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та надання доступних кредитів для сільськогосподарських 
підприємств. Слід зазначити, що формування конкурентних переваг 
продукції сільськогосподарських підприємств залежить не тільки від 
бюджетної підтримки аграрного сектора економіки, але й від 
макроекономічних показників розвитку держави, зокрема валютного 
курсу, рівня процентної ставки, податкового навантаження. 
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Висвітлено вплив експортно-імпортних операцій на стан ринку 
свинини в Україні. Визначено напрями нарощування обсягів 
виробництва продукції та захисту національних виробників. 

Постановка проблеми. Зовнішньоекономічна діяльність є 
важливою і невід’ємною частиною господарської діяльності підприємств, 
фірм, усіх учасників ринкових відносин. Саме тому питання організації 
експортно-імпортної діяльності сільськогосподарських підприємств, 
визначення економічної ефективності експорту певних видів продукції, 
дослідження шляхів організації виходу підприємств АПК на зовнішній 
ринок є досить актуальними. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 
економічної ефективності виробництва та організаційно-економічних 
питань розвитку тваринництва, та свинарства зокрема, удосконалення 
методологічних засад адаптації зовнішньоекономічної діяльності до 
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умов світового ринку висвітлені у працях В.Г. Андрійчука, 
П.Т. Саблука, В.Я. Месель-Веселяка, І.М. Бойчика, В.П. Рибалка, 
В.І. Герасимова, М.Й. Маліка, Б.Й. Пасхавера та інших вчених. 

Мета дослідження. Вивчити вплив експортно-імпортних 
операцій на стан ринку свинини в Україні. Виявити напрями 
нарощування обсягів виробництва продукції та захисту національних 
виробників. 

Виклад основного матеріалу. Нині в структурі світового 
виробництва м’яса свинина має найбільшу питому вагу – близько 40%. За 
експертними оцінками, така структура збережеться й на перспективу. 

Згідно з аналітичним звітом «Сільськогосподарський огляд 
2009-2018», світове споживання м’яса впродовж наступних 10 років 
буде зростати [1]. Сьогодні вітчизняне виробництво свинини 
переважно задовольняє роздрібний ринок, хоча все ще неспроможне 
повністю забезпечити його м’ясом за прийнятною ціною, оскільки у 
зв’язку з високими витратами на виробництво й загальним станом 
дефіциту на ринку, ціни в останні роки мають стабільну тенденцію до 
зростання. 

Україна практично не експортує свинину, а серед імпорту 
м’ясопродуктів свинина знаходиться на другому місці після курятини. 
Відповідно, Україна практично перетворилась в нетто імпортера 
свинини. Значну частину свинини було імпортовано із Бразилії – 53%. 
Значними також були об’єми поставок із Польщі і Німеччини – по 12% 
відповідно [1]. 

В останні роки широкої популярності набули схеми ввозу м’яса 
як давальницької сировини. Офіційні дані з імпорту найчастіше значно 
нижчі реального ввозу м’яса на територію України. Ставши членом 
СОТ, Україна здобула доступ до світових ринків, але не змогла 
скласти гідної конкуренції закордонним виробникам. 

Наразі тваринництву важко знайти переваги від вступу до СОТ. 
Адже після вступу, коли відчувався дефіцит м’ясної продукції, держава 
відкрила канал для імпорту і це прискорило процес зменшення поголів’я 
ВРХ і свиней, що спостерігалося й раніше. Якщо у 2007 р. частка імпорту 
свинини складала 4%, то у 2008 році – 50,5% [2]. 

За даними О. Ліссітса [3], за перші 6 місяців 2009 р. Україна 
стала одним із найбільших імпортерів свинини з Європейського 
Союзу, при тому що у країни немає можливості експорту власної 
продукції до ЄС. Значні обсяги імпорту м’яса та м’ясопродуктів 
загострили проблему конкурентоспроможності української продукції, 
особливо за ціновим фактором. Однак позитивним сигналом є те, що 
нині господарства України нарощують виробництво свинини та 
відновлюють давно виправданий метод великотоварного виробництва 
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та інтенсивного ведення галузі. За 2009 р. поголів’я свиней у товарних 
підприємствах збільшилось на 21%. 

Висновки. Для розвитку власного виробництва Україна 
повинна припинити неконтрольований імпорт м’ясної сировини. Слід 
запровадити систему ліцензування імпорту свинини, що дозволить 
збільшити внутрішні ціни на продукцію через обмеження імпорту.  

Суттєвим резервом для збільшення виробництва м’яса в країні 
може стати імпортозаміщення. Одним із ефективних кроків по 
нарощуванню національного виробництва і виходу вітчизняної 
продукції на зовнішній ринок є підвищення інвестиційної 
привабливості галузі та створення спільних підприємств. 

Список використаних джерел 
1. http://www.agrosector.com.ua/reviews/show/347
2. Рыбалко В.П. Состояние, перспективы и научное

обеспечение отрасли свиноводства / В.П.Рыбалко, А.А.Гетя // 
Таврійський науковий вісник: Збірник наукових праць ХДАУ. – 
Херсон: Айлант, 2008. – Вип. 58/2. – С. 3-9. 

3. http://globalist.org.ua/ukr/2009-07-dorogij-import-zagnav-
ekonomiku-ukraїnu-u-gluxij-kut/ 


