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Метою публікації є висвітлення результатів проведеного дослідження стану регіонального ринку м’яса та м’ясопродуктів, а також існуючих підхо-
дів до оцінювання ефективності функціонування такого ринку. Обґрунтовано доцільність та пріоритетність вивчення інституційної, економічної 
та соціальної ефективності використання потенціалу даного ринку в їх взаємозв’язку та взаємообумовленості. На основі наявної статистичної 
інформації розраховано значення показників використання виробничого та споживчого потенціалів регіонального ринку м’яса та м’ясопродуктів 
Івано-Франківської області. Ідентифіковано перспективні напрями дослідження із застосуванням відповідного економіко-математичного інстру-
ментарію. Запропоновані в статті підходи до оцінки ефективності використання потенціалу регіональних ринків продовольства і, зокрема, ринку 
м’яса та м’ясопродуктів у розрізі соціальної, економічної та інституційної ефективності можуть стати основою для розробки перспективного 
напряму моніторингу рівня забезпечення продовольчої безпеки, а також формування відповідних цільових програм забезпечення продовольчої са-
модостатності регіону, продовольчої безпеки та сприяння розвитку АПК на загальнодержавному та регіональному рівнях.
Ключові слова: ринок продовольства, потенціал ринку, ефективність ринку, аналіз, моделювання.
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Пилько А. Д., Потятинник Б. Б. Потенциал регионального рынка 

мяса и мясопродуктов: оценка, анализ и перспективные  
направления моделирования

Целью публикации является освещение результатов проведенного 
исследования состояния регионального рынка мяса и мясопродуктов,  
а также существующих подходов к оцениванию эффективности функ-
ционирования такого рынка. Обоснованы целесообразность и приори-
тетность изучения институциональной, экономической и социальной 
эффективности использования потенциала данного рынка в их взаи-
мосвязи и взаимообусловленности. На основании имеющейся стати-
стической информации произведены расчеты значения показателей 
использования производственного и потребительского потенциалов 
регионального рынка мяса и мясопродуктов Ивано-Франковской обла-
сти. Идентифицированы перспективные направления исследования 
с использованием соответствующего экономико-математического 
инструментария. Предложенные в статье подходы к оценке эффек-
тивности использования потенциала региональных рынков продо-
вольствия и, в частности, рынка мяса и мясопродуктов в разрезе 
социальной, экономической и институциональной эффективности 
могут стать основанием для разработки перспективного направ-
ления мониторинга уровня обеспечения продовольственной безопас-
ности, а также формирования соответствующих целевых программ 
обеспечения продовольственной самодостаточности региона, про-
довольственной безопасности и содействия развитию АПК на обще-
государственном и региональном уровнях.
Ключевые слова: рынок продовольствия, потенциал рынка, эффек-
тивность рынка, анализ, моделирование.
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The publication is aimed at coverage of the results of conducted studies on 
status of the regional market of meat and meat products, as well as examina-
tion of current approaches to evaluating the efficiency of functioning of such 
market. Feasibility and priority of researching the institutional, economic and 
social efficiency in using the potential of this market in their interrelation-
ship and co-dependence has been substantiated. On the basis of available 
statistical data, calculations of values in terms of using the production and 
consumption potentials of the regional market of meat and meat products 
in the Ivano-Frankivsk region have been carried out. Perspective directions of 
research have been identified using the appropriate  economic-mathematic 
tools. The proposed approaches to evaluating the efficiency of using the po-
tential of regional food markets and, in particular, the market of meat and 
meat products in terms of social, economic and institutional efficiency, can 
become the basis for development of perspective directions of monitoring the 
food security level, as well as establishment of targeted programs to ensure 
food self-sufficiency and food security in the region and contributing to the 
development of agroindustrial complex at the national and regional levels.
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Однією з визначальних передумов зміни існую-
чих тенденцій скорочення потенціалу розвитку 
територіальних систем регіонів України, котрі 

намітились починаючи з 2008–2009 рр. під впливом сві-
тової фінансово-економічної кризи і значно підсилились 
в 2014–2015 рр. у зв’язку з військовим протистоянням 
в окремих регіонах та фактичної окупації частини су-
веренної території України, є формування ефективних 
регіональних ринків споживчих товарів. З точки зору за-
безпечення продовольчої безпеки держави, визначаль-
ним є формування та регулювання процесів розвитку 
національного та регіональних ринків продовольства. 
Зважаючи на роль, яку відіграє продовольча безпека ре-
гіону в забезпеченні його економічної та соціальної без-
пеки, а також значно ширшого поняття в контексті ево-
люції безпекознавчих парадигм – безпеки розвитку, за-
дачі оцінки, аналізу та прогнозування регіональних рин-
ків продовольства в розрізі основних товарних груп із 
застосуванням відповідного економіко-математичного 
інструментарію є пріоритетним і перспективним напря-
мом міждисциплінарних прикладних досліджень. 

Сучасний продовольчий ринок являє собою над-
звичайно складну систему економічних та соціальних 
відносин між виробниками і споживачами продоволь-
чої продукції, які взаємодіють між собою завдяки сфор-
мованому інфраструктурному забезпеченню в рамках 
інституційного середовища.

Проблеми функціонування та оптимізації розвит-
ку регіональних ринків продовольчих товарів і, зокрема, 
ринку м’яса та м’ясопродуктів, стали предметом уваги як 
вітчизняних, так і зарубіжних економістів. Вагомий вне-
сок у їх вирішення зробили В. Г. Андрійчук, П. І. Гайдуць-
кий, С. Л. Дусановський, І. Г. Кириленко, Ю. С. Коваленко, 
Т. О. Осташко, Б. Й. Пасхавер, П. Т. Саблук, О. М. Шпичак, 
Г. В. Черевко та ін. Дослідженню проблем виробництва 
м’ясної продукції, формування ринку м’яса присвячені 
праці П. С. Березівського, М. В. Зось-Кіора, М. В. Зубця, 
П. К. Канінського, Б. А. Мельника, В. Я. Месель-Веселяка, 
О. В. Мазуренко, І. В. Свиноуса, В. Г. Ткаченко, В. І. Топі-
хи та багатьох інших авторів. У своїх працях дослідники 
визначають основні принципи функціонування націо-
нального та регіональних ринків м’яса та м’ясопродуктів, 
роль ефективності ринку продовольства в забезпеченні 
продовольчої безпеки, основні напрями аналізу та пер-
спективи розвитку ринку м’яса і м’ясопродуктового під-
комплексу. Водночас, складність і багатогранність даного 
ринку, а також питань, пов’язаних із вирішенням відпо-
відних прикладних задач на практиці, зумовлює необхід-
ність проведення подальших досліджень.

Актуальність і значимість вирішення завдання 
вдосконалення існуючого та розробки нового науково-
мето дичного інструментарію проведення оцінки та ана-
лізу процесів формування та розвитку регіонального 
ринку м’яса та м’ясопродуктів з окресленням перспек-
тивних напрямів моделювання процесів управління та 
регулювання розвитку таких ринків на сучасному етапі 
розвитку регіональних ринків продовольства обумови-
ли вибір напряму досліджень, окремі результати якого 
відображені в даній статті.

Метою даної публікації є висвітлення результатів 
проведених досліджень, спрямованих на вдосконалення 
існуючих і розробку нових науково-методичних підхо-
дів до проведення оцінки та аналізу регіональних ринків 
м’яса та м’ясопродуктів та окреслення перспектив за-
стосування економіко-математичного інструментарію в 
практиці управління такими ринками.

Для досягнення поставленої мети було вирішено 
такі завдання:
 конкретизовано поняття «потенціал ринку 

м’яса та м’ясопродуктів»;
 розглянуто питання інституційної, економіч-

ної та соціальної ефективності використання 
потенціалу ринку м’яса та м’ясопродуктів у їх 
взаємозв’язку та взаємообумовленості;

 ідентифіковано тенденції розвитку регіональ-
ного ринку м’яса та м’ясопродуктів, а також 
чинники, які визначають дані закономірності;

 проаналізовано існуючі підходи до проведен-
ня оцінки регіонального ринку м’яса та м’ясо-
продуктів;

 запропоновано підхід до проведення оцінки 
потенціалу регіонального ринку продовольства 
та ефективності його використання;

 окреслено перспективні напрями застосування 
можливостей економіко-математичного моде-
лювання в практиці проведення оцінки, аналізу 
та прогнозування регіональних ринків м’яса та 
м’ясопродуктів.

Об’єктом дослідження є процеси оцінки та аналі-
зу регіонального ринку м’яса та м’ясопродуктів. 

Предметом дослідження є теоретичні та методич-
ні положення, економіко-математичні методи та моделі 
оцінки та аналізу ринку м’яса та м’ясопродуктів на регіо-
нальному рівні.

Продовольча проблема є однією з найгостріших 
проблем, з якими стикалося людство протягом 
усієї своєї історії. Науковці відносять її до довго-

строкових і найскладніших не тільки в Україні, а й у сві-
товій економіці. Від її розв’язання залежить реалізація 
генетичного потенціалу населення країни, гармонійний 
розвиток фізичних сил і духовних здібностей людини [6, 
с. 106]. 

Ринок м’яса та м’ясної продукції доцільно розгля-
дати як одну зі складових агропродовольчого ринку, в 
структурі якої окремо слід аналізувати процеси на рин-
ках яловичини, свинини, ринках м’яса овець і кіз, птиці. 
Сутність ринку м’яса та продуктів його переробки можна 
визначити як цілісну, відкриту організаційно-еко номічну 
систему, що розвивається під впливом факторів внутріш-
нього і зовнішнього середовища та складається із сукуп-
ності підприємств, які беруть участь у виробництві, пере-
робці, зберіганні, транспортуванні та реалізації [7].

Безперервні організаційні, економічні та інститу-
ційні трансформації, котрі мають місце в Україні та її 
регіонах протягом всього періоду її незалежності та но-
сять як системний, так і дуже часто хаотичний непослі-
довний характер, підриваючи усталені уклади ведення 
господарства та взаємодії між виробниками і спожива-
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чами, суттєво вплинули на показники розвитку тварин-
ництва. За даними статистики, внаслідок суттєвого ско-
рочення поголів’я тварин в усіх категоріях господарств 
зменшилося і виробництво м’яса. Серед основних при-
чин такого стану справ варто виділити низьку рента-
бельність тваринництва, незацікавленість сільськогос-
подарських товаровиробників у подальшому збільшенні 
виробництва в умовах диспаритету цін на сировинну та 
промислову продукцію, зміну організаційно-правової 
форми ведення бізнесу та фактичний перехід до дрібно-
товарного господарства з усіма його недоліками, зни-
ження забезпеченості товаровиробників матеріально-
технічними ресурсами, утруднений доступ сільгоспви-
робників до пільгових кредитів, погіршення кормової 
бази внаслідок скорочення посівних площ і зниження 
рентабельності рослинництва, практичну відсутність 
селекційно-племінної роботи в господарствах, відкри-
тість ринку для продукції іноземного виробництва.

Регіональний ринок м’яса та м’ясопродуктів слід 
розглядати як цілісну стохастичну систему, основ-
ними підсистемами якої виступають виробнича, 

збутова та підсистема споживання. Рівень розвитку про-
довольчого ринку, невід’ємною складовою якого висту-
пає ринок м’яса та м’ясопродуктів, є своєрідним показ-
ником ефективності управління ресурсним потенціалом 
регіону, а також одним з індикаторів стану забезпечення 
продовольчої безпеки. Як зазначається у [2], «розкриття 
потенціалу, закладеного в ринковій системі, його ефек-
тивного використання з урахуванням регіональних особ-
ливостей і специфіки економіки, удосконалення просто-
рової організації та підвищення ефективності функціо-
нування такої складної системи, як регіональний ринок 
м’яса та м’ясопродуктів, неможливо без пізнання його 
сутності, принципів формування і функціонування». 

Сучасний регіональний ринок м’яса та м’ясо про-
дуктів характеризується високою децентралізацією, 
низьким рівнем монополізму, структурно поділяється 
на ринки окремих видів м’ясної продукції.

Вважаємо, що для правильної постановки та розу-
міння суті завдань регулювання процесів формування та 
розвитку регіонального ринку м’яса та м’ясопродуктів 
зміст поняття «потенціал ринку м’яса та м’ясопродуктів» 
повинен розкриватися в системі критеріїв та показни-
ків, за допомогою яких є можливість проведення сис-
темного аналізу поточного стану, динаміки та тенденцій 
розвитку процесів на такому ринку. Однією з передумов 
розробки та впровадження регіональних продовольчих 
програм, метою яких є пожвавлення регіонального рин-
ку м’яса та м’ясопродуктів та підвищення ефективності 
використання його потенціалу, є проведення системно-
го аналізу самого потенціалу, результати якого дають 
можливість врахувати взаємозв’язок між ключовими 
причинно-наслідковими комплексами в контексті за-
безпечення самодостатності регіонального ринку да-
ного виду продовольства, максимально можливої ефек-
тивності використання наявних ресурсів та забезпечен-
ня продовольчої безпеки. 

Вивчення численних літературних джерел пока-
зало, що, потенціал регіонального ринку м’яса та м’ясо-
продуктів, як правило, асоціюється з такими поняттями: 

 максимальні обсяги виробництва даного виду 
продовольства при заданих природоресурсних 
обмеженнях;

 максимально можливі обсяги виробництва кор-
мів для розвитку тваринництва з урахуванням 
родючості грунтів та біокліматичних умов; 

 максимально можливі обсяги споживання на-
селенням регіону даного виду продовольства;

 можливості логістичної системи регіонального 
ринку продовольства;

 рівень інвестиційної привабливості системи 
регіонального ринку продовольства і продук-
ції АПК та конкурентоспроможність місцевого 
ринку;

 максимально можливі показники експорту м’я-
са та м’ясопродуктів як за кордон, так і в рамках 
міжрегіональної торгівлі;

 критичні обсяги імпорту даного виду продо-
вольства з урахуванням самодостатності регіо-
ну і забезпечення продовольчої складової без-
пеки розвитку регіону. 

У працях [1, 4] Н. Ф. Колодіна та Ю. І. Головня 
потенціал регіонального ринку продовольства розгля-
дають як сукупність усіх наявних його можливостей в 
рамках певного регіону. При цьому кокретизуються такі 
складові потенціалу ринку продовольства:

1) виробничий потенціал вітчизняних сільгоспви-
робників; 

2) потенційні обсяги ввезення імпортної продо-
вольчої продукції;

3) потенціал інфраструктури продовольчого ринку;
4) потенціал підприємств переробної галузі;
5) фінансовий потенціал споживачів продоволь-

ства. 

На нашу думку, потенціал регіонального ринку 
м’яса та м’ясопродуктів – це сукупність ресурс-
них і споживчих можливостей учасників ринку 

(як виробників, так і споживачів), що можуть бути ви-
користані для задоволення потреб населення в даному 
виді продовольства відповідної якості та в обсягах, не 
менших за встановлені нормативи при збереженні мож-
ливостей розширеного відтворення відповідної бази 
розвитку з метою забезпечення продовольчої складової 
безпеки розвитку як у короткостроковій перспективі, 
так і на віддалений період. 

Основними етапами дослідження потенціалу регіо-
нальних ринків продовольства, у т. ч. і ринку м’яса та 
м’ясопродуктів, згідно з [4] є:
 аналіз рівня розвитку сільського господарства 

регіону;
 аналіз та оцінка внутрішніх сильних і слабких 

сторін розвитку сільськогосподарського вироб-
ництва регіону;

 аналіз та оцінка рівня розвитку регіонального 
продовольчого ринку та його інфраструктури;

 аналіз та оцінка внутрішнього та зовнішнього се-
редовища регіонального ринку продовольства;

 аналіз та оцінка потенціалу регіонального про-
довольчого ринку;
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 узагальнення результатів оцінки потенціалу ре-
гіонального продовольчого ринку;

 розробка напрямів підвищення ефективності 
використання потенціалу регіонального продо-
вольчого ринку. 

Потенціал ринку даного виду продовольства слід 
розглядати в розрізі ресурсної, виробничої, інфраструк-
турної, споживчої та інституційної складових.

При цьому ефективність використання даних скла-
дових потенціалу ринку м’яса та м’ясопродуктів буде ви-
значальним чинником забезпечення продовольчої без-
пеки держави та її регіонів. 

Оцінка та аналіз ресурсної та виробничої скла-
дових потенціалу регіонального ринку м’яса та 
м’ясопродуктів визначається як економічними, 

так і природоресурсними умовами. Аналіз природоре-
сурсних та біокліматичних умов розвитку потенціалу 
виробництва як м’яса та м’ясопродуктів, так і кормової 
бази для його функціонування, показав що в регіонах 
України є всі можливості для розвитку традиційних 
напрямів тваринництва. Враховуючи наявні земельні 
ресурси, придатність грунтів, а також середньорічний 
рівень температур і кількість опадів, можна зробити 
висновок про наявність усіх природоресурсних та біо-
кліматичних передумов для розвитку тваринництва та 
його кормової бази. 

Важливе значення має оцінка ефективності функ-
ціонування ринку м’яса, або, іншими словами, ефектив-
ності використання потенціалу його розвитку. 

Аналіз численних теоретичних підходів, котрі зна-
йшли своє відображення в наукових працях вітчизня-
них і зарубіжних дослідників, дозволив дійти висновку, 
що термін «ефективність» не має однозначного загаль-
новизнаного трактування. Ефективність є багатогран-
ною категорією, яка може бути конкретизована за до-
помогою критеріїв виробничо-економічної, соціально-
економічної, фінансово-економічної, технологічної, по - 
лі тичної тощо ефективності. Ефективність визнача-
ється на основі сукупності показників функціонування 
системи, яка аналізується з урахуванням множини як 
внутрішніх, так і зовнішніх чинників.

Для вирішення задачі оцінки та аналізу регіональ-
ного ринку продовольства рекомендуємо вивчати ін-
ституційну, економічну та соціальну ефективність вико-
ристання потенціалу даного ринку в їх взаємозв’язку та 
взаємообумовленості. Дослідники питань регулювання 
розвитку та управління ефективністю споживчих, у то-
му числі й продовольчих, ринків рекомендують аналіз 
інституційної ефективності використання потенціалу 
проводити в контексті розгляду ринку як системи ін-
ститутів, діяльність яких повинна забезпечити умови 
для ефективного функціонування й розвитку ключових 
суб’єктів ринку, в ролі яких виступають безпосередні 
виробники сільськогосподарської продукції, переробні 
підприємства, об’єкти ринкової інфраструктури, а та-
кож проміжні та кінцеві споживачі продовольства. Ін-
ституційна ефективність ринку м’яса та м’ясопродуктів 
буде характеризуватися рівнем узгодження та механіз-
мами дотримання балансу інтересів між учасниками 

ринку. Індикаторами інституційної ефективності регіо-
нального ринку м’яса та м’ясопродуктів, на нашу думку, 
можуть служити:
 рівень прозорості та характер бар’єрів для вхо-

дження на даний ринок;
 динаміка співвідношення між формальними та 

тіньовими обсягами ринку;
 рівень мобільності та адаптивності інститу-

ційного середовища до коливань ринкової 
кон’юнк тури в контексті забезпечення продо-
вольчої безпеки;

 справедливість розподілу доходів між суб’єк-
тами ринку – безпосередніми виробниками 
м’яса, переробними підприємствами та посе-
редницькими структурами;

 спрямованість інституційного середовища на 
формування регіонального ринку саме за раху-
нок максимально ефективного використання 
регіональних ресурсних і виробничих можли-
востей, тобто забезпечення реалізації економіч-
них, соціальних та екологічних інтересів тери-
торіальних громад у контексті сталого розвитку 
територій, а не реалізації вузьких економічних 
інтересів фінансово-промислових груп, які 
конт ролюють і регулюють процеси на ринку.

Як бачимо, переважна більшість показників, котрі, 
на наш погляд, можуть адекватно характеризува-
ти інституційну ефективність регіонального рин-

ку м’яса та м’ясопродуктів, є новими, тобто такими, сто-
совно інформаційного і методичного забезпечення яких 
на даний час ще немає розробленої відповідної бази. 

Соціальна ефективність ринку буде характеризува-
тися рівнем доступності якісних продовольчих товарів 
для кінцевих споживачів. У літературі цілком справедливо 
окремо розглядають фізичну та економічну або фінансову 
доступність продовольства. Остання визначається по-
стійною наявністю базових харчових продуктів відповід-
ної якості у відповідній кількості та асортименті, що необ-
хідні для забезпечення раціональних норм харчування. 

Економічна доступність продовольства, на думку 
дослідників і, зокрема [5], «визначається рівнем еконо-
мічного та соціального розвитку суспільства, від чого 
залежить можливість різних верств населення спожи-
вати у певному обсязі та асортименті продукти харчу-
вання, закуповуючи їх за цінами, що склалися на ринку, 
виробляючи у власних підсобних господарствах тощо». 
Іншими словами, рівень економічної або фінансової до-
ступності м’яса та м’ясопродуктів буде залежати від на-
явності пропозиції на регіональному ринку, рівня цін та 
купівельної спроможності населення регіону. 

Під економічною ефективністю регіонального 
ринку м’яса та м’ясопродуктів будемо розуміти сукуп-
ний кінцевий результат діяльності учасників ринку, 
отриманий на основі планування та раціонального ви-
користання обмежених ресурсів, а також своєчасного 
реагування виробників, підприємств інфраструктури та 
споживачів на коливання ринкової кон’юнктури та змі-
ни впливу чинників, які її визначають.
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Економічну ефективність ринку м’яса та м’ясо-
продуктів, на нашу думку, адекватно будуть характери-
зувати такі показники:
 динаміка фондів виробництва і споживання м’я - 

са та м’ясопродуктів;
 споживання м’яса та м’ясопродуктів на душу 

населення в порівнянні з мінімальними норма-
ми та показниками споживання в розвинутих 
країнах;

 фінансово-економічні показники роботи підпри-
ємств – виробників м’яса та м’ясопродуктів;

 показники ефективності використання наявно-
го в регіоні ресурсного потенціалу.

Для регіонів України характерним є високий рівень 
варіації показників виробництва м’яса на одну особу. Вод-
ночас, відмінності в споживанні м’яса та м’ясо продуктів 
на душу населення є незначними, що вказує на дієвість 
ринкового механізму саморегулювання розвитку. 

У праці [3] проведено вичерпний аналіз особли-
востей формування та розвитку ринку м’яса та м’ясо-
продуктів і зазначається, що нарощування пропозиції 
м’яса за рахунок вітчизняних виробників є досить про-
блемним, тобто зростання попиту на даний вид продо-
вольства покривається імпортом, що, безперечно, є не-
гативним чинником регіонального розвитку і вказує на 
очевидні резерви підвищення ефективності управління 
ресурсним потенціалом. 

Згідно з розрахунками вчених [8, с. 227], обсяги ви-
робництва м’яса (у забійній вазі) в Україні у 2015 р. може 
бути доведено до 3127 тис. тонн, у 2020 р. – до 4302 тис. 
тонн, у 2030 р. – до 5056 тис. тонн, що має відбуватися 
в господарствах усіх форм власності та господарюван-
ня. Однак найбільші темпи приросту мають відбувати-
ся в сільськогосподарських підприємствах, де у 2030 р. 
буде вироблено 3308 тис. тонн м’яса. З урахуванням 
наявного потенціалу тваринництва, досвіду і традицій 
м’ясопродуктовий підкомлекс України повинен бути 
орієнтованим на експорт. Згідно з прогнозними даними 
у 2015 р. він зможе запропонувати на зовнішній ринок 
265,2 тис. тонн м’яса (у забійній вазі), у 2020 р. – 488,3,  

а у 2030 р. даний показник становитиме 778,9 тис. тонн 
[9, с. 210]. Сьогодні Україна ще не досягла продовольчо-
го самозабезпечення окремими продуктами харчування 
за рахунок функціонування власного агропродовольчо-
го комплексу. Зокрема, фактичний рівень споживання 
м’яса та м’ясопродуктів в Україні, який у 2014 р. стано-
вив 54,1 кг, є значно нижчим від раціонального та відпо-
відає тільки мінімальному нормативному показнику. 

У відношенні до фізіологічних норм споживання 
продуктів харчування на одну особу в Україні спостері-
гається перевищення за позиціями лише хліба та хлібо-
продуктів (на 10,2 %), картоплі (на 4,0 %), олії (на 13,8 %). 
Нижчим порівняно з раціональною нормою споживан-
ня м’яса є споживання молока та молокопродуктів, ово-
чів і баштанних, плодів і ягід, риби та рибопродуктів,  
у незначній мірі цукру (табл. 1).

Одним із чинників збитковості відгодівлі худоби 
в багатьох сільськогосподарських підприємствах є від-
сутність належної системи матеріального стимулюван-
ня, досить низький рівень оплати праці. Також до цього 
слід додати проблему заборгованості з оплати праці. 
Тому за таких умов не можна розраховувати на належну 
віддачу від працівників сільського господарства [7].

Як зазначають автори [9, 10], попит на м’ясопро-
дукти залежить від трьох основних груп чинни-
ків: демографічних, поведінкових і пов’язаних з 

рівнем платоспроможності споживачів. 
До пріоритетних економіко-математичних мето-

дів, які найчастіше використовуються для оцінювання 
потенціалу регіональних ринків продовольства, у тому 
числі й ринку м’яса та м’ясопродуктів, можна віднести: 
метод суми місць, метод бальних оцінок, метод багато-
мірної середньої, метод «Паттерн», методи кореляційно-
регресійного аналізу, спектрального та дискримінант-
ного аналізу, а також методи метрики. 

Для проведення оцінки рівня використання ви-
робничого потенціалу регіонального ринку м’яса та м’я-
сопродуктів Івано-Франківської області запропоновано 
проведення розрахунків коефіцієнта використання по-

таблиця 1

Споживання основних продуктів харчування населенням України

Вид продуктів  
харчування

Норми харчування Фактичне споживання Фактичне споживання  
у 2014 р. до норми, %

Раціональні Мінімальні 1990 р. 2000 р. 2014 р. Раціональної Мінімальної

М’ясо і м’ясопродукти 83,0 52,0 68,2 32,8 54,1 65,2 104,0

Молоко і молокопродукти 380,0 341,0 373,2 199,1 222,8 58,6 65,3

Яйця, шт. 290 231 272 166 309 106,6 133,8

Хліб і хлібні продукти 101,0 94,0 141,0 124,9 108,5 107,4 115,4

Картопля 124,0 96,0 131,0 135,4 141,0 113,7 146,9

Овочі та баштанні 161,0 105,0 102,5 101,7 163,2 101,4 155,4

Плоди, ягоди і виноград 90,0 68,0 47,4 29,3 52,3 58,1 76,9

Риба та рибні продукти 20,0 12,0 17,5 8,4 11,1 55,5 92,5

Цукор 38,0 32,0 50,0 36,8 36,3 95,5 113,4

Олія 13,0 8,0 11,6 9,4 13,1 100,8 163,8
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тенціалу за період з 1990 р. по 2014 р., а для оцінки спо-
живчого потенціалу – за період з 2000 р. по 2014 р.

Коефіцієнт використання виробничого (спожив-
чого) потенціалу (Kj) з виробництва (споживання) м’яса 
та м’ясопродуктів y j-му звітному періоді пропонується 

розраховувати за формулою:
 max

,j
j

Q
K

Q


де        Qj – виробництво (споживання) м’яса та м’ясо про-
дуктів y j-му звітному періоді;

 Qmax – максимальні обсяги виробництва (спожи-
вання) м’яса та м’ясопродуктів за період аналізу. 

Результати проведених розрахунків на основі да-
них Державної служби статистики України відображено 
на рис. 1 i рис. 2.

У Івано-Франківській області, незважаючи на фі-
нансово-економічну кризу, спостерігається тенденція 
до незначного підвищення ефективності використання 
виробничого і споживчого потенціалів ринків м’яса та 
м’ясопродуктів. 

Разом з тим, усе ще низька ефективність функціо-
нування ринку м’яса стала помітною в періоди зростан-
ня реальних доходів населення, що зумовило підвищен-
ня попиту на м’ясопродукти. У цій ситуації регіональний 
ринок м’яса та м’ясопродуктів показав зростання, але не 
за рахунок збільшення ефективності використання ре-
сурсного та виробничого потенціалів, а завдяки збіль-
шенню залежності від імпортної продукції. Такий стан 

справ є далеким від оптимальних тенденцій розвитку 
досить потужної ресурсної та виробничої бази ринку 
м’я са та м’ясопродуктів Івано-Франківської області. 

На основі проведеного аналізу робіт, де висвітле-
но позитивний досвід застосування економіко-
матема тичного інструментарію в процесі вирі-

шення задач оцінки, аналізу та прогнозування регіональ-
них ринків продовольства, можна окреслити такі потен-
ційні напрями застосування економіко-математичних 
методів та можливостей математичного моделювання:
 оцінка та аналіз потенціалу та місткості регіо-

нального ринку, а також рівня ефективності 
його використання і самодостатності регіонів  
в окремих видах продовольства;

 оптимізація заходів державної регіональної по-
літики регулювання процесів розвитку на рин-
ках продовольства в контексті забезпечення 
продовольчої безпеки;

 оцінка та аналіз причинно-наслідкових комп-
лексів у механізмі забезпеченні продовольчої 
безпеки та пошук резервів підвищення його 
ефек тивності;

 прогнозування розвитку регіональних продо-
вольчих ринків;

 оцінка та аналіз інвестиційної привабливості 
регіональних продовольчих ринків.

Рис. 1. Використання виробничого потенціалу м’яса та м’ясопродуктів в Івано-Франківській області

Рис. 2. Використання споживчого потенціалу м’яса та м’ясопродуктів в Івано-Франківській області

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014

Коефіцієнт

Рік

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

19
90

19
95

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Рік

Коефіцієнт

http://www.business-inform.net


168

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

а 
сі

л
ьс

ьк
о

го
 г

о
сп

о
д

ар
ст

ва
 і 

ап
к

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2015
www.business-inform.net

ВИСНОВКИ
Регіональний ринок м’яса та м’ясопродуктів є не-

від’ємною складовою частиною агропродовольчого рин-
ку і за своєю сутністю представляє систему відносин, 
пов’язаних із виробництвом і товарообігом сировини 
для виробництва м’яса та м’ясопродуктів. Кон’юнктура 
регіонального ринку м’яса та м’ясопродуктів форму-
ється в результаті взаємодії первинного та похідного 
попиту, первинної та похідної пропозиції товарів як 
від виробників даного виду продовольства, котрі пра-
цюють в регіоні, так і за його межами. Для оптиміза-
ції процесів формування регіональних ринків м’яса та 
м’ясопродуктів, а також регулювання процесів розвит-
ку таких ринків у контексті забезпечення продовольчої 
безпеки регіону, пріоритетним завданням прикладної 
науки є проведення оцінки потенціалу ринку м’яса та 
м’ясопродуктів у розрізі його основних складових, а та-
кож аналіз тенденцій розвитку потенціалу ринку, ефек-
тивності його використання та ідентифікація причинно-
наслідкових комплексів, які їх визначають.                     
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