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СТАН ТА НАПРЯМИ ЗБІЛЬШЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА 
В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Проаналізовано виробництво основних видів продукції скотарства, виявлені причини 
кризового стану та намічені напрямки збільшення обсягів виробництва за рахунок 
підвищення продуктивності тварин та цінової політики.  

Постановка проблеми 
Особливе значення у забезпеченні країни продовольством має задоволення 

потреб населення у продуктах тваринного походження.  Провідна роль у цьому 
процесі  належить галузі скотарства. Через застарілі технології виробництва у 
більшості аграрних підприємств, недостатню підтримку розвитку галузі з боку 
урядових структур, низький рівень цін вона є занедбаною або взагалі відсутньою. 
Щорічно імпорт становить понад 380 тис. т м’яса [1] та 9,1 тис. т молока [11] і не 
завжди високої якості.  

В переважній більшості аграрних підприємств різних організаційно-
правових форм власності скоротилося виробництво м’яса у зв’язку зі 
скороченням чисельності поголів’я, зниженням продуктивності тварин та 
незадовільною селекційно-племінною роботою. Питання збільшення 
виробництва вітчизняної продукції знайшли відображення у ряді урядових 
рішень і програм, виконання яких  буде можливим через 4–5 років за умови 
співпраці державних структур, аграрних підприємств, господарств населення та 
переробних підприємств. Враховуючи дану ситуацію, Україна та Житомирська 
область опинилися на вигідних позиціях щодо переходу на стабілізацію та 
нарощування виробництва.  

Метою дослідження є теоретико-методологічне обґрунтування стану та 
розробка практичних рекомендацій щодо збільшення обсягів виробництва 
продукції скотарства. 

Аналіз останніх досліджень та постановка завдання 
Основні аспекти розвитку галузі скотарства знайшли своє відображення у 

працях В.Я. Амбросова, П.С. Березівського [2], В.І. Бойко, М.В. Зубця,  
І.Г. Кириленка, О.В. Мазуренка, Л.В. Мамчура [5], В.І. Топіхи, О.М. Шпичака та 
ін. Проте недостатнє обґрунтування основних шляхів збільшення виробництва 
продукції скотарства детермінує необхідність проведення окремого наукового 
дослідження у зазначеному напрямі. 
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Об’єкт та методика дослідження  
Об’єктом дослідження є процес виробництва продукції скотарства та вплив 

факторів на його збільшення у сільськогосподарських підприємствах 
Житомирської області.  

В основі дослідження лежить системний підхід до вивчення економічних 
явищ і процесів. Для оцінки стану розвитку галузі скотарства було використано 
статистико-математичний метод, зокрема такі його прийоми, як порівняння 
(зіставлення даних за окремі роки та співставлення окремих показників 
генеральної сукупності господарств області із середніми по Україні), факторний 
аналіз (для виявлення резервів підвищення виробництва продукції скотарства). У 
дослідженні також використовувалися графічний метод, прийоми аналізу та 
синтезу, індукції та дедукції. 

Результати дослідження 
Згідно з Державною цільовою програмою розвитку українського села на 

період до 2015 р. споживання м’яса на душу населення повинно становити 80 кг 
на рік, а молока – 350 кг [3]. Сучасний рівень споживання м’яса та 
м’ясопродуктів населенням України, в тому числі Житомирської області, 
підтверджує небезпеку продовольчої проблеми. За даними Державного  комітету 
статистики, споживання м’яса та м’ясних продуктів на одну особу по Україні 
становить 52 кг, в той час як в Житомирській області – 43,8 кг [3,7]. 

Ресурсний потенціал збільшення обсягів виробництва продукції скотарства 
далеко не вичерпаний. Натомість, скорочуються обсяги виробництва продукції 
тваринництва, зменшується поголів’я тварин, низькою є їх продуктивність. 
Найбільш високими темпами скорочувалося виробництво продукції скотарства у 
сільськогосподарських підприємствах (табл. 1). 

Таблиця 1. Динаміка поголів’я великої рогатої худоби та виробництва 
основних видів продукції тваринництва в Житомирської області 

Роки 

Показник 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Зміна 
показника 

2010 р. 
у % до 
2005  р. 

Поголів’я ВРХ, 
усього, тис. гол. 357,7 341,9 325,8 287,4 257,4 240,7 67,2 

у. т.ч. корови, 
тис. гол. 226,7 210,5 192,8 173,9 159,2 148,0 65,2 

Виробництво м’яса  
(в забійній вазі), тис. т 45,1 48,7 45,9 44,6 44,2 47,7 105,7 

Виробництво молока, 
тис. т 731,9 728,4 640,0 613,8 602,4 578,3 79,0 

Виробництво яєць, 
млн шт. 440,9 502,1 471,3 483,2 479,3 489,3 110,9 

Виробництво вовни, т 23 24 19 28 29 22 95,6 
Джерело: [12]. 

 
 
 



 
 

Станом на 1 січня 2011 р. в Житомирській області налічувалося 224,6 тис. 
гол. великої рогатої худоби (93,3 % до січня 2010 р.), у т. ч. 142,4 тис. корів 
(96,2 %) [12]. В структурі стада великої рогатої худоби 63 % корів, що 
забезпечують виробництво 578,3 тис. т молока, та 37 % тварини м’ясопро-
дуктового підкомплексу, що забезпечують виробництво 47,7 тис. т м’яса. 
Впродовж 2010 р. усіма категоріями господарств вироблено і реалізовано 489,3 
млн шт. яєць (на 10,9 % більше) від рівня 2005 р., та 22 т вовни . 

Одним із важливих показників стану розвитку галузі скотарства є 
продуктивність тварин. Незважаючи на стрімке падіння поголів’я тварин, їх 
продуктивність має тенденцію до зростання (рис. 1). 
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Рис. 1. Динаміка продуктивності великої рогатої худоби  
в Житомирській області 

Джерело: [12]. 
 
У м’ясному скотарстві провідне місце серед показників продуктивності 

займає середня вага 1 гол. худоби, яка продана переробним підприємствам на 
м'ясо. Як показує аналіз, даний показник підвищився в 2010 р. на 14,6 %, 
порівняно з 2005 р., і склав 398 кг. За досліджуваний період в молочному 
скотарстві відзначається підвищення середньорічного удою молока від 1 корови 
з 3228 кг до 3907 кг, або на 21,0 %. 

Незважаючи на підвищення продуктивності худоби, виробництво продукції 
скотарства по регіону знизилося, причиною чого стало значне зниження 
поголів’я тварин. Така ситуація вказує на необхідність переходу від 
пріоритетного розвитку скотарства господарств населення до 
сільськогосподарських підприємств. 

На продуктивність великої рогатої худоби прямо пропорційно впливає стан 
селекційної роботи. Враховуючи дану ситуацію, в Житомирській області було 
створено поліську м’ясну породу, яка відмінно пристосована до природно-

 
 
 



 
 

 

кліматичних умов регіону. Дана група тварини є скороспілою, добрі прирости 
отримують із використанням дешевих грубих кормів.  

Підвищення продуктивності тварин також можливе при умові створення 
міцної кормової бази. На Житомирщині значну роль у створенні кормової бази 
відіграють малозатратні, природні кормові угіддя. В основі організації годівлі 
має бути їх максимальне використання у весняно- та літньо-осінній періоди. 
Збалансоване годування за допомогою кормів з природних угідь, застосування 
концентрованих кормів та мікроелементів позитивно впливає на процеси обміну, 
якість продукції та продуктивність. За дослідженнями д.е.н., проф.  
А.С. Малиновського, забезпеченість кормами та повноцінна годівля тварин 
підвищує продуктивність корів на 17–21,6 % [6]. 

Надій на корову в країнах Європейського союзу в середньому становить 
8 тис л, в США – 12 тис л, в Україні – 5 тис л, а на Житомирщині – 2,5 тис л [4]. 
Виробники продукції скотарства на Житомирщині мають можливість подвоїти 
обсяги виробництва продукції скотарства за рахунок підвищення 
продуктивності, щоб дійти до рівня надоїв молока по Україні.  

Резерви збільшення виробництва молока можна виявити за допомогою 
факторного аналізу. Оскільки дохід від реалізації молока залежить від кількості 
реалізованого молока та ціни продажу, то факторний аналіз відображатиме 
відхилення доходу від реалізації у 2010 р. від 2009 р., залежно від зміни кожного 
зазначеного показника: 

ЦКВм  , 
де Вм − виручка від реалізації молока, К − кількість реалізованого молока 

сільськогосподарськими підприємствами, т; Ц − середня ціна реалізації молока 
сільськогосподарських підприємств, грн.  

Таблиця 3. Вплив кількості реалізованого молока та середньої ціни його 
реалізації на обсяг отриманої виручки у сільськогосподарських 

підприємствах Житомирської області 

Роки 
Показники (фактори) 

2009 2010 

2010 р. 
до 2009 
р., +/- 

Реалізовано молока, т 67551 64984 -2567 
Середня ціна реалізації молока сільського-
сподарськими підприємствами 1 кг, грн 

1,76 2,73 0,97 

Виручка від реалізації молока, тис. грн 118890 177406 58516 
Джерело: власні дослідження 
 
 
 

 
 
 



 
 

Для кількісної оцінки впливу зазначених факторів на дохід від реалізації 
використано метод підстановок: 

 ∆Вм(к) = 118889760 − (64984 х 1,76) = -4519 тис. грн; 
∆Вм(ц) = 118889760 − (67551 х 2,73) = 63035 тис. грн. 
Відхилення значень кожного фактора вплинуло на суму виручки від 

реалізації молока сільськогосподарських підприємств області таким чином: 
зменшення кількості проданого молока на 2567 т зумовило зниження  виручки 
від реалізації на 4519 тис. грн, підвищення ціни сприяло збільшенню виручки на 
63035 тис. грн. Загальне відхилення становить: 

∆Вм = (-4519) + 63035 = 58516 тис. грн. 
Отримані результати свідчать, що для збільшення виручки від реалізації 

молока необхідно збільшити не тільки кількісні показники, а й ціну реалізації. 
Слід враховувати, що ціна від реалізації містить податок на додану вартість, який 
нараховується сільськогосподарським підприємством, включається в ціну та 
сплачується покупцем. Згідно з Податковим кодексом, сума сплаченого ПДВ 
залишається на підприємстві і використовується для розвитку тваринництва. 

Основні цінові тенденції на ринку молока України в 2009 р. 
характеризувалися наступним чином: індекс закупівельних цін на молоко склав 
96,1%, індекс цін виробників молокопродуктів – 124,5 %, індекс споживчих цін 
на молоко – 116,6% [11]. 

Висновки 
Зменшення поголів’я великої рогатої худоби зумовлює зниження 

виробництва молока та м’яса, що призводить до імпорту даної продукції з метою 
задоволення потреб населення. 

Основними напрямами збільшення виробництва продукції скотарства в 
Житомирській області вважаємо підвищення продуктивності тварин через його 
концентрацію у сільськогосподарських підприємствах та удосконалення 
існуючої цінової політики.  

Перспективи подальших досліджень 
Подальші дослідження будуть спрямовані на розробку методичних підходів 

до підвищення продуктивності худоби, з урахуванням науково обґрунтованих 
норм годівлі, покращення селекційно-племінної роботи тощо. 

Література 

1. Бойко В.І. Ринок м’яса: світові тенденції регіонального розвитку 
виробництва / В.І. Бойко, Мамчур // Економіка АПК. – 2011. – № 1. – С. 145–146. 

2. Березівський П.С. Відродження галузі скотарства у 
сільськогосподарських підприємствах Львівської області: оцінка, проблеми, 
прогнози / П.С. Березівський // Економіка АПК. – 2010. – № 2. – С. 15–18. 

 
 
 



 
 

 

 
 
 

3. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 р. 
// Економіка АПК. – 2007. – № 11. – С. 3–57. 

4. Іваненко Г.М. Чисельність і продуктивність – категорії неспівставні / 
Г.М. Іваненко // Урядовий кур’єр - 2010. – 23 листоп.  

5. Мамчур Л.В. Оцінка сучасного стану виробництва м’яса в Україні /  
Л.В. Мамчур // Економіка АПК. – 2008. - №12. – С. 55–58. 

6.  Малиновський А.С. Системне відродження сільських територій в регіоні 
радіаційного забруднення / А.С. Малиновський. –  К.: Інститут аграрної 
економіки, 2007. – 602 с. 

7. Саблук П.Т. Розвиток інституцій удосконалення механізму реформування 
аграрного сектора економіки / П.Т.Саблук // Економіка АПК. – 2010. – № 10. –  
С. 3–10.  

8. Стан тваринництва на 1 січня 2010 року: стат. бюлетень / за ред. 
Т.В.Кобилинської;  Гол. упр. статистики в Житомир. обл. – Житомир, 2010. –  
С. 3–12. 

9. Тваринництво України за 2009 рік: стат. зб. / за ред. Ю.М.Остапчук. –  
К; Держкомстат України, 2010. – С. 231. 

10. Шиян Н.І. Диференціація споживання молока і молочних продуктів у 
регіонах / Н.І. Шиян // Економіка АПК. – 2010. – № 10. – С. 11–17. 

11.  Ситуація на ринку молока і молокопродуктів [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу до електронного ресурсу: //www.ukrexport.gov.ua/ukr/prom/ukr/40
44.htm http. 

12.  Тваринництво [Електронний ресурс]. –  Режим доступу до електронного 
ресурсу: http://www.zt.ukrstat.gov.ua/ 

 


