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Встановлено, що функціонування та розвиток ринку продукції племінного свинарства безпосередньо пов'язані з
ефективністю галузі свинарства, її конкурентоспроможністю, збільшенням доходів сільськогосподарських товароN
виробників і населення, тобто із тими чинниками, які визначають стан та динаміку елементів ринкового механізму,
зокрема, попиту і пропозиції, тип конкуренції, рівень та співвідношення цін на продукції і послуги.

Особливістю ринку продукції племінного свинарства варто розглядати диференціацію споживчого попиту, який
залежить від розвитку галузі свинарства у підприємствах корпоративного сектору аграрної економіки та формуєтьN
ся під впливом організаційної культури ведення бізнесу, готовності покупців зберегти та повністю використати генеN
тичний потенціал тварин.

Ринок продукції племінного свинарства є монополізованим та імортозалежним, що не сприяє формуванню досN
коналого конкурентного середовища й ускладнює функціонування покупців на ньому в аспекті формування рівноN
важних цін і доступності продукту. За таких умов постає необхідність у запровадженні економічного механізму реN
гулювання досліджуваного ринку передбачити заходи щодо створення сприятливого середовища для розвитку вітчизN
няних суб'єктів, які формують товарну пропозицію на ринку, та діяльності науковоNдослідних структур, що забезпеN
чують підтримку їх функціонування.

It is found out that breeding pig products market functioning and development are directly related to the efficiency
of the pig industry, its competitiveness, agricultural producers and the population incomes increase, i.e. to the factors
determining the state and dynamics of market mechanisms, including supply and demand, competition type, level and
ratio of prices for products and services.

Certain patterns of breeding livestock products market functioning can be considered as its specific features. This is
primarily due to the fact that it differs from other commodity markets on account of the fact that it is the basis for the
effective development of the industrial pig farming in the country. Therefore, breeding livestock products market is vital
in meeting human food needs.

It is established that the high innovativeness of pig breeding products is determined by the orientation towards the
innovative type of technological development of industrial pig breeding in Ukraine and the leading countries of the
world and it is directly related to its transfer to new knowledgeNintensive technologies.

The differentiation of consumer demand which depends on the pig industry development in the corporate sector of
the agricultural economy and is formed under the influence of organizational culture, willingness of buyers to preserve
and fully use genetic potential should be viewed as a specific feature of the breeding pig products market. This position
can be attributed to the fact that agricultural producers spend significant financial resources on construction and
reconstruction of production facilities, creation of appropriate production infrastructure, purchasing highNvalue breeding
young animals but they do not always pay due attention to the organization of balanced feeding, proper farming, livestock
livability and highNquality selection process.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Функціонування та розвиток ринку про&

дукції племінного свинарства безпосередньо
пов'язані з ефективністю галузі свинарства, її
конкурентоспроможністю, збільшенням до&
ходів сільськогосподарських товаровиробників
і населення, тобто із тими чинниками, які ви&
значають стан та динаміку елементів ринково&
го механізму, зокрема, попиту і пропозиції, тип
конкуренції, рівень та співвідношення цін на
продукції і послуги.

Ринку продукції племінного свинарства ха&
рактерна сукупність властивостей, які карди&
нально відрізняють його від інших ринків.
Найбільш важливими характеристиками до&
сліджуваного ринку є інноваційна, соціально&
економічна направленість та значимість. З од&
ного боку, стан цього ринку характеризує роз&
виток країни у цілому, а з іншого — кінцеві спо&
живачі племінної продукції, якими є спеціалі&
зовані вертикально інтегровані сільськогоспо&
дарські підприємства з виробництва продукції
свинарства, фермерські та особисті селянські
господарства, які виробляють свинину з метою
задоволення власних потреб і частково для
формування альтернативних джерел доходу,
їхні потреби та можливості визначають напря&
ми розвитку досліджуваного нами ринку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Особливості функціонування ринку сви&
нарства досліджували вчені, серед яких Алек&
сійчук Т.В., Березівський П.С., Рибалко В.П.,
Руснак П.П., Талавиря М.П., Топіха І.Н., Хри&
стенко О.І., Щепієнко П.В. Проте у своїх досл&

The development of competitive pig production requires the development and implementation of modern breeding
systems, innovative methods for assessing pigs genotype and their productivity potential, monitoring genetic potential
and the herd screening to identify hereditary anomalies and malformations so as not only to increase production volumes
and increase its quality, but also effectively manage the available production resources through reducing the cost of feed
and energy per output unit.

The market for breeding pig products is monopolized and depreciated, which does not contribute to the formation
of a perfect competitive environment and complicates the buyers functioning on the market in terms of equilibrium
prices and product availability. Under such conditions, there is a need to introduce an economic mechanism for regulating
the market under study to provide measures contributing to favorable environment for the development of domestic
entities that form the product offer in the market and for running research institutions that support their functioning.

Ключові слова: ринок, племінне свинарство, попит, пропозиція, суб'єкти господарювання.
Key words: market, pig breeding, demand, supply, business entities.

ідженнях вони не приділяли значної уваги фун&
кціонуванню ринку племінного свинарства як
складової ринку продукції тваринництва.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розробка теоретич&

них, методологічних положень щодо функціо&
нування ринку племінного свинарства як скла&
дової частини ринку продукції тваринництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Основними функціями ринку продукції пле&
мінного свинарства слід виділити:

— забезпечення споживачів племінною про&
дукцією відповідного рівня якості та в обсягах,
необхідних для задоволення існуючих потреб.
Ця функція відображає одну з головних цілей
такого ринку, оскільки збалансований ринко&
вий механізм дає змогу уникати диспропорцій
у суспільному виробництві та забезпечувати
потенційних споживачів — товаровиробників
продукції промислового свинарства якісною та
доступною за ціною продукцією. В умовах
ефективно діючої системи матеріально&тех&
нічного забезпечення (передусім інноваційного
розвитку галузі, доступу до інноваційних роз&
робок та інформації, за належних досконалих
економічних відносин бізнесу із дослідницьки&
ми установами, що забезпечують науковий суп&
ровід галузі та ін.) ця функція сприяє форму&
ванню справедливих цін на ринку, які забезпе&
чують рентабельність продукції, на рівні мож&
ливості ведення розширеного відтворення та
зумовлені платоспроможним попитом кінцевих
споживачів племінної продукції;
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— створення умов для підвищення ефектив&
ності виробництва племінної продукції та га&
лузі промислового свинарства загалом. Ця
функція, відповідно до закону економії ре&
сурсів, діє незалежно від стану законодавства,
рівня забезпечення виробничими ресурсами й
інших зовнішніх умов;

— забезпечення розвитку та удосконален&
ня міжгосподарських зв'язків у галузі свинар&
ства. Дія цієї функції спрямована на підвищен&
ня ефективності виробництва продукції сви&
нарства та забезпечення її конкурентоспро&
можності. Виділення її як окремої функції
можна пояснити тим, що вона не проявляється
в межах одного або групи підприємств, а охоп&
лює весь ланцюг поставок продукції свинарства
й деякі інші галузі національного господарства,
які сприяють результативності процесу вироб&
ництва. Водночас важливо забезпечити довго&
строкові партнерські відносини між учасника&
ми галузі свинарства, розвиток інтеграції та ко&
операції між суб'єктами ринку продукції пле&
мінного свинарства і свинарства в цілому. По&
ясненням такої позиції автора є те, що галузь
племінного свинарства сприяє створенню до&
даної вартості в ланцюгу поставок свинини,
його розвиток залежить від рівня ефективності
галузі свинарства в цілому, оскільки сільгосп&
товаровиробники формують попит на цю про&
дукцію, а, отже, наявність такого взаємозв'яз&
ку потребує врахування особливостей галузе&
вих відносин. Структура господарських відно&
син на досліджуваному ринку розглядається
нами як сукупність відносин, сформованих усі&
ма учасниками ринку в певний момент часу під
впливом внутрішніх і зовнішніх факторів рин&
ку.

Ринок на основі зміни цін надає інформа&
цію товаровиробникам про становище у галу&
зях і сферах господарського життя суспіль&
ства, дає можливість прогнозувати перспекти&
ви та характер змін у виробництві. На основі
ринкової кон'юнктури відбувається пристосу&
вання структури виробництва товарів до обся&
гу та структури потреб суспільства. Ринок
спроможний встановити суспільно необхідні
умови виробництва, визначає вартість товарів,
формує ринкову ціну. Ринок продукції племін&
ного свинарства та свинарства необхідно роз&
глядати як один із видів ринку сільськогоспо&
дарської продукції, для якого властивий бага&
тотоварний характер, із наявністю у нього ок&
ремих сегментів ринку (ринок сперми та
ембріонів, ринок племінних тварин, зокрема
кнурців, свинок, кнурів і ремонтних свинома&
ток, ринок послуг, ринок супутньої продукції

та ін. ). Важлива риса ринку племінного свинар&
ства полягає в тому, що він є похідним від рин&
ку продуктів забою свиней. Ринок продукції
племінного свинарства включає: ринок сперми
та ембріонів, який набув активного розвитку як
у країні, так і поза її межами; ринок племінно&
го молодняку та дорослих тварин охоплює сег&
менти за статю тварин, віком, чистотою поро&
ди (класу "Еліта", інших класів, метиси, тобто
тварини, одержані внаслідок гібридизації і т.д.);
ринок послуг, що є досить ємним, охоплює роз&
ширений перелік послуг наукового та консуль&
таційного характеру, які орієнтуються на
підтримку розвитку племінного свинарства у
сільськогосподарських товаровиробників в ас&
пекті організації та ведення селекційно&пле&
мінної роботи, технології утримання племінних
тварин, організації відтворювальних процесів
та ін.; ринок супутньої продукції, — гній, живі
тварини для дорощування та відгодівлі, тобто
вибракувані тварини через невідповідність їх
селекційним вимогам.

Наведена структуризація товарних сег&
ментів дає підстави стверджувати, що ринок
продукції племінного свинарства доцільно роз&
глядати як організаційний ринок, на якому як
постачальники, так і покупці виступають ви&
робничими одиницями різних організаційно&
правових форм. Господарюючі суб'єкти на дос&
ліджуваному ринку можуть діяти як покупці
племінного поголів'я та інноваційних техно&
логій, та одночасно формувати пропозицію
племінних тварин і сперми. У цьому разі рівень
якості племінних тварин і послуг залежить від
організаційної культури ведення бізнесу й
інноваційності менеджменту господарюючих
суб'єктів, що потребує врахування характеру
економічних відносин на всіх етапах ланцюга
поставок племінної продукції.

Необхідно зазначити, що вибір конкретних
продуктових сегментів ринку продукції пле&
мінного свинарства сприяє цілеспрямованому
формуванню, впливу на величину попиту галузі
промислового свинарства на племінні тварини
та інноваційні технології, а також урахуванню
господарюючими суб'єктами специфіки цієї
продукції, що є підгрунтям для правильного
розуміння поведінки й вимог певних груп спо&
живачів, а також формуванню найбільш прий&
нятного рівня цін з метою якнайповнішого ви&
користання потенціалу ринкового попиту.

Певні закономірності функціонування рин&
ку продукції племінного тваринництва, які од&
ночасно можна розглядати і як його специфічні
особливості. Передусім це пов'язано із тим, що
він відрізняється від інших товарних ринків, ос&
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кільки є основою ефективного розвитку галузі
промислового свинарства у країні, а отже,
можна стверджувати, що забезпечує реаліза&
цію важливої функції задоволення потреб лю&
дини у продовольстві.

Ринок продукції племінного свинарства
можливо розглядати як адаптивну систему со&
ціально&економічних відносин між продавцями
та покупцями на ньому. Із цих позицій дослід&
жуваний ринок є системою, типом певних су&
спільних зв'язків, що складаються між учасни&
ками господарської діяльності у виробництві
продукції свинарства та у сфері спеціалізова&
них послуг (між науковцями, експертами, кон&
сультантами, сільськогосподарськими вироб&
никами, іншими групами споживачів). Водно&
час господарські зв'язки, які реалізуються у то&
варному вигляді та здійснюються на основі рин&
ку продукції племінного свинарства, будуть ха&
рактеризуватися угодами всіх сторін, що є
учасниками обмінних процесів, а також еквіва&
лентним відшкодуванням ресурсообміну,
вільним і конкурентним вибором партнерів,
високою якістю продукції.

Авторська дефініція ринку продукції пле&
мінного свинарства зводиться до розуміння
його як сукупності виробничо&економічних
відносин, які складаються між різними еконо&
мічними суб'єктами щодо процесів розробки
нових порід і гібридів свиней, технологій їх
утримання та вирощування, а також процесів
придбання, передачі майнових прав, які виник&
ли щодо результатів селекційно&генетичної
діяльності, що становлять науково&практичну
значимість і цінність для інтенсифікації темпів
економічного розвитку галузі промислового
свинарства.

Розглянемо особливості ринку продукції
племінного свинарства, які вивчають його спе&
цифіку. Насамперед слід виділити важливість
свинини як повноцінного продукту харчуван&
ня у м'ясній частині раціону людини, яка зай&
має близько 40 %, а в деяких країнах Західної
Європи (Франція, Італія, Данія, Швеція, Німеч&
чина та ін.) цей показник сягає 60—80 %. В Ук&
раїні споживання свинини з субпродуктами та
жирами на одну особу в останні роки населен&
ня становило лише 15—18 кг порівняно з показ&
ником 37 кг у країнах ЄС [1].

Висока інноваційність племінної продукції
визначається орієнтацією до інноваційного
типу технологічного розвитку промислового
свинарства в Україні та провідних країнах світу
й безпосередньо пов'язана з її переведенням на
нові наукомісткі технології. Підвищення тех&
нологічного рівня стає стратегічним фактором

у конкурентній боротьбі на внутрішньому та
зовнішньому ринках, базовою умовою стабіль&
ності виробництва свинини [2]. Поділяємо по&
зицію науковців, які визначають пріоритети
технологічного розвитку свинарства, що спри&
яють підвищенню конкурентоспроможності
продукції галузі, передбачають процес підви&
щення продуктивності свиней, підвищення
якості виробленої продукції при зниженні со&
бівартості та затрат праці на її виробництво за
рахунок впровадження нових та удосконале&
них енерго& і ресурсоощадних технологій, що
зумовлює якісні зміни усієї системи ведення
свинарства [3].

Очевидно, що інноваційний рівень техноло&
гічного розвитку галузі племінного свинарства
має забезпечуватися впровадженням заходів
щодо ефективного використання генетичного
потенціалу тварин, кормової бази, удоскона&
ленням технології життєзабезпечення, опти&
мізацією ветеринарного обслуговування. Вод&
ночас організація виробництва повинна оціню&
ватися за комплексом зоотехнічних, фізіоло&
гічних та економічних показників. Підвищен&
ня рівня технічного забезпечення свинарських
підприємств слід розглядати як важливу умо&
ву зростання конкурентоспроможності про&
дукції, оскільки на основі використання досяг&
нень науки можна розробити інноваційну тех&
ніку для приготування збалансованих кормів,
забезпечити нормування годівлі тварин, опти&
мальні параметри мікроклімату, тим самим
реалізувати генетичний потенціал тварин.

Водночас лише у четвертої частини сіль&
ськогосподарських підприємств в Україні до&
сягнуто середньодобових приростів свиней на
вирощуванні та відгодівлі понад 350 г (це вели&
котоварні високотехнологічні господарства), а
інші 75% господарств не можуть вийти на цей
рівень через використання застарілих техно&
логій. Така ситуація збільшує термін вирощу&
вання тварин на м'ясо до року (у провідних
країнах — не більше 6 міс.), що практично уне&
можливлює одержання прибутку. Подібна тен&
денція спостерігається і за показником виходу
поросят на 100 основних свиноматок — лише
27,2 % підприємств одержують понад 1400 по&
росят [4].

Наступною особливістю продукції дослід&
жуваного ринку є висока залежність від інвес&
тицій. Загальний рівень технологічного розвит&
ку сучасного племінного свинарства залежать
від обсягу інвестицій, які спрямовуються безпо&
середньо у виробничий процес. Інвестиційні
вкладення в інноваційні технологічні рішення по
годівлі, утриманню, вирощуванню ремонтного
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молодняку, селекційно&племінної роботи, вете&
ринарному обслуговуванню сприяють підви&
щенню продуктивності й ефективності вироб&
ництва продукції свинарства. Водночас слід
підкреслити важливу роль інвестицій у механі&
зацію та автоматизацію технологічних процесів,
організацію виробництва, підвищення кваліфі&
кації персоналу, що сприяють підвищенню ефек&
тивності виробництва продукції свинарства.

Особливістю ринку продукції племінного
свинарства варто розглядати диференціацію
споживчого попиту, який залежить від розвит&
ку галузі свинарства у підприємствах корпора&
тивного сектору аграрної економіки та фор&
мується під впливом організаційної культури
ведення бізнесу, готовності покупців зберегти
та повністю використати генетичний потенціал
тварин. Цю позицію можна пояснити тим, що
сільськогосподарські товаровиробники галузі,
витрачаючи значні фінансові ресурси на будів&
ництво й реконструкцію виробничих при&
міщень, створення відповідної виробничої
інфраструктури, придбання високоцінного
племінного молодняку, не завжди приділяють
належну увагу питанням організації збалансо&
ваної годівлі тварин, створенню відповідних
умов їх утримання, збереженню поголів'я та
якісному селекційному процесу. Доказом цьо&
го є практика у країнах із високим технологіч&
ним рівнем ведення племінного свинарства, де
велика увага приділяється технологічним пи&
танням, а саме: селекційній роботі у стаді,
інтенсивному використанню свиноматок, збе&
реженості молодняку, скороченню періоду ви&
рощування та відгодівлі, конверсії корму, а та&
кож якості м'ясних туш. Зазначимо, що при
аналізі світового досвіду ведення свинарства
можна виокремити ряд чітко виражених кри&
теріїв оцінки конкурентоспроможності галузі
свинарства, серед яких виділяються показни&
ки, що характеризують відтворення стада й
організацію селекційної роботи. Встановлено,
що висока конверсія корму досягається лише
при інтенсивному використанні свиноматок,
оскільки 2/3 усіх факторів виробництва тісно
пов'язані із відтворенням стада [5]. За сучас&
них селекційних методів при інтенсивному ви&
користанні маточного поголів'я необхідно за&
безпечити повномасштабне впровадження
інноваційних технологій репродукції стада із
використанням штучного осіменіння, стиму&
ляції та синхронізації охоти та опоросів, ран&
ньої діагностики супоросності, інших техноло&
гічних прийомів. Науковці наголошують, що
ефективний контроль за структурою стада, пе&
редусім, за оптимальною часткою у стаді ма&

точного поголів'я є основною ланкою, від якої
залежить ефективність виробництва. Так, су&
часна промислова технологія передбачає, що
свиноматка фізіологічно повинна постійна зна&
ходитися в режимі одержання від неї поросят.
Винятком є період (у середньому 6 днів), коли
свиноматка після відлучення поросят повинна
прийти в охоту та бути заплідненою. За умови
2,3—2,4 опоросів у рік на свиноматку кількість
непродуктивних днів в ідеалі не повинна пере&
вищувати 15 днів. Усі інші дні, які не викорис&
товуються для одержання та вирощування по&
росят, можна вважати втраченою вигодою.
Встановлено, якщо свиноматкою пропущено
один цикл охоти непродуктивні дні збільшу&
ються на 23 понад обов'язкових 15 днів, що
рівноцінно недоодержанню від неї однієї то&
варної свині в рік. Саме тому контроль за ста&
ном супоросності свиноматки, особливо у пер&
ший місяць відлучення поросят, є обов'язковим
технологічним прийомом. За розрахунками
підвищення на 0,1 кількості опоросів від свино&
матки у рік дозволяє на 1000 голів маточного
поголів'я додатково одержати 1200 поросят [6].

Іншим технологічним чинником, який ха&
рактеризує особливості племінного свинар&
ства, є збереженість молодняка оскільки орга&
нізація ефективної системи репродукції визна&
чає економічну стійкість галузі свинарства.
Дані дослідження свідчать, що дві третині за&
гальних втрат молодняку припадає на перші три
дні після їх народження. Збільшення річної
кількості відлучених поросят із 16 до 24 голів у
розрахунку на 1000 свиноматок дозволяє отри&
мати близько 8000 поросят для відгодівлі. Для
підвищення збереженості та зниження захво&
рюваності поросят у провідних країнах&вироб&
никах свинини поширена так звана бар'єрна
технологія, яка враховує фізіологічні особли&
вості молодняку. Основні вимоги цієї техно&
логії: одержання поросят із високими показ&
никами ваги при народженні та енергії росту (за
стандартом США жива вага при народженні вва&
жається відмінною — більше 1,6 кг, низькою —
до 1,4 кг); активізація імунної системи у поро&
сят за рахунок створення у шлунково&кишково&
му тракті оптимальних значень кислотності (pH
менше 5,0), які наближені до параметрів мате&
ринського молока, що дозволяє зберегти імунні
тіла; усунення за допомогою ферментів негатив&
ної дії шкідливих поживних речовин основних
зернових компонентів кормових сумішей, які
викликають діарею у поросят [7].

Суворі вимоги до додержання технології
вирощування племінних тварин визначають
специфіку формування товарної пропозиції,
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оскільки одержання поросят із високою живою
вагою та подальша ефективна їх відгодівля
значною мірою залежать від споживання по&
вноцінних та збалансованих кормів. Як дово&
дить вітчизняна практика, основною пробле&
мою годівлі свиней є дефіцит білка та незамін&
них кислот у традиційних кормах. Для задово&
лення потреби у цих життєво важливих компо&
нентах тваринам необхідно згодовувати великі
кількості цінних зернових кормів, унаслідок
чого організм перевантажується вуглеводними
компонентами. Як наслідок, затрати корму на
одиницю продукції збільшуються, що призво&
дить до здороження виробництва свинини.
Окрім того, раціональне використання кормів
сприяє також підвищенню якості продукції,
оскільки зі згодовуванням кормів із високим
вмістом протеїну збільшується м'ясність сви&
нини. Сучасна технологія виробництва свини&
ни на промисловій основі передбачає організа&
цію годівлі повноцінними кормами, які слід го&
тувати за спеціально розробленою рецептурою
для кожної статево&вікової групи. Слід наго&
лосити, що вітчизняні науковці характеризують
стан кормової бази як невідповідний вимогам
інтенсивного розвитку свинарства [8—10].

Вітчизняна комбікормова промисловість не
забезпечує потреби сільськогосподарських то&
варовиробників галузі, за винятком вертикаль&
но інтегрованих структур холдингового типу,
які забезпечують власне приготування кормів.
У зв'язку із цим зростаюче використання ком&
бікормовою промисловістю білкової сировини,
переважно імпортованого походження, є ос&
новним чинником зниження конкурентоспро&
можності вітчизняного свинарства. Враховую&
чи високу окупність комбікормів, розглядаєть&
ся актуальним збільшення їх виробництва без&
посередньо в сільськогосподарських під&
приємств із використанням власних ресурсів
білкової сировини. Зазначимо, що в науковій
літературі висвітлюються практичні заходи у
країнах із розвиненим тваринництвом, спрямо&
вані на зниження частки зерна в комбікормах
до 20—40 % у загальній масі за рахунок введен&
ня більш економічних компонентів незерново&
го походження (сухий жом, меляса, кукуруд&
зяний глютен та ін.), що знижує собівартість
кормів на 10—15 %, а отже, й собівартість сви&
нини [11]. Таким чином, специфічною рисою
ринку продукції племінного свинарства слід на&
звати високу залежність від організації зерно&
вого господарства на основі ресурсоощадних
технологій для забезпечення галузі повноцін&
ним зернофуражем, комбікормами, збалансова&
ними за білком та його складовою частиною —

амінокислотами для підвищення продуктивності
тварин, конверсії корму та якості свинини.

Розвиток конкурентоспроможного вироб&
ництва племінної продукції свинарства потре&
бує також розробки та запровадження сучас&
них селекційних систем, інноваційних методик
оцінок генотипу й потенціалу продуктивності
свиней, налагодження моніторингу генетично&
го потенціалу та скринінгу стада для виявлен&
ня спадкових аномалій та вад розвитку, щоб не
лише збільшити обсяги виробництва продукції
та підвищити її якість, а й ефективно управля&
ти наявними виробничими ресурсами, знижу&
ючи затрати корму та енергії на одиницю ви&
робленої продукції.

Досягнення в області селекції та біотехно&
логії дають змогу поліпшити якісні та еко&
номічні параметри племінної продукції на ос&
нові удосконалення і прискорення селекційно&
го процесу, пошуку нових прийомів підвищен&
ня адаптації тварин в умовах промислової тех&
нології, виявлення взаємодії генотипу та сере&
довища, а також їхнього впливу на продук&
тивність. Інноваційні методи молекулярної ге&
нетики дають можливість своєчасно виявляти
тварин&носіїв несприятливих генів, які зумов&
люють розвиток генетичних аномалій, генів
підвищеної стресочутливості, багатоплідності
та м'ясистості туші свиней. Прискоренню гене&
тичного прогресу у свинарстві сприяє поширен&
ня сучасних методів репродукції, таких як
штучне осіменіння та пересадка ембріонів.

ВИСНОВКИ
Розглядаючи особливості ринку продукції

племінного свинарства, важливо виокремити й
таку його особливість: включаючи племінну
продукцію до ланцюга поставок свинини є мож&
ливість наростити додану вартість, створити
додаткові робочі місця та мінімізувати ризики
на зміну економічної поведінки іноземних по&
стачальників.

Ринок продукції племінного свинарства є
монополізованим та імортозалежним, що не
сприяє формуванню досконалого конкурент&
ного середовища й ускладнює функціонуван&
ня покупців на ньому в аспекті формування
рівноважних цін і доступності продукту. За та&
ких умов постає необхідність у запровадженні
економічного механізму регулювання дослід&
жуваного ринку передбачити заходи щодо
створення сприятливого середовища для роз&
витку вітчизняних суб'єктів, які формують то&
варну пропозицію на ринку, та діяльності нау&
ково&дослідних структур, що забезпечують
підтримку їх функціонування.
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