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Ринок живця 
Після тритижневого відновлення, ціни закупівлі свиней забійних кондицій послабилися на 3,6%. 

Так, за підсумками щотижневого моніторингу цін на свинину живою масою, середня ціна 24-го 

тижня «просіла» до 44,6 грн/кг, що 1,65 грн/кг нижче ніж попереднього. 

Цього тижня промислові виробники свинини реалізували товарне поголів’я на 1-2 грн/кг 

дешевше ніж тижнем раніше. У наслідок цього діапазон закупівельних цін понизився до 43-

45,5  грн/кг. По завершенні тривалих святкових вихідних продажі очікувано послабилися, що 

мало негативний вплив на настрої представників м’ясопереробної галузі. Так, за відгуками 

постачальників живця вже серед тижня звучали заклики переглянути ціни реалізації. 

Тим не менш, виробники свинини не мають наміру переглядати мінімальну цінову позначку у 

ході цих торгів. Оператори відзначають, що попит є, а досить різке підвищення температур вже 

незабаром відіб’ється на об’ємах пропозиції живця та середній вазі тварин. Враховуючи 

регіональну неоднорідність пропозиції товарних свиней, діапазон цін може звузитися на 0,5-

1  грн/кг. Проте продажі свиней забійних кондицій за ціною, нижчою за цьоготижневу 

мінімальну позначку, якщо і матимуть місце, то виключно епізодично.  

 
Динаміка закупівельних цін на живець свиней І-ї категорії потижнево, 2019-2020 рр. 

Джерело: Аналітичний відділ АСУ 

 

У травні об’єми імпорту свинини зросли втричі 
Упродовж травня надходження м’яса свиней з-за кордону активізувалося: за останній  місяць 

весни Україна імпортувала 3,2 тис. т свіжого, охолодженого та мороженого м’яса свиней, що 

втричі більше ніж у попередньому місяці.  

Збільшенню об’ємів імпорту м’яса свиней протягом травня сприяли активніші поставки з 

Канади, Польщі та Німеччини. Саме звідти цьогоріч завезли ¾ сукупних об’ємів імпортної 

свинини. Зокрема, з Канади протягом травня завезли понад 1 тис. т мороженої свинини 

сукупною вартістю 2,3 млн тобто понад третину завезеного з початку року. З Польщі 

імпортували майже 0,8 тис. т свинини (понад 66% надходжень за 5 місяців), з Німеччини — 0,43 

тис. т, що відповідає половині надходжень м’яса свиней станом на кінець травня.  

У якості ключової причини такого пожвавлення імпорту експерти відзначають відчутно нижчі 

ніж у кінці минулої весни глобальні ціни на свинину. При цьому, середній рівень внутрішніх цін 

закупівлі у травні був на 2% вищим ніж роком раніше.  
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Наразі травневі обсяги імпорту найбільші за період з початку року та складають 48% 

надходжень свинини за п’ять місяців. З іншого боку, надходження свинячої сировини упродовж 

перших чотирьох місяців було малоактивним. Тож навіть з урахуванням такого сплеску 

імпортної активності зовнішня пропозиція свинини цьогоріч менша ніж у 2019-му — на 35% у 

натуральному вираженні та на 27% у валютному еквіваленті. Тоді за п’ять місяців на внутрішній 

ринок надійшло понад 10 тис. т свіжого, охолодженого та мороженого м’яса свиней сукупною 

вартістю 19,1 млн дол. США. 

 

Ціни на свинину в світі: підсумки травня 
За травень ціни на свинину в світі втратили 2% порівняно з попереднім роком: глобальні 
котирування на свинину продовжили низхідний рух під тиском надлишкової пропозиції з боку 
найбільших країн-постачальників. Послаблення карантинних заходів у другій половині місяця, 
зокрема у країнах Східної Азії, поки не стало «поворотною точкою» для ринку м’яса. Тож, хоча 
у кінці місяця закупівельна ціна на свинину в окремих країнах потроху почала відновлюватися, 
це не дало достатньої підтримки для середньомісячної позначки. 
Бразильський ринок свинини відчув пожвавлення у травні. Так, активніший попит 
демонстрували як закупівельники, так і роздрібні мережі. Крім того, підтримкою для цін на 
свиней забійних кондицій слугував активний експорт. Тож, не зважаючи на здороження 
окремих кормових інгредієнтів (кукурудзи та соєвої макухи), платоспроможність виробників 
свинини трохи покращилася порівняно з попереднім місяцем. З іншого боку, не дивлячись на 
реабілітацію внутрішніх котирувань, середній показник за підсумками травня зупинився на 
позначці 1,0 дол. США/кг забійною масою, що на 10% поступається квітневому рівню. Проте вже 
у червні активність закупівлі живця може «просісти» через вимушене закриття одного з 
переробних майданчиків компанії JBS через поширення коронавірусу серед персоналу. 

 
Європейські ціни на свинину в кінці весни продемонстрували позитивне коливання. Оскільки це 
був перший приріст цін з березня, а також після досягнення «дна» у другій декаді травня, 
середній показник місяця— 1,78 дол. США/кг забійною масою — поступився квітневому на 10% 
чи 0,2 дол. США/кг. Відновленню цін сприяла активізація як зовнішньої торгівлі (зокрема, з 
азійськими країнами), так і внутрішньої реалізації по мірі відновлення роботи закладів 
громадського харчування. Тим не менш, експерти ринку відзначають значні перехідні залишки 
живця на ринку, тож оператори поки утримуються від надто оптимістичних прогнозів. 
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Поступове відновлення роботи м’ясопереробних підприємств у США на початку травня дещо 
покращило ситуацію для тамтешніх свинарів: протягом другої декади місяця спостерігалося 
відновлення котирувань, підтримане жвавим внутрішнім попитом та активним імпортом. Тим 
не менш, на ціну закупівлі продовжила тиснути «перевантаженість» забійних потужностей. Втім, 
відновлення котирувань у середині місяця дещо зменшило «відрив» травневого індексу від 
квітневого: середня ціна кілограму свинини забійною вагою в Сполучених Штатах становила 
0,84 дол. США/кг — на 3 центи чи 4% менше ніж місяцем раніше. Поступова нормалізація роботи 
на ринку, жвавий внутрішній попит, зниження середньої забійної маси тварин через спекотні 
погодні умови слугуватиме факторами підтримки для цін на американську свинину в червні. 
Проте загострення політичних розбіжностей між США та Піднебесною та менша імпортна 
активність з боку другої може знову потягнути ціни донизу.  

Канадська ціна на свинину, навпаки, у травні була більш ніж на третину вищою ніж місяцем 
раніше (1,41 дол. США/кг), що позитивно вплинуло на індекс глобальних котирувань. Так, 
оператори та експерти галузі відзначили «стрибок» реалізації свиней усіх вагових категорій на 
початку місяця, що відзначилося на цінах закупівлі. Проте вже у другій та третій декаді травня 
вони знову послабилися, хоча й не досягли мінімальної позначки, яку фіксували у квітні. 
Чинниками, що продовжують тиск на ціну канадської свинини є «прив’язка» до сусіднього 
американського ринку та значні «перехідні залишки» товарного поголів’я, якому доводиться 
«помандрувати» далі ніж зазвичай перед забоєм. 

 
Ціни на свинину в  РФ  у першій половині травня відчутно послабилися після піку, який 
передував святковим вихідним на його початку. Реабілітація котирувань у третій декаді травня 
зменшила розрив між середньою позначкою за цей та попередній місяць до 5% чи 0,1 дол. 
США/кг забійною масою — 1,64 дол. США/кг проти 1,74 дол. США/кг, відповідно. Незначні 
коливання цін на свинину в країні з одного боку, пов’язані з умовністю та неоднорідністю 
карантинних заходів в країні, а також з меншою інтегрованістю тамтешнього ринку свинини з 
глобальним. 

 

Середній рівень цін на свинину забійною масою в окремих країнах світу та глобальний індекс 

цін на свинину в травні 2020 рр. 

Джерело: Аналітичний відділ АСУ за даними pig333.com, ec.europa.eu, oanda.com 
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Хоча послаблення карантинних заходів найперше відчули саме оператори китайського ринку, 
ціни на свинину в Піднебесній продовжили низхідний рух упродовж трьох перших тижнів 
травня. Лише у останній тиждень весни відбулося незначне позитивне коливання цін закупівлі 
товарних свиней. Причинами такої цінової динаміки є поступовий приріст внутрішнього 
виробництва свинини завдяки заходам державної підтримки сектору, повільніше відновлення 
роботи закладів громадського харчування, а також регулювання внутрішніх цін за рахунок 
випуску на ринок мороженої свинини з держрезервів. У наслідок цього середня ціна травня на 
12% нижча ніж у попередній місяць — 5,75 дол. США/кг. 

 
У Південній Кореї, навпаки, ціна зростала протягом усього травня, у результаті чого середня 
позначка додала 19% до квітневої, склавши 5,7 дол. США/кг забійною масою. Основним 
драйвером такого приросту слугував підвищений попит покупців на охолоджену свинину в 
мережах роздрібної торгівлі, адже за час карантину населення «переорієнтувалося» на страви, 
приготовані вдома. Додатковим стимулом для цього стало субсидіювання населення з боку 
держави з метою відновлення внутрішнього споживання після пандемії.

 

В Україні середній рівень цін закупівлі живця був на 2% вищим ніж у травні 2019-го, проте на 
2,3% поступився квітневому показнику, склавши 44,15 грн/кг 

 

АЧС  
• АЧС у світі за підсумками травня: після місяця відносного «затишшя», поширення африканської 

чуми свиней знову набирає обертів: хворобу вперше офіційно підтвердили в Індії, а в Україні 
після 7-тижневої «перерви» виявили одразу два спалахи. 

• За період з початку року зареєстрували 12 випадків АЧС в Україні. Карантин продовжує діяти 
у 4 неблагополучних по АЧС пунктах  4 областей України:  в Херсонській (1), Запорізькій 
(1), Сумській (1) та Тернопільській (1)). 

• РФ: новий спалах АЧС у Смоленській області. 

• Аналітики прогнозують, що відновлення галузь свинарства в Китаї та В’єтнамі після АЧС 
триватиме близько 10 років. 
 

Інші новини галузі 
• National Hog Farmer та компанія Genesus оприлюднили новий перелік 34 найпотужніших 

виробників свинини, які разом утримують більше 11,5 млн голів свиноматок.  

• ФАО прогнозує, що цьогоріч світове виробництво м’яса скоротиться на 1,7%. 

• Українських свинарів звільнили від сплати ПДВ за імпортованих чистопорідних тварин. 

• 10 червня АСУ, ВАР та агроконсалтингова компанія Dykun провели навчальну online-
конференція «Свинарство в Україні: виклики 2020-2025». 

• КМУ 10 червня призначили Романа Лещенка головою Держгеокадастру. 

• Україна зніме обмеження на купівлю земель сільськогосподарського призначення тільки після 
того, як забезпечить вітчизняним фермерам доступ до дешевих кредитів. 
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