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Contemporary production and sale of poultry products in Poltava region.
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Постановка проблеми. Птахівництво є однією з найперспек-
тивніших галузей тваринництва не лише в Україні, оскільки про-
дукція птахівництва, як м’ясного, так і яєчного, спрямована на
забезпечення харчових потреб населення і продовольчої безпеки
держави. У галузевій структурі частка птахівництва складає бли-
зько 40 — 60 % від загального виробництва продукції тваринни-
цтва.

Ринок продукції птахівництва Полтавщини характеризується
зростанням попиту на дієтичну продукцію птахівництва з боку
населення та підприємств харчової промисловості, оскільки яйця
та м’ясо сільськогосподарської птиці за своїми поживними влас-
тивостями стали замінниками для більшості споживачів м’яса
інших видів тварин, ціни на яке вищі (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка середніх реалізаційних цін на різні види м’яса
і яйця в Полтавській області, 2007 — 2009 рр.

Джерело: дані Головного управління статистики у Полтавській області [2, 3], розра-
хунки автора

Аналіз існуючих досліджень за даною проблемою. Економі-
чним проблемам розвитку птахівництва в Україні присвячені
праці Ф. О. Ярошенко, Г. М. Калетніка, В. І. Топіхи та ін. Проте
питання функціонування птахівничих підприємств Полтавської
області потребують подальшого дослідження.
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Цілі статті. Метою статті є визначення особливостей сучас-
ного стану виробництва та реалізації продукції птахівництва в
Полтавській області.

Виклад основного матеріалу. Протягом останніх років у сіль-
ськогосподарських підприємствах та господарствах населення
Полтавської області спостерігається загальне скорочення кілько-
сті поголів’я птиці (табл. 1).

Таблиця 1
ДИНАМІКА ПОГОЛІВ’Я ТА ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ

ПТАХІВНИЦТВА В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, 2007—2009 РР.

Показники 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2009 р. у %
до 2007 р.

Поголів’я птиці всіх видів —
всього, тис. гол. 5477,2 5434,6 5179,3 94,6

у т.ч. в сільськогосподарських
підприємствах 2417,6 2491,7 2200,9 91,0

господарствах населення 3059,6 2942,9 2978,4 97,3

Виробництво яєць, всього, млн
шт. 557,3 539,7 620,1 111,3

у т.ч. в сільськогосподарських
підприємствах 372,9 371,0 423,3 113,5

господарствах населення 184,4 168,7 196,8 106,7

Виробництво м’яса птиці в живій
вазі, всього, тис. т 15,8 13,4 14,4 91,1

Виробництво м’яса птиці в забій-
ній вазі, всього, тис. т 10,4 7,8 10,0 96,1

Джерело: дані Головного управління статистики у Полтавській області [2, 3], розра-
хунки автора

Характеризуючи показники розвитку галузі птахівництва
Полтавської області, слід відмітити загальне скорочення пого-
лів’я сільськогосподарської птиці в господарствах усіх категорій
у 2009 р. на 297,9 тис. голів (5,4 %) порівняно з 5477,2 тис. голів
у 2007 р. Одним з чинників скорочення поголів’я птиці в усіх ка-
тегоріях господарств є значні витрати на виробництво м’яса пти-
ці, зокрема суттєве коливання рівня цін на ринку фуражного зер-
на, й низькі ціни. Поступове зменшення обсягів виробництва
м’яса птиці в Полтавській області зумовлене, насамперед, наси-
ченням ринку продукцією групи підприємств ВАТ «Миронівсь-
кий хлібопродукт» торгова марка «Наша Ряба» та підприємства-
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ми, що входять до ТОВ «Агрохолдінг «Авангард», цінова політи-
ка яких унеможливлює конкуренцію з боку сільськогосподарсь-
ких товаровиробників Полтавщини.

У той же час на підприємствах Полтавської області відбува-
ється значне нарощування обсягів виробництва яєць, що у 2009 р.
становили 620,1 млн шт. Це пов’язано з використанням підпри-
ємствами більш продуктивних порід і кросів птиці як вітчизня-
ної, так і закордонної селекції.

Збільшення попиту на продукцію яєчного птахівництва, зумов-
лене перш за все економічною ситуацією в країні, а також смакови-
ми та поживними якостями яйця сільськогосподарської птиці, що
засвоюється організмом людини на 96—98 % і за своєю поживніс-
тю еквівалентне приблизно 40 г м’яса і 120—150 г молока [4].

Для виробництва яєць у сільськогосподарських підприємствах
використовують промислові кроси як з білою, так і з коричневою
шкаралупою яєць (в основному зарубіжних селекційних фірм),
оскільки ці кроси в умовах інтенсивних технологій характеризу-
ються високими показниками продуктивності [5].

Позитивною динамікою характеризується виробництво яєць
сільськогосподарської птиці в підприємствах Полтавської області,
що у 2009 р. становило 189,3 млн грн і порівняно з відповідним по-
казником 2007 р. збільшилося на 19,2 млн грн (11,3 %). Варто від-
значити значне зростання середньорічного рівня продуктивності
курей-несучок, що порівняно з 2007 р. збільшився на 2 яйця (0,7 %)
і становив 277 шт. від однієї несучки у 2009 р. (табл. 2).

Таблиця 2
ДОСЯГНУТИЙ РІВЕНЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА

В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, 2007—2009 РР.

Показники 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2009 р. у %
до 2007 р.

Несучість 1 курки-несучки в
сільськогосподарських підпри-
ємствах, шт

275 282 277 100,7

Виробництво на душу населення:
яєць, шт. 364,0 356,0 412,0 113,2
м’яса птиці, кг 6,9 5,2 6,7 97,1
Споживання на душу населення:
яєць, шт. 261 284 294 112,6

Джерело: дані Головного управління статистики у Полтавській області [2, 3], роз-
рахунки автора
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Не зважаючи на зростання обсягів виробництва яєць, досягну-
тий рівень ще досить низький і не дозволяє повністю забезпечити
потреби населення області (фізіологічна норма споживання яєць
за рік в умовах кризи на одну особу становить 346 шт., науково-
обґрунтована — 285 шт. [1, с. 72—82]).

За умов ситуації, що склалася в галузі тваринництва — зни-
ження купівельної спроможності населення, що безпосередньо
впливає на зміну обсягів виробництва продукції галузі, проблеми
забезпечення фізіологічних норм харчування, що сприятиме до-
сягненню таких обсягів виробництва які б задовольняли потреби
як Полтавської області, так і сусідніх областей — першочерговим
питанням постало забезпечення внутрішнього ринку продукції,
зокрема продукцією птахівництва.

Можна відмітити, що у сільськогосподарських підприємствах
Полтавської області спостерігається тенденція до збільшення рі-
вня збитковості галузі м’ясного птахівництва, де рівень збитко-
вості становив у 2009 р. 33,8 % (рис. 2). Причинами ситуації, що
спостерігається, є коливання рівня цін реалізації продукції галузі,
що в свою чергу не забезпечують відшкодування витрат на утри-
мання та відгодівлю поголів’я птиці м’ясного напрямку.

-200

-100

0

100

200

300

400

2 007р. 2 008р. 2 009р.

Гр
н.

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

%

Повна собівартість 1 ц м’яса птиці, грн.
Прибуток (збиток) на 1 ц м’яса птиці, грн.
Рівень рентабельності (збитковості) виробництва м’яса птиці, %

Рис. 2. Ефективність виробництва м’яса птиці
в сільськогосподарських підприємствах Полтавської області,

2007—2009 рр.
Джерело: дані Головного управління статистики у Полтавській області [2, 3], розра-

хунки автора

На противагу негативній тенденції показників ефективності
реалізації продукції в м’ясному птахівництві спостерігається по-
зитивна динаміка показника рентабельності у яєчному птахівни-
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цтві що в господарствах Полтавської області становив 10,0 % у
2009 р. (рис. 3).
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Рис. 3. Ефективність виробництва курячих яєць в сільськогосподарсь-
ких підприємствах Полтавської області, 2007—2009 рр.

Джерело: дані Головного управління статистики у Полтавській області [2, 3], розра-
хунки автора

Традиційними напрямами реалізації продукції птахівництва
господарствами області виступають наступні: на ринку, через
мережу власних магазинів, торгові палатки; бюджетним устано-
вам; реалізація продукції заготівельним організаціям; приватним
гуртовим посередникам із власним транспортом (самовивіз)
(табл. 3).

Таблиця 3
ДИНАМІКА ТА СТРУКТУРА РЕАЛІЗАЦІЇ ЯЄЦЬ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В ПОЛТАВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ, 2007 — 2009 РР.

2007 р. 2008 р. 2009 р.
Напрями реалізації продук-

ції птахівництва млн
шт. % млн

шт. % млн
шт. %

2009 р. у %
до 2007 р.

Реалізація яєць сільсь-
когосподарськими під-
приємствами — всього

349,7 100,0 362,7 100,0 408,9 100,0 116,9

у т. ч. на ринку 94,8 27,1 119,3 32,9 179,1 43,8 180,5

населенню 0,7 0,2 0,7 0,2 0,4 0,1 57,1

за іншими напрямами 254,2 72,7 242,6 66,9 229,4 56,1 90,2

Джерело: дані Головного управління статистики у Полтавській області [2, 3], розра-
хунки автора
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Аналізуючи дані табл. 3, можна зазначити, що значну част-
ку в структурі продажу продукції галузі птахівництва займає
реалізація яєчної продукції на ринку, через мережу власних
магазинів, торгові палатки, що виступають надійним джерелом
надходження готівкових коштів безпосередньо до виробників
даного виду продукції та реалізація за іншими каналами (заго-
тівельним організаціям; приватним гуртовим посередникам із
власним транспортом), що в структурі реалізації займає близько
60,0 % у підприємствах Полтавської області. Так, у структурі кана-
лів реалізації сільськогосподарськими підприємствами області у
2009 р. питома вага реалізації яєць на ринку становила 43,8 %.

Таким чином, у галузі птахівництва виникає об’єктивна необхід-
ність підвищення ефективності виробництва (впровадження ефек-
тивних нововведень, пріоритетними напрямками яких є створення і
впровадження нових вітчизняних високопродуктивних порід і кро-
сів птиці, розробка і застосування нових енерго- та ресурсозберіга-
ючих технологій виробництва і переробки продукції, розробка і
впровадження у виробничий процес технологій виробництва еколо-
гічно чистої продукції, ефективне функціонування господарських
систем, їх інформаційне забезпечення, прикладні дослідження і тех-
нології; державна підтримка вітчизняних товаровиробників продук-
ції птахівництва шляхом розроблення комплексних цільових про-
грам розвитку галузі на державному та регіональних рівнях;
розробка стратегії розвитку птахівничої галузі відповідно до прин-
ципів СОТ, що засновані на функціонуванні виликотоварного пта-
хівництва з оптимальною концентрацією поголів’я птиці, з високо-
продуктивними породами та кросами птиці й інноваційними
технологіями її утримання; підвищення якості кормів та продукції
птахівництва), що є базисом для досягнення стійкої позитивної ди-
наміки нарощування обсягів виробництва високоякісної продукції
м’ясного та яєчного птахівництва, що в свою чергу сприятиме за-
безпеченню конкурентоспроможності птахівничої продукції як на
внутрішньому споживчому ринку так і на міжнародному.

Висновки. Отже, показники динаміки виробництва та реалізації
м’яса птиці свідчать, що динаміка виробництва має негативну тенде-
нцію, оскільки зростають витрати на виробництво, собівартість про-
дукції перевищує реалізаційну ціну, у підприємств не вистачає обіго-
вих коштів. Внаслідок цього сільськогосподарські підприємства —
виробники продукції птахівництва не витримують конкуренцію з ім-
портною та вітчизняною продукцією із сусідніх регіонів, яка значно
дешевша. В той же час, яєчне птахівництво має можливості для ста-
більного нарощування обсягів виробництва та реалізації виробленої
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високоякісної продукції як на регіональному так і на державному рі-
вні. Перспективним напрямком досліджень у сфері визначення май-
бутніх позитивних (негативних) тенденцій розвитку галузі птахівни-
цтва є використання принципів логістичного управління. Викорис-
товуючи логістичний підхід, більш розвиваючи господарські зв’язки,
птахівничі підприємства конкуруватимуть один з одним у процесі за-
доволення потреб споживачів у підвищенні якості постачання проду-
кції яєчного птахівництва за мінімізації сукупних витрат.
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