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Яців С. Концентрація виробництва як чинник розвитку свинарства в сільськогосподарських підпри-

ємствах 

Досліджуються особливості розвитку свинарства в сільськогосподарських підприємствах залежно від 

розмірів свиноферм. Показана пряма залежність між показниками концентрації поголів’я та ефектив-

ності виробництва свинини в сільськогосподарських підприємствах. З’ясовано, що підвищення економіч-

ної ефективності зі збільшенням розміру свиноферми забезпечується як зниженням собівартості про-

дукції, так і підвищенням середньої ціни її реалізації. Встановлені помітні коливання в динаміці показни-

ків обсягів та ефективності виробництва свинини в окремих підприємствах. Зроблено висновок про під-

вищення рівня монополізації та зростання конкуренції у свинарстві. Великі свинокомплекси займають 

провідні позиції серед виробників сировини для м’ясопереробних підприємств. Визначені перспективні 

напрями розвитку невеликих свиноферм. Вони стосуються виходу на невеликі цільові ринки, пов’язані з 

реалізацією молодняку свиней, продажем продукції за спецзамовленнями.  

Ключові слова: свинарство, сільськогосподарські підприємства, концентрація виробництва, ефектив-

ність, конкуренція.  

 

Yatsiv S. Concentration of production as a factor of pig raising development at agricultural enterprises  

The work studies peculiarities of pig raising development at agricultural enterprises depending on a size of pig-

raising farms. The research demonstrates direct dependency between indicators of pig stock concentration and 

efficiency of pork production by agricultural enterprises. It is proved that rise of economic efficiency by means 

of increase of size of a pig-raising farm is supported both by decrease of cost price for products and by rise of 

the average price for its sale. The investigation determines considerable variation in dynamics of indicators of 

volume and efficiency of pork production at some enterprises and makes conclusion as to intensification of mo-

nopolization and rise of competition in pig raising branch. Large pig-raising complexes take leading positions 

among the producers of raw material for meat processing enterprises. The author defines prospective directions 

of development of small pig-raising farms. They are connected with the entrance to small specialized markets, 

engaged in sale of young pigs, sale of products under special orders.   

Key words: pig raising, agricultural enterprises, concentration of production, efficiency, competition. 

 

Яцив С. Концентрация производства как фактор развития свиноводства в сельскохозяйственных 

предприятиях 

Исследуются особенности развития свиноводства в сельскохозяйственных предприятиях в зависимос-

ти от размеров свиноферм. Показана прямая зависимость между показателями концентрации поголо-

вья и эффективностью производства свинины в сельскохозяйственных предприятиях. Выяснено, что 

повышение экономической эффективности с увеличением размера свинофермы обеспечивается как 

снижением себестоимости продукции, так и повышением средней цены ее реализации. Установлены 

заметные колебания в динамике показателей объемов и эффективности производства свинины в от-

дельных предприятиях. Сделан вывод о повышении уровня монополизации и росте конкуренции в свино-

водстве. Большие свинокомплексы занимают ведущие позиции среди производителей сырья для мясопе-

рерабатывающих предприятий. Определены перспективные направления развития небольших свино-

ферм. Они касаются выхода на небольшие целевые рынки, связаны с реализацией молодняка свиней, про-

дажей продукции по спецзаказам.  

Ключевые слова: свиноводство, сельскохозяйственные предприятия, концентрация производства, эф-

фективность, конкуренция. 

 
остановка проблеми. Виробництво сви-

нини є важливою складовою формуван-

ня пропозиції м’ясопродуктів в Україні. Це 

пов’язано з національними традиціями спо-П 
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живання м’яса, наявністю ресурсів (кормо-

вих, трудових) для забезпечення потреб сви-

нарства. Розвитку галузі сприяють плодю-

чість свиней, можливість отримувати високі 

добові прирости під час їх відгодівлі. Обсяги 

виробництва сільськогосподарськими підп-

риємствами дешевого виду м’яса – курятини 

– в Україні повністю забезпечують потреби 

внутрішнього ринку і останніми роками зме-

ншувалися. Натомість існують певні резерви 

нарощування виробництва свинини, які віт-

чизняні сільськогосподарські товаровироб-

ники доволі успішно використовують. У 

2015 р. порівняно з 2013 р. обсяг виробницт-

ва свинини аграрними підприємствами Укра-

їни зріс на 4,3% (у Львівській області – на 

41,5%), тоді як в інших основних м’ясних 

галузях спостерігався спад виробництва. 

Однак загальні тенденції розвитку сви-

нарства визначаються результатами функці-

онування нечисленних особливо великих 

свинокомплексів. Натомість постає питання 

про перспективи подальшого функціонуван-

ня дрібних і середніх за розмірами свино-

ферм, кількість яких останніми роками зме-

ншується. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Серед опублікованих праць, присвячених 

проблемам розвитку свинарства в сільсько-

господарських підприємствах, варто виділи-

ти науковий доробок В. Волощука, В. Гон-

чарова, Л. Дубравної, В. Збарського, С. Ко-

бернюк, О. Мазуренко, В. Орла, О. Талавирі, 

О. Ульянченка та ін. Дослідники розгляда-

ють питання інтенсифікації виробництва у 

свинарстві на інноваційній основі, переве-

дення галузі на індустріальний шлях розвит-

ку [3; 7; 8], відзначають стратегічну роль функ-

ціонування великих відгодівельних комплек-

сів, не відкидаючи, однак, певних перспектив 

і для невеликих за розмірами ферм [1, с. 19; 

6, с. 62; 7, с. 71]. 

Існують різні оцінки стану свинарства в 

сільськогосподарських підприємствах. Так, 

В. Волощук вказує на проблеми, пов’язані зі 

застосуванням застарілих технологій вироб-

ництва свинини [1, с. 18], В. Збарський та 

О. Талавиря розглядають причини низької 

ефективності її виробництва у більшості під-

приємств [4]. Натомість І. Свиноус та 

А. Гура зазначають, що сільськогосподарські 

підприємства активно впроваджують інтен-

сивні технології виробництва продукції сви-

нарства [9, с. 7]. Процеси в розрізі окремих 

виробників суттєво різняться і динамічно 

змінюються, що вимагає продовження відпо-

відних досліджень. 

Постановка завдання. У нашому дослі-

дженні ставилося завдання оцінити перспек-

тиви різних варіантів розвитку свинарства в 

сільськогосподарських підприємствах зале-

жно від концентрації виробництва.  

Виклад основного матеріалу. Рівень кон-

центрації виробництва у тваринницьких га-

лузях визначається поголів’ям тварин та об-

сягами виробництва продукції в окремих гос-

подарствах. Він в Україні у свинарстві в роз-

різі окремих підприємств відзначається по-

мітною варіацією. Тут доволі успішно функ-

ціонують великі свинокомплекси, де відгодо-

вують десятки тисяч свиней. Поряд з ними ви-

робництво здійснюють відносно великі сви-

ноферми, де утримують кілька сотень чи ти-

сяч голів тварин, а також чимало дрібних 

ферм, де поголів’я тварин вимірюється кіль-

кома десятками.  

Така ситуація характерна й для аграрного 

сектору Львівської області. Процеси у сви-

нарстві в сільськогосподарських підприємст-

вах області загалом узгоджуються зі загаль-

ними в Україні тенденціями. Це, зокрема, 

стосується зміни кількості виробників сви-

нини та їх складу залежно від концентрації 

поголів’я тварин (табл. 1). 

Протягом 2012–2015 рр. загальна кіль-

кість підприємств, які утримували свиней, 

зменшилася у Львівській області на третину. 

Склалася така тенденція за рахунок припи-

нення діяльності невеликих свиноферм. Для 

більшості господарств характерні помітні ко-

ливання поголів’я свиней, у зв’язку з чим в 

окремі роки вони потрапляють у різні виді-

лені в табл. 1 групи підприємств, демонстру-

ючи доволі велику гнучкість у своїй діяль-

ності. Попри загальну тенденцію до змен-

шення кількості свиноферм окремі господар-

ства започатковували утримання свиней, 

вбачаючи певну привабливість у такому біз-

несі. 

Поголів’я свиней у розрізі окремих під-

приємств не надто тісно корелює з обсягами 

виробництва свинини. Останній показник 

залежить і від продуктивності тварин й тер-

міну їх відгодівлі. Налічується чимало під-

приємств, які не догодовують свиней до ве-

ликої забійної ваги, а продають їх для виро-

щування іншим господарствам чи для іншого 

використання.
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Таблиця 1 

Групування сільськогосподарських підприємств Львівської області  

за поголів’ям свиней, на 1 січня*
 

Поголів’я, голів 
Кількість підприємств 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

До 99 106 87 68 66 57 

100–199 23 19 27 17 16 

200–499 26 18 17 17 18 

500–999 7 12 12 14 10 

1000–1999 3 8 8 7 5 

2000 і більше 6 5 8 8 10 

Всього утримували  

свиней 
171 149 140 129 116 

* Сформовано за даними статистичних збірників «Тваринництво України». 

 

Зокрема, у 2015 р. сільськогосподарські 

підприємства Львівської області реалізували 

на забій 291,4 тис. голів свиней, тоді як їх 

продаж іншими каналами чи інше викорис-

тання становили 203,0 тис. голів [10, с. 81]. 

У Львівській області, як і в Україні зага-

лом, зростає кількість підприємств, які мають 

великі свиноферми. В області можна вио-

кремити два підприємства, середньорічне по-

голів’я свиней на вирощуванні й відгодівлі в 

кожному з яких у 2015 р. перевищувало      

60 тис. голів. Обидва вони стрімко нарощу-

ють виробництво свинини, хоча ставлять пе-

ред собою різні бізнесові цілі.  

Перше з них – ТзОВ «Галичина-Захід», 

підприємство, засноване датськими інвесто-

рами у 2006 р. на базі зруйнованого свино-

комплексу у с. Кавсько Стрийського району. 

Воно реалізовує на забій високоякісне товар-

не поголів’я свиней, а також на дорощування 

поросят вагою 20–25 кілограмів. Відгодівля 

свиней відбувається за передовою технологі-

єю, виробничий процес автоматизований і 

контролюється комп’ютером. Генофонд, пе-

редові технології відгодівлі й збалансований 

склад корму забезпечують високі показники 

середньодобового приросту. Клієнтами ТзОВ 

«Галичина-Захід» є м’ясопереробні підпри-

ємства не тільки Львівської, а й Івано-Фран-

ківської, Закарпатської та інших областей 

України [2]. 

Другим за поголів’ям свиней та обсягом 

виробництва свинини підприємством в обла-

сті є компанія «Барком». Однак відгодівлю 

свиней вона здійснює винятково для переро-

бки на м’ясопродукти на власних потужнос-

тях. Їй належить відомий в Україні бренд 

«Родинна ковбаска». Якщо у ТзОВ «Галичи-

на-Захід» виробництво свинини сконцентро-

ване в одному місці, то ферми компанії «Ба-

рком» розташовані в Буському, Дрогобиць-

кому, Золочівському, Самбірському районах. 

Обидва обласні лідери з виробництва сви-

нини мають у користуванні значні площі 

сільськогосподарських угідь, що дає їм змогу 

формувати власну кормову базу. Схожі під-

приємства активно розвиваються і в інших 

регіонах України. За рахунок їх діяльності 

підвищується рівень монополізації ринку 

свинини. Зокрема, у Львівській області на 

них припадало понад 80% обсягу вирощу-

вання свиней у живій вазі сільськогосподар-

ськими підприємствами.  

Детальніша інформація про розвиток га-

лузі в підприємствах області наведена в 

табл. 2.  

Завдяки діяльності компаній «Галичина-

Захід» і «Барком» протягом 2011–2015 рр. 

виробництво приросту свиней у сільськогос-

подарських підприємствах області зросло 

майже удвічі, перевищивши обсяги його ви-

робництва в господарствах населення. Варто 

зазначити, що розвиток промислового сви-

нарства в області не призвів до згортання 

виробництва в господарствах населення. У 

цьому вбачаємо наявність резервів для роз-

витку свинарства в агропідприємствах, адже 

з підвищенням рівня життя сільського насе-

лення варто очікувати зменшення обсягів 

виробництва в особистих господарствах.  
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Таблиця 2 

Виробництво свинини в сільськогосподарських підприємствах  

Львівської області* 

Показник 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 
2015 р. до 

2011 р., % 

Вирощування свиней у 

живій вазі, тис. т 
18,7 21,6 24,8 30,8 65,1 187,7 

до обсягу їх вирощування 

в усіх категоріях  

господарств, % 

47,1 51,3 49,4 51,0 53,7 + 6,6 п. 

Середньодобовий приріст 

свиней, г 
579 593 642 544 540 93,3 

Витрати кормів  

на виробництво  

1 ц приросту, ц к. од. 

3,16 3,61 3,05 4,36 3,88 122,8 

Вихід приплоду поросят 

на 100 основних свинома-

ток, голів 

2111 2414 2110 2696 2615 123,9 

Виробнича собівартість 

1 ц свиней, грн
** 975 1052 968 1003 1253 128,5 

Середня ціна реалізації  

1 ц свиней у живій вазі, грн 
1433 1566 1524 1695 2084 145,4 

Рівень рентабельності, 

%**
 18,7 - 7,6 7,3 - 1,0 50,4 + 31,7 п. 

* Сформовано за даними статистичних збірників «Тваринництво України», статистичних 

бюлетенів «Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в 

сільськогосподарських підприємствах» та «Реалізація сільськогосподарської продукції» за від-

повідні роки. 

** У великих і середніх підприємствах, які звітують за формою № 50-сг. 

 

Зростання обсягів виробництва свинини 

відбувалося за рахунок збільшення поголів’я 

свиней, оскільки рівень їх продуктивності 

останніми роками характеризувався тенден-

цією до зниження. Позитивною є тенденція 

до помітного збільшення виходу приплоду 

поросят на 100 основних свиноматок. Однак 

зростали витрати кормів на виробництво 1 ц 

приросту свиней, що підвищує собівартість 

продукції. За твердженням дослідників, сви-

ноферми, де конверсія корму перевищує 3,5, 

упродовж кількох найближчих років прире-

чені на вимирання [9, с. 7]. 

Рівень рентабельності виробництва при-

росту свиней у підприємствах Львівської об-

ласті помітно коливався. У 2015 р. він сягнув 

50,4%, що є потужним економічним стиму-

лом для подальшого нарощування виробниц-

тва. Однак немає певності, що в перспективі 

цей показник збережеться на такому високо-

му рівні. Слід також зазначити, що наведені 

в табл. 2 показники ефективності відобража-

ють насамперед успіхи, досягнуті останніми 

роками компаніями «Галичина-Захід» і «Бар-

ком», адже на них, як зазначено, припадає 

переважна більшість виробництва свинини 

сільськогосподарськими підприємствами об-

ласті. Дані, які характеризують ефективність 

галузі в підприємствах із меншою концент-

рацією поголів’я, наведені в табл. 3. У дослі-

джувану сукупність таких підприємств увій-

шли господарства, які звітують за формою 

№ 50-сг та відгодовували у 2015 р. понад 

50 свиней.  

Пряма залежність між рівнем концентра-

ції поголів’я та ефективністю виробництва 

приросту свиней проявляється доволі вираз-

но. Наявність у попередні роки такої залеж-

ності відзначають й інші дослідники [5, 

с. 39]. Підвищення економічної ефективності 

зі збільшенням розміру свиноферм забезпе-

чується як зниженням собівартості продукції, 

так і зростанням середньої ціни її реалізації. 

Особливо помітним є ефект зниження собі-

вартості приросту свиней у двох підприємст-

вах з найвищим в області рівнем концентра-
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ції виробництва (компаніях «Галичина-

Захід» і «Барком»). Він досягнутий не тільки 

за рахунок економії на умовно-постійних ви-

тратах за більших масштабів виробництва, а 

насамперед завдяки ефективному викорис-

танню кормів, на які в структурі витрат на 

виробництво приросту свиней у цих підпри-

ємствах припадало близько 80%. Раціональне 

використання високоякісних кормів власного 

виробництва (а тому відносно дешевих) дає 

змогу суттєво знизити загальні витрати з роз-

рахунку на одну тварину. 

Таблиця 3 

Залежність ефективності виробництва свинини  

в сільськогосподарських підприємствах Львівської області від концентрації 

відгодівельного поголів’я свиней, 2015* 

Показник 

Група підприємств за середньорічним поголів’ям свиней 

на вирощуванні й відгодівлі, голів 
За 

сукуп-

ністю 50–200 201–500 501–1000 
1001–

10000 

Більше 

10000 

Кількість підприємств 10 10 6 3 2 31 

Поголів’я свиней на 

одне підприємство, 

голів 

119 360 642 4957 63030 4825 

Середньодобовий  

приріст, г 
302 427 395 557 602 585 

Витрати на одну  

голову, грн 
2438 3167 3691 3399 2546 2674 

Виробнича собівартість 

1 ц приросту, грн 
2215 2034 2536 1972 1159 1251 

Ціна реалізації 1 ц сви-

ней у живій вазі, грн 
2275 2242 2385 2520 2531 2508 

Рівень рентабельності, 

% 
- 17,2 - 5,5 1,9 53,3 59,6 50,6 

* Розраховано за даними форми звітності № 50-сг у сукупності сільськогосподарських під-

приємств Львівської області, що звітують за цією формою. 

 
Критерієм соціальної ефективності виро-

бництва продукції є рівень оплати праці заді-

яних працівників. Найвищим у сукупності 

досліджуваних підприємств він є у ТзОВ 

«Галичина-Захід», де у 2015 р. середньоміся-

чна заробітна плата працівників галузі тва-

ринництва сягала 9,4 тис. гривень. У всіх ін-

ших підприємствах цей показник був у кіль-

ка разів нижчим. Соціальна ефективність ви-

робництва свинини залежить не від розмірів 

підприємства, а від політики його засновни-

ків (нагадаємо, «Галичина-Захід» є підпри-

ємством зі стовідсотковими зарубіжними ін-

вестиціями).  

На багатьох підприємствах із невеликою 

концентрацією поголів’я свиней галузь була 

збитковою. Нерідко їх власники згортали ви-

робництво свинини, іноді – зовсім ліквідову-

вали свиноферму. Однак такі їх дії спостері-

галися далеко не завжди, про що свідчать 

дані, наведені в табл. 4. 

У трьох найбільших підприємствах облас-

ті з виробництва свинини у 2014 р. галузь 

була рентабельною. Свинарство тут належа-

ло до профілюючих галузей, і в його розви-

ток були вкладені значні інвестиції. Резуль-

татом реалізації стратегій розвитку цих під-

приємств стало помітне збільшення поголів’я 

свиней та обсягів виробництва продукції. 

Якщо дії власників підприємств із найви-

щим рівнем концентрації виробництва сви-

нини цілком логічні, то в інших виділених у 

табл. 4 групах виробників спостерігаються 

доволі несподівані тенденції. Так, суттєвий 

приріст поголів’я тварин і обсягів виробни-

цтва продукції спостерігався в підприємст-

вах із невеликими свинофермами, в яких у 

2014 р. свинарство було збитковим. 
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Таблиця 4 

Динаміка розвитку свинарства в сільськогосподарських підприємствах  

Львівської області залежно від рентабельності приросту свиней  

та концентрації їх поголів’я
*
 

Показник 

Підприємства зі середньорічним поголів’ям свиней 

на вирощуванні й відгодівлі, голів За  

сукуп-

ністю 
50–200 201–2000 

понад 

2000 збиткові 
прибут-

кові 
збиткові 

прибут-

кові 

Кількість підприємств  

у 2014 р. 
10 5 5 6 3 29 

Рівень рентабельності  

приросту свиней, %: 

2014 р. - 32,6 53,0 - 9,5 8,7 8,3 7,4 

2015 р. - 7,7 - 55,0 - 8,7 1,9 56,5 49,2 

Темп зростання поголів’я 

свиней, 2015 р. до 2014 р., % 
142,0 75,0 88,5 64,1 191,9 178,6 

Темп зростання  

виробництва приросту, 

2015 р. до 2014 р., % 

122,9 88,4 59,4 38,6 146,4 140,2 

*Розраховано за даними форми звітності № 50-сг у сукупності сільськогосподарських        

підприємств Львівської області, що звітують за цією формою. 

 
За іншими групами підприємств, у тому 

числі прибуткових, допущено згортання ви-

робництва свинини. Особливо помітним во-

но було на свинофермах із відносно великою 

концентрацією поголів’я тварин, у яких у 

базисному році галузь була рентабельною. 

Чимало підприємств продовжують утриму-

вати невеликі свиноферми, навіть якщо ті не 

приносять їм прибутків. Вони погоджуються 

покривати збитки за рахунок доходів рос-

линництва [11, с. 71].  

Продукція свинарства може використову-

ватися не лише для реалізації на переробні 

підприємства, а й за іншими напрямами без 

належного відображення відповідних опе-

рацій в обліку. Останнє, ймовірно, також ви-

ступає аргументом для збереження в окремих 

підприємствах невеликих свиноферм.  

Аналіз засвідчує, що в галузі свинарства 

можуть бути представлені сільськогосподар-

ські підприємства з різними за розмірами 

свинофермами. Однак їм доводиться орієн-

туватися на різні ринкові ніші. Як зазначено, 

у системі виробництва свинини для м’ясо-

переробних підприємств зростає роль вели-

ких свинокомплексів, які завдяки застосу-

ванню передових технологій виробляють 

продукцію з відносно низькою собівартістю, 

що робить її конкурентоспроможнішою. Їх 

позиції на ринку свиней на м’ясо є доволі 

міцними.  

Менш стійкими виглядають підприємства 

з відгодівельним поголів’ям свиней від кіль-

кох сотень до кількох тисяч голів. Їм для під-

тримання конкурентоспроможності також 

доводиться орієнтуватися на найсучасніші 

технології, однак важче знайти кошти для 

відповідних інвестицій. Може практикувати-

ся переробка частини продукції на власних 

потужностях, реалізація поросят населенню 

чи за іншими каналами, які не становлять 

інтересу для особливо великих виробників. 

Невеликі свиноферми у малих сільського-

сподарських підприємствах можуть бути ус-

пішними проектами у разі виходу на невели-

кі цільові ринки, пов’язані з реалізацією мо-

лодняку свиней, продажем продукції за спец-

замовленнями. Власники великих багатога-

лузевих підприємств можуть утримувати такі 

свиноферми для задоволення потреб внутрі-

господарського характеру, вирішення певних 

соціальних питань, пов’язаних із постачан-

ням свинини, коли невеликі збитки не викли-

кають занепокоєння у керівництва, бо не 

справляють помітного впливу на фінансовий 

стан суб’єкта господарювання.  
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Висновки. Зменшення кількості невели-

ких свиноферм і збільшення обсягів вироб-

ництва продукції великими свинокомплекса-

ми свідчать про зростання рівня монополіза-

ції в галузі, загострення у ній конкуренції. У 

Львівській області підприємства з особливо 

великою концентрацією виробництва свини-

ни протягом останніх років значно збільши-

ли поголів’я свиней і досягли високого рівня 

ефективності. Тим самим вони доволі повно 

використали наявні ринкові можливості. Од-

нак їх подальший розвиток відбуватиметься 

в дуже складних умовах, адже попит на сви-

нину на внутрішньому ринку обмежується 

низьким платоспроможним попитом насе-

лення, а обсяг експорту різко впав через вве-

дене Російською Федерацією у 2016 р. ем-

барго на українські товари.  

Помітні коливання обсягів і показників 

ефективності виробництва продукції на не-

великих і середніх за розмірами свинофермах 

вказують на доволі уразливі їх ринкові пози-

ції. Підприємства, що орієнтуються на реалі-

зацію продукції переробним підприємствам, 

змушені забезпечувати за рахунок застосу-

вання сучасних технологій високі показники 

продуктивності тварин й окупності корму. 

Певні перспективи у невеликих виробників 

з’являються завдяки виходу на цільові ринки 

з диференційованими вимогами до якості 

продукції та умов її поставки. Зважаючи на 

різні варіанти використання продукції, окре-

мі багатогалузеві підприємства погоджують-

ся на утримання невеликої свиноферми, до-

пускаючи наявність деяких не надто значу-

щих збитків від її функціонування. 
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