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У статті викладено результати аналізу стану та тенденцій розвитку птахівництва в сільськогосподарських підприєL
мствах України. Встановлено, що птахівничі підприємства практично повністю задовольняють попит на яйця і м'ясо
птиці на внутрішньому ринку, характеризуються потужним експортним потенціалом. Упродовж останніх років виL
робництво продукції птахівництва було збитковим, оскільки через високу конкуренцію ціни її реалізації є невигідL
ними для багатьох підприємств.

У зв'язку з конкуренцією в Україні зменшується кількість підприємств, що виробляють продукцію птахівництва.
Для галузі характерний високий рівень концентрації виробництва. Великі розміри низки підприємств викликають
стурбованість через загрозу негативного впливу на довкілля та ознаки монопольного їх становища.

Показано залежність розвитку птахівництва в сільськогосподарських підприємствах від місткості внутрішнього
ринку та можливостей експорту продукції. Певні резерви до зростання місткості внутрішнього ринку продукції птаL
хівництва пов'язані з тенденцією до зменшення натурального її виробництва в господарствах населення. Рівень споL
живання яєць і м'яса птиці в Україні вже досяг показників передових країн Європи і можливості для подальшого його
зростання доволі обмежені. Ефективність експорту продукції птахівництва підприємствами України характеризуL
ють високі темпи зростання його обсягів, у тому числі в країнах Євросоюзу. Вітчизняні експортери яєць і м'яса птиці
пропонують низькі ціни, не задіюючи в достатній мірі чинники якості продукції.

У перспективі в галузі птахівництва поруч із великими підприємствами повинно знайтися місце й для малих товаL
ровиробників. Актуальним завданням є модернізація виробництва, яка забезпечить зниження собівартості продукції
та дотримання високих стандартів її якості. Великим підприємствам доцільно орієнтуватися на поглиблення переL
робки продукції, що розширить їхні експортні можливості. Малі підприємства можуть розраховувати на успіх, проL
понуючи споживачам продукцію малопоширених видів свійської птиці (індиків, гусей, качок, перепілок тощо). ПоL
тенційно привабливою нішею для малих підприємств є органічне птахівництво.

The article presents the results of the analysis of the state and trends of poultry farming in agricultural enterprises of
Ukraine. It is established that poultry enterprises almost completely satisfy the demand for eggs and poultry meat in the
domestic market, are characterized by a strong export potential. In recent years, the production of poultry products has
been unprofitable, because due to high competition, the prices of its sales are unfavorable for many companies.

Due to competition in Ukraine, the number of enterprises producing poultry products is decreasing. The industry is
characterized by a high level of concentration of production. The large size of a number of enterprises is a cause for
concern due to the threat of negative environmental impact and signs of their monopoly position.

The dependence of poultry development in agricultural enterprises on the capacity of the domestic market and export
opportunities is shown. Certain reserves for the growth of the capacity of the domestic market of poultry products are
associated with a tendency to reduce its natural production in households. The level of consumption of eggs and poultry
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Птахівництво в сільськогосподарських

підприємствах є важливим елементом вітчизня&
ної системи аграрного виробництва. Інвестиції
у галузь на початку поточного століття забез&
печили стрімке зростання товарного виробниц&
тва яєць і м'яса птиці, що відіграло важливу
роль у вирішенні проблеми продовольчої без&
пеки України, продемонструвало ефективність
інноваційно&інвестиційного розвитку аграрно&
го сектора економіки. Помітними є успіхи ук&
раїнських експортерів продукції птахівництва.
Вітчизняні птахівничі підприємства демонстру&
ють здатність успішно конкурувати із зарубіж&
ними виробниками як на внутрішньому, так і на
зовнішньому ринках.

Водночас не можна розраховувати на те, що
темпи зростання обсягів виробництва про&
дукції птахівництва українськими підприєм&
ствами залишатимуться стабільно високими.
Доволі низькими упродовж останніх років були
показники економічної ефективності діяль&
ності цих підприємств. Виникає питання щодо
узгодженості векторів розвитку птахівництва
на підприємствах України з суспільними інте&
ресами. Це обумовлює необхідність обгрунту&
вання подальших напрямів розвитку галузі в
сільськогосподарських підприємствах з ураху&
ванням її стану та кон'юнктури на внутрішньо&
му і зовнішньому ринках продукції птахівниц&
тва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Учені у своїх публікаціях відзначають успі&
хи, досягнуті підприємствами птахівництва в
Україні. Вони вказують, що галузь розвиваєть&
ся на високотехнологічних підприємствах, які
демонструють ефективність завдяки інвести&

meat in Ukraine has already reached the indicators of the advanced countries of Europe and the opportunities for its
further growth are quite limited. The efficiency of export of poultry products by Ukrainian enterprises is characterized
by high growth rates of its volumes, including to the European Union. Domestic exporters of eggs and poultry offer low
prices without sufficient use of product quality factors.

In the future, in the field of poultry, along with large enterprises, there should be a place for small producers. An
urgent task is the modernization of production, which will reduce the cost of production and compliance with high
standards of its quality. It is advisable for large enterprises to focus on deepening product processing, which will expand
their export opportunities. Small businesses can count on success by offering consumers products of rare poultry species
(turkeys, geese, ducks, quails, etc.). Organic poultry farming is a potentially attractive niche for small businesses.

Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, птахівництво, концентрація вироб�
ництва, споживання продовольства, експорт.

Key words: agricultural enterprises, poultry farming, production concentration, food
consumption, exports.

ційно&інноваційному підходу до виробництва
[3, с. 50; 12, с. 20; 16, с. 171]. Цьому, на думку
дослідників, сприяла низка чинників: вирощу&
вання та утримування птиці вимагає менших
затрат та матеріалів на одиницю продукції; га&
лузь птахівництва є мобільною для впровад&
ження інновацій та залучення інвестиційних
джерел [10, с. 78—79]; для розвитку птахівниц&
тва в Україні існує потужна кормова база [20,
с. 77]; підприємства орієнтуються на застосу&
вання новітніх технологій, зокрема викорис&
тання науково обгрунтованих систем годівлі
птиці, високопродуктивних її кросів і порід [6,
с. 141; 19, с. 64], дотримання високих стандартів
якості, безпеки харчових продуктів [12, с. 20].
Великі птахівничі підприємства виходять на
ринки з продукцією під відомим брендом (тор&
говельною маркою), що виступає для них кон&
курентною перевагою [11, с. 29; 15, с. 86].

Здатність виробляти великі обсяги якісної
продукції визначає, на думку низки авторів,
пріоритетність експортної діяльності під&
приємств птахівництва [4, с. 45; 5, с. 105; 7, с. 20;
14, с. 130; 20, с. 72]. Україна, вважають дослід&
ники, може стати одним із лідерів&експортерів
м'яса птиці та яєць і в країни Євросоюзу [3, с. 51].
Аверчева Н. зазначає, що розміщення великих
спеціалізованих птахівничих комплексів в Ук&
раїні може зацікавити Єврорпу з точки зору
екологічної безпеки [1, с. 8].

Учені розглядають заходи, спрямовані на
подальший розвиток птахівництва в сільсько&
господарських підприємствах. При цьому не
завжди їх міркування збігаються. Так, окремі
автори вказували на необхідність державної
фінансової підтримки підприємств — вироб&
ників м'яса птиці та яєць [3, с. 50; 16, с. 173; 19,
с. 64]. Натомість Л. Тулуш вважає, що галузь
птахівництва в Україні досягла високого рівня
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розвитку, який фактично робить недоцільним
надання її представникам такої підтримки [18,
с. 81]. Слід зазначити, що динамічні зміни в се&
редовищі функціонування птахівничих під&
приємств в Україні вимагають продовження
дослідження стану та перспектив розвитку то&
варного виробництва в нашій країні продукції
відповідної галузі.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є встановлення стану птахів&

ництва в сільськогосподарських підприємствах
України та окреслення перспектив розвитку
птахівничих підприємств з урахуванням конку&
рентного середовища на внутрішньому та зов&
нішньому ринках.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Продукція птахівництва, як яйця, так і м'я&

со птиці, користується високим попитом на
внутрішньому та зовнішньому ринках. Віднос&
на її дешевизна обумовлює важливість галузі
як продуцента цінних продуктів харчування
тваринного походження. Можливість органі&
зації виробництва яєць і м'яса птиці на промис&
ловій основі при доволі швидкій окупності вит&
рат обумовила високу інвестиційну приваб&
ливість птахівничих підприємств в Україні, за&
безпечила стрімкий їх розвиток. Зокрема, зав&
дяки інвестиціям з 2000 до 2013 року виробниц&
тво цими підприємствами яєць зросло в 6,6 раза,
м'яса птиці у забійній вазі — у 27 разів. Украї&
на зайняла позиції одного з провідних експор&
терів продукції птахівництва.

Підприємства птахівництва здобули статус
одного із стратегічно важливих елементів

вітчизняної аграрної економіки і продовжують
його утримувати. За обсягами виробництва
своєї продукції вони переважають господарства
населення: на них у 2020 році припадало 55,1%
виробництва яєць та 87,7% м'яса птиці (табл. 1).
На м'ясо птиці, вироблене сільськогосподарсь&
кими підприємствами, в цьому році припадало
50% від загального обсягу м'яса в забійній вазі,
виробленого у країні. Водночас помітно, що
стрімкий розвиток галузі змінився стабілізацією
основних показників, а для деяких із них харак&
терне й зниження в окремі періоди.

Певними коливаннями, зокрема, характери&
зується поголів'я птиці, що утримується в
сільськогосподарських підприємствах. Так,
протягом 2020 року воно зменшилося на 14,2%.
Дещо зменшилися в цьому році порівняно з по&
переднім і обсяги виробництва яєць усіх видів
та вирощування свійської птиці в живій вазі. Та
основною проблемою для представників пта&
хівничого бізнесу є низька економічна ефек&
тивність виробництва продукції птахівництва,
яке в останні роки було збитковим.

Низькі показники рентабельності є резуль&
татом високого рівня конкуренції на ринках
продукції птахівництва (як внутрішньому, так
і на зовнішніх, на які виходять зі своєю продук&
цією вітчизняні експортери цієї продукції).
Конкуренція не дає змоги птахівничим підприє&
мствам підвищувати ціни на свою продукцію та
забезпечувати бажану окупність витрат на її
виробництво. Наслідком конкуренції є й змен&
шення в Україні кількості сільськогосподарсь&
ких підприємств, які утримували свійську пти&
цю (табл. 2). Лише протягом 2020 року кількість
таких підприємств зменшилася на 9,2%.

Показник 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 
2020 р. до 
2015 р., %, 

+/- п. 
Поголів’я птиці свійської усіх 
видів на кінець року, млн голів 

109,8 112,5 118,8 127,8 109,7 99,9 

у т. ч. кури та півні 108,0 110,4 115,3 125,8 107,9 99,9 
Вирощування птиці свійської 
усіх видів у живій вазі, тис. т 

1311,1 1369,7 1541,2 1637,3 1624,0 123,9 

у % до показника в усіх 
категоріях господарств 

85,8 86,4 87,1 88,1 88,0 + 2,0 п. 

Виробництво м’яса птиці в 
забійній вазі, тис. т 

992,4 1014,1 1084,6 1209,7 1232,2 127,3 

у % до показника в усіх 
категоріях господарств 

85,1 85,6 86,2 87,6 87,7 + 3,1 п. 

Виробництво яєць усіх видів, 
млн шт. 

8067,6 8365,3 8900,3 9357,6 8913,5 110,5 

у % до показника в усіх 
категоріях господарств 

53,4 53,9 55,2 56,1 55,1 + 1,7 п. 

Рівень рентабельності, %; 
м’яса птиці 

5,0 7,0 5,7 - 3,7 - 0,2 - 5,2 п. 

яєць 0,5 - 9,0 5,4 - 23,5 - 19,2 - 19,7 п. 

Таблиця 1. Обсяги та ефективність виробництва продукції птахівництва в
сільськогосподарських підприємствах України

Джерело: розраховано за даними [13; 17].
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Слід відзначити високі показники концент&
рації виробництва продукції птахівництва, ос&
кільки понад 80% поголів'я птиці утримується
на підприємствах, де її чисельність становить
понад 500 тис. голів. В основному підприємства
утримують курей та півнів, на яких станом на
початок 2021 року припадало 98,4% поголів'я
свійської птиці. Рівень концентрації поголів'я
птиці інших видів відносно низький. Серед ос&
танніх найбільша частка припадає на індиків,
яких на початку 2021 року у сільськогоспо&
дарських підприємствах країни налічувалося
842 тис. голів.

Високий рівень концентрації поголів'я птиці
створює виробникам низку переваг, зумовлених
ефектом масштабу виробництва. Водночас він
має й суттєві негативні наслідки. Насамперед
йдеться про проблеми екологічного характеру,
пов'язані з забрудненням довкілля відходами ут&
римання і продуктами забою птиці. Також, на
думку окремих дослідників, високий рівень кон&
центрації виробництва, який спостерігається як
у м'ясному, так і в яєчному птахівництві, пород&
жує ознаки монополізму, що негативно впливає
на розвиток галузі [12, с. 24; 14, с. 131].

Подальший розвиток птахівництва в сіль&
ськогосподарських підприємствах залежить від
їхніх позицій на внутрішньому та зовнішньому
ринках. Місткість внутрішнього ринку визна&
чається насамперед рівнем споживання м'яса
птиці та яєць з розрахунку на одну особу. За
даними Державної служби статистики Украї&
ни відповідні показники в нашій країні упро&
довж останніх років зростали (табл. 3). Однак
резерви для продовження цієї тенденції доволі
обмежені. До такого висновку доходимо, по&
рівнявши рівень споживання яєць та м'яса птиці
в Україні й розвинених країнах світу. В Україні
ці показники вже практично сягнули середнь&
ого європейського рівня, у тому числі країн
Євросоюзу. В окремих країнах світу рівень спо&
живання м'яса птиці значно вищий, але це по&
в'язано насамперед з національними особливо&
стями. Наприклад, у США популярне м'ясо
індичок, яке в Україні особливим попитом не
користується.

Споживання продукції птахівництва стиму&
лює її відносна цінова доступність для населен&
ня України. Однак по мірі зростання доходів
вітчизняних споживачів можна очікувати їх

Показник 2018 р. 2019 р. 2020 р. 
2020 р. до 
2015 р., %, 

+/- п. 
Всього підприємств, що 
утримували свійську птицю  

449 424 385 85,7 

у т.ч. з поголів’ям птиці 
до 4999 

187 160 142 75,9 

5000 – 49999 113 107 107 94,7 
50000 – 999999 25 34 29 116,0 
1000000 – 499999 87 82 71 81,6 
5000000 і більше 37 41 36 97,3 
Частка поголів’я на 
підприємствах, що утримували 
понад 500 тис. голів птиці, %  

78,5 80,5 80,6 + 2,1 п. 

Таблиця 2. Кількість сільськогосподарських підприємств України,
що утримували свійську птицю

Джерело: сформовано за даними статистичних збірників "Тваринництво України" за відповідні роки.

Країна, регіон 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 2020 р. до 
2016 р., %,. 

Споживання м’яса птиці свійської 
Україна 23,6 24,3 25,0 26,0 26,1 110,6 
США 55,6 55,8 56,6 … … … 
Європа 24,5 24,8 24,4 … … … 
у т. ч. Східна 27,6 28,8 28,1 … … … 
країни ЄС 23,7 23,4 23,0 … … … 

Споживання яєць 
Україна 15,4 15,8 15,9 16,3 16,1 104,5 
США 15,2 15,8 16,2 … … … 
Європа 12,8 12,8 13,0 … … … 
у т. ч. Східна 13,6 13,6 14,2 … … … 
країни ЄС 12,0 12,0 12,1 … … … 

Таблиця 3. Обсяг споживання продукції птахівництва,
з розрахунку на одну особу, кг

Джерело: Розраховано за даними статистичних збірників "Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням
України" за відповідні роки та за даними [21].
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переорієнтацію на інші види м'яса. Навряд чи
суттєво збільшуватиметься й споживання ними
курячих яєць. Певні резерви до зростання
місткості внутрішнього ринку продукції птахі&
вництва пов'язані з тенденцією до зменшення
натурального її виробництва в господарствах
населення. Перспективною є й стратегія дифе&
ренціації — пропонування нового для ринку
виду продукції від вирощування й використан&
ня малопоширених видів свійської птиці.

Роль експорту продукції в забезпеченні роз&
витку птахівничих підприємств України зростає.
На зовнішні ринки поступає більше третини ви&
роблених ними яєць та м'яса птиці (табл. 4). За
даними FAO [21], у 2019 році Україна серед
країн світу займала високе 9&е місце за обся&
гом експорту курячих яєць у шкаралупі (3,7%
від світового показника) та 11&е місце за обся&
гом експорту курячого м'яса (2,0% від світово&
го його обсягу). Доволі високими були й темпи
зростання обсягів експорту, що позитивно ха&
рактеризує результати зовнішньоекономічної
діяльності вітчизняних птахівників. Серед рин&
ків збуту — і країни Євросоюзу. Так, у 2020 ро&
ці на ці країни припадало 18% експортованого
Україною м'яса та їстівних субпродуктів м'яса
птиці (77 тис. тонн, у т. ч. у Нідерланди —
53 тис. тонн), 10% експортованих яєць у шка&
ралупі (11 тис. тонн, практично всі — в Латвію),
67% експортованих яєць без шкаралупи (5,0 тис.
тонн, у т. ч. 2,2 тис. тонн — у Латвію, 1,2 тис.
тонн — в Італію, 0,8 тис. тонн — у Данію) [8].

Привертає увагу помітне коливання цін ек&
спорту продукції птахівництва за окремими ро&
ками. Вітчизняні експортери яєць і м'яса птиці
для утримання позицій на зовнішніх ринках
змушені пропонувати низькі ціни, не задіюючи
в достатній мірі чинники якості продукції. Тому
у 2019 році середня ціна експорту українськи&
ми підприємствами курячих яєць була нижчою
за аналогічний показник країн Євросоюзу у
2,6 раза, курячого м'яса — на 24 % [21]. Віднос&
но низькою є й глибина переробки експорто&
ваної українськими підприємствами продукції
птахівництва.

Подальший розвиток птахівництва в Ук&
раїні повинен передбачати розміщення вироб&
ництва на різних за розмірами підприємствах.
На великі підприємства покладається функція
виробництва основної частини яєць та куря&
тини для забезпечення традиційних за асор&
тиментом продукції потреб споживачів на
внутрішньому ринку, формування експортно&
го потенціалу галузі. Модернізація системи
виробництва на таких підприємствах повинна
бути спрямована на: зниження собівартості
продукції для забезпечення окупності витрат
в умовах цінової конкуренції; диверсифікацію
й поглиблення переробки продукції на влас&
них потужностях, що дасть змогу виходити на
нові ринки збуту, брати участь у формуванні
цільових ринків; забезпечення високої якості
продукції з урахуванням стандартів країн
Євросоюзу.

Показник 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 
2020 р. до 
2016 р., %, 

+/- п. 
М’ясо птиці 

Обсяг експорту, тис. т 241 272 330 417 435 180,5 
у % до обсягу виробництва 
підприємствами України 

24,3 26,8 30,4 34,5 35,3 + 11,0 п. 

Вартість експорту м’яса та 
їстівних субпродуктів м’яса 
птиці, млн дол. США 

292,5 389,6 506,5 578,4 554,9 189,7 

Ціна експорту 1 т м’яса та 
їстівних субпродуктів м’яса 
птиці, дол. США 

1218 1436 1540 1396 1287 105,7 

Яйця 
Обсяг експорту, тис. т 112 155 186 198 192 171,4 
у % до обсягу виробництва 
підприємствами України 

24,0 32,1 36,2 36,6 37,3 + 13,3 п. 

Вартість експорту яєць птахів 
у шкаралупі, млн дол. США 

45,5 68,6 94,1 111,9 97,3 213,8 

Ціна експорту 1 т яєць птахів у 
шкаралупі, дол. США 

898 775 876 816 911 101,4 

Вартість експорту яєць птиці 
без шкаралупи, млн дол. США 

29,9 10,3 25,2 17,4 18,3 61,2 

Ціна експорту 1 т яєць птиці 
без шкаралупи, дол. США 

8359 2963 3213 2661 2466 29,5 

Таблиця 4. Експорт продукції птахівництва підприємствами України

Джерело: Розраховано за даними статистичних збірників "Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням
України" та джерела [8].
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Рівень концентрації виробництва у великих
птахівничих підприємствах повинен формува&
тися, виходячи з недопущення негативного
впливу на довкілля. Забезпечення відповідних
вимог передбачає поєднання адміністративно&
го контролю з боку органів державної влади із
дотриманням засад соціальної відповідальності
з боку самих виробників.

Функціонування малих сільськогосподарсь&
ких підприємств, що спеціалізуються на вироб&
ництві продукції птахівництва, відповідає заса&
дам зрівноваженого розвитку. Забезпечуючи
створення додаткових робочих місць, такі
підприємства позитивно впливають на соціаль&
но&економічний розвиток сільських територій.
Їм рекомендовано орієнтуватися на ринкові
ніші, до яких не проявляють інтересу великі ви&
робники продукції птахівництва. Йдеться зок&
рема про утримання й використання малопо&
ширених видів свійської птиці. Просування
відповідної продукції до споживачів вимагає
значних маркетингових зусиль. Водночас спри&
ятливими обставинами є низький рівень конку&
ренції серед виробників такої продукції, потен&
ціал зростання попиту на неї на внутрішньому
ринку.

Перспективним напрямком розвитку галузі
в малих підприємствах є органічне птахівницт&
во [9; 22]. Попит на його продукцію існує не
тільки в економічно розвинених країнах. Його
ознаки можна простежити і в Україні, де сфор&
мований стійкий запит на продукцію, виробле&
ну в господарствах населення, що позиціо&
нується як високоякісна, одержана в умовах
утримання птиці, наближених до природних.
Звичайно, виробництво в господарствах насе&
лення не можна розглядати як органічне. Вод&
ночас попит на їхню продукцію свідчить про
наявність перспектив товарного виробництва
підприємствами яєць і м'яса птиці за органіч&
ними технологіями. Слід зазначити, що в Ук&
раїні сформована нормативно&правове забез&
печення відповідної діяльності, вимоги до якої
зазначені в Законі України "Про основні прин&
ципи та вимоги до органічного виробництва,
обігу та маркування органічної продукції", у
затвердженому Постановою Кабінету Мініст&
рів України від 23 жовтня 2019 року № 970
Порядку (детальних правилах) органічного ви&
робництва та обігу органічної продукції.

ВИСНОВКИ
Птахівництво в сільськогосподарських

підприємствах України, пройшовши етап
стрімкого нарощування обсягів виробництва
продукції, різко сповільнило темпи розвит&

ку й характеризується доволі низькою еко&
номічною ефективністю. Птахівничі під&
приємства практично повністю задовольни&
ли існуючий попит на яйця та м'ясо птиці на
внутрішньому ринку України та ведуть жор&
стку, хоча й небезуспішну, конкурентну бо&
ротьбу на зовнішніх ринках. Для галузі харак&
терний високий рівень концентрації вироб&
ництва, який, забезпечуючи великим птахів&
ничим підприємствам низку конкурентних
переваг, викликає стурбованість через загро&
зу негативного впливу на довкілля та ознаки
монополізму.

У перспективній моделі товарного птахів&
ництва в Україні поруч із функціонуванням ве&
ликих підприємств повинно знайтися місце й
для малих товаровиробників. Актуальним зав&
данням є модернізація виробництва, яка забез&
печить зниження собівартості продукції та до&
тримання високих стандартів її якості. Подаль&
ше збільшення обсягів виробництва продукції
птахівничими підприємствами може бути за&
безпечене через реалізацію ними стратегії ди&
ференціації. Для великих підприємств ця стра&
тегія передбачає урізноманітнення пропозиції
на основі поглиблення переробки продукції.
Малі підприємства можуть розраховувати на
успіх, пропонуючи споживачам продукцію ма&
лопоширених видів свійської птиці (індиків,
гусей, качок, перепілок тощо). Потенційно при&
вабливою нішею для малих підприємств є
органічне птахівництво.
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