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прискорення вже розпочатих в країні радикальних реформ національної 

економіки, застосування реальних економічних важелів стимулювання її 

зростання. 
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ПОТЕНЦІАЛ НАЦІОНАЛЬНОГО  

РИНКУ М’ЯСА ТА М’ЯСОПРОДУКЦІЇ 

 

В умовах міжнародної інтеграції та глобалізації неможливо 

абстрагуватися від дії зовнішніх глобальних чинників, що визначають 

ринкову кон’юнктуру. Однак визначальним у формуванні стратегії розвитку 

та збалансування відносин на будь-якому сегменті ринку має бути 

нарощування внутрішнього потенціалу. Довготривалий занепад тваринництва, 

який супроводжував стагнаційний процес пристосування до ринкових 

відносин після набуття Україною незалежності, і в теперішній час накладає 

негативний відбиток на показниках розвитку м’ясної галузі.  

Проблеми теоретико-методологічного обґрунтування ефективних 

механізмів функціонування ринку тваринницько-промислової продукції 

займалися такі науковці, як В.Я. Амбросов, О.І. Драган, М.В. Зось-Кіор, 

Р.Б. Кухар, М.В. Мазнєва, О.В. Мазуренко, П.М. Макаренко, І.Б. Манзій, 

Б.А. Мельник, В.Я. Месель-Веселяк, М. Нацюк, М.К. Пархомець, П.Т. Саблук, 

С.П. Ярошенко, О.М. Яценко, І.Б. Яців та ін. Однак, у наукових працях ринок 

м’яса розглядається в цілому, без акценту на внутрішньому потенціалі. Нині 

національний ринок м’яса з кожним роком перебуває у все більшій залежності 

від імпорту продукції, якість та безпечність якої не завжди є належно. За 

таких умов розвиток національного ринку м’яса за рахунок внутрішнього 

потенціалу набуває все більшої актуальності. 

М’ясна галузь є специфічною, її потенціал визначається природніми 

умовами, генетичним можливостями худоби, системою зв’язків між 

ринковими суб’єктами, а також зацікавленістю товаровиробників в її 

розвитку, обумовлена очікуваною ефективністю. Чисельність поголів’я усіх 

видів худоби та птиці станом на 1 січня 2014 р. порівняно з 1991 р. суттєво 
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знизилася. Так, поголів’я великої рогатої худоби зменшилося у 5,4 р. і 

становило у 2014 р. лише 4534 тис. голів, порівняно з 2011 р. цей показник 

збільшився на 0,9%, протягом 2010-2013 рр. чисельність поголів’я великої 

рогатої худоби змінювалася незначно. Чисельність поголів’я свиней 

зменшилася порівняно з 1991 р. у 2,5 р., а порівняно з 2011 р. – на 4,7% і 

становила на 1.01.2014 р. 7922,2 тис. голів, аналогічні тенденції 

спостерігаються у галузі вівчарства, козівництва, конярства. Позитивні 

тенденції спостерігаються лише у птахівництві. Так, чисельність поголів’я 

птиці у 2014 р. становила 230290 тис. голів, що 13% більше, ніж у 2011 р. та 

майже відповідає рівню 1991 р. (менше на 6,4%), порівняно з 2001 р. поголів’я 

збільшилося вдвічі.  

Оцінюючи потенціал м’ясної галузі, варто відмітити негативні тенденції 

щодо масштабу виробництва. Так, у сільськогосподарських підприємствах 

нині зосереджено лише 31,7% великої рогатої худоби, 49% свиней, 14,3% 

овець і кіз, 57,4% птиці, решта поголів’я вирощується у фермерських 

господарствах та господарствах населення, у кожному з яких чисельність 

худоби та птиці незначна. Такі тенденції свідчать про відсутність ефекту 

масштабу виробництва, високі витрати та порівняно низький контроль якості 

кінцевої продукції. 

 

Таблиця 2 

Показники динаміки обсягів виробництва м’яса у господарствах  

усіх категорій України, 1990, 2000, 2010-2013 рр. 

Роки 
М’ясо – 

усього 

у тому числі за видами 

яловичина 

та телятина 
свинина 

баранина 

та 

козлятина 

м’ясо 

птиці 

кроля- 

тина 
конина 

1990 4357,8 1985,4 1576,3 45,8 708,4 30,2 11,7 

1995 2293,7 1185,9 806,9 39,5 235,2 19,4 6,8 

2000 1662,8 754,3 675,9 17,2 193,2 13,9 8,3 

2005 1597,0 561,8 493,7 16,2 496,6 13,5 15,2 

2010 2059,0 427,7 631,2 21,0 953,5 13,5 12,1 

2011 2143,8 399,1 704,4 19,6 995,2 14,0 11,5 

2012 2209,6 388,5 700,8 19,7 1074,7 14,2 11,7 

2013 2389,4 427,8 748,3 18,7 1168,3 14,2 12,1 

2013 р. до 

2010 р., % 
116,0 100,0 118,6 89,0 122,5 105,2 100,0 

Джерело: авторські розрахунки [2, с. 26] 

 

Потенціал м’ясної галузі насамперед формують м’ясне скотарство та 

свинарство. З огляду на національні традиції споживання, умови розведення, 

поживну структуру м’яса козівництво та вівчарство в Україні є не таким 

розвинутим, як інші галузі м’ясного напрямку. Птахівництво – приваблива 
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галузь з огляду на її скоростиглість, нетривалий операційний цикл, нижча 

капіталомісткість. Однак, даний напрямок не може бути основою розвитку 

потенціалу національного м’ясного ринку, оскільки за своєю структурою 

м’ясо птиці не може забезпечити всі фізіологічні потреби людини у білках і 

жирах тваринного походження. 

Чисельність поголів’я худоби та птиці прямо пропорційно впливає на 

обсяги виробництва м’яса (табл. 2). 

Обсяги виробництва м’яса у господарствах всіх категорій у 2013 р. 

порівняно з 2010 р. збільшилися на 330,4 тис. т, або на 16%, однак порівняно з 

1990 р. виробництво цього продукту зменшилося в 1,8 р. У тому числі 

виробництво яловичини та телятини у 2013 р. порівняно з 2010 р. не 

змінилося і становило 427,8 тис. т, однак протягом даного періоду мало 

тенденцію до зниження, порівняно з 1990 р. цей показник зменшився у 4,6 р. 

Виробництво свинини за останні чотири роки збільшилося на 18,6 5, а 

порівняно з 1990 р. зменшився у 2,1 р. Обсяги виробництва баранини та 

козлятини незначні і протягом досліджуваного періоду мали тенденцію до 

зменшення. Найбільші прирости обсягів виробництва м’яса відбуваються у 

галузі птахівництва – 22,5% порівняно з 2010 р., спостерігається навіть 

перевищення показників 1990 р. – у 1,6 р. Аналізуючи обсяги виробництва 

м’яса в цілому, доцільно провести оцінку відносних показників, а саме: в 

розрахунку на одну особу. Оптимальна норма споживання м’яса досягалася 

лише в 1990 р., мінімум споживання був у 2000 р., позитивною є тенденція до 

збільшення обсягів виробництва м’яса на одну особу протягом 2010-2013 рр., 

однак необхідний показник за рахунок внутрішньої виробничої бази не 

досягається. 

Розвиток національного ринку м’яса за рахунок внутрішнього потенціалу 

насамперед залежить від промислового виробництва м’яса. Нині м’ясним 

скотарством займається 3500 підприємств. З них 528 підприємств, або 15%, 

мають поголів’я великої рогатої худоби в межах 500-999 голів, загальна 

чисельність великої рогатої худоби в цій групі складає 370,6 тис. голів 

(25,8%), 410 підприємств, або 11,7%, має поголів’я в межах 100-199 голів, 

загальна чисельність поголів’я в цій групі становить 59,2 тис. голів (4,1%). 

Кількість підприємств, чисельність поголів’я корів у яких становить до 

50 голів, склала у 2013 р. 1058 підприємств, загальна чисельність поголів’я 

худоби в цій групі становить 19,5 тис. голів. Група підприємств з чисельністю 

поголів’я в межах 1000-1999 голів налічує 293 підприємства, понад 5000 голів 

має 9 підприємств агрохолдингів, загальна чисельність поголів’я в цій групі 

складає 58,3 тис. голів  

Аналітичне групування свідчить, що на національному ринку м’яса 

присутні здебільшого середні за розміром товаровиробники яловичини, 

більшість поголів’я зосереджено в підприємствах з поголів’ям 1000-

2000 голів. У галузі свинарства задіяні 3264 підприємств, з них найбільше 

підприємств (525, або 16,1%) має поголів’я в межах 100-199 голів, а загальна 

його чисельність налічує 75 тис. голів (1,9%). 345 підприємств (10,6%) мають 

поголів’я в межах 500-999 голів, у них зосереджено 242,7 тис. голів (6,2%). 

Поголів’я від 1000 до 1999 голів мають 255 підприємств (7,8%), у цій групі 
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зосереджена найбільша чисельність свиней – 352,8 тис. голів (9,1%). 

121 підприємство (3,7%) має чисельність поголів’я понад 5999 голів, у них 

зосереджено 2334,7 тис. голів (60,1%). Чисельність підприємств, у яких 

поголів’я свиней складає до 100 голів, налічує 1170, або 35,8%, питома вага 

поголів’я в цій групі незначна 

Галузь свинарства носить більш масштабний характер, ніж скотарство. 

Третина підприємств має незначне поголів’я свиней, а більшість з них 

налічують поголів’я понад 100 голів. У вівчарстві та козівництві переважає 

дрібнотоварне виробництво, більшість підприємств – 396 (37,8%) мають 

поголів’я до 49 голів із загальною чисельністю голів 8,1 тис. голів, понад 

2000 голів мають 15 підприємств (1,4%), загальна чисельність поголів’я 

становить 41,6% (16,7%). Галузь птахівництва характеризується найбільшою 

масштабністю, більшість підприємств – 178 (27,5%) мають поголів’я птиці 

понад 49999 голів, у яких чисельність поголів’я становить 129221,2 тис. голів 

(97,9%). Це переважно вузькоспеціалізовані птахофабрики, питома вага 

поголів’я птиці в інших групах підприємств незначна і становить 2,1%, таких 

підприємств налічується 468, або 72,5%. 

Для вирішення проблем розвитку національного м’ясного ринку 

прийнято Постанову Кабінету Міністрів «Про заходи щодо активізації роботи 

із розвитку тваринництва» № 729 від 20 серпня 2008 р. [1], згідно якої 

поставлено пріоритетні цілі щодо удосконалення ринкового механізму в 

галузі тваринництва. 

Отже, оцінка досягнутого рівня розвитку м’ясної галузі свідчить про 

наявність потенціалу для внутрішнього наповнення ринку даного сегменту та 

збалансування кон’юнктури за рахунок внутрішніх резервів.  
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