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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ 
І БЕЗПЕЧНОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

ПТАХІВНИЦТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
ПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКІВ

О.Ф. Кирилюк, кандидат економічних наук, доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Розглянуто сучасний стан державного регулювання якості і без-
печності продукції птахівництва в Україні, можливості експорту яєць 
і м’яса птиці з урахуванням вимог європейського ринку, визначено 
концептуальні підходи щодо обґрунтування державної стратегії під-
вищення конкурентоспроможності продукції птахівництва в умовах 
глобалізації продовольчих ринків.

Ключові слова: якість і безпечність, продукція птахівництва, 
ринок, державне регулювання.

Постановка проблеми. Розвиток глобалізаційних проце-
сів на світовому ринку продукції птахівництва суттєво впли-
ває на стан і перспективи розвитку галузі в Україні. Це, в 
свою чергу, потребує вдосконалення економічного механіз-
му формування і функціонування вітчизняного ринку яєць і 
м’яса птиці. Важлива роль в цьому процесі належить держа-
ві. В умовах жорсткої конкуренції ключовим чинником на-
рощування пропозиції на внутрішньому ринку та виходу на 
світові продовольчі ринки є якість та безпечність продукції. 
Невпевненість споживачів у якості вітчизняної та імпорт-
ної продукції, низька ефективність стимулів дотримання 
її безпечності та недоліки у впровадженні стандартизації і 
сертифікації яєць і м’яса птиці знижують їх конкурентоспро-
можність, стримують темпи розвитку галузі та нарощування 
її експортного потенціалу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомим є 
внесок у дослідження проблем державного регулювання рин-
ку продовольства та якості продукції вітчизняних науков-
ців: В.І. Власової, В.П. Галушки, М.М. Ільчука, А.Д. Діброви,
І.І. Лукінова, С.М. Кваші, О.М. Шпичака та інших уче-
них. Значне місце якості продукції приділене у публікаціях
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В.П. Бородая, В.В. Мельник, С.Д. Мельничука, Н.П. Понома-
ренко та ін. Разом з тим окремі специфічні питання держав-
ного регулювання розвитку вітчизняного ринку продукції 
птахівництва і забезпечення її конкурентоспроможності в 
сучасних умовах глобалізації світового продовольчого ринку 
потребують детальнішого дослідження.

Постановка завдання. Наявність невирішених питань, 
а також об’єктивна необхідність вивчення сучасного стану 
державного регулювання якості і безпечності продукції пта-
хівництва в Україні та обгрунтування концептуальних під-
ходів щодо напрямів підвищення конкурентоспроможності 
продукції птахівництва обумовили вибір теми дослідження.

Мета дослідження – вивчення напрямів регулювання 
якості і безпечності продукції птахівництва в Україні та об-
ґрунтування інструментів державного регулювання з метою 
підвищення конкурентоспроможності продукції птахівни-
цтва на внутрішньому і зовнішньому ринках в умовах глоба-
лізації світових продовольчих ринків.

Виклад основного матеріалу дослідження. Основою 
регуляторної політики на вітчизняному ринку яєць і м’яса 
птиці є такі загальнонаціональні принципи: законність, до-
тримання екологічних вимог, своєчасне реагування на дію 
ендогенних і екзогенних чинників через прийняття система-
тичних регуляторних актів.

Забезпечення стабільного нарощування виробництва яєць 
і м’яса птиці для потреб внутрішнього ринку задля забезпе-
чення фізіологічних норм харчування населення та розвиток 
експортного потенціалу галузі є основною метою стратегії роз-
витку птахівництва. Згідно з програмою розвитку сільського 
господарства України, виробництво м’яса птиці (вирощуван-
ня) у 2015 році становитиме 1545 тис. т, проти 1316,1 тис. т у 
2011 році, та 1791 тис. т у 2020 році. Обсяг виробництва яєць 
має збільшитися від 18,7 млрд шт. у 2011 році до 19,5 млрд 
шт. у 2015 році та 20 млрд шт. у 2020 році [7].

На сьогодні запроваджені економічні механізми регуля-
торного впливу на попит і пропозицію на ринку продукції 
птахівництва не завжди діють ефективно. Причиною цього є 
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відсутність системності при їх запровадженні, нераціональ-
не державне регулювання експортно-імпортних операцій на 
ринку, обмежена ємність вітчизняного ринку внаслідок низь-
кої купівельної спроможності населення. Одним із важливих 
екзогенних чинників є процес глобалізації ринку продукції 
птахівництва і жорстка конкуренція на світових продоволь-
чих ринках. Встановлено, що експорт м’яса птиці в Україні 
становить незначну частку у загальній кількості споживчо-
го попиту. При цьому встановлені квоти на експорт м’яса до 
країн ЄС знаходяться на рівні всього 20-40 тис. Здатність 
вітчизняних товаровиробників адаптуватися до нових умов 
та користуватися перевагами членства в СОТ залежить від їх 
спроможності підвищити якість і безпечність продукції від-
повідно до кон’юнктури міжнародного ринку.

Якість і безпечність виробленої та імпортованої продукції 
знаходиться під постійним контролем провідних держав світу. 
Виявлення у м’ясі птиці залишків недопустимих речовин та 
невідповідність методів виробництва продукції суттєво впли-
ває на зменшення обсягів зовнішньоекономічної торгівлі. Так, 
у 2011 р. Китай заборонив імпорт птиці із Міннесоти (США) 
після спалаху пташиного грипу на території згаданого штату. 
До листопада 2011 р., коли було введено заборону, Китай був 
другим за величиною міжнародним ринком збуту м’яса пти-
ці для Міннесоти. На початку 2013 р. виробники птиці цього 
штату відновлюють експорт своєї продукції до Китаю [2]. Від 
початку 2013 р. зареєстровано два нових спалахи високопато-
генного пташиного грипу Н7N3 у Мексиці. Подібний спалах у 
цьому регіоні у 2012 році відкрив можливості для збільшення 
експорту яєць американськими виробниками у Мексику [2]. 
Британське агенство з контролю  дотримання харчових стан-
дартів у січні 2013 р. оприлюднило дані, згідно з якими до 
2/3 всієї курятини на ринку Великобританії може містити в 
собі підвищену концентрацію бактерій кампілобактер, які є 
однією з основних причин розвитку гастроентеритів у всьому 
світі. Щорічно ця інфекція уражує близько півмільйона людей, 
спричинює смертельні випадки [3]. Низькопатогенний пташи-
ний грип (LPAI), ідентифікований як підтип Р5, виявлено на 
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органічній фермі домашньої птиці у Північній Німеччині. У 
відповідь на таке повідомлення Гонконг призупинив імпорт 
всіх продуктів із домашньої птиці, вироблених на згаданій те-
риторії [3]. Китайський Макдональдс відмовився від поставок 
курячого м’яса одного з найбільших виробників у країні – ком-
панії Liuhe Grup CO через перевищення допустимих порогів 
антибіотиків у м’ясі птиці [4].

Як показує аналіз стану стандартизації продуктів хар-
чування в Україні, тривалий час на переважну більшість 
сільськогосподарської і харчової продукції, включаючи про-
дукцію птахівництва, чинними є ГОСТи (стандарти колиш-
нього СРСР), розроблені у 60-80 роки  минулого століття. 
Оскільки вони практично не оновлювалися, а перегляд їх 
зводився до подовження строку їх дії, вимоги до показників 
якості, закладені в цих стандартах, не відповідають вимо-
гам сучасності, у більшості з них відсутні вимоги до безпе-
ки продукції та охорони довкілля при її виробництві. Оцінка 
державних стандартів України (ДСТУ), наявних міждержав-
них стандартів (ГОСТи) свідчить, що на сьогодні чинними 
є велика кількість стандартів із груп харчових продуктів. 
В цьому контексті постає питання можливості ідентифіка-
ції небезпечних чинників, які впливатимуть на безпечність 
та якість продукції, а також можливості своєчасної корек-
ції технологічних процесів виробництва. Дієвим засобом ви-
рішення таких проблем стає впровадження на вітчизняних 
підприємствах системи НАССР, яка включає: аналіз ризиків; 
визначення критичних контрольних точок; встановлення 
меж допусків для кожної критичної точки для забезпечен-
ня її контролю та аналізу; створення системи нагляду через 
випробування та обстеження кожної контрольної точки; роз-
роблення коригувальних дій і заходів, які слід вжити у разі 
перевищення показників над гранично допустимими пара-
метрами; перевірку періодичних обстежень системи НАССР; 
документування процедури принципів [5].

Одним із напрямів державного регулювання  відповід-
ності продукції міжнародним стандартам є проведення Дер-
жавною ветеринарною і фітосанітарною службою України 
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внутрішнього аудиту підприємств, які зацікавлені у вироб-
ництві курятини, яєць і яєчних продуктів для ринку ЄС. Ві-
тчизняні підприємства можуть поставити на згаданий ринок 
не більше 40 тис. т курятини – 20 тис. т обробленої і ще 20 
тис. т необробленої. Квоти на експорт курятини розподіляє 
Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України. Вона 
подає до Європейської Комісії пропозиції постачальників до 
ЄС, що підкреслює активну позицію держави у регулюванні 
питань якості і безпечності вітчизняної продукції.

Встановлено, що у методологічних підходах регулювання 
експорту продукції птахівництва в окремих країнах є певні 
відмінності. Так, у рамках Митного Союзу профільний орган 
(Россільгоспнагляд) дає дозвіл на ввезення продукції конкрет-
ній компанії. У випадку співпраці України з ЄС дозвіл на екс-
порт одержує держава, потім профільний комітет визначає, 
які компанії можуть поставляти продукцію на європейські 
ринки. У випадку виникнення питань з якості продукції, за-
борона на ввезення буде поширюватися на всіх виробників, 
навіть на тих, до якості продукції яких не має ніяких заува-
жень. Вихід на європейські ринки спростить процедуру ви-
ходу української продукції на інші ринки, в першу чергу на 
ринки Близького Сходу [6].

Слід відмітити, що у світі зростає тенденція до глобаліза-
ції продовольчих ринків, тому невідповідність в області еко-
логічних стандартів може стати серйозною перепоною для 
міжнародної торгівлі. Європейський Союз є найбільшим сві-
товим імпортером харчової продукції завдяки 500 млн спо-
живачів із високою купівельною спроможністю і розвинутою 
торговельною інфраструктурою. Разом із тим, для цього рин-
ку характерними є високі нетарифні бар’єри, внаслідок вста-
новлення вимог імпортувати лише високоякісні та безпечні 
продукти харчування. Встановлено, що кожна партія про-
дукції птахівництва, що імпортується до ЄС, проходить через 
три рівні «фільтрів», які мають забезпечити її якість і безпеч-
ність: на рівні країни-експортера, підприємства-виробника 
і конкретної поставки. При цьому кожна поставка продукції 
птахівництва повинна відповідати встановленим стандар-
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там і вимогам, які за потреби можуть перевірити контролю-
ючі органи держав-членів ЄС.

Вітчизняні товаровиробники зможуть конкурувати на 
світових продовольчих ринках завдяки зміні концептуаль-
них підходів до стандартизації продукції птахівництва. Так, 
традиційною для України була система перевірки якості і 
безпечності яєць і м’яса птиці, орієнована на кінцевий ре-
зультат. Принциповою відмінністю системи НАССР є оцінка 
причин небезпек, які впливають на продукцію на всіх ланках 
виробництва, зберігання і реалізації, що гарантує безпеку 
продовольства. Згідно з одержаним у січні 2013 р. дозволом 
Імплементаційного Регламенту Комісії (EU) № 88 /2013 на 
ввезення продукції птахівництва до ЄС імпорт або транзит з 
України до ЄС можливий лише для п’яти категорій продукції: 
яйця птиці і яйцепродукти, м'ясо птиці (крім страусів), м'ясо 
страусів, м'ясо пернатої дичини [7].

На сьогодні експорт яєць з України до ЄС пов'язаний з 
певними суттєвими обмеженнями. Розроблена і представлена 
на розгляд Європейської Комісії програма контролю за саль-
монелою відповідно до вимог Регламенту ЄС не була схвалена, 
у зв’язку з чим експорт яєць підлягає певним обмеженням: до-
пускається лише експорт курячих яєць і лише класу «В» [7].

У результаті порівняння умов допуску на ринок ЄС про-
дукції птахівництва встановлено, що законодавством ЄС 
лише три країни СНД внесені до списків країн, яким дозво-
лено ввозити продукцію птахівництва до ЄС (табл. 1). Проте 
коло продукції, яка дозволена до імпорту, а також умови вве-
зення продукції з цих країн є різніми.

Не дивлячись на те, що Україна отримала більш широкий, 
порівняно з іншими країнами СНД, обсяг дозволу на ввезен-
ня продукції птахівництва в ЄС, практична реалізація цього 
потенціалу залежить від діяльності конкретних товаровироб-
ників та державних органів влади. Створення передумов для 
збільшення експорту вітчизняної продукції птахівництва до 
ЄС дає також можливість вдосконалити маршрути її експор-
ту в інші регіони світу.
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Таблиця 1
Порівняння умов допуску на ринок ЄС продукції 

птахівництва з України, Росії та Білорусі

Країни

Дозвіл на ввезення до ЄС 
продукції птахівництва

Схвалені 
плани 

моніторингу 
шкідливих 
речовин

Національна 
програма 

попередження 
сальмонели

Регламент 
798/2008

Рішення 
2007/777

Білорусіь
ЕР, Е (лише 
обмежений 
транзит)

— яйця —

Україна
ЕР, Е, РОU, 
RAT, WGM

Свійська птиця, 
вирощена 

перната дичина, 
вирощені 

безкілеві, дика 
перната дичина

Яйця, свійська 
птиця

Не схвалена

Росія ER,E,POU
Свійська птиця, 
вирощена 

перната дичина

Яйця, свійська 
птиця

Не схвалена

Джерело: На основі звітів та рекомендації за результатами інспекції Продовольчо-
ветеринарного бюро Європейської Комісії в Україні, Російській Федерації та Білорусі

Висновки. Механізм забезпечення підвищення якості і 
безпечності продукції птахівництва шляхом гармонізації ві-
тчизняних і міжнародних стандартів має стати складовою 
державної стратегії розвитку галузі.

Чітка послідовна політика держави має бути спрямована 
на дотримання вимог, встановлених для дотримання параме-
трів здоров’я птиці, забезпечення здоров’я людини, поставки 
продукції мають супроводжуватися ветеринарним сертифіка-
том встановленої форми.

З метою гарантування безпеки продовольства необхідно 
змінити концептуальні підходи до стандартизації яєць і м’яса 
птиці з визначення якості кінцевої продукції на впроваджен-
ня оцінки небезпечних чинників та вибору критичних точок 
контролю в процесі її виробництва, зберігання та реалізації. 

Необхідним є укладання державою торговельних угод з 
ЄС про збільшення квот експорту продукції птахівництва, 
яка відповідає європейським нормам, що стане дієвим сти-
мулом збільшення її виробництва. Механізм державного ре-
гулювання якості і безпечності яєць і м’яса птиці має бути 
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комплексом взаємопов’язаних заходів регуляторного, контр-
олюючого та стимулюючого впливу держави на розвиток ві-
тчизняного птахівництва.
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