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УДК 637:339.562/564

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕКСПОРТУ-
ІМПОРТУ М’ЯСА В УКРАЇНІ

О.Б. Дацко, здобувач
Львівський національний університет ветеринарної медицини 
та біотехнологій імені С.З.Гжицького

Наведено результати аналізу експорту-імпорту м’яса в Україні. 
Розглянуто питання зовнішньоекономічних зв’язків України в контек-
сті вступу України до СОТ, впливу глобалізації і визначення ефек-
тивних форм співробітництва, які були б адекватними вимогам та 
тенденціям розвитку світового сільськогосподарського виробництва 
в умовах загострення продовольчої ситуації.

Ключові слова: експорт, імпорт, динаміка, м’ясо великої рогатої 
худоби, свинина, м'ясо птиці, конкурентоспроможність продукції, 
сальдо, зовнішньоторговельні операції, м’ясопродуктовий підкомплекс.

Постановка проблеми. Вплив умов членства України в 
СОТ на розвиток окремих галузей тваринництва є неоднако-
вим. В одних випадках ідеться про можливість різкого збіль-
шення експорту продукції, в інших – про загрозу експансії 
імпорту на ринок нашої країни, що значно ускладнить пер-
спективи виживання вітчизняних товаровиробників. Останнє 
є особливо актуальним для м’ясопродуктового підкомплексу 
України, який на сьогодні неспроможний сповна задовольни-
ти внутрішні потреби в м’ясопродуктах.

Аналіз досліджень та публікацій. Проблемі розвитку зо-
внішньоекономічної діяльності галузі тваринництва та його 
ролі у міжнародних інтеграційних процесах присвячено зна-
чну кількість наукових публікацій, серед яких слід відзначити 
останні дослідження і публікації Астахова В.П. [3], Бутин-
ця Ф.Ф. [4], Дахно І.І. [5], Дідківського М.І. [6], Козика В.В. 
[7], Козака Ю.Г. [8], Миколаєвої І.П. [9], Ульянової Н.В. [10] 
та Янковського Н.А. [11]. Однак, питанням зовнішньоеконо-
мічних зв’язків України в контексті вступу України до СОТ 
та впливу глобалізації на відтворення сільськогосподарської
продукції і визначення ефективних форм співробітництва, які 
були б адекватними вимогам та тенденціям розвитку світового
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сільськогосподарського виробництва в умовах загострення 
продовольчої ситуації, приділяється ще недостатньо уваги.

Мета статті. Проаналізувати сучасні тенденції експорту-
імпорту м’яса в Україні та визначити ефективні форми між-
народного співробітництва.

Виклад основного матеріалу. У 2011 р. м’ясо ВРХ, сві-
же або охолоджене, в Україну завезли у 7,5 раза більше, ніж 
у 2010 р. У 2012 р. імпорт скоротився майже у 4 рази до 96 т 
порівняно з минулим роком.

У 2012 р. імпорт розподілився рівномірно протягом року, 
тоді як у 2011 р. основний обсяг завезено у березні – червні, 
після чого у липні відбулося значне скорочення на 75% – до 
125 т. У березні 2012 р. в Україну завезли 24% (891 т) від річ-
ного обсягу імпорту м’яса ВРХ замороженого (рис.1).

Рис.1. Динаміка імпорту м’яса ВРХ в Україні,т
* Побудовано за даними [1]

Україна завозить м’ясо ВРХ заморожене переважно з Бра-
зилії – 93,24 % від загального обсягу імпорту даного продукту. 

У 2012 р. м’ясо ВРХ, свіже або охолоджене, експортувало-
ся активніше весною та восени, тоді як у 2011 – наприкінці 
року. Найбільші обсяги реалізації цієї продукції у 2012 р. зрос-
ли майже у 2 рази проти попереднього року (рис.2).

У 2012 р. Україна зменшила позитивне сальдо від зовніш-
ньоторговельних операцій м’ясом ВРХ замороженим на 16,69% 
порівняно з 2011 р. У 2012 році позитивне сальдо знижувалося 
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у грудні – січні і зростало у лютому – квітні, а найвищий рівень 
його був у квітні – 2639 тис. дол. США, найнижчий у грудні – 
897 тис. дол. США (рис.3).

Рис.2. Динаміка експорту м’яса ВРХ в Україні, т
* Побудовано за даними [1]

Сальдо від зовнішньої торгівлі м’ясом ВРХ замороженим 
у 2012 р. склало 21,84 млн дол. США – один з найнижчих по-
казників за останні вісім років.

Рис.3. Сальдо зовнішньої торгівлі України м'ясом 
ВРХ замороженим, тис. дол. США

* Побудовано за даними [2]

Останні роки (2011 і 2012) характеризуються динаміч-
ним зростанням імпорту свинини в Україну. Україна завозить 
свинину переважно з Бразилії – 59,1% від загального обсягу 
імпорту даного продукту. У 2012 р. імпортовано 207,7 тис. т 
свинини, що у 2,4 раза більше, ніж у 2011 р. У липні 2012 р. 
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в Україну завезли 11,7% (24,2 тис. т) від річного обсягу імпор-
ту цієї продукції (рис.4).

Експорт свинини у 2012 р. становив 20,2 тис. т, що у 
1,6 раза більше, ніж за 2011 р.

Рис.4. Динаміка імпорту свинини в Україні, т
* Побудовано за даними [2]

Найвищі показники експорту зафіксовані у березні 
2012 р. – 2,15 тис. т. У цілому експорт 2012 р. розподілився 
порівняно рівномірно протягом року, тоді як у 2011 р. основні 
обсяги експорту здійснені у лютому – березні, серпні та листо-
паді – грудні (рис.5).

Понад 98% українського експорту свинини припадає на 
Російську Федерацію. Найнижчий рівень сальдо зафіксований 
у квітні – серпні 2012 р. (рис.6).

Рис.5. Динаміка експорту свинини в Україні, т
* Побудовано за даними [2]
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Рис.6. Сальдо зовнішньої торгівлі України свининою, тис. дол. США
* Побудовано за даними [2]

Сальдо від зовнішньої торгівлі України свининою залиша-
ється від’ємним. У 2012 р. воно збільшилося у 3,4 рази. 

У 2012 р. імпорт м’яса свійської птиці збільшився на 87,6 
% порівняно з 2011 р. і становив 114,6 тис. т. У той же час 
експортовано 80,6 тис. т м'яса свійської птиці, що на 62 % 
більше, ніж за 2011 р. (рис. 7, 8).

Рис.7. Динаміка імпорту м’яса свійської птиці в Україні, т
* Побудовано за даними [2]

У 2012 р. спостерігалося збільшення експорту м’яса свій-
ської птиці порівняно з попередніми роками. Найвищий по-
казник експорту зафіксований у жовтні 2012 р. – 12,55 тис. т 
(рис. 8). 

У червні та липні 2010 р. спостерігався максимум імпор-
ту м’яса свійської птиці – 13,9% (21,5 тис. т) та відповідно – 
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14,6% (22,6 тис. т) від загальної річної кількості. Найбільші 
імпортери: США – 32,08, Німеччина – 23,70, Угорщина – 11,95 
та Великобританія – 9,62% (від загального обсягу імпортовано-
го м’яса свійської птиці).

Рис.8. Динаміка експорту м’яса свійської птиці в Україні, т
* Побудовано за даними [2]

Структура експорту м’яса та їстівних субпродуктів птиці, 
%: Російська Федерація – 38,49, Казахстан – 26,01, Молдова – 
8,89, В’єтнам – 6,89. Найвищий рівень позитивного сальдо був 
у грудні 2012 р. (плюс 9391 тис. дол. США), а найнижчий – у 
квітні 2012 р. (мінус 14354 тис. дол. США) (рис. 9).

Рис.9. Сальдо зовнішньої торгівлі України м'ясом свійської птиці, тис. дол. США
* Побудовано за даними [2]
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У 2012 р. сальдо зовнішньої торгівлі було негативним і ста-
новило мінус 11,9 млн дол. США, тоді як у 2011 р. вдалося до-
сягти позитивного сальдо – плюс 18,6 млн дол. США.

Як стверджує Микола Присяжнюк [13], держава буде про-
довжувати комплексно підтримувати м’ясну галузь, а мініс-
терство стимулюватиме заповнення ринку високоякісною 
м’ясопродукцією вітчизняного виробника. Також міністр пові-
домив, що за 8 місяців у 2012 р. в Україні на 4,4% збільшилося 
поголів’я свиней, на 2,8% – ВРХ, на 3,9% – птиці. При цьому на 
9,4% зросла реалізація худоби переробним підприємствам [13].

Україна може суттєво зменшити імпорт м'яса (на 35%), за 
умови використання ринкових методів, а саме: підвищення 
конкурентоспроможності продукції та нарощення внутріш-
нього виробництва. Сьогодні завдяки державній підтримці в 
Україні постійно зростає поголів’я худоби та її реалізація на 
переробку, продовжуються програми підтримки тваринни-
цтва у дрібнотоварному секторі. Окрім того, держава сприяє 
реконструкції та будівництву нових тваринницьких комплек-
сів. Останнім часом уже введено в дію 67 таких об'єктів [14].

У створенні умов для розвитку вітчизняного 
м’ясопродуктового підкомплексу не варто покладатися лише 
на державу. Для відстоювання своїх інтересів повинні акти-
візуватися галузеві організації, які представляють інтереси 
м’ясного бізнесу, а саме: Національна асоціація виробників 
м’ясопродуктів України «Укрм’ясо», Всеукраїнська асоціація 
«Союз птахівників України», Всеукраїнська асоціація експор-
терів м’ясної і молочної продукції та ін. Вони повинні брати 
активнішу участь у заходах, які проводить СОТ, тісніше співп-
рацювати з урядом у відстоюванні своїх інтересів.

Механізмом протистояння імпорту м’ясної сировини має 
бути система довготермінових контрактів між вітчизняними 
сільгоспвиробниками і переробними підприємствами. Узгоджен-
ня інтересів обох сторін дасть змогу уникнути невмотивованих 
різких коливань цін, надасть сільськогосподарським підпри-
ємствам певні гарантії у збуті їхньої продукції. Така співпраця 
дозволить якісно оновити маркетингову діяльність суб’єктів 
м’ясопродуктового підкомплексу з урахуванням сучасних реалій.
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Висновки. Після вступу України до Світової організації 
торгівлі відбулося збільшення імпорту м’ясних продуктів, од-
нак вітчизняні виробники зуміли зберегти свої позиції на вну-
трішньому ринку. Водночас низька технологічна й економічна 
ефективність виробництва м’ясної продукції не дала змоги до-
сягти вагомих успіхів у збільшенні експорту вітчизняних това-
ровиробників. Зміцнення конкурентних позицій українських 
виробників м’ясної продукції можливе за концентрації вироб-
ництва у вузькоспеціалізованих підприємствах, активізації ді-
яльності галузевих об’єднань представників м’ясного бізнесу, 
підготовці фахівців, обізнаних з принципами ведення цього 
бізнесу відповідно до вимог та процедур СОТ.
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O. Datsko. Modern tendencies of meat export and import activity in 
Ukraine.
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