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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Свинарство як одна з провідних галузей

тваринництва та сільського господарства Ук�
раїни постійно привертає підвищену увагу на�
уковців і практиків. Така увага зумовлена тим,

УДК 631.14:636.4

В. К. Збарський,
д. е. н., професор,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
О. О. Шпак,
аспірант,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

СВИНАРСТВО — КЛЮЧОВА ГАЛУЗЬ
У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

V. Zbarsky,
doctor of economic Sciences, Professor, National University of life and environmental Sciences of Ukraine, Kiev
E. Shpak,
graduate student, National University of life and environmental Sciences of Ukraine, Kiev

PIG BREEDING IS A KEY SECTOR IN AGRICULTURE OF UKRAINE

Висвітлюються особливості організації виробництва продукції свинарства в сільськогосподарських підприєм&
ствах та визначення можливостей підвищення його ефективності. У процесі дослідження використано сукупність
прийомів і методів, зокрема аналогії та порівняння, індукції та дедукції з метою уточнення поняття "ефективність
виробництва". Методи теоретичного узагальнення та монографічний використовували для поглибленого досліджен&
ня особливостей розвитку свинарства, визначення резервів покращення роботи галузі на прикладі окремих
підприємств. Обгрунтовано стан економічного розвитку галузі свинарства регіону та визначено шляхи підвищення її
економічної ефективності. Розвиток галузі свинарства у сільськогосподарських підприємствах України в цілому і
Запорізької області, зокрема, характеризується нестабільністю та почерговим перепадом від збитковості до низько&
го рівня прибутковості, що обумовлено групою технологічних та економічних чинників.

Features of the pig production organization in agricultural enterprises were developed and opportunities for their
improvement were identified. The theoretical aspects of a production efficiency of agricultural enterprises were studied
with usage the methods of induction and deduction, and in&depth justification of the concept of "production efficiency"
— a method of analysis and synthesis. The condition of economic development of pig industry in the region was justified
and the ways to further improve the economic efficiency of pork production were identified.
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Ключові слова: свинарство, ринок, сільськогосподарське підприємство, споживання, дер�
жавне регулювання, економічна ефективність, інвестиції.

Key words: pig breeding, market, agricultural enterprise, consumption, government regulation,
economic efficiency, and investments.

що на галузь покладається вирішення ряду
важливих питань, зокрема продовольчої без�
пеки країни в контексті забезпечення населен�
ня таким важливим продуктом харчування, як
свинина.
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Найбільшу чисельність свиней (21,4 млн
голів) на території нашої держави зареєстро�
вано в 1971, а максимальне виробництво свини�
ни (2066,9 тис. тонн у забійній масі) — в 1989
році [1]. Таких показників було досягнуто в
основному за рахунок спеціалізації галузі та
створення відповідної матеріально�технічної
бази. У спеціалізованих свинарських господар�
ствах і промислових комплексах продук�
тивність тварин була в 2—2,5 раза вищою, а зат�
рати праці у 8—10 разів меншими порівняно з
іншими категоріями господарств.

Галузь є ключовою та системоутворюючою
в сільському господарстві України, тому що:
традиційно мала вагому долю в виробництві та
в споживанні м'яса в Україні (30—40 %); має
власний потенціал забезпечення кормами за ра�
хунок достатніх обсягів вирощуваного в Ук�
раїні зерна; короткий виробничий цикл (відго�
дівля — до 120 днів) і здатна в короткі строки
забезпечити нарощування обсягів виробницт�
ва продукції.

Однак попри надзвичайну важливість галузі
для вітчизняної економіки фактичний стан її
впродовж останніх років не відповідає потен�
ційним можливостям.

У цілому по Україні свинарська галузь має
дуже низькі виробничі показники. Так, серед�
ньодобовий приріст свиней на вирощуванні та
відгодівлі у 2015 р. становив 480 г, а вихід поро�
сят на основну свиноматку лише у 567 підприє�
мствах із 2014, які отримали приплід, — стано�
вив понад 15 голів за рік [8, с. 116, 119].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню розвитку галузі свинарства
присвячено праці В.С. Дієсперова [1], В.К. Збар�
ського [2], М.В. Ільчука та М.М. Калінчика [3],
Н.П. Опари [4], С.М. Приліпка [5], В.П. Рибал�
ки [7], М.П. Талавирі [9] та інших.

Сукупність цих чинників обумовлює не�
обхідність розробки національної Програми
розвитку свинарства на період до 2020 року з
чітким визначенням пріоритетів розвитку га�
лузі та механізмів їх державної підтримки з

урахуванням специфіки ринкової економіки та
вимог СОТ і ЄС.

В останній час свинарство як одна з про�
відних галузей тваринництва та сільського гос�
подарства України постійно привертає підви�
щену увагу науковців і практиків. Така увага
зумовлена тим, що на галузь покладається ви�
рішення ряду важливих питань, зокрема про�
довольчої безпеки країни в контексті забезпе�
чення населення таким важливим продуктом
харчування, як свинина.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є висвітлення особли�

востей організації виробництва продукції сви�
нарства в сільськогосподарських підприєм�
ствах та визначення можливостей підвищення
його ефективності.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У процесі дослідження використано су�

купність прийомів і методів, зокрема аналогії
та порівняння, індукції та дедукції з метою
уточнення поняття "ефективність виробницт�
ва". Методи теоретичного узагальнення та мо�
нографічний використовували для поглиблено�
го дослідження особливостей розвитку свинар�
ства, визначення резервів покращення роботи
галузі на прикладі окремих підприємств.

ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
До основних напрямів розвитку галузі сви�

нарства України належать збільшення обсягів
виробництва продукції з метою забезпечення
достатньої їх кількості для споживання насе�
лення країни. Залишаються також невирішени�
ми питання, пов'язані з розробкою системного
підходу до визначення факторів формування
ефективності у свинарстві, систематизації по�
казників різних видів ефективності в галузі,
недостатньо вивчені організаційно�економіч�
ний механізм і напрями забезпечення його
ефективності.

 Рекомендовані норми Міністерства охоро�
ни здоров'я щодо споживання свинини — 30 кг
на рік. Фактично ж споживається лише 18,1 кг,

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 , .  590 527 631 705 701 748 743 760 

    ,  12,7 11,5 12,9 15,5 15,4 16,5 16,4 17,8
, .  249 225 193 153 289 234 125 75 

    ,  5,4 4,9 4,0 3,4 6,4 5,2 2,8 1,8 
 , .  822 743 828 866 988 985 872 835 

  – , .  
    ,  

 
820 
17,8 

 
741 
16,1 

 
825 
18,0 

 
850 
18,6 

 
961 
21,1 

 
975 
21,5 

 
848 
19,7 

 
775 
18,1 

    
 , % 72,0 71,1 76,5 82,9 72,9 76,7 85,2 98,1 

Таблиця 1. Виробництво та споживання свинини в Україні, 2008—2015 рр.
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що майже на 40% менше визначеної норми
(табл. 1).

Характерною рисою галузі є те, що вона
функціонує у надзвичайно великому діапазоні
— від промислового до натурального вироб�
ництва і тому потребує окремого підходу до
різних форм підприємств.

У 2015 р. частка господарств населення у
виробництві свинини України становила май�
же 50%, що з урахуванням вимог ЄС зумовлює
виникнення питань щодо якості виробленої
свинини. Адже господарства населення не мо�

жуть конкурувати з товарним виробництвом.
Тому, на наш погляд, необхідно орієнтуватися
на розвиток високотоварного виробництва
продукції галузі поряд зі створенням умов
щодо збільшення поголів'я свиней в господар�
ствах населення та підвищення рівня їх товар�
ності. Надзвичайно важливе значення набуває
забезпечення населення племінним молодня�
ком свиней (рис. 1).

У схемі руху продукції свинарства доміну�
юче положення займають спеціалізовані
сільськогосподарські підприємства, які одно�

Рис. 1. Рух продукції галузі свинарства
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*Складено за даними Держстату України.
Джерело: дані форми № 50 СГ.

Таблиця 2. Ефективність виробництва свинини у сільськогосподарських підприємствах
України, 2008—2015 р.

 2008 2010 2012 2014 2015 
’  , . . 2730,9 3625,2 3556,9 3732,8 3704,0

 , .  242,7 312,4 354,6 433,1 550,1
  1 , . 1157,21 1323,69 1562,64 1747,70 2011,32

  1 , . 1160,11 1220,40 1594,11 1845,90 2266,76
   1   , 

. . . 7,92 5,98 5,39 
 
4,57 

 
4,46 

     
 : 

     

-  -  77,1 78,9 80,7 83,3 86,3 
-  . .  61,6 63,6 65,7 67,2 69,7 

    1   
, . 2729,3 527,3 816,7 

 
756,5 

 
--- 

 . .   1180,6 152,6 322,8 37,4 19,3 
 , % 0,3 -7,8 2,0 5,6 12,7 

     
, . .*  12,3 7,1 6,4 

 
5,6 

 
4,1 

   1  .- . , . 336,0 194,6 175,4 153,8 112,5
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часно з вирощуванням і реалізацією свиней на
м'ясо переробним підприємствам, забезпечу�
ють домашні господарства молодняком свиней.
У свою чергу господарства населення реалізу�
ють свиней на переробні підприємства через
посередника, або ж самостійно реалізують м'я�
со свиней на місцевих ринках безпосереднім
споживачам. Із отриманням ОСГ статусу юри�
дичної особи, їм буде надане право безпосеред�
ньо реалізувати свині на м'ясо переробним
підприємствам. Ситуація, що склалася, вимагає
з боку держави розробити і запровадити низ�
ку програм щодо підтримки дрібних підпри�
ємств. Це може бути пільгове кредитування,
компенсація частини витрат на обладнання,
побудову приміщення, а також підтримка коо�
перації. Нині такий механізм майже відсутній,
а необхідно, щоб ці підприємства переходили
на нові технології, збільшували поголів'я.

Виходячи з цих міркувань, нами дослідже�
но ефективність вирощування свиней на м'ясо
у сільськогосподарських підприємствах Украї�
ни (табл. 2).

Наведені в таблиці 2 дані показують, що
показники ефективності виробництва свини�
ни в підприємствах за останні роки мають
тенденцію до покращення. Незважаючи на
збільшення поголів'я свиней за досліджува�
ний період майже на 1 млн голів, та реаліза�
цію свиней на м'ясо більш ніж удвічі, повна
собівартість 1 ц приросту свиней за цей же
період зросла також з 1157,21 до 2011,32 грн.
або в 1,7 рази. Хоч витрати корму на 1 ц при�
росту і скоротилися за досліджуваний пері�
од в 1,8 рази, їх частка у структурі витрат
сягає 70%. Іншу частину складають виплати
зарплати і витрати на технічне обслуговуван�
ня приміщення для утримання поголів'я.
Лише підвищення реалізаційних цін за 1 ц з
1160,11 грн. у 2008 р. до 2266,76 грн. у 2015 р.
забезпечили рентабельне функціонування
галузі.

Більш поглиблений аналіз тенденцій ефек�
тивності вирощування свиней на м'ясо прове�
дено на прикладі сільськогосподарських під�
приємств Київської області (табл. 3).

Таблиця 3. Вплив концентрації поголів'я свиней на економічну ефективність виробництва
свинини у с.Aг. підприємствах Київської області, 2015 р.
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 50 9 26,8 3,0 45 2576,79 2986,42 18,43 409,63 13,72
51-100 13 80,9 1,9 41,1 2231,96 3355,14 46,22 1123,18 33,48
101-150 10 130,6 10,4 86,2 2249,88 2721,58 40,66 471,69 17,33
151-250 11 193,3 9,5 144,4 2155,07 2646,26 70,95 491,19 18,56
251-500 26 364,3 22,3 236,2 2042,07 2795,55 177,94 753,49 26,95
501-1000 24 717,4 44,3 990,7 2330,08 2327,77 2,29 2,31 0,10

 1000 34 10898,2 170,4 14539,3 2544,60 2630,41 1247,62 85,81 3,26
 127 3165,0 101,3 4154,7 2527,14 2619,90 385,39 92,76 3,54

Джерело: складено за даними Головного управління статистики у Київській області.

Таблиця 4. Вплив собівартості реалізованої продукції на економічну ефективність
виробництва свинини у с.Aг. підприємствах Київської області, 2015 р.

Джерело: складено за даними Головного управління статистики у Київській області.
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 1000 3 2,5 13,3 927,7 1861,09 463,24 1296,7 1397,84 301,8
1001-1500 7 5,9 58,7 449,6 1739,05 1368,10 166,8 370,96 27,1
1501-2000 21 17,7 203,8 3415,0 2328,89 1856,51 1613,2 472,38 25,4 
2001-3000 63 52,9 519,7 6243,5 2510,75 2656,62 -910,8 -145,88 -5,5

 3000 25 21,0 29,0 2266,3 2968,35 3506,65 -1220,0 -538,30 -15,4 
 119 100,00 157,8 4434,0 2527,14 2619,90 -385,4 -92,76 -3,5
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Аналіз даних табл. 3 свідчить про низьку
ефективність виробництва свинини у сільсько�
господарських підприємствах Київської об�
ласті. Лише 24 господарства (18,9%) із 127 от�
римали прибуток в розрахунку на 1 ц свинини
у сумі 2,31 грн. Тобто у 2015 р. лише господар�
ства шостої групи, які утримували 500,1—1000
голів свиней, одержали рентабельність вироб�
ництва свиней на м'ясо на рівні 0,10%. Навіть
господарства із поголів'ям понад 1000 голів, хоч
і виробили 170,4 ц свинини на 100 га ріллі, ви�
явилися збитковими.

Ситуація, що склалася, вимагає з боку дер�
жави розробити і запровадити низку програм
щодо підтримки дрібних підприємств. Це може
бути пільгове кредитування, компенсація час�
тини витрат на обладнання, побудову при�
міщення, а також підтримка кооперації. Нині
такий механізм майже відсутній, а необхідно,
щоб ці підприємства переходили на нові техно�
логії, збільшували поголів'я.

До стратегічних напрямів розвитку аграр�
ної сфери економіки та галузі свинарства на�
лежить економне витрачання авансованих у
виробництво ресурсів (табл. 4).

Групування підприємств за собівартістю
1 ц реалізованої свинини поділило 119 дослід�
жуваних підприємства таким чином: 31 підприє�
мство із собівартістю виробництва свиней на
м'ясо до 2000 грн. отримали прибуток на 1 ц сви�
нини та рівень рентабельності реалізованої
продукції відповідно 472—1397 грн. та 25,4—
301,8%.

Свинарство, на наш погляд, дає змогу роз�
в'язати низку проблем. Так, галузь свинарства
є важливою в житті сільського населення. Для
селян, які утримують свиней, продукція галузі
(поросята, свинина) є важливим джерелом над�
ходження коштів до сімейного бюджету. Роз�
виток галузі свинарства — це додаткові робочі
місця на селі.

До стратегічних напрямів розвитку галузі
належить її експортна орієнтація. Аналізуючи
дані балансу споживання свинини (табл. 1), на
увагу заслуговує те, що для формування фон�
ду споживання свинини протягом 2008—2013
років характерним було збільшення імпорту й
практична відсутність експорту свинини.
Стрімке падіння цін на свинину викликає у ви�
робників свинини велику стурбованість. Так, з
кінця 2015 р. закупівельна ціна на свиней 1�ї
категорії знизилася більш ніж на 10% або на
3 грн. за кілограм. Основними експортними
напрямами після закриття російського ринку
для України можуть стати країни азіатського і
африканського регіонів.

Основними імпортерами свинини в світі є
Японія, Китай, Росія та інші країни. Поставки
в Європейський Союз свинини з України малой�
мовірні, оскільки ЄС є другим експортером в
світі цієї продукції. Зниження внутрішнього
попиту, а також тиск на ринок у зв'язку із за�
криттям основного експортного каналу для ук�
раїнської свинини — ринку Російської Феде�
рації, куди експортувалося 96% від загальної
кількості всіх зовнішніх поставок України. До
того ж за останні роки Росія вийшла на шосте
місце в світі з виробництва свинини і перестала
бути найбільшим імпортером цього виду м'яса
[12, с. 17—19].

І все таки галузь свинарства дає змогу
розв'язати низку проблем. Вона є важливою
в житті сільського населення. Для селян, які
утримують свиней, продукція галузі (поро�
сята, свинина) є вагомим джерелом надход�
ження коштів до сімейного бюджету. Розви�
ток галузі — це додаткові робочі місця на
селі.

Кожна свиноферма, кожен свинокомплекс
має свою індивідуальність, що вирізняє його з�
поміж інших. Надзвичайно важливе значення
у свинарстві відводиться організації праці та
професійній підготовці безпосередніх вико�
навців, а особливо керівників. Із тваринами
повинен працювати навчений персонал. На ве�
ликих свинофермах і комплексах з цією метою
працює спеціальна тарифно�кваліфікаційна
комісія, яка навчає людей, і впевнюється у їх
відповідальності, теоретичних знаннях. Після
проходження випробувального періоду (до
двох місяців), працівники, які показали свої
знання на практиці, оцінюються, їм присво�
юється розряди: 1—6 і майстер�тваринник (пер�
шого, другого класу).

Щодо екологічної складової, то вона жва�
во обговорюється в роботах зарубіжних і
вітчизняних науковців [10; 11] в Україні сфор�
мовано відповідну нормативну базу. Пробле�
му розглядають не тільки з погляду екологі�
зації аграрного виробництва, а й у контексті
виробництва екологічно чистої продукції, еко�
логічної його безпеки. До того ж вона поглиб�
люється згортанням тваринництва як джерела
органіки.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Серед основних галузей, що забезпечують
населення м'ясними продуктами значна час�
тина припадає на свинарство. Виробництво
свинини на високому рівні здатне забезпечи�
ти населення м'ясною продукцією та сприя�
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ти вирішенню проблеми продовольчої безпе�
ки в державі. Починаючи з 1990 р., в Україні
спостерігається зниження обсягів виробниц�
тва свинини, про що свідчить зменшення
кількості поголів'я свиней, середньодобових
приростів, виробництва м'яса в живій та
забійній масі, погіршення показників еконо�
мічної ефективності. Знижується технологі�
чний рівень ведення галузі. Виробництво сви�
нини залишається рентабельним лише у спе�
ціалізованих господарствах, які ведуть висо�
котоварне виробництво, застосовують інтен�
сивні технології та мають високий рівень тех�
нічного забезпечення.

Проте залишаються невирішеними питан�
ня, пов'язані з розробкою системного підхо�
ду до визначення факторів формування ефек�
тивності у свинарстві, систематизації показ�
ників різних видів ефективності в галузі, не�
достатньо вивчені організаційно�економічний
механізм і напрями забезпечення його ефек�
тивності. Існуючий економічний механізм
фактично унеможливлює розвиток дрібних
селянських і малих фермерських господарств.
Це означає відсутність розвитку сільських те�
риторій як місця проживання сільського на�
селення.

Поряд з громадськими спеціалізованими
підприємствами з розвитком різних форм
власності, особливого значення набувають не�
великі формування: особисті селянські госпо�
дарства, а також малі сімейні ферми. Досвід
зарубіжних країн показує, що існують сімейні
ферми з повною зайнятістю власника ферми.
Але в будь�якому випадку свинарські ферми
потребують для розв'язання виникаючих про�
блем наукових рішень і нетрадиційних підходів
в організації зооветеринарної служби. Тому
розвитку свинарства в таких формуваннях не�
обхідно приділяти особливу увагу з боку
місцевої влади та надавати всебічну консуль�
тацію і конструктивну та ветеринарну допо�
могу. Однією із складних проблем організації
виробництва свинини в малих сімейних фер�
мах та ОСГ є забезпечення їх поросятами для
відгодівлі. Закупка їх у сільськогосподарських
підприємств ускладнюється. Тому виникає
нагальна потреба будувати в малих сімейних
господарства ферми із закінченим циклом ви�
робництва. При організації відтворення, виро�
щування молодняка і відгодівлі свиней можна
користуватися загальними вимогами щодо
розведення свиней в спеціалізованих госпо�
дарствах.

У подальшому потребує дослідження
ефективності технологій виробництва свини�

ни. Дійсно, адже технологія полягає в тому,
щоб розділивши процес виробництва на його
складові, створити основи для економічно
найраціональніших комбінацій робочої сили і
засоби виробництва при вирощуванні свиней
на м'ясо. При організації відтворення, виро�
щування молодняка і відгодівлі свиней можна
користуватися загальними вимогами щодо
розведення свиней в спеціалізованих госпо�
дарствах.

Таким чином, потенціал для розвитку украї�
нського свинарства є, проте у 2016—2017 рр.
рентабельність виробництва буде значно коли�
ватися і залежати в першу чергу від макроеко�
номічних факторів.
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’ , 
 

 1  2011 .  1  2016 . 
 ’  

. % . . % . % . . % 

 100 1904 38,2 76,4 2,0 823 33,1 34,5 0,8
100-499 1842 36,8 446,2 12,4 842 34,1 152,2 5,7
500-999 591 11,8 415,0 11,4 329 13,3 228,8 6,2
1000-1999 360 7,2 506,0 14,0 203 8,2 284,9 7,7
2000-5999 206 4,2 669,9 18,5 168 6,7 565,9 15,2

 6000 89 1,8 1511,7 41,7 115 4,3 2383,6 64,4
 4992 100,0 3625,2 100.0 2480 100,0 3704,0 100,0

ДОДАТОК
Таблиця 1. Групування с.Aг. підприємств за чисельністю свиней

 
  

’  
,  

 1  2011 .  1  2016 . 
 ’ ’

. % . . % . % . . % 

 999 2223 55,6 438,7 12,0 999 49,6 252,4 4,7
1000-1199 442 11,0 192,6 5,3 209 10,4 133,5 2,5 
1200-1399 335 8,4 219,2 6,1 171 8,5 159,6 3,0
1400-1499 128 3.1 133,2 3,7 68 3,4 245,8 4,6

 1499 879 21,9 2644,3 72,9 567 28,1 4570,5 85,2
 4007 100,0 3628,0 100,0 2014 100,0 5361,8 100,0

Таблиця 2. Групування с.Aг. підприємств за чисельністю поросят на 100 основних свиноматок


