
 

Аналітична довідка 

РИНОК М’ЯСА 

Ринок м’яса (яловичина, свинина) є важливою складовою для українського товарного 

ринку, адже м’ясо є традиційним продуктом харчування для українських споживачів та 

основною складовою для м'ясопереробних підприємств. Зокрема, в Україні зосереджено 0,3% 

світового поголів'я ВРХ та 0,7% поголів'я свиней. У загальній продукції сільського 

господарства за 2017 рік вирощування ВРХ займає 3%, вирощування свиней 5% проти 28% в 

цілому по тваринництву (решта вирощування птиці, кіз, овець, виробництво молока, яєць та 

інше). Основна частка поголів’я ВРХ традиційно зосереджена в господарствах населення: 

67%, проти 33% в с/г підприємствах. У свинарстві ситуація протилежна: частка с/г 

підприємств становить 54% поголів’я свиней проти 46% в господарствах населення. 

 

Однак за останні п’ять років як в секторі скотарства, так і в свинарстві прослідковується 

спад в утриманні поголів’я. Зокрема, в порівнянні до 2014 року спад поголів’я ВРХ становив 

19%, а поголів’я свиней скоротилося на 21%. Причинами такого явища є капітало- та 

працемісткість виробництва для господарств населення, старіння й активні міграційні процеси 

в сільській місцевості, поширення африканської чуми свиней. 

 

Ринок за останні роки переформатовується в промислове виробництво, де 

використовуються сучасні технології виробництва і засоби біобезпеки, та має інвестиційно 

привабливий характер. Так, рівень рентабельності промислового виробництва ВРХ у 2017 році 

вперше в Україні став позитивним: +3,4%. Вирощування свиней на м’ясо: +3,5%, коли ще в 

2016 році даний показник був від’ємним: -4,1%. Крім того, зростає світовий попит на живу 

ВРХ з України, в основному за рахунок експорту в країн Близько Сходу. Сукупний 

середньорічний темп експортних поставок за 2013-17 складає 85%. 

 

Ринок м’яса розвивається в умовах значної кількості регуляторних актів. Загалом на 

ринку їх налічується 68, при цьому майже чверть з них є неактуальними, суперечливими, не 

відповідають законодавству і не охоплюють проблем, що існують на ринку. 

 

Серед основних проблеми ринку м’яса, вирішення яких є необхідним кроком для 

подальшого його розвитку, такі:  

− складність ідентифікації та реєстрації тварин; 

− наявність неідентифікованих та незареєстрованих тварин на ринку; 

− наявність на ринку м’яса нелегального походження, стихійна торгівля; 

− недостатній рівень кооперації; 

− поширення африканської чуми свиней; 

− забрудненість навколишнього природного середовища нелегальними пунктами забою; 

− неправильне застосування антибіотиків та наявність їх залишків у м'ясній сировині 


