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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 
РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ М’ЯСА

Abstract. Development of theore�cal and prac�cal aspects of func�oning and development of 

regional meat market is described in the ar�cle. Theore�cal posi�ons of essence of this market 

and principles of his func�oning are generalized. The loca�on of regional meat market in a regional 

agrarian market and criterion of efficiency of his func�oning are determined. The es�ma�on of 

tastes of meat products consumers in Ternopil is conducted.

Maintenance and features of economic and organize mechanism of development of regional meat 

products market are exposed. Events of the improvement of mutual rela�ons between the subjects 

of regional meat market taking into account dependence of his development on the state of affairs, 

current forms of trading in meat and partner obliga�ons are offered.
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Постановка проблеми. Вирішення продовольчої проблеми в Україні – одне з пріоритетних 
завдань стратегічних орієнтирів економічного і соціального розвитку країни. Його вирішення, перш за 
все, обумовлюється рівнем розвитку АПК і його складових – продуктових підкомплексів. Підвищення 
економічної ефективності агропромислового виробництва, раціональне використання природних умов 
і місцевих виробничих ресурсів, поліпшення забезпечення населення продуктами харчування значною 
мірою залежить від того, наскільки науково обґрунтовано будуть функціонувати як окремі регіональні 
ринки м’яса, так і продовольчий ринок країни загалом.

У науковій літературі дослідження питань щодо сутності і функціонування ринку м’яса висвітлені 
в працях П.С. Березівського1, М.В. Місюка2, М.К. Пархомця3, Ю.В. Пруднікова4, П.Р. Пуцентейла5, 
Ю.В. Самойлик6 тощо. Водночас хоча ці наукові розробки мають вагому значимість, проте вони ще 
недостатньо висвітлюють вирішення проблеми формування, розвитку й ефективного функціонування 
регіонального ринку м’яса і м’ясопродуктів в сучасних ринкових умовах. Проте, незважаючи на значну 
кількість досліджень і розробок у цій сфері, питання розвитку регіонального ринку м’яса залишаються 
актуальними.

Метою статті є розгляд проблем формування і функціонування регіонального ринку м’яса у 
Тернопільській області.

Основний матеріал. Ринок м’яса і м’ясопродуктів формується завдяки сільському господарству – 
одному із найбільших і найважливіших секторів національної економіки, що займається вирощуванням 
сільськогосподарських культур і розведенням сільськогосподарських тварин для забезпечення 
населення продуктами харчування. Крім того, воно сприяє розвитку інших галузей, що постачають 
засоби виробництва та споживають продукцію сільського господарства як сировину, а також надають 
транспортні, торговельні та інші послуги. 

1 Березівський, П.С. (2011). Стратегічні пріоритети розвитку м’ясного скотарства. Сталий розвиток економіки, 
6, 165–169.
2 Місюк, М.В. (2013). Формування та розвиток регіонального ринку продукції скотарства. Херсон: Грінь Д.С.
3 Пархомець, М.К. (2012). Ціноутворення у підприємствах агропромислового виробництва: організація та 
методика. Тернопіль: ТНЕУ.
4 Прудніков, Ю.В. (2014). Локальні ринки сільськогосподарської продукції. Інноваційна економіка, 6, 255-261.
5 Пуцентейло, П.Р. (2011). Конкурентоспроможність м’ясного скотарства України: теорія і практика. 
Тернопіль: ВПЦ “Економічна думка ТНЕУ”.
6 Самойлик, Ю.В. (2012). Теоретико-методологічні основи економіко-правового регулювання ринку м’яса та 
м’ясопродукції в Україні. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету, 
20, том 2, 260-264.
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Стан агропродовольчого сектору є важливим індикатором розвитку регіонального ринку. Його 
функціонування пов’язане з усіма галузями національної економіки і більшою мірою піддається їхньому 
впливу в частині ресурсозабезпечення та розвитку споживчого ринку. Агропромисловий комплекс є 
основним джерелом формування продовольчих ресурсів, який відповідно до особливої виробничої 
значущості та специфіки галузевої структури відіграє роль стабілізатора соціально-економічної 
ситуації, сприяє створенню власного потенціалу та умов для розширеного відтворення в більшості 
галузей національної економіки. Сільське господарство як одна з головних галузей економіки України 
забезпечує населення основними видами продовольства і є сировинною базою підприємств харчової 
промисловості і відповідно найважливішою структуроутворюючої сферою АПК. Частка сільського 
господарства у галузевій структурі національної економіки не тільки вказує на рівень його економічного 
розвитку, а й визначає певну тенденцію у розвитку галузевої структури реального сектору відповідно 
до природно-економічних умов, закономірностей розміщення та інтенсивності ведення спеціалізованих 
галузей, а також основних суспільних потреб продовольчого забезпечення. 

У ринкових умовах господарювання агропромисловий комплекс функціонує під впливом 
різноспрямованих економічних інтересів (національних, регіональних і суб’єктів господарювання) 
і необхідні нові методи і підходи, засновані на використанні економічних важелів і стимулів, 
орієнтованих на збереження в регіоні ресурсного і біокліматичного потенціалу, стимулювання ділової 
та інвестиційної активності, підвищення конкурентних позицій регіону на вітчизняному і світовому 
продовольчому ринках. У складному процесі реформування аграрного сектору центр ваги зміщується на 
регіональний рівень. Виняткова складність проблеми регіональної аграрної політики, що поєднується 
з трансформаційними змінами в економіці і суспільстві, пояснюється відсутністю практичного 
досвіду, недостатністю наукового забезпечення, домінуванням політичних кон’юнктурних інтересів. 
У зв’язку з цим проблему обґрунтування стратегії розвитку регіонального аграрного бізнесу потрібно 
розглядати комплексно, включаючи аграрну політику, динаміку доходів населення, розвиток ринкової 
інфраструктури, вдосконалення державного регулювання продовольчого ринку. Саме цим пояснюється 
доцільність комплексних досліджень, які дають змогу сформувати адекватну новій економічній ситуації 
регіональну агропродовольчу політику.

Різновидом галузевої структури є регіональний аспект розвитку АПК, а відповідно і функціонування 
агропродовольчого ринку. Агропродовольчі ринки – це складна організаційно-виробнича система, котра 
тісно пов’язана з іншими ринками, що входять до АПК. Особливості інституційного та соціально-
економічного розвитку регіону, а також істотне зміцнення його конкурентних позицій пов’язані з 
факторами розвитку регіонального ринку.

Функціонування регіональних ринків як сукупність пов’язаних техніко-технологічних і 
організаційно-економічних суб’єктів бізнесу на певній території з метою раціонального поєднання 
ресурсів споживання і продуктів виробництва на основі спеціалізації сприяє інтеграційним процесам, 
створенню ефективних виробництв. Різноманітність конкретних форм агропромислової інтеграції 
є показником якісного поглиблення процесу в цьому напрямі, відповідності вимогам ринку. Отже, 
процеси формування циклу виробництво-переробка-збут сільськогосподарської сировини в окремо 
взятій галузі в єдину інтегровану систему в межах територіального розвитку, функціонально-галузевої 
і продуктової структури зумовлює розгляду за окремо взятою (виробленою) структурою, так і в їхній 
сукупності, що дасть змогу всебічно розкрити, проаналізувати й дослідити ефективність регіонального 
ринку.

Розгляд регіонального ринку і виокремлення основних підходів дає змогу чітко простежити 
єдність галузевої, територіальної і продуктової складових, де відбувається формування спеціалізованих 
сировинних зон і раціональне розміщення підприємств переробної промисловості, тобто створення 
на цій основі інтегрованих підприємств з яскраво вираженим синергетичним ефектом у кінцевому 
підсумку господарської діяльності. 

Основними регіональними продуктовими ринками є ринок є хліба, цукру, молока, плодів та 
овочів, м’яса та інші. Залежно від характеру продукту та особливостей комерційних зв’язків кожний 
регіональний ринок пропонує специфічні види продукції, а також вступає у міжгалузеві зв’язки з 
виробництвами, які за характером продукції є комплексними і обслуговують одночасно декілька 
регіональних ринків (рис. 1).

М.В. Місюк вважає, що регіональний ринок – це складова продовольчого ринку України, причому 
органічно вплетеною в його структуру7. Кожен регіональний ринок є органічною єдністю або частиною  

7 Місюк, М.В. (2013). Формування та розвиток регіонального ринку продукції скотарства. Херсон: Грінь Д.С.
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Рис. 1. Місце регіонального ринку м’яса у регіональному аграрному ринку

ринку країни і одночасно важливою складовою соціально-економічної системи забезпечення соціально-
економічного розвитку. Через взаємодію регіональних ринків з усіма іншими ринками відбувається 
вплив на результати забезпечення продовольчої безпеки в країні загалом і на ефективність економічного 
і соціального розвитку регіону. Від стану розвитку аграрного ринку і його складових – регіональних 
продуктових ринків багато в чому залежить розвиток економіки країни, її національна безпека, життєвий 
рівень населення. Підвищення конкурентоспроможності агробізнесу, ефективне використання наявних 
продовольчих ресурсів, повноцінне забезпечення населення продуктами харчування багато в чому 
залежить від того, на якому організаційно-методологічному рівні відбувається функціонування як 
регіональних ринків зокрема, так і аграрного загалом. Як відомо, організаційний аспект є визначальним 
чинником функціонування регіонального ринку на шляху досягнення кінцевих результатів діяльності. 
Важливість глибини і повноти науково-прикладного опрацювання сутності і ролі регіонального ринку 
м’яса, його складових зумовлено об’єктивною необхідністю, яка склалася в процесі еволюційного 
поступу і має велике значення при вирішенні проблеми продовольчої безпеки країни. 

Ринок м’яса та м’ясопродуктів є одним з найважливіших сегментів ринку продовольчої сировини 
і продовольства. Під ним слід розуміти сукупність економічних відносин, що складаються між 
самостійними господарюючими суб’єктами з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання 
продуктів забою тварин, що використовуються для виробництва харчових продуктів, а саме: для 
виробництва м’ясопродуктів (м’ясо, кістка, харчові субпродукти, жир-сирець, кров і продукти її 
переробки, кишкова сировина), і м’ясопродуктів (м’ясні та м’ясовмісні продукти: ковбасні вироби, 
продукти з м’яса і шпику, напівфабрикати і кулінарні вироби, консерви). Провідна роль ринку м’яса 
і м’ясопродуктів визначається значенням м’ясопродуктів як основних джерел незамінного білка 
тваринного походження в раціоні харчування людини.

Кінцевою метою функціонування даного ринку є найбільш повне кількісне і якісне задоволення 
потреб населення в м’ясопродуктах. На думку Роберта Мрочека, одним з найважливіших ринків у світі 
сьогодні є ринок м’яса та м’ясопродукції8.

8 Mroczek, R. (2014). Nalne zróżnicowanie produkcji i konsumpcji mięsa na świecie w latach 2003-2013. Stowarzyszenie 
ekonomistуw rolnictwa i agrobiznesu. <http://seria.com.pl/images/Pliki/repozytorium/16-4/16-4-Mroczek.pdf>.
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Регіональний ринок м’яса потрібно розглядати у декількох аспектах. По-перше, як організаційну 

структуру із взаємодіючими елементами: товаровиробники, споживачі, переробні підприємства, 

інфраструктура і державні органи влади. По-друге, як регульовану організаційно-економічну систему, 

від ефективної діяльності якої залежить забезпечення населення продуктами харчування відповідної 

якості загалом, і продовольча безпека зокрема.

В залежності від призначення в структурі регіонального ринку м’яса і м’ясопродуктів виділяють:

– ринок реалізації худоби та птиці;

– продовольчий ринок м’яса, що охоплює економічні відносини, пов’язані з реалізацією і 

виробництвом худоби та птиці на забій, з метою подальшої її реалізації та переробки м’яса;

– ринок реалізації м’ясопродуктів, отриманих в результаті переробки м’яса;

– ринок реалізації побічної продукції (шкур, шкіри, вовни, щетини, пера, пуху, кісток, кісткового 

борошна, тваринного жиру).

Всі ці ринки тісно взаємопов’язані один з одним і при цьому кожен з них має свою специфіку, 

схему руху товару, інфраструктуру, певний склад контрагентів.

П.С. Березівський зауважує, що скорочення виробництва м’яса і м’ясопродуктів одночасно є 

причиною і наслідком незадовільного функціонування всієї продуктової вертикалі. Причина полягає 

в стрімкому зменшенні відгодівельного поголів’я та хронічному недовантаженні потужностей 

переробки9. В.П. Черданцев вважає, що м’ясопродуктовий підкомплекс – це найважливіша складова 

частина АПК і один з найбільших сегментів продовольчого ринку як за місткістю (обсяг продажів і 

купівель, асортимент товарів), так і за кількістю учасників. Особлива роль ринку м’яса та м’ясних 

продуктів визначається не тільки значними обсягами виробництва і споживанням цієї групи продуктів 

в країні, а й їхнім значенням як основного джерела білків тваринного походження в раціоні харчування 

людини10. Отже, ринок м’яса – складова частина регіонального ринку м’яса. Якщо аграрний ринок 

розглядати як цілісну, відкриту систему зі своїми гармонійно вбудованими елементами і компонентами, 

то регіональний ринок м’яса – це одна з підсистем єдиного агропродовольчого ринку країни.

Ринок м’яса має доволі стійкі позиції, його стан суттєво впливає на інші ринки продуктів 

харчування. Ринок м’яса є соціально значущим і водночас не захищеним від конкуренції з імпортом. 

При цьому пропозиція значно відстає від попиту, що веде до постійного зростання ввезення м’яса. 

Нині вітчизняний ринок продуктів м’ясопереробки є достатньою мірою насиченим і характеризується 

великою кількістю підприємств різної величини і спеціалізації, а також широким спектром продукції, 

яку вони випускають, як з вітчизняної, так і з імпортної сировини. Ринок м’ясопродуктів динамічний: 

зіткнення попиту та пропозиції на наявний, постійно мінливий асортимент товарів перманентно 

трансформує точку цінової рівноваги і обсягу виробництва.

Як зазначає П.Р. Пуцентейло, важливим чинником формування конкурентоспроможного 

м’ясопродуктового підкомплексу України є розвиток ринку м’яса, що передбачає самостійність 

виробників і створення умов для конкуренції учасників ринку. Збільшення обсягу пропозиції м’яса на 

внутрішньому і зовнішньому ринках за рахунок нарощування його виробництва дасть змогу поліпшити 

забезпечення населення м’ясом і високоякісними м’ясними продуктами, задовольнити потребу в 

сировині переробної і харчової промисловості, галузей тваринництва в концентрованих кормах, 

підвищити рівень фінансового самозабезпечення м’ясопродуктового підкомплексу України11.

За результатами анкетування проведеного на ринках м’яса і м’ясних продуктів міста Тернопіль 

покупці віддають перевагу м’ясу птиці, вареним і копченим ковбасам, сосискам і сарделькам. Найчастіше 

купівля м’яса і м’ясних продуктів здійснюється в супермаркетах (торгова мережа «Сільпо», «Барвінок», 

«Родинна ковбаска», «Стриївецькі ковбаси») і великих продуктових магазинах. Головними критеріями 

здійснення покупки служать вартість виробів, досвід споживання і якість м’яса і м’ясних продуктів. 

При вивченні перспектив збільшення споживання м’яса і м’ясних продуктів серед опитаних було 

виявлено бажання збільшити споживання м’яса і дорогих м’ясних продуктів (сирокопчених і копчених 

делікатесів). Основним чинником, що стримує зростання споживання, респонденти визначили високі 

ціни на продукцію і низький рівень доходів.

9 Березівський, П.С. (2011). Стратегічні пріоритети розвитку м’ясного скотарства. Сталий розвиток економіки, 
6, 165–169.
10 Черданцев, В.П. (2008). Перспективы развития мясопродуктового подкомплекса как интегрированной системы. 
Аграрный вестник Урала, 8 (50), 23–25.
11 Пуцентейло, П.Р. (2011). Конкурентоспроможність м’ясного скотарства України: теорія і практика. 
Тернопіль: ВПЦ “Економічна думка ТНЕУ”.
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У цілому регіональний ринок м’ясної продукції визначається високою місткістю і характеризується 

стабільним попитом, високою інвестиційною привабливістю і жорстким рівнем конкуренції 

виробників.

Об’єктивний характер формування регіонального м’ясного ринку пов’язаний з локалізацією 

розміщення споживачів м’ясних продуктів, їх специфічними потребами, а також розміщенням 

виробництва м’ясопродуктів. Місцевий регіональний ринок пов’язаний з іншими регіональними 

ринками м’ясних товарів як з вивезення, так і з ввезення, але основна маса товарів реалізується на 

регіональному місцевому ринку, що зумовлено значними транспортними витратами, вимогами ринку 

реалізації парного (свіжого) м’яса та м’ясопродуктів і рядом інших чинників.

Отже, регіональний м’ясний ринок – це сукупність соціально-економічних відносин у сфері 

обміну, за допомогою яких здійснюється реалізація худоби та птиці, м’яса та м’ясопродуктів на території 

даного регіону. Регіональний м’ясний ринок охоплює всі види угод і всі форми реалізації зазначених 

видів товарів.

Місцеві виробники на регіональному м’ясному ринку мають ряд переваг, серед яких – висока 

популярність, лояльність покупців, близькість до ринку збуту – основних торговельних мереж, що 

дозволяє розширювати асортимент продукції.

Висновки з дослідження. Таким чином, регіональний м’ясний ринок – це сукупність всіх угод, 

здійснюваних на певній території (в регіоні) з реалізації худоби, птиці, м’яса та м’ясних продуктів. 

Пропозицію в регіоні формують місцеві виробники м’ясної продукції, а також завезення з інших регіонів. 

Рівень попиту визначається сукупним попитом населення з урахуванням рівня доходів населення та 

динаміки рівня цін на м’ясні продукти у регіоні.

Проте, існує ряд теоретичних і практичних проблем, які залишаються в даний час невирішеними 

як на рівні динамічно сталого розвитку локального ринку, так і на рівні регіону в цілому. До них слід 

віднести: проблеми спаду виробництва худоби та птиці на забій, зростання цін на м’ясо, зниження 

рівня доходів населення і величини доходів, що виділяються споживачами для покупки м’яса, зниження 

рентабельності м’ясного тваринництва, низьку якість виробленого і реалізованого м’яса у регіоні.
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