
Аналіз сучасного стану чисельності поголів’я птиці в Україні

Вступ

Птахівництво в Україні є перспективним

напрямом агробізнесу, що обумовлюється

економічною ефективністю ведення галузі.

Перспективність і динамічність птахівництва є

наслідком високої плодовитості і скоростиглості

птиці. В Україні налічується значна кількість

птахогосподарств різної потужності. Також

в Україні значно поширене вирощування птиці

в умовах особистих господарств населення.
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Матеріали і методи

Ми проаналізували дані Державної служби

статистики України щодо загальної кількості

поголів’я свійської птиці в Україні, яку утримують

в умовах господарств усіх категорій за регіонами

без урахування тимчасово окупованих станом на

01 січня 2022 р. (http://www.ukrstat.gov.ua/).

Висновки

Поголів’я свійської птиці, яку утримують у всіх

категоріях господарств в Україні, станом на 01 січня

2022 р. складає 202243,1 тис. гол. і має незначну

тенденцію до збільшення порівняно з 2021 р. — на

0,8%. Поголів'я птиці, утримуваної в умовах

спеціалізованих підприємств, збільшилося на 3,4%,

тоді як чисельність поголів'я птиці, яку утримують

в умовах особистих господрарств населення, загалом

скоротилося на 2,4%.

Результати й обговорення

Загальна кількість поголів’я птиці в Україні в 2022 р. складає 202243,1 тис. гол. проти 200651,1 тис. гол. в 2021 році, що

становить 100,8%. Найбільша кількість поголів’я птиці в господарствах усіх категорій зосереджена у Вінницькій та Черкаській

обл. — 38064, 2 тис. гол. та 25423,8 тис. гол відповідно. Тенденцію до збільшення поголів’я в 2022 р. зареєстровано у більшості

адміністративних територій України: у Вінницькій обл. — 113,2%, Дніпропетровській — 105,6%, Львівській — 112,3%,

Миколаївській — 101,9%, Полтавській — 112,1%, Сумській та Черкаській — 101,2% і 101,7% відповідно. В 2022 р. зареєстровано

збільшення чисельності поголів’я птиці, утримуваної в умовах птахопідприємств, порівняно з минулим роком — на 103,4%. Ці

показники складають 113478,9 тис. голів в 2022 р. проти 109737, 0 тис голів у 2021 р. Динаміку збільшення поголів’я птиці, яку

утримують в умовах господарств, у 2022 р.у % до 2021 р. виявили в таких областях: Вінницькій — 117,8%, Волинській — 100,7%,

Дніпропетровській — 108,8%, Закарпатській — 123,7%, Львівській — 126,0%, Миколаївській — 138,6%, Полтавській — 129,6%,

Черкаській — 102,3%. Найбільше збільшення чисельності поголів’я птиці, утримуваної в умовах промислового птахівництва

протягом звітного періоду, виявлено в Чернігівській обл. — 140,4%. Найбільша кількість поголів’я птиці, яку утримують в умовах

особистих господарствах населення, зосереджена у Київській і Вінницькій обл. — 8856,3 тис. голів і 7684,6 тис. голів,

а найменша в Миколаївській — 1625,6 тис. голів, Одеській — 1779,9 тис. голів та Запорізькій — 1755,3 тис. голів; нарощування

чисельності поголів’я всіх видів птиці виявили у таких областях, як Львівська — 101,4%, Полтавська — 103,3%, Рівненська —

100,1% та Сумська — 101,8%.
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