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Наведено статистичні дані щодо ринку кормів для тварин в Україні та 

світі. Проаналізовано класифікацію товарів для домашніх тварин згідно з чинними 
в Україні класифікаторами. Розглянуто групування цих товарів у відомих універ-
сальних та спеціалізованих iнтернет-магазинах. Розроблено класифікацію кормів 
для домашніх тварин.  

Ключові  слова:  асортимент, класифікація, корми для домашніх тварин, 
товари для домашніх тварин. 

Постановка проблеми. Асортимент товарів для домашніх тварин 
є дуже широким і містить різні підгрупи. Перспективність ринку цих 
товарів підтверджується даними щодо ринку кормів для домашніх 
тварин (КДТ). Так, обсяг світового ринку КДТ у 2018 р. оцінювався 
у 87.08 млрд дол. США [1]. Спостерігається тенденція зростання обся-
гів імпорту кормів для котів та собак, розфасованих для роздрібного 
продажу (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Світові обсяги імпорту кормів для собак і котів у 2015–2019 рр. 

Джерело:  побудовано автором за [2]. 

                                                           
0 ©  Олена Сім’ячко, 2020 
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Загальний невикористаний експортний потенціал кормів для собак 

і котів – 8.7 млрд дол. США [3]. Частка продуктів для годівлі тварин 
у загальному обсязі імпорту в Україну в 2011–2019 рр. становила у се-
редньому 0.34 %, коливаючись від 0.26 % у 2011 р. до 0.43 % у 2014 р. 
До 2014 р. в Україні спостерігалася тенденція зростання фізичних обсягів 
імпорту кормів для котів та собак (рис. 2). Після суттєвого падіння 
у 2014–2015 рр. далі цей показник почав зростати, перевершивши у 2019 р. 
рівень 2011 р. 

 
Рис. 2. Обсяги зовнішньої торгівлі кормами для собак та котів, 

розфасованими для роздрібного продажу, в Україні у 2011–2019 рр. 

Джерело:  побудовано автором за даними [4]. 

Тенденція зростання обсягів вітчизняного виробництва кормів 
для собак і котів була помітною навіть у кризових для країни 2014–
2015 рр. (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Виробництво кормів для собак і котів,  

розфасованих для роздрібної торгівлі, в Україні у 2013–2019 рр. 

Джерело:  побудовано автором за даними [5]. 
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В Україні у 2017–2019 рр. категорія "Тварини – домашні улюб-

ленці та корми для них" у структурі роздрібного товарообороту зай-
мала частку 0.3–0.4 %. Обсяг роздрібного товарообороту за цей період 
зріс у 2.2 раза, з 1612.5 млн грн у 2017 р. до 3493.4 млн грн у 2019 р. 
За перше півріччя 2020 р. цей показник перевершив рівень, досягнутий 
у 2017 р., і становив 57 % рівня 2019 р. [6]. 

Ринок промислових кормів для непродуктивних тварин є одним 
із найдинамічніших у світі [7]. І це лише одна з підгруп в асортименті 
товарів для домашніх тварин. Проте інші підгрупи цих товарів у віт-
чизняній літературі майже не висвітлюються, відсутні праці щодо 
класифікації асортименту товарів для тварин. Це визначає актуаль-
ність теми дослідження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням аналізу 
ринку КДТ присвячено низку праць вітчизняних науковців. 

У своїх дослідженнях С. О. Сіренко [1] та М. М. Мамчин [8], 
аналізуючи стан ринку КДТ, описують основних його учасників в Україні, 
результати опитування споживачів щодо їхньої лояльності до торгових 
марок кормів для собак і котів, споживчих переваг щодо цих товарів.  

Праця М. С. Хімич [7] стосується аналізу структури вітчизня-
ного ринку кормів для непродуктивних тварин (собак і котів). 

Крім того, існують окремі публікації в Інтернеті стосовно укра-
їнських виробників товарів для тварин [9], виробництва одягу для 
тварин [10] й асортименту іграшок для них [11]. 

Проте аналіз останніх публікацій засвідчив відсутність робіт, 
присвячених класифікації товарів для тварин. 

Мета статті – на основі аналізу асортименту товарів для до-
машніх тварин розробити класифікацію кормів для них. 

Матеріали та методи. Під час дослідження застосовано загально-
наукові та спеціальні методи пізнання економічних процесів: аналізу 
та синтезу, системного підходу, порівняння й узагальнення. Інформа-
ційна база дослідження: офіційні дані Державної служби статистики 
України та Державної фіскальної служби України, а також представ-
лений в інтернет-магазинах асортимент товарів для домашніх тварин, 
зокрема корми. 

Результати дослідження. В Україні товари класифікуються відпо-
відно до класифікаторів ДК 016-2010 "Державний класифікатор про-
дукції та послуг" та ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник", 
а також Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяль-
ності (УКТЗЕД), що є товарною номенклатурою Митного тарифу Укра-
їни. Згідно з чинними класифікаторами окремі групування, що безпосе-
редньо стосуються товарів для домашніх тварин, передбачені лише для 
кормів та щіток для догляду за тваринами. Так, корми готові для домаш-
ніх тварин відповідно до ДК 016-2010 [12] мають код 10.92.10-00.00, 
щітки для догляду за тваринами – 32.91.11-50.00; згідно з ДК 021:2015 
корм для домашніх тварин позначається кодом 15713000-9 [13]. По-
дальшої деталізації ці групування відповідно до ДК 016-2010 та 
ДК 021:2015 не мають. 
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Згідно з УКТЗЕД корми для домашніх тварин належать до роз-

ділу ІV "Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої 
і оцет; тютюн та його замінники", групи 23 "Залишки і відходи харчової 
промисловості; готові корми для тварин", товарної позиції 2309 "Про-
дукти, що використовуються для годівлі тварин", яка містить 2 товарні 
підпозиції: корм для собак або котів, розфасований для роздрібної 
торгівлі; інші. На рівні товарних категорій корм для собак або котів, 
розфасований для роздрібної торгівлі, класифікується за вмістом крох-
малю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальто-
декстрину, молочних продуктів. Товарна підпозиція "інші", крім гру-
пувань за зазначеною вище ознакою, також містить товарні категорії: 
розчинні рибні продукти або продукти з морських ссавців, залишки 
від виробництва крохмалю з кукурудзи та інші. 

Для групування асортименту товарів для тварин відомі інтернет-
магазини використовують різні підходи (табл. 1). 

Таблиця 1 
Групування товарів для домашніх тварин 

Позиція 
класифікації 

Інтернет-магазин 

Rozetka Metro Ашан Novus 
Zoo, Zootovary.com, 

Barbos.com.ua, Zooshara 

Категорія Зоотовари 
Товари  

для тварин 
Все  

для тварин 
Для тварин Товари для тварин 

Групування 
асортименту 

Коти  
Корми  

для тварин 
Корм  

для тварин 
Харчування Коти 

Собаки  
Іграшки  

та аксесуари
Іграшки  

для тварин 
Догляд  Собаки 

Птахи  
Наповнювачі 
для туалетів 

Аксесуари 
для тварин 

– Птахи  

Гризуни  – 
Гігієна  

та догляд 
за тваринами

– Гризуни 

Риби – – – Риби 
Рептилії  – – – Рептилії  

Тхори  – – – 
Тхори (Zootovary.com, 

Barbos.com.ua, Zooshara) 
Засоби  

від паразитів 
– – – 

Коні (Zootovary.com, 
Barbos.com.ua) 

Засоби для 
прибирання  

за тваринами 
– – – Ставок (Zootovary.com) 

Тваринництво  – – – Бджоли (Zootovary.com) 
Ставок  – – – – 
Мурахи  – – – – 

Джерело:  побудовано автором за [12–20].  

За результатами аналізу асортименту товарів інтернет-магази-
нів [14–20] встановлено, що для групування категорії "Товари для тва-
рин" (або інший варіант назви – "Зоотовари") у спеціалізованих інтернет-
магазинах [17–20], а також інтернет-магазині Rozetka на найвищому 
рівні класифікації використано ознаку "Вид тварин". На наступному 
рівні товари для окремого виду домашніх тварин поділяються на 
групування "Корми", "Догляд та гігієна", "Іграшки", "Посуд" тощо. В 
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інтернет-магазинах відомих мереж супермаркетів – Ашан, Metro, 
Novus – навпаки: асортимент цих товарів поділяється на 2–4 підгрупи 
за їхнім функціональним призначенням ("Корм", "Іграшки", "Аксесуари", 
"Гігієна та догляд"), кожна з яких на наступному рівні, як правило, 
групується залежно від тварин, для яких призначено товари.    

За даними [14], найбільшу частку в асортименті товарів для 
домашніх тварин займають корми (52.1 % із 1103 асортиментних пози-
цій), на другому місці – "Туалети, наповнювачі та аксесуари" (13.3 %), 
на третьому – "Спальні місця та переноски" (9.4 %). Класифікацію 
кормів для домашніх тварин наведено в табл. 2, 3. 

 
Таблиця 2 

Класифікація кормів для собак та котів 

Ознака 
класифікації 

Класифікаційні угруповання 
Собаки Коти 

Вік  
Універсальний, для дорослих та літніх тварин 

Для цуценят і юніорів,  
для стартерів 

Для кошенят (до 12 міс.) 

Порода  Універсальний, для окремої породи 

Розмір 
Для міні (до 5 кг), дрібних (5–10 кг), 
середніх (10–25 кг), великих (25–45 кг), 
гігантських (більше ніж 45 кг) порід 

– 

Тип корму 
Сухий, вологий, консерви, замінники молока 

Напіввологий, натуральна кормова 
суміш-добавка, кістки та ласощі 

Паштет 

Основне джерело 
протеїнів у кормі 

З курятини, свинини, яловичини, індички, баранини, кролятини, риби, 
морепродуктів, комах тощо; вегетаріанські 

Лікувально-
профілактичне 
призначення 

Гіпоалергенний, для стерилізованих тварин, при захворюваннях опорно-
рухового апарату, внутрішніх органів, ротової порожнини та зубів, порушеннях 

обміну речовин, для зміцнення імунної системи, для розвитку плоду 
При захворюваннях кровоносної 

системи, органів зору, для підтри-
мання здоров’я шкіри та шерсті 

При захворюваннях шкіри та шерсті, 
для контролю утворення грудок шерсті 

Спосіб життя, 
активність, стан 
організму 

Для активних, для малоактивних, для тварин після операцій та важких хвороб, 
для тварин-годувальниць, полегшений, повсякденний 

– Для котів, що живуть у приміщенні 
Залежно  
від типу і кольору 
шерсті 

– 
Для короткошерстих, довгошерстих 

порід; для білошерстих котів 

Клас  Економ, преміум, суперпреміум, холістик 
Вид паковання  Банка (бляшана, скляна), пакет, паучі, коробка 
Фасування  За вагою нетто 

Джерело:  побудовано автором за [14; 17]. 

Як свідчать представлені дані (див. табл. 2), асортимент кормів 
для собак і котів класифікується майже за ідентичними ознаками, він 
є складним (можна виділити щонайменше 10 ознак класифікації) і харак-
теризується, за даними [14], значною глибиною: 194 і 344 асортиментні 
позиції відповідно.  
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Таблиця 3 

Класифікація кормів для птахів, гризунів, риб та рептилій 

Ознака 
класифікації 

Класифікаційні угруповання 
Для птахів Для гризунів Для риб Для рептилій 

Тип  
харчування 

Для зерноїдних, 
комахоїдних, 
м’ясоїдних 

– 
Для всеїдних, 

рослиноїдних, хижих риб 

Для всеїдних, 
травоїдних, 
м’ясоїдних 
рептилій 

Вид 

Для канарок, папуг 
(у т. ч. окремо для 
видів папуг, як-от: 
амазон, ара, жако, 

корела, лорі, 
нерозлучники, німфи, 

розела, хвилястий) 

Для бурундуків, 
білок, дегу, 

карликових кроликів, 
кроликів, ласок, 

мишей, морських 
свинок, піщанок, 
тхорів, хом’яків, 
шиншил, щурів 

Для акваріумних сомиків, 
анциструсів, араван, боцій, 

гупі, дискусів, золотих 
линів, золотих орфій, 

золотих рибок, коропів, 
парчевих коропів, 

півників, ракоподібних 
риб, стерляді, цихлід та ін. 

Для жаб, змій, 
ігуан, тритонів, 
черепах, ящірок 

та ін. 

Середовище 
проживання, 
спосіб життя 

– 
Для акваріумних, 

ставкових, морських, 
донних риб 

Для сухопутних 
і водних рептилій 

Група 

Для тропічних, 
декоративних, 

екзотичних, диких 
птахів 

– 

Розмір 
Для великих, середніх 

і дрібних папуг 
– Для великих і дрібних риб 

– Вік – 
Універсальний, для мальків, 

молоді, дорослих риб 
Залежно від зони 
плавання корму 

– 
На дні, на поверхні води,  
у середньому шарі води 

Тип  
корму 

Суміші, палички, гранули, камінь Гранули, палички, порошок, рідина 

Молоко, мінеральні 
добавки, піски 

Консерви 
Пелетси, пластини, 

пластівці, таблетки, чипси 

Натуральний, 
консерви, 
змішаний 

Призначення 
Повсякденний, 

лікувальний 
Основний, 
додатковий 

– 
Основний, 

спеціальний, 
кормові добавки 

Вид  
паковання 

Банка, пакет, коробка Банка, пакет 
Контейнер, блістер – Відро, коробка – 

Фасування За вагою нетто За вагою чи об’ємом нетто 

Джерело:  побудовано автором за [14; 17; 18]. 

З наведених даних (див. табл. 3) випливає, що асортимент кормів 
для птахів та риб також є складним: запропонована класифікація міс-
тить 9 ознак – і значно менше ознак використано для класифікації 
асортименту кормів для гризунів та рептилій (5 та 7 відповідно).  

Висновки. Асортимент товарів для домашніх тварин налічує 
велику кількість різних видів товарів. Переважну частку в ньому зай-
мають корми. Розроблена у представленій роботі класифікація кормів 
для домашніх тварин свідчить про те, що асортимент цих товарів 
складний і може бути класифікований щонайменше за 5–10 ознаками 
залежно від виду домашньої тварини, для якої призначено корми.  

Ринок товарів для домашніх тварин в Україні є перспективним 
з огляду на його велику потенційну місткість, яка на сьогодні обмежена 
невисокою платоспроможністю населення. Асортимент товарів для до-
машніх тварин широкий і охоплює значну кількість асортиментних гру-
пувань та видів товарів. Наразі класифіковано асортимент кормів для 
домашніх тварин. Класифікація інших асортиментних групувань това-
рів для домашніх тварин буде предметом подальших досліджень. 
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Simiachko O. Pet food сlassification. 
Background. The assortment of products for pets is very wide and includes va-

rious subgroups. The promising market for these products is supported by data from the 
pet food market, which is one of the most dynamic in the world. However, other sub-
groups of these products are practically not covered in the domestic literature, there are 
no works on the classification of the assortment of goods for animals. 
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The aim of the article is to develop a classification of food for them based on an 

analysis of the assortment of products for pets. 
Materials and methods. General scientific and special methods of cognition 

of economic processes are applied: analysis and synthesis, system approach, comparison 
and generalization. Information base of the research: official data of the State Statistics 
Service of Ukraine and the State Fiscal Service of Ukraine, as well as the assortment 
of goods for animals presented in online stores. 

Results. In accordance with the current classifiers, separate groupings that directly 
relate to products for pets are provided only for feed and brushes for caring for animals. 
At the UKTZED product category level, dog or cat food packaged for retail is classified 
according to the content of starch, glucose or glucose syrup, maltodextrin or maltodextrin 
syrup, lactic products. 

According to the results of the analysis of the assortment of goods in the category 
"Products for animals" (or "Pet goods") in most online stores, including specialized ones, 
the attribute "Animal species" is used at the highest level of classification. At the next 
level of classification, products for a particular species of animals are divided into the 
groups "Food", "Care and hygiene", "Toys", "Utensils" and others. Another method to grou-
ping this category is that the assortment of these goods is divided into 2–4 subgroups 
according to their functional purpose ("Food", "Toys", "Accessories", "Hygiene and care"), 
and at the next level – by species of animals for which the goods are intended.    

The largest share in the assortment of products for pets is food. The assortment of 
food for dogs and cats is classified according to almost identical characteristics: depen-
ding on the age, breed, activity and state of the animal’s body, by the type of food, the 
main source of protein in the food, therapeutic and prophylactic purposes, class, type of 
packaging, mass or volume of feed in the package. The assortment of food for birds and 
fish is also complex: the proposed classification includes 9 characteristics. Significantly 
fewer traits were used to classify the assortment of food for rodents and reptiles (5 and 7 
traits, respectively). 

Conclusion. The market of goods for pets in Ukraine is promising, given its large 
potential capacity, which today is limited by the low paying capacity of the population. 
The assortment of goods for pets is wide and includes a significant number of assortments 
grouped and types of goods. The classification of pet food developed in this work indi-
cates that the assortment of these products is complex and can be classified in at least 5-10 
signs, depending on the type of pet for which the feed is assigned. 

Keywords:  assortment, classification, pet food, pet products. 
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