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В статті проаналізовано сучасний стан ринку продукції птахівництва в Україні. 
Проаналізовано фактори сприяння розвитку галузі та виявлено основні проблеми її 
розвитку та причини їх виникнення. Визначено певні перспективні напрями вирішення 
розглянутих проблем. Виявлено основні пріоритети для подальшого ефективного 
розвитку птахівничої галузі. 
 
The article analyzes the current state of the poultry market in Ukraine. The factors contributing 
to the development of the industry are analyzed and the main problems of its development and 
their causes are revealed. Some promising directions of solving the problems considered are 
outlined. The main priorities for further effective development of the poultry industry are 
revealed. 
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Постановка завдання. Стратегічним  пріоритетом  соціального  та  економічного  розвитку  

вітчизняної економіки в  умовах  ринкових  трансформацій є підвищення рівня продовольчої безпеки 
держави на основі нарощування виробництва продуктів харчування, підвищення їх якості та 
збалансованості  за  поживними  елементами,  а  також  забезпечення захисту вітчизняного виробника. 
Сільське господарство є найважливішою галуззю виробничої сфери, яка займається вирощуванням 
сільськогосподарських культур і розведенням тварин для забезпечення населення продуктами харчування, а 
промисловості - сировиною.  

Птахівництво належить до тих галузей сільського господарства, розвиток яких дозволяє 
прискореними темпами поліпшити забезпечення зростаючого попиту населення на високоякісні продовольчі 
товари тваринного походження. Галузь постачає населенню енергетично цінні продукти харчування, є дуже 
привабливою для залучення інвестицій, має значний економічний потенціал для розвитку, але фактично 
використовується не на повну силу і потребує державної підтримки разом з іншими галузями тваринництва.  



За організаційно-технологічними можливостями та термінами віддачі капітальних вкладень 
птахівництво є найбільш мобільним порівняно з іншими галузями тваринництва, відзначається 
скоростиглістю, високими коефіцієнтами відтворення поголів'я і використання кормового протеїну, 
відносно низькою енергоємністю,  високим рівнем механізації й автоматизації виробничих процесів [1, с. 4]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку сфери птахівництва знайшли своє 
відображення в працях таких вітчизняних вчених, як В. Андрійчук, С. Білоусова, В. Бородай, Р. Буряк, О. 
Бутенко, І Вініченко, Н. Вдовенко, Г. Дідура, Л. Євчук, І. Кириленко, Д. Кирилюк, О. Лук’яненко, С. 
Михайлов, Б. Мельник, В. Прядко, М. Сахацький, Ю. Рябоконь, М. Шкляр, І. Щетиніна, Ф. Ярошенко та 
інші.  

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми.  Праці цих науковців зробили 
вагомий внесок у розв’язання теоретичних та практичних аспектів розвитку птахівничих підприємств в 
Україні. Але зважаючи на швидкий розвиток птахівництва в мінливому ринковому середовищі, необхідно 
продовжувати дослідження тенденцій розвитку та особливостей функціонування підприємств галузі, шукати 
шляхи підвищення її ефективності. 

Постановка завдання.  Завдання дослідження полягають у комплексному вивченні тенденцій 
розвитку та особливості функціонування птахівничих підприємств в Україні, виявленні проблем та 
особливостей формування конкурентного середовища ринку продукції птахівництва в за сучасних умов 
господарювання.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Ринок продукції птахівництва динамічно розвивається 
на сучасному етапі розвитку країни. В 90-х рр. у структурі споживання м’яса найбільшу питому вагу мали 
свинина та м'ясо великої рогатої худоби, але поступово м'ясо птиці склало основну частку ринку м'яса та 
м'ясопродуктів України, оскільки відбулося суттєве скорочення пропозиції яловичини та свинини та, 
водночас, зросла пропозиція м’яса птиці. Внаслідок цього розпочалося стрімке зростання ціни на свинину та 
м'ясо великої рогатої худоби, в той час коли ціна на м'ясо птиці залишалася майже незмінною. Це стало 
важливим чинником зміни споживчих вподобань на користь дієтичного м’яса птиці та фактором зростання 
ринку птахівництва. Вже у середині 2000-их років частка курятини була на рівні раціональних норм 
споживання і у загальних обсягах споживання м’яса усіх видів становила 38%, на яловичину припадало 
26%, а на свинину - 34% [2].  

Ринок продукції птахівництва є мобільним для застосування інновацій та залучення інвестицій з 
різних джерел, у тому числі державних та відрізняється від інших ринків тваринництва прискореним 
оборотом капіталу, а підвищення споживчого попиту на м’ясо птиці стимулює нарощування його обсягів. 
Динаміку розвитку ринку птахівництва в Україні наведено на рис. 1. 

 



 
Рис. 1. Чисельність усіх видів птиці у сільськогосподарських підприємствах на 1 січня, млн. голів 

Джерело: побудовано за даними [3] 
 
Найбільшими виробниками м’яса птиці в України є зони степу і лісостепу, де зосереджено 

найбільша частка птахофабрик. Лідерами з вирощування сільськогосподарської птиці є Київська, Вінницька 
та Черкаська області. Саме в цих регіонах зосереджена найбільша кількість птахівничих підприємств. У 
цілому структура розподілу поголів'я птиці по регіонах України досить стабільна. Птахівництво переважно 
сконцентровано навколо великих міських мегаполісів. Дана система розподілу враховує специфіку 
виробництва продукції птахівництва та орієнтованість на великі ринки збуту [4, с. 34]. 

Загальна чисельність поголів’я сільськогосподарської птиці в усіх сільськогосподарських 
підприємствах України становила 204,8 млн. голів, що на 1,5% більше від аналогічного періоду минулого 
року та на 3,98% менше аналогічного періоду 2015 року. Складна економічна ситуація останніх років стала 
причиною зниження платоспроможності населення та зменшення споживання окремих категорій продуктів 
харчування. У той же час, курячі яйця та м'ясо продовжують користуватися попитом, хоча й спостерігається 
незначне зменшення активності на ринку птахівництва. 

Птахівництво в Україні та у світі є економічно вигідною галуззю тваринництва, про що свідчить 
динаміка  кількості птиці на сільськогосподарських підприємствах України. Галузь  також має значний 
експортний потенціал та перспективи його нарощування, що є однією зі стратегічних цілей підвищення 
ефективності розвитку агропромислового комплексу України в майбутньому [5]. Отже, створити сприятливі 
умови для підвищення ефективності птахівництва в цілому, забезпечити населення високоякісними 
продуктами харчування, витримати значну конкуренцію на внутрішньому ринку і знайти шляхи виходу на 
зовнішній ринок – ось перелік далеко не всіх питань, які стоять перед галуззю на сучасному етапі 
розвитку[6, с. 7]. 

Аналізуючи експорт продукції птахівництва, слід зазначити, обсяги експорту в останні роки суттєво 
зростають. У 2017 році вони перевищили показники попереднього року на 13% і становили понад 272 тис. т. 
У вартісному вимірі обсяги експорту продукції птахівництва збільшилися з 292,5 млн дол. США у 2016 році 
до 390 млн дол. США – у 2017 році. Якщо у 2015 році частка експорту від обсягів виробництва м’яса птиці 
становила 14,2%, у 2016 році – 20,7%, то у 2017 року вона збільшилася майже до 23%. 

Аналізуючи державну підтримку ринку продукції птахівництва в Україні, можна сказати, що 
внаслідок проведення нераціональної політики державної фінансової підтримки у 2017 році представники 
птахівничої галузі отримали за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» 



понад 2,07 млрд грн державної підтримки, що становить майже 5% від загального рівня їх доходів від 
реалізації продукції птахівництва. 

Таким чином, виробництво продукції птахівництва, на відміну від інших видів сільгосппродукції, у 
2017 році підтримувалося за двома напрямами – у вигляді бюджетної дотації в режимі квазіакумуляції ПДВ 
та шляхом надання бюджетного відшкодування ПДВ при експорті продукції птахівництва. Загальний ресурс 
підтримки склав понад 3,6 млрд грн. При цьому виробництво інших видів сільгосппродукції стимулювалось 
лише за рахунок бюджетної дотації. 

Висновки з даного дослідження. Птахівництво в Україні є традиційною галуззю сільського 
господарства чому сприяють кліматичні умови та розвинуте зернове господарство. Так як птахівництво є 
скороспілою галуззю, то воно менш капіталомістке та більш мобільне в нестійких умовах трансформаційної 
економіки. Птахівництво належить до тих галузей сільського господарства, розвиток яких дозволяє 
прискореними темпами поліпшити забезпечення зростаючого попиту населення на високоякісні продовольчі 
товари тваринного походження. 

Впродовж останніх років в результаті реалізації заходів щодо стабілізації та нарощування обсягів 
виробництва продукції птахівництва галузь стабільно та динамічно розвивається. Серед основних факторів, 
які забезпечили зростання обсягів виробництва, необхідно відмітити державну підтримку галузі, приватні 
інвестиції нових власників в технічне переоснащення та розширення виробничих потужностей підприємств 
птахівництва, якісне поліпшення племінних ресурсів, сучасний менеджмент та маркетинг. На сьогодні в 
Україні спостерігається стабільний розвиток ринку продукції птахівництва, однак, окремі важливі аспекти 
ефективного розвитку птахівництва ще й досі перебувають на стадії розробки та вдосконалення. 
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