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Розкрито питання розвитку галузі бджільництва в Україні. Висвітлено проблему 
галузі – сконцентрованість виробництва у приватному секторі. Оцінено фактичні резуль-
тати розведення бджіл в Україні у господарствах різних форм власності, виробництво 
та експорт меду за 19 дослідних років (із 2000 по 2019 рік). 

Найбільша кількість бджолиних сімей була зафіксована у 2005 році – 3369 тисяч сімей, 
через п’ять років їх кількість зменшилася на 447,5 тисяч сімей, що становило 13,3%. 
Зменшення кількості сімей спостерігалося протягом наступних шести років (у 2015 році 
на 23,1%, у 2016 – на 26,3% порівняно із 2005 роком). Протягом останніх трьох років 
(2017-2019 роки) спостерігалося збільшення бджолиних сімей із 6,2 до 5,9% порівняно 
з 2016 роком.

Основний продукт, який отримують від бджіл, – мед. Його виробництво протя-
гом дослідного періоду коливалося від 71 462 тонн (2005 рік) до 52 439 тонн (2000 рік). 
Збільшення кількості бджолиних сімей дало можливість збільшити виробництво меду 
у 2017 році на 11,7%, у 2018 році – на 20,2%, у 2019 році – на 17,9%. Основна частка 
виробництва меду припадає на господарства населення, що становило у 2019 році 98,9%.
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Вивчення можливих шляхів прискореного розвитку галузі бджільництва та форму-
вання ринку його продукції нині набуває пріоритетного значення, оскільки важливою 
статтею експортного потенціалу аграрного сектору України потенційно може стати 
саме продукція галузі бджільництва. Із 2015 року відбувається поступове збільшення реа-
лізаційної ціни на мед. Так, у вказаний вище рік ціна становила 1398,1 долара США, що на 
6,0% менше порівняно із 2017 роком і на 20,4% – із 2018 роком. У 2016 році реалізаційна 
ціна на мед була найнижчою протягом останніх чотирьох років, різниця становила від 
24,4 до 30,93 долара США за тонну. Зниження закупівельної ціни на мед призвело до змен-
шення кількості бджолиних сімей саме у цей період. 

Україна протягом 2015-2018 року активно нарощує обсяги експорту меду до рекордних 
майже 68 тисяч тонн у 2017 році. Головні покупці у 2018 році – Німеччина (12 317 тисяч 
тонн), Польща (8720 тисяч тонн) та США (7072 тисячі тонни меду).

Ключові слова: бджолині сім’ї, мед, експорт, ціна меду, країни ЄС.

Ovdiienko A.M., Ovdiienko K.T., Korbych N.M. Beekeeping of Ukraine: production 
and export

The issue of the development of the beekeeping industry in Ukraine is revealed. The problem 
of the industry – the concentration of production in the private sector – is highlighted. The actual 
results of beekeeping in Ukraine in farms of various forms of ownership, production and export 
of honey for 19 research years (from 2000 to 2019) are evaluated.

The largest number of bee families was observed in 2005 – 3369 thousand families, five 
years later their number decreased by 447,5 thousand families, which was 13,3%. The decrease 
in the number of families was observed over the next six years, so in 2015 by 23,1%, in 2016 – 
26,3% compared to 2005. Over the last three years (2017-2019) there has been an increase in bee 
families, respectively, from 6,2 to 5,9% compared to 2016.

The main product obtained from bees is honey. Its production during the research period 
ranged from 71462 tons (2005) to 52439 tons (2000). The increase in the number of bee families 
made it possible to increase honey production in 2017 by 11,7%, in 2018 – by 20,2% and in 2019 – 
by 17,9%. The main share of honey production falls on households, which in 2019 was 98,9%.

The study of possible ways of accelerated development of the beekeeping industry 
and the formation of the market of its products is now a priority, as the products of the beekeeping 
industry can potentially be an important item of the export potential of the agricultural sector 
of Ukraine. It is noted that since 2015 there has been a gradual increase in the selling price 
of honey. In 2015, the price was 1398,1 U.S. dollar, which is 6.0% less than in 2017 and 20,4% 
less than in 2018. In 2016, the selling price of honey was the lowest in the last four years, 
the difference was from 24,4 to 30,93 U.S. dollar per ton. The decrease in the purchase price 
of honey led to a decrease in the number of bee families during this period.

Over 2015-2018 Ukraine was actively increasing the volume of honey exports to a record 
almost 68 thousand tons in 2017. The main buyers in 2018 were Germany (12 317 thousand 
tons), Poland (8720 thousand tons) and the USA (7072 thousand tons).

Key words: bee families, honey, export, honey price, EU countries.

Постанова проблеми. Бджільництво в Україні – галузь сільського господар-
ства з багатотисячною історію та досвідом, спеціалісти якої займаються вироб-
ництвом меду, воску, пилку, прополісу, маточного молочка, бджолиної отрути 
для харчових, медичних, парфумерно-косметичних та інших цілей. Україна – це 
медовий край, в якому є всі умови для успішного ведення пасічницької справи. 
Сприятливий клімат, а також близько тисячі різних видів медоносів, серед яких 
половина – це лікарські рослини. Три власні породи бджіл, кожна виведена для 
основних біомів України: карпатська, поліська та степова [1, с. 89; 2; 3, с. 191].

Вивчення можливих шляхів прискореного розвитку галузі бджільництва 
та формування ринку його продукції нині набуває пріоритетного значення, 
оскільки важливою статтею експортного потенціалу аграрного сектору України 
потенційно може стати саме продукція галузі бджільництва [4, с. 89].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Україну визнають батьківщиною 
культурного бджільництва у світі. Важливим показником господарської діяль-
ності галузі є виробництво меду. Україна входить у п’ятірку країн – найбільших 
виробників цього продукту. Щороку до країн ЄС експортуються значні обсяги 
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українського меду, що свідчить про потенціал цієї галузі та визначає потребу 
у розвитку бджільництва [5, с. 216; 6, с. 189]. Доведено, що розвиток і спеціалі-
зація бджільництва в Україні сформувалися історично під впливом кліматичних 
і природних умов, поширення різних порід бджіл та особливостей медоносної 
флори [7, с. 258–268; 8, с. 40]. 

Постановка завдання. Метою роботи був аналіз та узагальнення відомостей 
із наукових, публіцистичних джерел і статистичних даних щодо стану галузі 
бджільництва протягом останніх 19 років в Україні та експорту головної продук-
ції галузі бджільництва – меду. Завданням було проаналізувати наукові публікації, 
методичні матеріали та інтернет-ресурси за дослідною тематикою.

Виклад основного матеріалу дослідження. Основними засобами виробни-
цтва в галузі бджільництва є бджолині сім’ї. Їх кількість протягом дослідного 
періоду змінювалася. Так, у 2019 році в Україні нараховувалося 2633,2 тисячі 
бджолиних сімей (табл. 1).

Таблиця 1
Кількість бджолиних сімей, тис.

Показник 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Бджолині сім’ї, 
тис., усього 2849,3 3369,0 2921,5 2590,0 2487,1 2642,2 2601,0 2633,2

За категоріями господарств
Підприємства 334,0 184,3 95,4 49,9 47,1 43,6 48,2 40,7
у тому числі 
фермерські 
господарства

7,2 10,0 8,8 5,6 5,3 5,1 5,0 4,6

Господарства 
населення 2515,3 3184,7 2826,1 2540,1 2440,0 2598,6 2552,8 2592,5

Джерело: розраховано за даними статистичної звітності [9]

Згідно статистичних даних, кількість бджолиних сімей за аналізований 
період не мала постійної чисельності. Так, найбільша кількість була зафіксо-
вана у 2005 році – 3369 тисяч сімей, через п’ять років їх кількість зменшилася 
на 447,5 тисячі сімей, що становило 13,3%. Зменшення кількості сімей спостері-
галося протягом наступних шести років (у 2015 році на 23,1%, у 2016 – на 26,3% 
порівняно із 2005 роком). Останніми трьома роками (2017-2019 роки) спостеріга-
ється збільшення бджолиних сімей із 6,2 до 5,9% порівняно із 2016 роком.

У розрізі розподілу бджолиних сімей за категоріями господарств зафіксовано, 
що більшість із них знаходиться у власності населення – 2592,5 тисячі сімей. 
У відсотковому співвідношенні 98,4% сімей знаходиться у власних пасіках насе-
лення і лише 1,6% – на підприємствах (рис. 1).

Аналогічна закономірність спостерігалася протягом усього дослідного 
періоду. Так, у власності населення було від 88,3 до 98,4% від загальної кілько-
сті бджолиних сімей в Україні із найбільшою кількістю в останній рік на рівні 
98,4%, що пов’язано з пріоритетами населення щодо виробництва власної еколо-
гічно чистої продукції.

Основний продукт, який отримують від бджіл, – мед. Його виробництво про-
тягом дослідного періоду коливалося від 71 462 тонн (2005 рік) до 52 439 тонн 
(2000 рік). Дані наведено у табл. 2.
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2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019

11,7 
5,5 3,3 1,9 1,9 1,7 1,9 1,6 

88,3 
94,5 96,7 98,1 98,1 98,3 98,1 98,4 

Підприємства: Господарства населення 

Рис. 1. Частка бджолиних сімей за категоріями господарств

Таблиця 2
Виробництво меду в господарствах країни

Показник 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Мед, усього т 52 439 71 462 70 873 63 615 59 294 66 231 71 279 69 937

За категоріями господарств
Підприємства 3564 2461 1620 918 901 847 890 787
у тому числі 
фермерські 
господарства

83 117 215 120 124 111 120 98

Господарства 
населення 48 875 69 001 69 253 62 697 58 393 65 384 70 389 69 150

Аналіз показників виробництва меду протягом останніх чотирьох років 
(2016-2019 роки) показав, що кількість продукції залежить від кількості бджо-
линих сімей. Збільшення кількості бджолиних сімей дало можливість збільшити 
виробництво меду у 2017 році на 11,7%, у 2018 році – на 20,2%, у 2019 році – на 
17,9%. Коливання виробництва меду пов’язано як із кількістю бджолиних сімей, 
так і з впливом навколишнього середовища (погодні умови), а також реалізацій-
ною гуртовою ціною меду за кілограм одержаної продукції. 

Основна частка виробництва меду припадає на господарства населення, що 
становило у 2019 році 98,9% (рис. 2).

Лише на початку 2000 років було зафіксований вищий відсоток виробництва 
меду на підприємствах – 6,8%. Починаючи із 2005 року, відбувається посту-
пове зниження виробництва меду на підприємствах із 3,4% до 1,1% в останній 
дослідний рік.

Кількість меду та його реалізаційна ціна залежать від обсягу пропозиції, струк-
тури збуту, платоспроможності споживачів, сезону продажу. Згідно даних Про-
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довольчої та сільськогосподарської організації об’єднаних націй (далі – FAO), за 
аналізований період має місце загальна тенденція підвищення реалізаційних цін 
на мед (рис. 3).

 

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019

6,8 3,4 2,3 1,4 1,5 1,3 1,2 1,1 

93,2 96,6 97,7 98,6 98,5 98,7 98,8 98,9 

Підприємства Господарства населення 

Рис. 2. Частка виробництва меду за категоріями господарств, %

 

1398,1 

1373,9 
1482,1 

1683,2 

Ціна меду за тонну, $ 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Рис. 3. Реалізаційна ціна меду 
Джерело: розраховано за даними FAO)

Із 2015 року відбувається поступове збільшення реалізаційної ціни на мед. Так, 
у 2015 році ціна становила 1398,1 долара США, що на 6,0% менше порівняно із 
2017 роком і на 20,4% порівняно із 2018 роком. У 2016 році реалізаційна ціна на 
мед була найнижчою протягом останніх чотирьох років, різниця становила від 
24,4 до 30,93 долара США за тонну. Зниження закупівельної ціни на мед призвело 
до зменшення кількості бджолиних сімей саме у цей період (табл. 1).
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Україна – один із найбільших світових виробників меду, а також другий (після 
Китаю) найбільший експортер меду до Європейського Союзу (далі – ЄС). Так, 
у 2016 році частка України становила близько 19% у загальних поставках меду 
до ЄС. Обсяги експорту меду до ЄС зросли більше ніж у чотири рази протягом 
останніх п’яти років [11, с. 266–268]. Україна протягом 2015-2018 років активно 
нарощувала обсяги експорту меду до рекордних майже 68 тисяч тонн у 2017 році 
(рис. 4). Така кількість реалізаційного меду принесла державі 133 943 тисячі 
доларів США прибутку. Проте вже у 2018 році прибутки від експорту меду у різні 
країни знизилися на 26,8%. 

 

36013 56968 67907 49366 

83982 97258 
133943 

97985 

2015 2016 2017 2018

ЕКСПОРТ МЕДУ 
 

Export Quantity, т Export Value, тис. $ 

Рис. 4. Динаміка експорту меду

Український мед здебільшого експортують до країн Європейського Союзу 
(70% обсягу). Головні покупці у 2018 році – Німеччина (12 317 тисяч тонн) 
і Польща (8720 тисяч тонн). Мед українських пасічників експортують до США 
(7072 тисячі тонн) і Канади (22 тонни). Поки що невелика частка загального екс-
порту зосереджена на Ближньому Сході й азійських ринках (наприклад, у Япо-
нію експортували 160 тонн) (рис. 5).
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Рис. 5. Експорт меду до країн-експортерів, тис. т

Висновки і пропозиції. Останніми роками в Україні зафіксовано зростання 
обсягів виробництва меду та його експорту до міжнародних ринків. Основними 
засобами виробництва в галузі бджільництва є бджолині сім’ї, кількість яких про-
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тягом дослідного періоду змінювалася. Так, у 2019 році в Україні нараховувалося 
2633,2 тисячі бджолиних сімей, від яких було одержано 69 937 тонн меду. Україна 
протягом 2015-2018 років активно нарощувала обсяги експорту меду до рекорд-
них майже 68 тисяч тонн у 2017 році. Головні покупці у 2018 році – Німеччина 
(12 317 тисяч тонн), Польща (8720 тисяч тонн) та США (7072 тисячі тонн).
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