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SCIENTIFIC AND PRACTICAL PRINCIPLES OF FEED MARKET

У статті розглянуто науково*теоретичні та практичні засади формування та функціонування ринку кормів. На*
ведено алгоритм структурної організації ринку кормів в Україні та сформульовано власне тлумачення поняття "ри*
нок кормів" в глобальному аспекті. Виділено основних 10 світових ТОП*виробників комбікормів та кормових доба*
вок. Проаналізовано світовий досвід формування нормативно*правової бази щодо безпеки та якості кормів і кормо*
вої сировини. Визначено основні світові тенденції становлення ринку кормів в сучасних умовах.

The article examines the scientific*theoretical and practical bases of formation and functioning of feed market. Is
shown the algorithm of the structural market organization in Ukraine and formulated their own interpretation of "feed
market" in a global context. Is identified the main top 10 list of world producers of animal feed and feed additives. Was
analyzed global experience of formation of normative and legal base about safety and quality of feed and forage raw
materials. Are determined the main tendencies of world feed market in current conditions.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку економічних

відносин відбувається диверсифікація вироб#
ництва та урізноманітнення ринку аграрної
продукції. Дефіцит кормів, кормового білка,
низька продуктивність тварин спонукають до
пошуку альтернативних, економічно вигідних
варіантів організації кормовиробництва на за#
садах ринкової економіки — формування рин#
ку кормів. Традиційно прийнято вважати, що
ринок кормів представлений товарами комбі#
кормової продукції. Нині в усьому світі вироб#
ники тваринницької продукції потребують все

більший обсяг білкової їжі, не лише через
збільшення кількості комбікормових заводів і
зростанням обсягу виробництва їх виробницт#
ва, але за рахунок розширення використання
кормового білку рослинного походження. У
2016 році глобальне дослідження обсягу вироб#
лених кормів, представлене компанією Alltech,
показало, що загальний обсяг вироблених
кормів становить 995,6 мільйонів тонн по всьо#
му світу, що на 2% вище, ніж у минулому році
[20].

Складність проблеми розвитку та забезпе#
чення ефективної діяльності ринку кормів та
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кормовиробничого сектора аграрної економі#
ки полягає в тому, що ринкові перетворення в
світі, та Україні, зокрема розпочалися без ціліс#
ного теоретичного обгрунтування та системних
методичних підходів вивчення питань стратегії
і тактики, достатнього наукового і практично#
го досвіду динамічного та послідовного пере#
ведення галузі до функціонування в умовах
ринкових відносин.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Нині багато дослідників приділяють увагу
актуальним питанням технології виробництва
та використання кормів, їх класифікації за по#
ходженням, поживністю та значимістю, номен#
клатурі, ідентифікації, біохімічного стану,
взаємодії та природи поживних і біологічно ак#
тивних речовин приділено значну увагу у бага#
тьох фундаментальних працях співвітчизників
М.В. Гладія, А.О. Бабича [16], В.Ф. Петриченка
[9], Л.І. Подобєда [15], О.І. Зінченко [4] та ін#
ших провідних вчених у сфері кормовиробниц#
тва, годівлі сільськогосподарських тварин та
птиці.

Проблемам практичного виробництва та
використання кормового білка для сільсько#
господарських тварин присвячені праці заруб#
іжних вчених С. Чадда, Р. Девіса та Д. Койвісто
(Великобританія), Гуан#Ха Ци та Ци#Ю Діао
(Китай), Ра Ленг (Австралія)та ін. [25].

Пошуку економічних та організаційно#тех#
нологічних резервів підвищення ефективності
виробництва і використання кормів, у т.ч. ком#
бікормів, економіки кормовиробництва в Ук#
раїні, еколого#економічного прогнозу вироб#
ництва кормів, формуванню ресурсів продо#
вольчого і кормового зерна в умовах ринкових
відносин присвячені роботи корифеїв вітчизня#
ної аграрної економіки П.Т. Саблука, В.Л. Пе#
регуди [17] та інших вчених ННЦ "Інститут аг#
рарної економіки" [7; 18], фахівців Інституту
кормів та сільського господарства Поділля [12;
7; 5; 14] НААН України.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є узагальнення науко#

во#теоретичних та практичних засад органі#
зації та функціонування ринку кормів на сучас#
ному етапі розвитку світового аграрного сек#
тору.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Нинішня ринкова економіка являє собою

складний організм, що формується з величез#
ної кількості різноманітних виробничих, ко#

мерційних, фінансових та інформаційних
структур, які взаємодіють на фоні розгалуже#
ної системи правових норм бізнесу, і об'єдну#
ються єдиним поняттям — ринок.

За класичним визначенням ринок — це орган#
ізована структура, де "зустрічаються" виробни#
ки та споживачі, продавці і покупці, де в резуль#
таті взаємодії попиту споживачів і пропозиції
виробників встановлюються і ціни товарів, і об#
сяги продажів. На нашу думку, для світового рин#
ку кормів досить вдалим є визначення ринку, як
певної сукупності економічних відносин між
різними типами фірм та індивідами, державами
та іншими суб'єктами з приводу купівлі#прода#
жу товарів, де остаточно визначаються їхні
вартість і реалізація, завдяки чому посилюється
конкуренція між товаровиробниками за знижен#
ня витрат виробництва та підвищення суспільної
корисності товарів [3, с. 235].

При розгляді структурної організації рин#
ку кормів визначальне значення має кон'юнк#
тура ринку, його інфраструктурне забезпечен#
ня та можливий потенціал (рис. 1).

Термін "кон'юнктура" походить від латинсь#
кого "conjungere" — з'єднувати, зв'язувати.
Кон'юнктура ринку кормів — це певна еконо#
мічна ситуація, яка склалася на ринку на даний
час або в якийсь обмежений відрізок часу і яка
відображає реальне співвідношення попиту та
пропозиції на товари кормовиробництва. Вона
відображається певною кількістю виробників
(продавців) і кількістю споживачів (покупців),
що беруть участь у процесі обміну загального
еквівалента вартості (грошей) на якийсь товар.
Ця кількість виробників і споживачів, характер
та структура відношень між ними визначають
взаємодію попиту і пропозиції. Кон'юнктура
визначає комерційну цінність і конкурентосп#
роможність товарів і послуг. При цьому важ#
ливо врахувати, що кормовиробнича галузь
об'єднує три основні ланки логістичного взає#
мозв'язку: вирощування кормових культур, за#
готівлю кормів та використання їх у тварин#
ництві [12, с. 5].

Основною ціллю створення ринку кормів, є
отримання позитивного економічного ефекту
від використання сільськогосподарських тва#
рин: для суспільства — забезпечення продо#
вольчої безпеки, для виробника #максимальної
прибутковості свого бізнесу. Витрати на кор#
ми складають більше половини всіх витрат у
тваринництві, що робить процес формування
кормової бази особливо важливим аспектом
діяльності всіх аграрних товаровиробників.

Попит на корми формується залежно від
попиту на тваринницьку продукцію, попиту
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комбікормових заводів на фуражне зерно для
переробки, стану розвитку тваринництва та
потреби кормів для наявного тваринництва.
Серед факторів, які визначають попит на тва#
ринницьку продукцію, слід відмітити купівель#
ну спроможність населення, об'єм споживан#
ня продукції тваринництва та нормативні по#
казники її потреб, а також ціни на тваринниць#
ку продукцію [19].

Пропозиція кормів визначається обсягом
виробництва фуражного зерна та об'ємистих
кормів, продуктами переробки комбікормової,
борошномельної, цукробурякової та олієжиро#
вої промисловості, а також продуктами хімічної
промисловості — кормовими добавками.

Глобальний ринок кормів характеризуєть#
ся постійним нарощуванням його загального
об'єму, попиту і пропозиції. Щорічний приріст
комбікормів складає біля 2 % (рис. 2). Найвищі
темпи зростання виробництва кормів харак#
терні регіонам світу, у межах яких розвиток га#
лузі тваринництва знаходиться на високому
рівні.

Світовий ринок кормових добавок зростає
значними темпами за рахунок зростання пого#

лів'я худоби для споживання м'яса в якості
джерела білка. Ринок кормових добавок оці#
нювався в 16,2 млрд доларів США в 2015 р. і в
2016 р. досягне 20,7 млрд доларів США [24].
Збільшення продаж в першу чергу пов'язано з
попитом на їх використання в кормосумішах,
що містять такі амінокислоти, як метіонін та
треонін. Найбільше кормових добавок викори#
стовується в птахівництві. В грошовому еквіва#
ленті на їх долю припадає майже 45 %. Загаль#
на ринкова вартість кормових добавок в птахі#
вництві в 2015 р. склала 6,2 млрд дол. США.
Найбільші доходи від продажу кормових доба#
вок отримують в Європі. В 2015 р. вони склали
3,4 млрд дол., а до кінці 2016 р. очікується виро#
стуть до 3,8 млрд дол. США [8]. Слід за Євро#
пою іде Америка та Азія. Український ринок
також характеризується достатньо інтенсив#
ним ростом, при цьому основним драйвером
розвитку є сектор індустріального виробницт#
ва свинини та м'яса птиці.

Ціноутворюючими факторами на ринку
кормів є: обсяг виробництва кормових ресурсів
(зернових та зернобобових культур, однорічних
і багаторічних трав на сіно та зелений корм, ку#

871,0

954,2 960,4
980,1

995,6

2011 2012 2013 2014 2015

Рис. 2. Динаміка виробництва комбікормів
у світі, млн т

Джерело: побудовано за даними [24].
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Рис. 3. Середня ціна добового раціону найпоширеніших видів тваринницької продукції, дол./т

Джерело: побудовано за даними [20].
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курудзи), природно#кліматичні умови, со#
бівартість сировинних ресурсів, якість та без#
печність кормів, державна політика протекціон#
ізму, співвідношення попиту та пропозиції,
трансфер інновацій в кормовиробництві. Повед#
інка цін на сировинні товари на ринку кормів має
значні наслідки для прибутковості товаровироб#
ників, і може призвести до значних фінансових
втрат. На сьогоднішній день ринок сировини кор#
мових ресурсів стає все більш волатильним і менш
прогнозованим. Найбільшим попитом у світі ко#
ристується продукція птахівництва, відповідно і
ціни на корми для даної галузі найвищі (рис. 3).

Важливе значення при формуванні ринку
кормів має нормативно#правове забезпечення.

Законодавство про корми існує в багатьох краї#
нах світу, яким регламентується визначення по#
няття "корми", права та обов'язки тих, хто ви#
робляє корми, правила їх купівлі і продажу та
інші умови, які стосуються якості і відповідаль#
ності за них, але основним документом вва#
жається Кодекс Аліментаріус, що відповідає
принципам HACCP (табл. 1).

На світовому ринку кормів все більше спо#
живачів задаються питаннями: як сформувати
раціональну кормову базу для тварин, щоб
можна було; забезпечити більш поживну їжу
для людей; яким чином годівля тварин впливає
на навколишнє середовище і наявність ресурсів;
як сільське господарство може стати більш

179,9

173,7

68,7

31,5

31,1

29,4

29,1

23,9

23,4

21,2

Рис. 4. 10 ТОП?виробників кормів у світі, 2015 р., млн т

Джерело: побудовано за даними [10; 11; 20].

Таблиця 1. Нормативно правова база формування ринку кормів: світовий досвід
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ефективним і нагодувати більшу кількість лю#
дей.

Відповіді і на ці та багато інших питань мо#
жуть бути знайдені через дослідження того,
чим годують тварин по всьому світу. У розрізі
регіонів світу основний обсяг пропозиції кор#
мової продукції зосереджений в Азії та Європі,
а найбільшим споживачем кормів є країни
Європи (близько 60 % загального обсягу кор#
мів) (рис. 4). Найпотужнішими країнами#вироб#
никами кормів є Китай, США і Бразилія [10]. У
розрізі країн Євросоюзу — лідируючі позиції
у виробництві кормових ресурсів для ВРХ зай#
мають Німеччина, корму для галузі свинарства
— Іспанія, для галузі птахівництва — Франція
[11].

Нині є багато випадків і зниження і зрос#
тання виробництва по всьому світу, на які впли#
вають позитивні та негативні фактори, такі як
повільні ринки, коливання цін на сировину,
зміни, які вводяться урядами на стандарти
імпорту та експорту, захворювання тварин, такі
як пташиний грип в птахівництві і вірус епідем#
ічної діареї свиней в свинарстві. За даними
USDA вартість бізнесу з виробництва кормів
оцінюється в 460 мільярдів доларів США, грун#
туючись на середніх цінах на сировину протя#
гом всього 2015 р. [10].

Слід зазначити, що дослідження світового
ринку кормів вимагає значних зусиль і великої
роботи, в основному через те, що кормова інду#
стрія вимірюється в кожній країні завжди по#
різному. Тим не менше, кожен рік ми дізнаємо#
ся щось про нове про те, як фермери по всьому
світу годують своїх тварин. Глобальне дослід#
ження USDA вироблених кормів оцінило ви#
робництво кормів в 130 країнах світу в грудні
2015 року на підставі інформації, наданої ло#
кальними кормовими асоціаціями та співробі#
тниками власного відділу продажів, які відвіду#
ють щорічно 32 тисячі кормових заводів [10].
США і Бразилія займають друге і третє місця
відповідно з цифрами 173,7 млн тонн, виробле#
них на 6718 комбікормових заводів і 68,7 млн
тонн на 1698 комбікормових заводів [21].

Індія, яка займає п'яте місце, показала знач#
ний приріст у виробництві комбікормів до 31,5 млн
тонн, що складає 18% у порівнянні з 2013 р., в
основному, завдяки сприятливим погодним
умовам і вдосконаленню методів ведення сіль#
ського господарства та технологій. Туреччина,
Румунія, Туніс і Болівія також класифіковані
як країни з великим потенціалом зростання і
розвитку, оскільки кожна з них показує зрос#
тання виробництва другий рік поспіль. Якщо ж
оцінювати виробництво по континентах, Афри#

ка та Латинська Америка показали найбільше
зростання в 2014 році, причому Африка росла
за всіма видами тварин [20].

При аналізі за видами тварин, птахівництво
займає позицію лідера з 45% в обсязі 439 млн
тонн, незважаючи на невелике зниження в по#
рівнянні з дослідженням минулого року. Найб#
ільше зросли обсяги кормів для свинарства і до#
машніх тварин до приблизно 256 млн тонн і близь#
ко 22 мільйонів тонн відповідно. Обсяг кормів для
аквакультури виріс знову, до 1,8 відсотків в об#
сязі 41 мільйонів тонн. Виробництво кормів для
конярства зазнало незначний спад [10].

У той же час, конкурентоспроможність за#
лишається необхідною умовою для тварин#
ників, які постійно просять покращити їх про#
дуктивність, незалежно від розміру ферми або
виробничої системи (органічна, екстенсивна,
інтенсивна і т.д.) [22].

Інфраструктурна складова ринку кормів
включає в себе велику кількість елементів, які
тісно пов'язані між собою і в сукупності відігра#
ють важливу роль в економіці, а саме: марке#
тинговий план, маркетингова інформаційна
система, підтримка клієнтів, упаковка марку#
вання та брендінг товару, оцінка та управління
ризиками, стандартизація і класифікація то#
варів, розподіл та обмін кінцевих продуктів,
проектування і розробка нових видів продукції.

При цьому слід виділити маркетингову ін#
формаційну систему та брейдінг. Маркетинго#
ва інформаційна система кормовиробництва
(МІС) — це безперервно діюча система, до якої
належать персонал, устаткування, інновацій#
ний провайдинг, набір процедур і методів, при#
значених для регулярного збирання, обробки,
аналізу й інтерпретації інформації про кон'юн#
ктуру ринку зернофуражних культур та зеле#
них кормів, комбікормів, об'ємистих кормів
(силосу, сінажу, сіна) і кормових добавок з різ#
них джерел, яка забезпечить інтегрування,
підтримання й передачу аграрним менеджерам
інформації у встановлений час та у формі, при#
датній для прийняття ефективного управлінсь#
кого рішення. Роль такої інформаційної систе#
ми полягає у наданні доступу до інформації, у
своєчасному "продукуванні" інформації і в роз#
поділі її з прийнятними витратами [6].

Під брендингом розуміється процес ство#
рення бренду (позитивного іміджу товару) і
управління ним. Він може включати в себе ство#
рення, зміцнення, репозиціонування, оновлен#
ня і зміну стадії розвитку бренду, його розши#
рення і закріплення на ринку. Це філософія
управління компанією, товарними потоками,
людськими ресурсами та ін.
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Важливе значення для розвитку ринку має
політика підтримки держав та урядів виробниц#
тва безпечних, з високим вмістом протеїну,
кормових культур (зернобобових, олійних
культур, однорічних та багаторічних трав). У
світі існує ряд програм для підтримки кормо#
виробництва. В США розроблена та функціо#
нує "Програма стабілізації дохідності під#
приємств — виробників молока" (2014—2018
рр.) — це програма управління ризиками для
виробників молочної продукції на добро#
вільних засадах. Основні положення програми:
покриття форс#мажорних обставин, безкош#
товно для. Форсмажорне покриття означає
виплати учасникам коли середньозважена на#
ціональна маржа менша ніж 4 доларів на цент#
нерові. Під середньозваженою національною
маржою розуміють різницю між середньозва#
женою ціною на молоко та середніми затрата#
ми на корми. Виробники отримують ставку по#
криття коли маржа коливається в межах 4—8
доларів за центнері. Для того щоб бути учас#
ником програми покриття, виробник повинен
сплачувати внески відповідно до обраного ним
рівня захисту.

Крім того, в 2014 році було створено про#
граму пожертв для молочної продукції, ця про#
грама розпочинає роботу у період низьких опе#
раційних прибутків і вимагає від Департаменту
закуповувати молочні продукти для різних
фондів та програм. Ціна на молоко визначаєть#
ся як середня ціна в США на поточний момент
за даними NASS. Ціна на корми визначається
шляхом множення відповідних коефіцієнтів на
ціну 1 бушеля визначених видів кормів:

Ц
корму =0728 Ц1 б. кукурудзи + 0,00735 Ц1 б. соєвого

шроту + 0,0137 Ц1 б. сіна люцерни (1).
У Франції розроблений "План білкових

культур 2014—2020", який в основному зорієн#
тований на виділення з прямих субсидій фер#
мерам, які вирощують білкові культур на корм
худобі. Очікується, що реалізація даного пла#
ну призведе до збільшення власного виробниц#
тва в короткостроковій і середньостроковій
перспективі та зниження імпорту сої. Разом з
тим, білкові культури не є конкурентоспро#
можними у Франції і, в разі скасування суб#
сидій, виробництво повернеться до попередні
нижчі рівні. Фермерам будуть надані субсидії в
розмірі 100—200 євро/га білкових культур в рік.
Щорічне фінансування здійснюватиметься з
бюджету САР ЄС в розмірі 49 млн євро, 71 %
виділено під бобові культури (горох, люпин,
кінські боби), 16 % на кормові бобові культури
(люцерна, конюшина, еспарцет, вика, буркун) і
12 % на соєві боби [23].

Таким чином, у сучасних умовах розвитку
аграрної економіки існує цілий ряд загально#
визнаних важливих тенденцій на глобальному
ринку кормів, які повинні бути враховані в сек#
торі тваринництва всього світу:

— потреби на сільськогосподарську продук#
цію зростають (продукти харчування, корми,
промислові, власного виробництва), в той час як
виробничі ресурси обмежені (земля, вода);

— зростання попиту на білки тваринного
походження потребує пошуку альтернативних
варіантів економічно вигідних та безпечних
джерел кормового білка;

— нарощує темпи конкуренція з боку третіх
країн, що експортують продукти тваринного
походження в розвинуті країни світу, що спри#
чиняє загрозу безпечності та якості кормової
сировини та кінцевої продукції тваринництва;

— розвиток стійкості до протимікробних
препаратів загрожує ефективності лікарських
засобів (особливо антибіотиків) в людській та
ветеринарній медицині;

— антропогенний вплив у розрахунку на
одиницю продукції тваринництва не знижуєть#
ся, що збільшує обсяги виробництва екологіч#
но небезпечних продуктів в усьому світі;

— у соціальному середовищі розвинутих
країн світу вороже налаштовані по відношен#
ню до певних типів нових технологій (нанотех#
нології, клонування, ГМО).

ВИСНОВКИ
Протягом останніх років спостерігається

активізація розвитку ринку кормів. Основна
його місія — забезпечення світової продоволь#
чої безпеки за рахунок виробництва екологіч#
но безпечних кормів та підвищення продуктив#
ності сільськогосподарських тварин. Для забез#
печення тваринництва високобілковим кормом
необхідно стимулювати виробництво зернобо#
бових культур. Розвиток ринку кормів сприя#
тиме збалансуванню використання обмежених
природних ресурсів, диверсифікації кормови#
робництва, галузевій спеціалізації та терито#
ріальній концентрації залежно від сприятли#
вості природно#кліматичних умов, здешевлен#
ню продукції тваринництва за рахунок знижен#
ня вартості кормів в структурі витрат.
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