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Виробництво м’яса птиці у забійній 

вазі, тис. тонн 
Виробництво яєць, млрд. шт. 

Статистичні дані галузі птахівництва в Україні за 2016 рік  
(за даними Державної служби статистики України та моніторингових досліджень ДДСП НААН) 

Поголів'я птиці,  

млн. гол. (на 1.12.16) 

2 



Динаміка зміни структури обсягів виробництва яєць усіх видів 

за категоріями господарств в Україні  

роки 
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≈50/50 

 % 

 

ера  агрохолдингів  



Динаміка зміни структури обсягів виробництва м’яса усіх видів 

за категоріями господарств в Україні  
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75-70/ 

25-30 

% 
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Поголів’я птиці в Україні 
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Поголів'я птиці в Україні за усіма категоріями господарств, тис.голів 
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Приріст поголів'я птиці за усіма категоріями господарств 

України в 2016 році по відношенню до 2015 року 
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Поголів'я птиці у сільськогосподарських підприємствах України, тис.голів 
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Приріст поголів'я птиці в сільськогосподарських підприємствах 

України в 2016 році по відношенню до 2015 року 
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Поголів'я птиці у господарствах населення України, тис.голів 
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Приріст поголів'я птиці у господарствах населення 

України у 2016 році по відношенню до 2015 року 
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Рейтинг областей України за 

виробництвом м’яса різних видів 

сільськогосподарської птиці 

у 2016 році 

за категоріями господарств 
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Виробництво м’яса птиці в Україні 
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Рейтинг областей України за виробництвом м’яса птиці 

 (у живій масі), тонн 
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Рейтинг областей України за приростом виробництва м’яса птиці у  

2016 році по відношенню до 2015 року 
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Виробництво 

харчових яєць в Україні 

у 2016 році 
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Виробництво яєць в Україні 
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Промислове виробництво харчових яєць, млн. штук 
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Приріст промислового виробництва харчових яєць 

в Україні у 2016 році  по відношенню до 2015 року 
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Розміщення племінних господарств за видами птиці в Україні 
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Розміщення потужностей виробництва кормів в Україні 
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Топ-10 країн-виробників кормів  

24 

1. Китай  2. Сполучені Штати; 3. Бразилія; 4. Мексика; 5. Іспанія; 6. Індія; 7. Росія;  

8. Німеччина;  9. Японія;  10.Франція  



Структура  СОБІВАРТОСТІ ВИРОБНИЦТВА М’ЯСА БРОЙЛЕРІВ  

  (з використанням середньо статистичних даних за рік по 

Харківській області ) 

Інші витрати (6 %) 

Транспорт (2 %) 

Водозабезпечення (2 %) 

Заробітна плата (5 %) 

Ветеринарний захист (6 %) 

Нафтопродукти (11 %) 

Електроенергія (12 %) 

Корми (56 %) 

Вплив генотипу на 

реалізацію 

генетичного 

потенціалу ознаки 

жива маса ≈ 35 %   

(20-80 %) 

Вплив середовища ≈ 

70 % (80-20 %) 

Корми (56 %) - ≈ 

47 грн./гол або 

23,5 грн/кг 

тушки; 

корми власного 

виробництва - (-20%); 

власних інгредієнтів – 

 (-50%)  
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Структура  СОБІВАРТОСТІ ВИРОБНИЦТВА харчових яєць  

  (з використанням середньо статистичних даних за рік по Харківській 

області ) 

Інші витрати (6 %) 

Транспорт (2 %) 

Водозабезпечення (2 %) 

Заробітна плата (5 %) 

Ветеринарний захист (6,5 %) 

Нафтопродукти (2 %) 

Електроенергія (20,1 %) 

Корми (56,4 %) 

Вплив генотипу на 

реалізацію 

генетичного 

потенціалу ознаки 

несучість  ≈ 30 % 

(0 – 80%) 

Корми (56,4 %)  ≈ 6 

грн./дес. яєць  26 



Корми для птиці – фальсифікація та шляхи зниження 

собівартості 

Нормована годівля птиці залежить від: виду; породи; віку; 

фізіологічного стану; статевих ознак; систем утримання. 

Збалансовані повнораціонні комбікорми повністю задовольняють 

потребу організму птиці в енергії, поживних та біологічно-активних 

речовинах. За структурою вони становлять: 60-70 % (зернові 

культури);  20-30% білкова частина, до складу якої входять біля 25 % 

тваринного походження та 75 рослинного; ≈ 5 % вітамінно-

мінеральний комплекс.  

Поживність  кормів визначається вмістом в них: обмінної енергії; 

сирого протеїну; незамінних амінокислот; сирої клітковини; 

мікроелементів; вітамінів 
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Обмінна енергія 

Основним джерелом обмінної енергії для птиці є злакові: 

Пшениця 

рівень 

протеїну – 

7-12 % 

Кукурудза  

рівень 

протеїну – 

5-9 % 

 

ячмінь 

овес 

Підвищення енергетичної поживності корму на 10-15% можливе за 

рахунок: лущення зерна злаків, особливо вівса, ячменю, проса; 

екструдування гранулювання комбікормів; застосування ферментних 

препаратів  
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Нетрадицiйні корми 

Тритикале  

Ріпак  

Люпин 

Сорго 

Оптимальний рівень вводу тритикале та сорго до складу повнораціонних 

збалансованих комбікормів для  курей  знаходиться в межах до 20 %. 

Максимальні рівні включення екструдатів до складу повнораціонних 

збалансованих комбікормів становлять - 40–50 % (відповідно для   тритикале-

соняшникового і тритикале-соєвого екструдатів). 
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Білкові компоненти, за рахунок яких балансують рівень сирого 

протеїну   

Рибне борошно М’ясо-кісткове борошно Кормові дріжджі 

Компоненти фальсифікації рибного борошна: сечовина (карбамід); 

борошно м’ясне; борошно пір’яне; борошно кров’яне; екструдовані зернові 

культури або соя соняшникова макуха та шроти 

Рибне борошно – одне з найцінніших джерел: повноцінного білка; 

жирних кислот; вітамінів А, D і групи В; кальцію; фосфору; йоду й селену 
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Рослинні джерела білка –  вміст сирого протеїну 18-43 % 

Соєві макуха 

та шрот - 

рівень 

протеїну –  

30-45 % 

 

Соняшникові макуха та шрот рівень протеїну – 18-38 % 

Критерії оцінки кормів: органолептична оцінка; сирий протеїн; білок по Барнштейну 

(дійсний білок); кислотне й перекисне число жиру; сира клітковина; сира зола; 

мікроелементи (Са, Р); вітаміни 31 



Імпорт  та експорт м’яса птиці 

І. Спостерігається динаміка зниження імпорту в Україну м'яса птиці з 2010 по 2014 

року на 40 % або 94 тонн.  За цей період експорт м’яса птиці  зріс в 5 разів. 

ІІ. За 10 місяців 2016 року Україна імпортувала 51 тонну м'яса птиці і субпродуктів, 

а експорт склав 147 тонн, що на  15 % або на 22 тонни вище показників  за 

відповідний період минулого року. 

ІІІ. Протягом 2016 року в ЄС було експортовано 27,8 тисяч тонн м'яса птиці і 

м'ясних продуктів. Україна займає 3-е місце серед всіх країн, які експортують в 

країни Європейського Союзу .  

тонн 
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Польща                               56,5% 

Німеччина                          31,8% 

Великобританія                   3,5% 

Нідерланди                          2,6% 

Франція                                1,8% 

Угорщина                            0,9% 

Данія                                     0,8% 

Італія                                     0,7% 

США                                      0,5% 

Бельгія                                   0,5% 

Топ-10 країн-постачальників та покупців української курятини 

Ірак                                    25,1% 

Нідерланди                        9,5% 

Казахстан                          9,1% 

Узбекистан                        9,1% 

Молдова                             5,2% 

Німеччина                           4,4% 

Єгипет                                 4,3% 

Йорданія                             4,1% 

Грузія                                    3,9% 

ОАЕ                                       3,0% 

ПОСТАЧАЛЬНИКИ ПОКУПЦІ 
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Сучасний рівень експортного потенціалу України 

Таким чином треба зазначити, що зараз в країнах ЄС істотно зростає 

попит на продукцію курчат–бройлерів з повільним ростом та курчат-

ростерів із терміном вирощування – 73–84 доби. Саме такі сучасні 

тенденції значно скорочують привабливість традиційних бройлерів 

„українського” походження.  
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http://www.hubbardbreeders.com Rowan Ranger® 



Утримання курей в кліткових  

батареях традиційного типу 
Оснащені кліткові батареї 

Утримання курей в 

колоніальних клітках 

Утримання курей на 

багатоярусній підлозі Утримання курей на підлозі 

Вільно вигульне 

утримання курей 38 

Сучасний рівень експортного потенціалу України 

Також, відповідно до сучасних тенденцій, країни ЄС мінімізують імпорт 

харчових яєць, отриманих при утриманні курей в кліткових батареях 

традиційного типу та істотно збільшують власне виробництво при 

використанні „оснащених” кліткових батарей, „колоніальних” кліток, 

багатоярусної підлоги з безвигульним та вільно вигульним утриманням. 

Нажаль в Україні, в умовах промислового виробництва харчових яєць, 

використовують лише „застарілі”  кліткові батареї традиційного типу. 



Сучасні тенденції органічного сільського господарства   

39 

Ринок органічної продукції в США - 200 млрд. $, у світі - 550 млрд. При 

цьому щорічний приріст біля 10 %.  

В США в період з 2000 по 2014  роки виробництво органічних бройлерів 

зросло з 1,9 до 43,3 млн. голів; індиків – з  9,138 до 1,4 млн. голів; 

харчових яєць – з  1,1 млн. шт. до 9,6 млн. 

Зростання  попиту на органічні яйця у Великобританії - біля 15,8 % 

щорічно, починаючи з 2009 року. 

Якщо Україна хоче потрапити на ринок  заможної  Європи 

то необхідно визнати, що легше конкурувати та 

експортувати продукцію в країни, де є значний попит і 

ринок ненасичений продукцією. 



Поширення вірусу H5N8 серед птиці при вигульному 

утриманні в Европі призвело до «колабсу» 
http://www.poultryworld.net/Eggs/Articles/2017/2/. 

Біля 80 % “вигульної птиці” зараз знаходяться в приміщенні. 

Photo: ANP / Remko De Waal 
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Структура ринку курячого м’яса за кордоном  
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КУРИ в сучасному птахівництві (модель) 

І. М’ясо:  

-курчат-бройлерів; 

-курчат-ростерів; 

- курей для бульйону; 

- півнів для холодцю 

ІІ. Харчове яйце 
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КУРИ це – м’ясо 

та яйце 

і це все Україна може та повинна виробляти  - годувати українців та УВЕСЬ світ 



Асортимент курей (перелік  фірм)  для утримання в умовах 

альтернативного та органічного виробництва  

Закордонні 
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Українські  - ДДСП НААН 

Геркулес кольоровий 

ГРАЙ 

Українські 

чорні та 

зозулясті 

LOHMANN 

TIERZUCHT GmbH, 

DUAL  

Hubbard  

Redbro M, S, JA 57 

BABOLNA 

TETRA Ltd 

HB =home 

broiler 

Cobb-Vantress Inc.  

Cobb Sasso150 

Aviagen, 

Rowan Ranger 



 Інтернет-сайт www.avianua.com щодоби переглядає близько 

300 унікальних відвідувачів з України і з-за кордону. 

Інтернет-сайт ДДСП НААН www.avianua.com 

http://www.avianua.com/
http://www.avianua.com/
http://www.avianua.com/
http://www.avianua.com/
http://www.avianua.com/


заступник директора з наукової 

роботи,  

доктор сільськогосподарських наук  

Катеринич Олег Олександрович 

Тел. 0969213974 
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