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Сільське господарство України — одна з провідних галузей економіки України.
Сільське господарство є базовою складовою аграрного сектора України.

Тваринництво  -  особлива  галузь  сільського  господарства,  стан  розвитку  якої
вагомо  впливає  на  економічний  потенціал  АПК  країни,  на  всі  сфери  суспільного
виробництва. 

Тваринництво забезпечує  населення високоякісними, калорійними,  дієтичними і
вітамінізованими  продуктами  харчування,  а  промисловість  -  сировиною.  Екологічне
значення полягає в забезпеченні землеробства органічними добривами, внесення у ґрунт
яких  повертає  в  природу  значну  кількість  органічної  маси,  сприяє  підвищенню  його
родючості, вмісту гумусу, розвитку мікрофлори, інтенсифікації ґрунтотворного процесу і
кругообігу речовин в породі [4, 6]. 

Нестабільність  соціально-економічної  ситуації,  низький  рівень  концентрації
капіталу  в  аграрній  сфері,  диспаритет  цін  між  сільськогосподарською  продукцією  і
продукцією  промисловості  та  його  наслідки  зумовили  хронічні  негаразди  в  цій  галузі
аграрного виробництва.

В  процесі  реформування  агропромислового  комплексу  тваринництво  України
зазнало,  на жаль,  негативних змін.  Масове скорочення поголів’я сільськогосподарських
тварин,  зниження  продуктивності,  збитковість  виробництва  та  погіршення  якості
продукції ставлять під загрозу національну продовольчу безпеку, знижується експортний
потенціал країни та погіршується соціальна ситуація в сільській місцевості. Зважаючи на
унікальні властивості галузі та провідне місце в структурі АПК важливим є комплексне
дослідження  розвитку  тваринництва,  створення  сприятливих  інвестиційних  умов  та
запобігання збитковості виробництва [5].

Молочне  скотарство  є  провідною  галуззю  тваринництва  України.  Виробництво
конкурентоспроможної  продукції  потребує  докорінного  поліпшення  генетичного
потенціалу  молочної  продуктивності  існуючих  порід  та  створення  на  їх  базі  нових
високопродуктивних порід і типів, які в більшій мірі відповідають сучасним потребам і
технологіям.  При цьому перевага  надається  розведенню найбільш продуктивних  порід,
зокрема українських чорно-рябої і червоно-рябої молочних.

Українські  чорно-ряба  і  червоно-ряба  молочні  породи  є  найчисельнішими серед
інших  молочних  порід:  племінне  поголів’я  чорно-рябої  худоби  складає  88180  голів,
червоно-рябої – 37473 голів, що становить 74,4% від загальної кількості молочної худоби
[2, 6] (рис. 1.).

Рис. 1. Співвідношення вітчизняних молочних порід великої 
рогатої худоби
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Нині  у Лісостеповій,  Центральній  зоні  і  у  Західних областях  України  розводять
молочну  худобу,  в  основному,  цих  новостворених  молочних  порід.  Це  –  дві
високопродуктивні молочні породи інтенсивного типу, які одержані шляхом відтворного
схрещування корів вітчизняних місцевих чорно-рябої  і  симентальської  порід з чорно- і
червоно-рябими бугаями голштинської породи відповідно [3, 6].

Українські  чорно-ряба  і  червоно-ряба  молочні  породи  є  найпоширенішими  в
господарствах  України,  бо  за  рівнем  молочної  продуктивності,  типом  будови  тіла,
придатністю  до  машинного  доїння,  використанням  природних  пасовищ  ці  тварини
відповідають сучасним вимогам ведення прибуткового молочного виробництва [1, 2, 5].
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Основна причина зниження відтворної функції - низький рівень адаптації тварин до
певних  господарських  умов.  Вона  полягає  у  невідповідності  умов  годівлі  і  утримання
фізіологічним  потребам  тварин  при  підвищеній  молочній  продуктивності.  Порушення
відтворної функції лише на 10% обумовлено генетичними факторами і на 90% залежить
від умов навколишнього середовища [5].

Інтенсивне  відтворення  стада  –  один  із  головних  факторів  успішного
вдосконалення  існуючих  і  виведення  нових  високопродуктивніших  порід.  Планове
регулювання відтворення стада – вирішальна передумова економічної ефективності галузі
молочного  скотарства,  оскільки  суттєвою  причиною  її  зниження  є  низький  показник
репродуктивної функції худоби.

Яловість і безпліддя корів приносить великі збитки господарствам. Один із методів
покращення відтворення стада – ліквідація яловості корів шляхом скорочення тривалості
сервіс-періоду  і  міжотельного  інтервалу. Результатом  успішної  селекції  щодо  молочної
продуктивності  є,  в  першу  чергу,  помітне  зниження  відтворної  здатності,  здоров’я  і
тривалості господарського використання корів [3].
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