієтичними

продуктами харчування та зміцненні продовольчої без#

пеки держави. Українські споживачі повністю забезпе#

чені вітчизняною продукцією птахівництва найвищої

якості. Так, у м'ясі курей міститься до 23 % протеїну та

17—25% жиру. У 100 грамах їхнього м'яса міститься

30—40% добової потреби в білках, необхідної для до#

рослої людини, продукція є доступною, якісною, не до#

рогою та ефективною [1 ].

Як повідомляє Київська обласна державна адміні#

страція, за підсумками минулого 2014 року, Україна ув#

ійшла в десятку провідних країн світу — виробників та

експортерів птахівничої продукції. Маємо такі показни#

ки поголів'я сільськогосподарської птиці всіх видів по

областях України станом на 01.01.2015 року в по#

рівнянні з 2014 роком [5].

Лідерами за чисельністю поголів'я сільськогоспо#

дарської птиці на підприємствах на 1 січня 2015 року є

Київська (22,2 млн гол.), Черкаська (19,7 млн гол.) і

Вінницька (19,1 млн гол.) області. Найнижчі показники

має Закарпатська (менше ніж 0,1 млн гол.), Одеська (0,1

млн гол.) та Кіровоградська (0,3 млн гол.) області Ук#

раїни.

Протягом останніх років вітчизняна галузь птахів#

ництва достатньо інтенсивно розвивається. Збільшен#

ня обсягів виробництва м'яса птиці спричинене, перш за

все, зростанням попиту з боку населення, для якого м'я#

со птиці стало більш дешевим 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 показни#

ка протягом усіх досліджуваних років в середньому на

10% [7].

 Насичення внутрішнього ринку країни продукцією

птахівництва призвело до того, що подальший розви#

ток галузі стане можливим лише у випадку збільшення

об'ємів експортних поставок.

Протягом останніх п'яти років обсяги експорту

м'яса птиці характеризувалися позитивною тенден#

цією до зростання, а в 2013 році вперше за останні

роки експорт перевищив імпорт майже вдвічі. Ситуа#

ція з виробництвом яєць теж була відносно стабіль#

ною, де експорт традиційно перевищував імпорт в

більш ніж 20 разів.

На сьогодні українські виробники курятини екс#

портують свою продукцію практично у 40 країн світу

(до 2017#го планують здійснювати поставки у щонай#

менше 50 країн). На експорт поставляється переваж#

но заморожене м'ясо. До 2014 року найбільшими спо#

живачами української курятини були країни Митного

союзу, Середньої Азії, Близького Сходу, Північної

Африки [7].

Птахівництвом займаються здебільшого великі

підприємства, оскільки виробництво продукції вимагає

впровадження прогресивних технологій, чітка спеціалі#

зація та концентрація, а широке проведення селекції не

під силу селянським господарствам, дрібним і навіть

середнім.

Ефективність виробництва та собівартість продукції

залежить від умов утримання птиці. Використання ба#

гатоярусної системи утримання курей дає змогу розмі#

стити на одинці виробничої площі в 4—5 разів більше

птиці, ніж за будь#якої іншої системи. При цьому витра#

ти кормів на виробництво яєць зменшуються приблиз#

но на 10% порівняно з витратами на напільне утриман#

ня.

Для відгодівлі птиці слід використовувати якісні кор#

ми та натуральні добавки. В Україні сьогодні працює

  
 

 
2014 2015 

127,24 124,45
1. 15,32 19,10
2.  3,63 4,14 
3.  16,66 13,64
4. 8,40 2,96
5. 0,43 0,53
6.  0,01 0,01 
7. 2,99 3,23
8. -

 
2,92 2,50

9. 21,46 22,24
10. 0,64 0,31
11. 4,09 2,14
12.  3,87 3,57 
13. 1,85 0,90
14. 0,13 0,13
15. 1,84 2,18
16. 1,61 1,81
17. 1,54 1,19
18. 1,43 1,49
19.  5,44 4,19 
20. 8,28 9,80
21. 8,43 7,23
22. 18,50 19,75
23.  0,98 0,91 
24. 0,80 0,53

Таблиця 1.

Джерело: складено за: [5].
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понад 120 виробників комбікормів. Більша частина

кормів (близько 70%) виробляється на потужностях

вертикально інтегрованих агрохолдингів, чиї молочно#

товарні ферми та підприємства з вирощування свиней і

птиці споживають цю продукцію. Всі сировинні компо#

ненти, що використовуються у виробництві преміксів,

повинні не тільки супроводжуватися документами,

підтверджуючими їх якість та безпеку, а й проходити

ретельний лабораторний контроль на вході як на вміст

активних компонентів, задекларованих в супроводжу#

ючих сертифікатах якості, так і на ряд додаткових па#

раметрів. Це все обов'зково повинно контролюватися

керівництвом, чи спеціальною комісією.

Україна має розвинене промислове птахівництво.

Підтвердженням цього є те, що у 2013 році країна увій#

шла 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 харчо#

вих курячих яєць [2]. Проте, незважаючи на позитивні

тенденції ринку продукції птахівництва, існують також

стримуючі фактори його розвитку. В основному це сто#

сується зростання виробничих витрат на виробництво

даної продукції та неоптимальної структури даних вит#

рат. Так, 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 бажано#

го економічного ефекту, адже витрати на корми, в свою

чергу, залежать 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: підви#

щенням рівня механізації і автоматизації виробничих

процесів у даній галузі та зменшення чисельності пра#

цівників і низького рівня оплати праці.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Для якомога повної реалізації експортного потен#

ціалу галузі птахівництва в Україні необхідним є:

— гармонізація стандартів з вимогами ЄС та впро#

вадження виробниками аналогічних систем управління

безпечністю та якістю продукції;

— державна підтримка технологічного оновлення

виробничих засобів сільськогосподарських підприємств

за рахунок стимулювання впровадження енергоощад#

них 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 по#

літики, спрямованої на розвиток виробництва конкурен#

тоспроможної продукції птахівництва.

Запорукою успіху сучасних підприємств#вироб#

ників продукції птахівництва є запровадження та дот#

римання міжнародних стандартів якості та безпечності

продукції з метою підвищення якості продукції, роз#

ширення ринку збуту та виходу на міжнародний рівень

виробництва.
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