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В роботі проведено вивчення сучасного стану галузі свинарства в Україні та світі. Зокрема, було досліджено по-

точний рівень розвитку виробництва свинини як в загальному плані – по окремим країнам-виробникам, так і більш дета-
льно – по Україні. Було висвітлено економічне середовище та державна політика щодо вирощування свиней, виробницт-
ва м’яса та формування кон’юктури ринку свинини. Зосереджуючись на поточній ситуації, в статті також розглянуто 
тенденції майбутнього розвитку вітчизняного свинарства. В роботі окремо вказано основні причини проблемних пи-
тань, що є актуальними дотепер та дестабілізують галузь, стримуючи її розвиток. Крім того авторами окреслені 
шляхи виходу із сьогоднішньої кризи та намічені перспективні напрями роботи виробників свинини на майбутнє. Матері-
алом для дослідження слугували праці сучасних науковців, дослідників та експертів у галузі свинарства, статистичні 
збірники та бази даних, які були узагальнені, проаналізовані, порівняні в розрізі актуальності наукових поглядів, показни-
ків виробництва свинини, зміни поголів’я свиней, динаміки та структури показників функціонування ринку свинини. Вста-
новлено, що свинарство в світі перебуває в стані відновлення після тимчасової кризи, яка була спричинена глобальним 
поширенням африканської чуми свиней та пандемії COVID-19. Світове виробництво свинини характеризується зрос-
танням як обсягів, так і цін на продукцію, перебуваючи в стані високо-конкурентної боротьби, трансформації техноло-
гій, інноваційного прогресу. Одночасно галузь свинарства в Україні знаходиться в стані незначної стабілізації після три-
валого глибокого занепаду та повільної адаптації до динамічних змін внутрішньої та зовнішньої макроекономічної, конку-
рентної і епізоотичної обстановки, впровадження нових технологій, нових вимог до якості продукції та способів ведення 
господарства та змін споживчих настроїв. Вважаємо необхідні кроки з реанімації та інтенсифікації галузі свинарства в 
Україні варто почати з посилення інвестиційної та інноваційної активності, відродження селекційно-племінної роботи і 
модернізації сільськогосподарських підприємств та домогосподарств в техніко-технологічному, санітарному, екологіч-
ному аспектах в рамках загальногалузевого інтеграційного процесу. 
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Свинарство – провідна галузь тваринництва, яка за-

ймається розведенням свиней з метою забезпечення насе-
лення високоенергетичним білковим продуктом харчування, 
а саме м’ясом [60]. 

Світовий тваринницький сектор дуже динамічний. 
Сучасне свинарство, як його складова, характеризується 
інтенсивним розвитком, застосуванням передових енергоз-
берігаючих технологій, зростанням виробничих потужнос-
тей, постійним підвищенням продуктивності тварин, що 
забезпечує стійке збільшення виробництва свинини. Пріори-
тет розвитку цієї галузі зберігається завдяки таким важли-
вим біологічно-господарським особливостям свиней, як 
всеїдність, багатоплідність, економне використання кормів, 
придатність продукції забою для різноманітних кулінарних 
виробів повсякденного споживання та тривалого зберігання 
[52, 13]. 

За останній час у багатьох країнах світу та в Україні 
включно відбулися суттєві зміни як в поголів'і і структурі стад 
свиней, так і в обсягах та структурі виробництва свинарської 
продукції взагалі. Як і раніше в рішенні м'ясної проблеми 
свинина займає перше місце в Україні та світі. І хоча сви-
нарство в Україні – традиційна, стала галузь, все ж вироб-
ництво свинини відображає і підхоплює основні світові тен-
денції до скорочення поголів’я та обсягів її виробництва, 
впливу АЧС на внутрішній ринок та експортно-імпортні опе-
рації та конкуренцію з іншими підгалузями тваринництва. 
Кон’юктура ринку свинини, ключові виробники та технології 
виробництва змінюються як під впливом обставин, так нау-
ково-технічного прогресу. За останні десятки років в світовій 

галузі свинарства відбулися істотні зміни, паралельно вітчи-
зняна галузь також поступово оновлювалась і реформува-
лась в слід за глобальною з певним відставанням та своїми 
локальними особливостями. 

Дослідження сучасного стану розвитку свинарства в 
Україні в рамках основних світових тенденцій в цій галузі є 
актуальними в час глобальних змін і перетворень тварин-
ницького сектору економіки. 

Метою статті є дослідити стан свинарства та вивчи-
ти його характерні особливості і тенденції розвитку в Україні 
та світі, виділити проблемні питання та визначити шляхи 
підвищення ефективності та конкурентоспроможності галузі. 

Матеріали та методи досліджень. Матеріалом для 
роботи взято наукові праці вітчизняних та зарубіжних авто-
рів, які досліджували стан галузі свинарства в Україні та світі 
протягом останніх десятиліть. Методом дослідження є ана-
ліз та порівняння показників розвитку виробництва свинини, 
зміни поголів’я свиней, динаміки та структури показників 
функціонування ринку свинини як на світовому, так і на 
державному рівнях. Методи теоретичного узагальнення та 
монографічний використовували для поглибленого дослі-
дження особливостей розвитку свинарства, визначення 
резервів покращення роботи галузі. 

Результати досліджень. Починаючи з моменту 
одомашнення, свині мали важливе значення у всьому світі в 
якості джерела харчування. Сьогодні свинина продовжує 
відігравати важливу роль в раціоні людини як одного з голо-
вних джерел енергії та високоцінного білка тваринного по-
ходження. Свині мають високу пристосовність до різних 
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кліматичних умов, легко адаптуються і до сухого, і до воло-
гого типу годівлі з використанням як зернових кормів, так і 
зеленої маси [47]. 

Попит на продукти свинарства значною мірою зумо-
влено зростанням чисельності населення, його платоспро-
можністю, що й спонукало до нарощення виробництва м’яса 
у світі за останні три десятиліття майже втричі [18]. Так, у 
структурі світового виробництва м’яса частка свинини є 
найбільшою – 38,7–39,7 %, м’ясо птиці займає друге місце – 
29,3 %, на третьому – виробництво яловичини – близько 
25,0 %, а на частку баранини припадає 4,8 %. Однак в Укра-
їні у загальному споживанні м’ясних продуктів свинина посі-
дає друге місце з часткою – 32,0 % [40]. 

Світові ринки свинини стають все більш конкуренто-
спроможними, рухаючись по вектору глобалізації в рамках 
міжнаціональних угод про вільну торгівлю країн-виробників. 
В останнє десятиліття було відмічено значний ріст виробни-
цтва свиней в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, тоді як їх 
поголів'я у США та Європейському союзі зростає повільно 

або залишається стабільним [80]. Серед ключових країн 
глобального ринку свинини – ЄС, США, Канада, Бразилія. Ці 
країни продукують понад третину світового виробництва 
свинини і є її ключовими експортерами. Окремо варто виді-
лити азійські країни, зокрема, Китай, Японію, В'єтнам, Ко-
рею, Філіппіни, оскільки ємність цих ринків відповідає понад 
половині світового споживання свинини. 

Загальна тенденція зміни поголів’я свиней у світі за 
останні десять років не відрізнялась занадто динамічним 
зростанням чи спаданням і лише за останні 3 роки була 
помітно негативною, що свідчить про вплив на галузь сви-
нарства глобальних дестабілізуючих факторів (мал. 1). 
Динаміка світового обсягу виробництва свинини, будучи 
показником прямо залежним від розміру світового поголів’я 
свиней, характеризується аналогічними змінами в його 
тенденції розвитку і демонструє подібну 10-ти річну стабіль-
ність з помітним спадом на кінець другої декади століття 
(мал. 2). 

 
 

Проте, починаючи з 2021 року загальна кількість 
свиней у світі почала відновлюватись і склала близько 752,5 
млн. гол., що більше ніж у 2020 році на 99,0 млн. гол., однак, 
менше ніж 2019-му на 15 млн. гол. [77].  

Такою ж була ситуація і з виробництвом свинини в 
світі, обсяг якого після незначного щорічного нарощування 
протягом десятиліття  зазнав помітного спаду в 2019-2020 
роках і потім набув тенденції до відновлення у 2021 році 
(мал. 2). Таким чином, загальний світовий обсяг виробницт-

ва свинини у 2021 році склав 101,48 млн. т., проти 2020 року 
із обсягом в 96,7 млн. т. та проти 2019-го року з обсягом 
102,03, млн. т. [77]. 

Незважаючи на скорочення виробництва у 2020 році, 
світовий експорт  свинини зростав другий рік поспіль (мал. 
3). Найбільшими експортерами свинини за 2021 рік були ЄС 
– із 44,0 млн. т., США – із 32,9 млн. т., Канада – із 15,3 млн. 
т., Бразилія – із 12,5 млн. т., Мексика – із 3,6 млн. т. та Китай 
– із 1,15 млн. т. 
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В той же час у 2021 році найбільше імпортували сви-
нину в Китаї – 48,5 млн. т., в Японії – 14,3 млн. т., в Мексиці 
– 9,6 млн. т., в Південній Кореї – 6,5 млн. т., в США – 4,4 
млн. т., в Гонконгу – 3,6 млн. т., на Філіппінах – 3,5 млн. т. та 
в Канаді – 2,7 млн. т. [77]. 

Безумовно світовим лідером виробництва свинини є 
Китай, який після різкого спаду попередніх двох років, що 
були спровоковані розповсюдженням АЧС та зниженням 

попиту внаслідок пандемії COVID-19, зміг відновити його 
обсяг у 2021 році до 40,50 млн. т., що на 4,16 млн. т. більше 
відносно попереднього року (мал. 4). Він стрімко наростив 
розмір поголів’я свиней до 406,5 млн. гол. (мал. 5) та імпор-
ту свинини при незначному зростанні внутрішнього попиту 
на неї, стимулювавши продовження минулорічного падіння 
цін за 1 кг м’яса від 5,6 дол. до 2,0 дол. (мал. 6) у 2021-му 
році [5].  

 

 
 

Швидко зростаюча економіка Китаю забезпечила 
своїм громадянам вищу купівельну спроможність, що приз-
вело до швидкого розширення китайської свинарської про-
мисловості за останні десятиліття. У всьому світі Китай 
споживає найбільшу кількість свинини і вважається, що ця 
тенденція збережеться [71]. 

Ринок свинини в ЄС в 2021 році характеризувався 

незмінним рівнем внутрішнього виробництва – 24,5 млн. т. 
та сукупним розміром поголів’я в 151,11 млн. гол. (мал. 5), 
відзначившись постійним зростанням внутрішнього попиту 
та стрімким підвищенням обсягів експорту, що, однак, не 
вплинуло на падіння середньої ціни за 1 кг забійною масою, 
яка знизилась із 2,2 дол. на початку року до всього 2,0 дол. 
на кінець (мал. 6). 
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Дещо інша ситуація склалася в Північній Америці, де 
у США внутрішнє виробництво свинини пішло на спад, зни-
зившись до 12,8 млн. т. із сукупним розміром поголів’я в 
77,31 млн. гол. (мал. 5), а внутрішній попит навпаки незнач-

но зріс при незмінному рівні експорту, що спровокувало 
підвищення середньої ціни з 1,7 дол. до 2,7 дол. за кг м’яса 
на кінець 2021 року (мал. 6).  

 

 
 

В той же час у Канаді виробництво не відзначилось 
зростанням, склавши 2,1 млн. т., а обсяг поголів’я свиней 
склав 14,03 млн. гол. (мал. 5), проте, експорт значно підви-
щився, піднявши середню ціну за 1 кг м’яса від 1,3 дол. в 
січні до 2,4 дол. в травні 2021 року (мал. 6). 

В Південній Америці Бразилія стабільно нарощувала 
виробництво до 4,25 млн. т., маючи поголів’я розміром в 
37,35 млн. гол. (мал. 5), надлишок якого в 2021 році експор-
тувався збільшеними об’ємами, а внутрішнє споживання 
залишилось на минулорічному рівні, що стримало зростання 
середніх цін за 1 кг м’яса в діапазоні від 2,0 на початку до 
2,7 дол. на кінець року (мал. 6). 

Ситуація на ринку свинини в Росії в загальному за-
лишилася на минулорічному рівні як за виробництвом – 3,7 
млн. т., при поголів’ї в 25,2 млн. гол. (мал. 5), так і за обся-
гами внутрішнього споживання та експорту, лише цінова 
планка піднялася від 1,9 дол. до 2,5 дол. протягом року. 

В’єтнам повторив шлях Китаю, також збільшивши і 
виробництво – до 2,59 млн. т. і імпорт свинини, що відповід-
но знизило ціну, але в дещо менших масштабах – від 5,2 
дол. до 4,2 дол. за кг м’яса відносно попередніх періодів 
(мал. 6) [5]. 

Японія є найбільшою у світі країною-імпортером сви-

нини, хоча вона також виробляє її не мало. В країні було 
відзначено стабільне виробництво свинини, на рівні майже 
1,3 млн. т. та зафіксований обсяг поголів’я в 9,1 млн. гол. 
(мал. 5), при цьому імпорт свинини виріс за звітний період 
на 3,7%, досягнувши 9,6 млн. тон. (мал. 4).  Ціни протягом 
останніх 12 місяців постійно спадали. Японська галузь сви-
нарства стикається з вагомими перешкодами у виробничих 
витратах та екологічними обмеженнями, що призводить до 
зменшення внутрішнього постачання та створює ситуацію, 
коли країна повинна імпортувати значну кількість свинини 
для споживання населення [71]. 

Південна Корея в 2021 році відзначилась одночас-
ним скороченням імпорту та виробництва до 1,35 млн. т., 
при поголів’ї в 11,8 млн. гол. (мал. 5), що мало наслідком 
зростання середньої ціни від 3,0 до 4,5 дол. за 1 кг м’яса 
(мал. 6) [5].  

Свинарство в Україні є традиційною галуззю тва-
ринництва та відіграє важливу роль у забезпеченні насе-
лення м’ясом, що зумовлено такими біологічними та гос-
подарськими характеристиками свиней, як всеїдність, 
скоростиглість та багатоплідність [43]. Воно є однією з 
найбільш продуктивних і скоростиглих галузей тваринни-
цтва, і відіграє важливу роль у м‘ясному балансі держави 
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[39]. Виробництво м’яса становить невід’ємну частину 
вітчизняного агропродовольчого ринку, утворюючи ємне і 
специфічне середовище розвитку ринкових відносин [27]. 

Зараз в Україні розводять, в основному, 11 вітчизня-
них і зарубіжних порід, з яких дві є універсальні за напрямом 
продуктивності (велика біла і українська степова біла), три 
сальних (миргородська, українська степова ряба і велика 
чорна) та шість м’ясних (ландрас, полтавська м’ясна, украї-
нська м’ясна, дюрок, уельс і червона біло пояса). Основні 
породи зарубіжної селекції: ландрас, дюрок, гемпшир, 
п’єтрен, честерська біла [60]. 

На початку 70-х років минулого століття галузь набу-
ла значних масштабів розвитку. У цей період в Україні пого-
лів’я свиней було найбільшим, держава збільшувала капіта-

льні вкладення в галузь, було визначено курс на створення 
спеціалізованих господарств. У 1980 році частка комплексів 
у загальному обсязі виробництва в суспільному секторі 
становила близько 20,0%. У той час спеціалізованими гос-
подарствами та міжгосподарськими підприємствами було 
вироблено 48,0% обсягу свинини по країні. У 1990 році 
галузь досягла високих результатів, у всіх категоріях госпо-
дарств було вироблено 1576,3 тис. т. свинини (у забійній 
вазі), що на 261 тис. т. (19,8%) перевищувало показник 1980 
року, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах 
вироблено 893,7 тис. т., або на 182,8 тис. т. (25,7%) більше 
(мал. 7). Виробництво свинини (у забійній масі) з розрахунку 
на 100 га ріллі становило 46,9 ц [38]. 

 

 
 

Разом із тим слід констатувати, що починаючи з 
2000-го року на вітчизняному ринку свинини спостерігається 
дестабілізація, зокрема, скорочення поголів’я свиней та 
обсягів виробництва м’яса, зниження попиту та зменшення 
обсягів експорту. У структурі виробництва м’яса в Україні 
частка свинини має тенденцію до скорочення [28]. 

Сьогоденне виробництво свинини в державі перебу-
ває в стані постійного щорічного зниження обсягів. Так, у 
2020 році вироблено м’яса свиней 675,01 тис. т., що на 
33,29 тис. т. або 4,69% менше відносно 2019-го року, на 
27,59 тис. т. або 3,92% менше відносно 2018-го року та на 
901,29 тис. т. або 57,2% менше відносно 1990 року (мал. 7). 
Скорочення обсягів виробництва фіксується як серед про-
мислових товаровиробників, так і серед селянських домого-
сподарств. Станом на 2020 рік домогосподарствами вироб-
лено 303,44 тис. т. м’яса, що менше ніж в 2019 році на 20,06 
тис. т. або 6,2% та менше ніж в 2018 році на 39,39 тис. т. або 
11,4%. Сукупний обсяг м’яса свиней, яке вироблено в свино-
комплексах становив 372,1 тис. т. у 2020 році, що менше від 
обсягів попереднього року на 12,7 тис. т. або 3,3%, але 
більше обсягів 2018-го року на 12,3 тис. т. або 3,4%.  

Таким чином, рівнорозділення валового виробництва 
свинини між господарствами населення і сільськогосподар-
ськими підприємствами зміщується у бік промислового 
сектора виробництва, що обумовлює підвищення якості 

свинини, виробленої в Україні [16]. 
Україна на сьогодні, на жаль, не конкурує з провід-

ними світовими країнами ні за кількістю свиней, ні за вироб-
ництвом чи споживанням свинини на душу населення з ряду 
причин, серед яких імпорт свинини з країн ЄС, застарілі 
технології, недосконалий рівень годівлі, відсутність єдиної 
селекційно-гібридної програми розвитку галузі тощо [8]. 

За останні десять років поголів'я свиней скоротилося 
з 7,83 млн. гол. в 2011 р. до 6,10 млн. гол. в 2021 р., що на 
1,73 млн. гол. або 22,1% менше (мал. 8). У порівнянні з  
розміром поголів'я 1991 року скорочення склало 13,32 млн. 
гол. або 68,6%. Згідно з офіційною статистикою, за останні 
п'ять років припинили свою роботу 1 тис. свинарських гос-
подарств. Сьогодні в Україні працює 1700 свинокомплексів, 
в яких налічується 3,7 млн. гол. свиней. Причому тільки в 95 
підприємствах поголів'я перевищує 5 тис. [17]. Відповідно до 
інформації Асоціації свинарів України за 2020 рік 5 найпоту-
жніших свиногосподарств України, зокрема ПрАТ "АПКІН-
ВЕСТ", СП ТОВ "Нива Переяславщини", ТзОВ "Гудвелі", 
ТОВ "НВП Глобинський", ПАП "Агропродсервіс" [48]. Зокре-
ма, значного скорочення зазнало поголів'я в категорії домо-
господарства, де скорочення відбулося від 4,7 млн. гол. у 
2010 році до 2,34 млн. гол. у 2021 році, що на 2,36 млн. гол. 
або 50,2% менше. Скорочення поголів’я сільськогосподар-
ських підприємств в порівнянні 2020 року із 2010 роком було 
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в кількості 0,34 млн. гол. або 9,2% (мал. 9) [17]. 
 

 
 

Однак, в 2021 році порівняно з аналогічним періодом 
2020 року поголів’я свиней зросло на 0,38 млн. гол. або 
1,6% (мал. 8). За даними статистики, у січні-червні 2021 року 
професійні свиногосподарства збільшили поголів'я свиней 
на 8,9% до 3,72 млн. гол. Проте, кількість свиней у госпо-
дарствах населення станом на 1 червня 2021 року скороти-
лася на 8,2% – до 2,38 млн. гол. [49, 50]. 

На думку вчених основною причиною тривалого зме-
ншення поголів’я свиней була складна економічна ситуація 
на ринку продукції свинарства, пов’язана із зниженням при-
бутковості підприємств, зростанням вартості енергоносіїв, 
зниженням купівельної спроможності населення, відсутністю 
дієвої державної підтримки, зростанням дешевого імпорту 
свинини та скорочення її експорту. Іншою не менш важли-
вою причиною стагнації галузі стала африканська чума 
свиней, яка примусила товаровиробників, особливо середніх 
і малих сільськогосподарських підприємств, скорочувати 
поголів’я або внаслідок виявлення збудників хвороби, або 
проводити забій завчасно, щоб не втратити активи [30]. 
Перший випадок цього захворювання в Україні зареєструва-
ли 2012-го. Станом на кінець 2019 року – 509 спалахів, 
унаслідок яких було ліквідовано понад 300 тис. свиней. У 
тому числі 85 спалахів (або 17,0%) зареєстровано на проми-
слових підприємствах. При чому в державі відсутня компен-
сація свиногосподарствам (юридичним особам) у випадку 
ураження АЧС та втрати поголів’я. Основною причиною 
поширення вважається низький рівень біобезпеки свиногос-
подарств  по ланцюгу виробництва свинини загалом, а та-
кож недосконала система ветеринарного контролю. Ваго-
мим дестабілізуючим фактором встановлено також низький 
рівень селекційно-племінної роботи [12]. 

Встановлено, що серед основних проблем, які впли-
вають на виробництво свинини можна виділити проблеми з 
кормовою базою (переважно концентрованими зерновими 
кормами), різким ростом пропозиції на споживчому ринку 

дешевшого м'яса птиці (вітчизняного і імпортного), нелега-
льним імпортом м'яса, низьким рівнем дотацій та інвестицій 
у свинарство, а також високим рівнем кредитних ставок, що, 
по суті, актуально для всього сільськогосподарського секто-
ра і харчової галузі загалом. При цьому необхідно зазначи-
ти, що такі проблеми є як і у підприємствах приватного 
сектора, так, і у великотоварних сільгосппідприємствах [15]. 

До стримуючих чинників розвитку свинарської галузі 
також відносять відсутність страхових програм у свинарстві, 
недосконалу законодавчу базу, що регулює будівництво або 
реконструкцію нових та діяльність наявних об’єктів, прога-
лини нормативної бази та брак потужностей і неузаконені 
методи утилізації продуктів побічного походження [12]. Та-
кож через відсутність прозорих економічних відносин вироб-
ництво свинини забезпечує прибутковість лише невеликому 
відсотку сільськогосподарських підприємств [22]. Додатково 
науковці відзначають, що відбувається порушення селекцій-
но-племінних основ розвитку галузі свинарства, зростає 
ціновий диспаритет між сільськогосподарською та промис-
ловою продукцією, рівень державної підтримки галузі є 
недостатнім. Перераховані чинники зумовили зменшення 
поголів’я свиней, збільшення тривалості виробничого циклу 
в галузі, значні перевитрати матеріальних, трудових, енер-
гетичних ресурсів, зменшення оборотності капіталу більшо-
сті сільськогосподарських підприємств [51]. 

На відміну від вітчизняного європейський ринок сви-
нини диверсифікований за продуктовою лінійкою і знахо-
диться у жорстких конкурентних умовах. Там виробники 
підлаштовуються під потреби зовнішнього ринку та клієнтів, 
тому випускають вузькоспеціалізовану продукцію, яка реалі-
зується і експортується у тій формі, на яку є попит. Ми ж 
знаходимось на стадії, коли більшість свинарських підпри-
ємств України не мають власної переробки і реалізують 
продукцію у напівтушах. Нам треба спрямовувати розвиток 
таким чином, щоб не просто виробляти продукцію і потім 
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шукати, хто б її купив, а випускати її саме у тому вигляді, на 
який є максимальний попит. Українським виробникам, вклю-
чаючи і приватний сектор, варто інвестувати кошти в якість 
харчових продуктів та ветеринарні стандарти країн Євросо-
юзу, також стандарти великих торгівельних мереж [24]. 

Незважаючи на очевидну стагнацію, деякі автори все 
ж вважають, що сьогодні свинарство в Україні переживає 
етап модифікації з менш інтенсивної до більш інтенсивної 
галузі. Та констатують, що за останній рік значно підвищив-
ся інтерес виробників свинини до впровадження сучасних 
технологій утримання, впровадження штучного осіменіння 
та використання в системах розведення генотипів, що від-
значаються високими відгодівельними та м’ясними якостями 
[53]. 

До останнього часу вітчизняні та іноземні інвестори 
не розглядали свинарство як прибутковий напрям бізнесу, 
віддаючи перевагу рослинництву та птахівництву. Однак, 
наразі якісну продукцію, що відповідає потребам ринку, 
можна виробляти лише на сучасних тваринницьких компле-
ксах. Для подальшого розвитку галузі свинарства необхідна 
державна підтримка. Важливим у розвитку внутрішнього 
ринку м’яса та м’ясопродукції є нарощування експорту та 
зменшення імпорту продукції [34]. Серед потенційних дже-
рел інвестування інноваційних проектів фермерських госпо-
дарств та господарств населення доцільно передбачити 
бюджети об’єднаних територіальних громад, із яких на ос-
нові відповідної правової бази та на взаємовигідних засадах 
виробники свинини могли б одержувати компенсацію части-
ни позики або відсоткової ставки [13]. Пріоритетними напря-
мками вкладення інвестиційних ресурсів мають стати: онов-
лення технологічної бази підприємств, створення сучасних 
лабораторій на підприємствах для контролю епізоотичної 
ситуації, створення інфраструктури племінних господарств, 
утилізація побічної продукції діяльності свинокомплексів 
[41]. 

Основним завданням сільськогосподарських підпри-
ємств, які займаються свинарством, є підвищення ефектив-
ності виробництва свинини на інноваційній основі, що за-
безпечує зменшення витрат ресурсів на одиницю продукції, 
підвищення продуктивності праці до рівня розвинутих євро-
пейських країн [33]. Пріоритетними напрямами інноваційного 
розвитку мають бути: перехід до інтенсивних методів веден-
ня галузі, впровадження сучасних, науково обґрунтованих 
технологій кормо виробництва, оптимізація раціонів годівлі 
свиней [46]. 

Також зважаючи на обраний напрям розвитку галузі, 
особливу увагу в технологічних змінах варто приділити 
вибору системи відтворення стада та формування структури 
поголів'я [35]. 

З поміж двох можливих шляхів розвитку свинарства 
– екстенсивного і інтенсивного, головним є інтенсивний. 
Інтенсифікація свинарства – це такий шлях розвитку, під час 
якого за рахунок зростання витрат з розрахунку на одну 
голову, а також більш повного і раціонального використання 
виробничих фондів досягають підвищення продуктивності 
тварин, а, отже, підвищення виробництва свинини [57]. 
Інтенсивне свинарство дає безліч переваг з точки зору здо-
ров'я тварин, безпеки харчових продуктів, гігієни та біобез-
пеки, а також деяких результатів для благополуччя в порів-
нянні з екстенсивним виробництвом [69]. 

Сучасне свинарство для подальшого прогресу пот-

ребує проведення постійного пошуку заходів, засобів та 
підходів щодо інтенсифікації галузі. Особливо актуальним 
цей аспект є в плані роботи з підвищення ефективності 
відтворення поголів‘я. Забезпечити такий прогрес можна 
лише за рахунок глибокого аналізу наявного матеріалу, 
постійної роботи з материнським поголів‘ям як на рівні тва-
рин основного стада, так і перспективного – ремонтних 
свинок. Тобто вдосконалення окремих складових селекцій-
но-племінних якостей, а саме такого важливого елементу як 
відтворна здатність свиноматок й відбувається підвищення 
ефективності виробництва свинини [55]. Сучасні автори 
визначають інтенсифікацію як один із напрямів інноваційно-
го розвитку галузі свинарства. До актуальних інновацій в 
контексті інтенсифікації галузі можна віднести технічні, тех-
нологічні, біологічно-генетичні, організаційно-управлінські, 
які зорієнтовані на освоєння нової техніки та технології, 
використання у виробництві нових більш продуктивних 
генотипів тварин, зміну методів та способів планування 
виробничо-господарської діяльності, зниження виробничих 
затрат, тобто такі інновації, які запроваджуються підприємс-
твом з метою нарощування обсягів виробництва та підви-
щення ефективності виробництва свинини (збільшення 
приростів, підвищення ефективності конверсії корму, змен-
шення собівартості тощо) [60]. Головний напрям інтенсифі-
кації галузі свинарства сьогодні вбачають в її індустріально-
му розвитку, який базується на інноваційно-інвестиційній 
основі. Зміст такої перебудови має полягати в переосна-
щенні свинокомплексів за індустріальним типом, з орієнтаці-
єю на якісні зміни у технології та організації виробничих 
ліній, в спеціалізації та концентрації свинарства [11]. 

Підвищений попит на високоякісну пісну свинину 
сприяє переформуванню селекційного процесу в Україні 
шляхом одержання товарного молодняку, який би відповідав 
світовим стандартам щодо м‘ясних якостей свиней. Для 
цього необхідно вивчення м‘ясних якостей свиней вітчизня-
ного і закордонного генофонду [26, 6]. Саме прискорення 
темпів ведення селекційної роботи та суттєве вдосконален-
ня наявних генотипів свиней дозволить значно підвищити 
можливості для їх подальшого використання. Інтенсифікація 
селекційного процесу вимагає пошуку нових методичних 
підходів щодо оцінки генотипу при проведенні племінного 
підбору та визначенню племінної цінності тварин [56]. Тому 
для підвищення ефективного ведення галузі свинарства в 
Україні, необхідно раціонально використовувати весь вітчи-
зняний генофонд свиней та вже адаптоване в наших умовах 
імпортне поголів’я, що є в Україні [58]. Племінне розведення 
тварин має фокусуватися на виробленні поліпшеного по-
томства за загальними показниками свиноматок та відгоді-
вельних свиней шляхом створення балансу і у свиноматки, і 
в її поросят. Додатковим аспектом підвищення ефективності 
свиноматки сьогодні є забезпечення наявності достатньої 
кількості сосків. Сучасні тенденції селекційної роботи в цій 
сфері сконцентровані на досягненні середнього показника в 
16 сосків. Ця кількість важлива для зменшення суперництва 
за соски серед поросят, забезпечуючи дієвий сосок для 
кожного поросяти з метою уникнути залучення свиноматок-
годувальниць. Додаткові соски також повинні забезпечити 
своє потомство якісним молозивом та молоком [37]. Одно-
часно актуальним є селекційний відбір направлений на 
зменшення різниці ваги при народженні приплоду та збіль-
шенні ваги поросяти при народженні. Однорідність окупову-
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ється протягом усього процесу від народження до фінішу, 
забезпечуючи більше циклів на рік та більшу кількість сви-
ней, які відповідають показникам. Рівномірність ваги у поєд-
нанні з великою вагою при народженні – запорука успіху. 
Коли всі поросята однакової ваги та розміру, конкуренція за 
соски є меншою, і вони можуть легко отримувати однакове 
харчування від свиноматки [10]. 

Підвищити рівень виробництва продукції свинарства 
можна лише за комплексного підходу впровадження нових 
технологічних рішень у всіх його ланках: реконструкції і 
модернізації великих промислових комплексів і впроваджен-
ня інноваційних технологій великотоварного виробництва, 
будівництва нових ферм за кращими світовими зразками 
різної забудови з використанням сучасних інтенсивних тех-
нологій, розробки та застосування власних нових технологій 
з урахуванням еколого-етологічних принципів для дрібното-
варних господарств, які використовують корми власного 
виробництва[9]. Застосування нових технологічних підходів 
до підбору генотипів, утримання, вирощування та годівлі 
свиней дозволить створити комфортні умови їх утримання, 
збільшити виробництво високоякісної свинини з меншими 
затратами фінансових та матеріально-технічних ресурсів, 
поліпшити умови праці обслуговуючого персоналу та підви-
щити прибутковість галузі [31]. Незважаючи на певні кроки 
держави по становленню українського тваринницького ком-
плексу, у тому числі прийняття різних програм, часткове 
дотування сільгоспвиробників, ринок свинарства усе ще 
перебуває в кризовому стані. Тільки великі свинокомплекси, 
які входять у концерни, що мають замкнутий цикл виробниц-
тва, можуть собі дозволити впроваджувати сучасні техноло-
гії вирощування свиней [25]. В умовах обмежених фінансо-
вих можливостей у переважної більшості сільськогосподар-
ських підприємств пріоритетним і досить дієвим важелем 
досягнення прибутковості виробництва свинини є оновлення 
та створення матеріально-технічної бази свинарства шля-
хом реконструкції діючих і придатних до реконструкції та 
подальшої експлуатації спорожнілих тваринницьких ферм і 
комплексів із впровадженням на них інноваційних техніко-
технологічних й організаційно-економічних рішень [1]. На 
думку науковців, для виходу галузі свинарства на якісно 
новий рівень необхідно провести технологічну модернізацію 
виробництва продукції свинарства та створити племінну 
базу, здатну забезпечити якісне комплектування поголів’я 
товаровиробників продукції свинарства [44]. 

Найбільш раціональним напрямом розвитку свинар-
ства Україні вважається подальше підвищення концентрації 
виробництва за рахунок створення умов розвитку інтегра-
ційних процесів у галузі свинарства та суміжних із нею, а 
також залучення державних дотацій [59]. Позитивний ре-
зультат виробництва свинини може бути досягнений не 
тільки на основі гармонійного синтезу високопрофесійного 
менеджменту та сучасного обладнання свиноферми, важ-
ливу роль мають відігравати племінні характеристики тва-
рин, їх потенційні природні якості: багатоплідність, здатність 
до швидкого відтворення, стійкість до певних хвороб та 
різних кліматичних умов, м’ясистість, сальність, смакові 
особливості м’яса та сала. [60]. Напрямом розвитку галузі 
свинарства має бути об’єднання виробничої і переробної 
ланок м’яса. В результаті чого тваринницький комплекс 
отримає гарантований збут і прибуток, що дозволить зосе-
редитись на технологічних процесах. В той же час переробні 

підприємства отримують повне завантаження потужностей, 
що дозволить більш вільно планувати логістичні процеси 
відповідно до власних потреб та забезпечить постійну пе-
редбачувану ціну та якість продукції, що дуже цінують спо-
живачі [2]. Крім того, за рахунок оптимізації витрат, собівар-
тість м’яса в інтегрованих компаніях або кооперативах стане 
нижчою [3]. Розвиток галузі свинарства на основі концент-
рації, спеціалізації та агропромислової інтеграції з впрова-
дженням промислових технологій є закономірним процесом 
для всіх розвинутих країн. Світовий досвід переконує, що 
максимальна економічна ефективність досягається при 
виробництві свинини великими спеціалізованими підприємс-
твами промислового типу на основі найважливіших принци-
пів інтенсифікації: раціональної організації племінної роботи 
із застосуванням дво-, чотирипородного схрещування; вдос-
коналення системи відтворення і структури стада, раціона-
льної організації вибракування тварин; правильної організа-
ції утримання тварин і ветеринарно-профілактичних заходів 
у приміщеннях; раціональної організації кормовиробництва, 
його інтенсифікації; вдосконалення системи годування з 
урахуванням особливостей статево-вікових груп; формуван-
ня оптимальної матеріально-технічної бази; вдосконалення 
кооперації та інтеграції виробництва; поліпшення механізму 
організаційно-економічних відносин як всередині підпри-
ємств між підрозділами, так із іншими суб’єктами підприєм-
ницької діяльності [40]. 

До стратегічних напрямів розвитку галузі належить її 
експортна орієнтація. Основними експортними напрямами 
після закриття російського ринку для України можуть стати 
країни азіатського і африканського регіонів. На думку сучас-
них авторів необхідно орієнтуватися на розвиток високото-
варного виробництва продукції галузі поряд зі створенням 
умов щодо збільшення поголів'я свиней в господарствах 
населення та підвищення рівня їх товарності. Надзвичайно 
важливе значення набуває забезпечення населення племін-
ним молодняком свиней [19]. Розвиток  великотоварного 
виробництва на базі сільськогосподарських підприємств та 
фермерських господарств має орієнтуватися на виробницт-
во експортної продукції, а дрібнотоварного – на самозабез-
печення, на базі особистих селянських господарств [36]. 

Основними проблемами, що стоять перед сектором 
свинарства, є не тільки необхідність задовольнити зростаю-
чий попит на свинину, але і значно зменшити вплив вироб-
ництва свинини на довкілля, відповідати більш високим 
стандартам добробуту тварин і водночас забезпечити при-
бутковість сектора. Немає сумнівів в тому, що інтерес спо-
живачів до благополуччя тварин у всьому світі зростає [65]. 
Тому, в майбутньому на виробництво свинини все більше 
впливатиме конкуренція за природні ресурси, особливо за 
землю і воду, конкуренція за продукти харчування і корми, 
обмеження викидів вуглецю, а також законодавство про 
охорону навколишнього середовища та захисту тварин. А 
отже, екораціональність і екостабільність в найближчий час 
стануть ключовими характеристиками роботи свинарських 
комплексів, що зумовлять новій підхід до виробництва [54, 
24]. За оцінками зарубіжних науковців [68], функціонування 
тваринництва призводить до викидів 44,0% антропогенного 
метану (в основному в результаті кишкової ферментації 
жуйних тварин), 53,0% антропогенного окису азоту (в основ-
ному з гною) і 5,0% антропогенного вуглекислого газу, що 
сприяють глобальному потеплінню , а також првокує закис-
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лення і евтрофікація екосистем. Ферми є потужними джере-
лами забруднення навколишнього середовища. Щорічно з 
приміщень тваринницьких ферм вивільняються мільярди 
кубометрів водяної пари, вуглекислого газу, аміаку, сотні 
тисяч кубометрів сірководню, десятки тисяч тонн пилу та 
патогенна мікрофлора [62, 63, 64, 67, 76]. Концепція най-
ближчих років у цій сфері – безвідходне виробництво, що 
полягає у повній переробці відходів, а за неможливості – в їх 
утилізації. Тобто отриманим відходам необхідно відразу 
знайти вторинне застосування, фактично перетворивши їх 
на вторинну сировину. Якщо ж і це зробити неможливо, такі 
відходи слід трансформувати в енергію [4, 66, 78]. 

Важливим є застосування передових технологій об-
числювально-вимірювальної галузі, що дасть змогу покра-
щити контроль  за станом здоров’я стада та рівень управ-
лінням виробничим процесом. У найближчі кілька десятиліть 
нанотехнології можуть застосовуватися в різних областях 
тваринництва і свинарства зокрема. Використання і впрова-
дження нанорозмірних багатоцільових сенсорів, що вже 
розробляються, дозволить більш комфортно моніторити 
фізіологічний статус тварин та досягти прогресу в методах 
доставки ліків з використанням нанотрубок та інших наноча-
стинок, ящо можуть бути точно націлені. Наночастки можуть 
впливати на засвоєння поживних речовин і стимулювати 
більш ефективне використання поживних речовин у пого-
лів’я [79]. Точне годування дозволяє в режимі реального 
часу здійснювати моніторинг поза ферми та інтелектуальне 
управління кормами та тваринами для підвищення економі-
чної ефективності, значного скорочення трудовитрат і ран-
нього виявлення факторів, що викликають стрес для навко-
лишнього середовища і здоров'я тварин, тим самим скоро-
чуючи використання антибіотиків. Використання методів 
точного годування при вирощуванні свиней може значно 
знизити виробничі витрати (>8,0%), споживання білка і фо-
сфору (25,0%) і їх виведення (40,0%), а також викиди парни-
кових газів (6,0%) за рахунок підвищення ефективності 
окремих поживних речовин [72]. 

Пріоритетним завданням формування кормової бази 
для свинарства розглядається не тільки забезпечення пого-
лів'я свиней якісними кормами, а й значне зниження їх собі-
вартості. З метою вирішення цього завдання необхідно 
вжити заходів щодо підвищення білкової та енергетичної 
наповнюваності раціонів, кормів з білково-вітамінними і 
функціональними добавками, збільшення виробництва 
екструдованих, сухих кормів, кормового соєвого концентрату 
для стартерних кормів та інші заходи [20]. З урахуванням 
встановлених проблем з кормозабезпеченням та часткою 
кормів у структурі собівартості свинини важливим буде: 
забезпечити розвиток дорадчих програм для збільшення 
поінформованості дрібнотоварних виробників про переваги 
використання збалансованих комбікормів, налагодити сис-
теми постачання комбікормів до місць вирощування тварин, 
забезпечити розвиток цехів виробників – постачальників 
кормів [7]. 

З метою мінімізації збитків та недопущення поши-
рення небезпечних інфекційних хвороб в галузі свинарства, 
Кабінетом Міністрів України планується організація та впро-
вадження загальнодержавних міроприємств для посилення 
контролю за протиепізоотичною ситуацією, зокрема АЧС та 
системами відстежування вздовж ланцюга виробництва 
свинини [7]. Деякі автори вважають, що ефективним засо-

бом боротьби з АЧС може стати запровадження державою 
механізму компартменталізації – добровільної градації ви-
робників залежно від рівня біозахисту на чотири компартме-
нта: I – незахищені від загрози господарства; II – господарс-
тва низького рівня захисту; III – господарства середнього 
рівня захисту; IV – господарства високого рівня захисту [21]. 
Запобігання занесенню нових патогенів та обмеження їх 
поширення сприятиме підвищенню добробуту свиней, про-
дуктивності господарств, а також буде сприяти зміцненню 
здоров'я населення [61, 74, 80]. 

Згідно з прогнозами [70] на глобальному рівні, до 
2030 року очікується збільшення виробництва свинини на 
13,0% – до 127 млн. т. Це вище базового рівня, зниженого 
через АЧС в 2018-2020 роках. Спалахи АЧС в країнах Азії 
продовжать впливати на свинарство в світі на початку про-
гнозованого періоду. Проте найбільших наслідків АЧС за-
знають Китай, Філіппіни і В’єтнам. Очікується, що через 
спалахи африканської чуми свиней світове виробництво 
свинини збережеться нижче пікових значень до 2023 року. 
Потім планується стабільне збільшення виробництва на 
весь прогнозований період. [70] Глобальне зростання спо-
живання м'яса має серйозні наслідки для нашої планети. 
Перспектива подальшого можливого розвитку свинарства 
описує два альтернативні сценарії підвищення стійкості 
майбутніх його систем. Перший сценарій – це система з 
високими витратами і високою віддачею, заснована на стій-
кій інтенсифікації, максимізує ефективність виробництва 
тваринного білка на обмеженій поверхні землі при одночас-
ному зведенні до мінімуму впливу на навколишнє середо-
вище. Другий сценарій – це система скорочення витрат і 
випуску, заснована на виборі тварин, які більш стійкі до 
зміни клімату і краще пристосовані для перетворення низь-
коякісних кормів (місцеві корми, побічні продукти кормів, 
харчові відходи) в м'ясо. Однак, на відміну від першого 
сценарію, другий сценарій призводить до зниження прогно-
зованої продуктивності, зниження ефективності виробницт-
ва і, можливо, збільшення витрат для споживача [73]. 

Висновки.  
Отже, загалом свинарство на глобальному світовому 

рівні перебуває в стані відновлення після тимчасової кризи, 
що була спричинена поширенням африканської чуми сви-
ней, яка знизила поголів’я та виробництво свинини в бага-
тьох країнах та пандемії COVID-19, яка тимчасово знизила 
ринкову активність. Світове виробництво свинини характе-
ризується зростанням як обсягів, так і цін на продукцію, 
перебуваючи в стані високо-конкурентної боротьби, транс-
формації технологій та інноваційного прогресу. 

Також можемо констатувати, що галузь свинарства в 
Україні перебуває в стані тривалої кризи, причинами якої є: 
складна економічна ситуація, яка характеризується низькою 
купівельною спроможністю населення, недостатністю дер-
жавної фінансової підтримки, низьким рівнем інвестування, 
несприятливою імпортно-експортною ситуацією, високою 
конкуренцією на внутрішньому ринку м’яса; дестабілізуюча 
дія епізоотичної ситуації з поширенням АЧС, що відзнача-
ється неефективним стримуванням і тенденцією до пода-
льшого поширення, відсутністю програм державного відш-
кодування збитків; відставання підприємств та домогоспо-
дарств в технологічному, організаційному, управлінському 
планах та селекційно-племінній роботі. 

Для ефективного розвитку галузі свинарства необ-
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хідно реалізувати ряд наступних завдань: залучити інвести-
ції та посилити фінансову підтримку товаровиробників; 
стимулювати впровадження інноваційних проектів; інтенси-
фікувати функціонування як на регіональному, так і загаль-
нодержавному рівнях; підвищити концентрацію виробництва 
за рахунок створення умов розвитку інтеграційних процесів; 
активізувати наукові розробки у галузі селекційно-племінної 
роботи; впроваджувати високоефективні системи забезпе-

чення кормами; модернізувати системи переробки відходів 
виробництва; забезпечити економічне використання енерго-
носіїв. 

Перспективи подальших досліджень. Вважаємо 
за доцільне провести вивчення методів розведення свиней, 
їх значення в свинарстві та ефективність у світі і в геокліма-
тичних умовах України. 
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Mykhalko Oleksandr Hryhorovych, graduate student  
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(Sumy, Ukraine) 
Current state and ways of pig production in the world and Ukraine. 
The article examines the current state of the pig industry in Ukraine and in the world. The current level of development of 

pork production was also studied both in general - by individual producing countries, and in more detail - in Ukraine. The economic 
environment and state policy on pig breeding, meat production and the formation of the pork market in the country were covered. 
Focusing on the current situation, the article considers the trends and future development of domestic pig breeding. The paper sepa-
rately identifies the main causes of problematic issues that are still relevant and destabilize the industry, hindering its development. 
In addition, the authors outlined ways out of today's crisis and outlined promising areas of work for pork producers in the future. The 
material for the study were the works of modern scientists, researchers and experts in the field of pig breeding, statistical collections 
and databases, which were summarized, analyzed, compared in terms of relevance of scientific views, pork production, changes in 
pig population, dynamics and structure of market indicators. It has been established that pig farming in the world is recovering from 
the temporary crisis caused by the global spread of African swine fever and the COVID-19 pandemic. World pork production is char-
acterized by rising both volumes and prices of products, being in a state of highly competitive struggle, transformation of technolo-
gies, innovative progress. At the same time, the pig industry in Ukraine is in a state of slight stabilization after a long deep decline 
and slow adaptation to dynamic changes in internal and external macroeconomic, competitive and epizootic environment, new tech-
nologies, new requirements for product quality and ways of managing and changing consumer sentiment. We believe that the nec-
essary steps to resuscitate and intensify the pig industry in Ukraine should begin with strengthening investment and innovation, 
revival of breeding and modernization of agricultural enterprises and households in technical, technological, sanitary, environmental 
aspects of the industry integration process. 
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