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FORMING OF EFFICIENCY OF BEEF CATTLE IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті проаналізовано стан м'ясного скотарства в сільськогосподарських підприємствах Львівської області.
Досліджується можливості підвищення ефективності виробництва яловичини. Для цього проаналізовані особливості
формування окремих показників ефективності у відібраній сукупності сільськогосподарських підприємств. Для ок*
ремих підприємств економічно вигідною є закупівля тварин у інших господарствах для догодівлі. Розглянутий вплив
концентрації поголів'я великої рогатої худоби на ефективність м'ясного скотарства. Визначена частка підприємств,
у яких можливе відродження м'ясного скотарства за рахунок реалізації програм державної підтримки.
The current status of the beef cattle in the agricultural enterprises of the Lviv region has been analysed in the article.
The possibility of increasing the efficiency of beef production is investigated. For this purpose the features of some
efficiency indicators formation in the selected population of agricultural enterprises have been analysed. The purchase
of cattle to other farms for fattening is cost*effective for some enterprises. The influence of the concentration of cattle on
the efficiency of beef cattle has been considered. The share of enterprises suitable for the revival beef cattle through the
implementation of state support programs has been determined.

Ключові слова: м'ясне скотарство, яловичина, сільськогосподарські підприємства, ефек
тивність, рентабельність, концентрація поголів'я.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
М'ясне скотарство залишається найпроб
лемнішою з основних тваринницьких галузей у
сільськогосподарських підприємствах України.
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Продовжується тенденція до скорочення пого
лів'я великої рогатої худоби на вирощуванні й
відгодівлі, зменшується виробництво м'яса в
живій вазі, яке в підприємствах протягом три
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Таблиця 1. Динаміка основних показників м'ясного скотарства
у сільськогосподарських підприємствах Львівської області
ɉɨɤɚɡɧɢɤ
ȼɿɞɝɨɞɿɜɟɥɶɧɟ ɩɨɝɨɥɿɜ’ɹ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɨɝɚɬɨʀ
ɯɭɞɨɛɢ* ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɪɨɤɭ, ɬɢɫ. ɝɨɥɿɜ
ȼɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ ɭ
ɠɢɜɿɣ ɜɚɡɿ, ɬɢɫ. ɬ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ ɜɟɥɢɤɨʀ
ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ ɧɚ ɜɿɞɝɨɞɿɜɥɿ ɿ ɧɚɝɭɥɿ, ɝ
ɋɟɪɟɞɧɹ ɰɿɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 1 ɰ ɜɟɥɢɤɨʀ
ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ ɜ ɠɢɜɿɣ ɜɚɡɿ, ɝɪɧ.**
ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ 1 ɰ ɩɪɢɪɨɫɬɭ
ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ, ɝɪɧ.**
ɉɨɜɧɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ 1 ɰ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ
ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ, ɝɪɧ.**
Ɋɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɨɝɚɬɨʀ
ɯɭɞɨɛɢ ɧɚ ɦ’ɹɫɨ, %**

2015 ɪ. ɞɨ
2012 ɪ., %

2012 ɪ.

2013 ɪ.

2014 ɪ.

2015 ɪ.

12,6

11,2

9,8

9,8

77,8

3,3

3,4

2,8

2,6

78,8

533

536

535

530

99,4

1177

1002

1347

1989

169,0

1910

2249

2352

3247

170,0

1617

1636

1942

2354

145,6

- 27,2

- 38,8

- 30,7

- 15,5

+ 11,7 ɩ.

* Велика рогата худоба без корів, телиць старше року та биківплідників.
** У великих і середніх сільськогосподарських підприємствах, які звітують за формою №50сг.
Джерело: розраховано за даними джерел [4; 7].

валого періоду відзначається високим рівнем
збитковості. Унаслідок цього на макрорівні
погіршується забезпечення населення країни
м'ясопродуктами, втрачаються можливості
отримання валютних надходжень від експорту
яловичини і телятини. На мікрорівні відмова
сільськогосподарських підприємств від
відгодівлі великої рогатої худоби веде до не
повного використання тих земельних і трудо
вих ресурсів, які могли би бути задіяні в цьому
процесі.
Розвиток м'ясного скотарства в сільсько
господарських підприємствах дозволить ство
рити додаткові робочі місця, поліпшити забез
печення переробних підприємств якісною си
ровиною вітчизняного виробництва, оптимізу
вати рівень та структуру споживання населен
ням продуктів харчування тваринного поход
ження. Однак такі зміни будуть можливі лише
за умови досягнення прийнятного рівня ефек
тивності виробництва приросту великої рога
тої худоби, що залишається нерозв'язаною
проблемою для основної маси сільськогоспо
дарських товаровиробників.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні та практичні аспекти ефектив
ності функціонування й розвитку м'ясного ско
тарства в сільськогосподарських підприєм
ствах є предметом уваги багатьох українських
дослідників. Серед опублікованих в останні
роки наукових праць виділимо доробок
Ю. Вдовиченка, А. Геті, І. Лозинської, В. Ми
китюка, М. Місюка, П. Пуцентейла, В. Радька,
А. Угнівенка, О. Шлапака, В. Шияна та інших
авторів. Ними визначені основні причини кри
зового стану м'ясного скотарства в сільсько
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господарських підприємствах, серед яких: не
обгрунтовано низькі закупівельні ціни на вели
ку рогату худобу, недосконалість використо
вуваних технологій виробництва яловичини,
зношеність матеріальнотехнічної бази, відсут
ність дієвої системи державної підтримки га
лузі, посилення конкуренції з боку імпортерів
м'яса, низька платоспроможність населення та
ін. [1, с. 28; 5, с. 7; 6, с. 153; 8, с. 400].
Разом з тим учені вважають, що м'ясне ско
тарство може стати в перспективі достатньо
ефективною складовою м'ясопродуктового
підкомплексу країни [2, с. 331; 3, с. 6; 8, с. 409—
410]. Вітчизняні науковці обгрунтували теоре
тичні та методологічні основи розвитку орга
нізаційноекономічного механізму функціону
вання галузі в сільськогосподарських підприє
мствах, які передбачають: удосконалення сис
теми її державної підтримки, використання
новітніх технологій на інноваційній основі, оп
тимізацію розмірів ферм з відгодівлі худоби,
підвищення рівня оплати праці задіяних на них
працівників [1, с. 29; 5; 6, с. 374—376; 9, с. 59—
64; 10, с. 65]. У той же час зміни, які відбува
ються у внутрішньому і зовнішньому середо
вищі галузі, вимагають уточнення висунутих
раніше положень. Обгрунтовуючи перспекти
ви м'ясного скотарства в сільськогосподарсь
ких підприємствах, слід більшою мірою врахо
вувати регіональні особливості, що також ви
магає продовження наукових розвідок.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є з'ясування особливо
стей і причиннонаслідкових зв'язків, які про
являються у формуванні ефективності м'ясно
го скотарства в сільськогосподарських підпри
ємствах.
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Таблиця 2. Залежність рентабельності великої рогатої худоби на м'ясо
у сільськогосподарських підприємствах Львівської області від окремих чинників

ɉɨɤɚɡɧɢɤ

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɭ ɝɪɭɩɿ, ɨɞ.
Ɋɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ
ɧɚ ɦ’ɹɫɨ, %
ɋɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ, ɝ
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɞɧɭ ɝɨɥɨɜɭ ɦɨɥɨɞɧɹɤɭ ɧɚ
ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɿ ɣ ɜɿɞɝɨɞɿɜɥɿ, ɝɪɧ.
ɭ ɬ.ɱ. ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ
ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ 1 ɰ ɩɪɢɪɨɫɬɭ, ɝɪɧ.
Ɉɛɫɹɝ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɯɭɞɨɛɢ ɜ ɠɢɜɿɣ ɜɚɡɿ ɞɨ ɨɛɫɹɝɭ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɢɪɨɫɬɭ, %
ɐɿɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 1 ɰ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ ɜ
ɠɢɜɿɣ ɜɚɡɿ, ɝɪɧ.

Ƚɪɭɩɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ
ɧɚ ɦ’ɹɫɨ
2. Ɂ ɪɿɜɧɟɦ
3. Ɂ ɪɿɜɧɟɦ
1. Ȼɿɥɶɲɟ
ɡɛɢɬɤɨɜɨɫɬɿ
ɡɛɢɬɤɨɜɨɫɬɿ
0%
ɜɿɞ 0,1 ɞɨ
ɩɨɧɚɞ 10%
10,0%
9
5
15

29

12,6

- 9,8

- 30,8

397

613

410

467

3068

9692

4869

5535

1082
1449

1467
4333

409
3251

768
3249

365,8

83,5

107,2

140,7

1958

2041

2004

1990

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Товаровиробник вкладатиме кошти у ви
робництво певного виду продукції, лише роз
раховуючи на економічну віддачу у вигляді при
бутку. У 2015 році порівняно з попереднім по
казники економічної ефективності сільсько
господарських підприємств України загалом
помітно зросли, зменшилася частка підпри
ємств, фінансовим результатом діяльності яких
був чистий збиток [4, с. 7]. Позитивні зрушен
ня зафіксовані й у м'ясному скотарстві. Хоча
галузь у сільськогосподарських підприємствах
країни залишалася в цілому збитковою, рівень
її збитковості (17,9%) порівняно з попередні
ми роками значно знизився. Відбулося це зав
дяки помітному підвищенню закупівельної ціни
на велику рогату худобу (у півтора рази). Ра
зом з тим зростала й собівартість продукції,
зменшилися обсяги реалізації худоби сільсько
господарськими підприємствами.
Аналогічні зміни спостерігаються й у
м'ясному скотарстві в сільськогосподарських
підприємствах Львівської області. Опрацюван
ня інформації в розрізі окремих суб'єктів гос
подарювання дозволяє встановити особливості
формування основних показників ефектив
ності галузі, з'ясувати наявність передумов для
її відродження.
Якщо на 1 січня 2013 року у Львівській об
ласті налічувалося 161 сільськогосподарське
підприємство, яке утримувало велику рогату
худобу, то на початок 2016 року їх кількість
зменшилася до 117. Лише протягом 2015 року
повністю позбулися худоби 10 підприємств. Пе
реважну більшість тварин утримували госпо
дарства населення. На них у 2015 році припа
дало 93% вирощування великої рогатої худо
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- 4,7

Ɂɚ
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ

би в живій вазі. Обсяги виробництва продукції
скотарства сільськогосподарськими підприєм
ствами зменшувалися (табл. 1). Стабільними є
показники середньодобового приросту великої
рогатої худоби, що вказує на відсутність пози
тивних змін у застосовуваних технологіях ви
робництва яловичини.
Як зазначалося, зниження рівня збитко
вості приросту великої рогатої худоби у 2015
році зумовлено доволі високими темпами зро
стання закупівельних цін на велику рогату ху
добу. Втім, значний ріст закупівельних цін був
характерний і для багатьох інших видів
сільськогосподарської продукції. З іншого
боку, виробнича собівартість приросту великої
рогатої худоби помітно перевищувала закупі
вельну ціну на неї, що, зважаючи на тривалий
виробничий цикл у м'ясному скотарстві, не доз
воляє розраховувати на суттєве поліпшення
ситуації у близькій перспективі.
Для детальнішого вивчення ситуації нами
опрацьовані дані 29 сільськогосподарських
підприємств Львівської області, які у 2015 році
звітували за формою №50сг, здійснювали ви
робництво й реалізацію яловичини та утриму
вали не менше 20 голів молодняку великої ро
гатої худоби на відгодівлі. Відібрану сукупність
підприємств розділили на три групи за рівнем
економічної ефективності м'ясного скотарства
(табл. 2).
З досліджуваної сукупності у попередньо
му 2014 році лише в одному підприємстві вироб
ництво яловичини було рентабельним. У 2015
році частка таких підприємств зросла до 31%,
що й дало змогу вивчати зміни в галузі за до
помогою аналітичного групування. Окремо ви
ділено порівняно нечисленну групу підпри
ємств із рівнем збитковості великої рогатої
Передплатний індекс 21847
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Таблиця 3. Вплив концентрації поголів'я на ефективність м'ясного скотарства
у сільськогосподарських підприємствах Львівської області
ɉɨɤɚɡɧɢɤ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɭ ɝɪɭɩɿ, ɨɞ.
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɟ ɩɨɝɨɥɿɜ’ɹ ɦɨɥɨɞɧɹɤɭ ɜɟɥɢɤɨʀ
ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ ɧɚ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɿ ɣ ɜɿɞɝɨɞɿɜɥɿ,
ɝɨɥɿɜ
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɞɧɭ ɝɨɥɨɜɭ ɦɨɥɨɞɧɹɤɭ ɧɚ
ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɿ ɣ ɜɿɞɝɨɞɿɜɥɿ, ɝɪɧ.
ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ 1 ɰ ɩɪɢɪɨɫɬɭ, ɝɪɧ.
ɋɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ, ɝ
Ɉɛɫɹɝ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɯɭɞɨɛɢ ɜ ɠɢɜɿɣ ɜɚɡɿ ɞɨ
ɨɛɫɹɝɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɢɪɨɫɬɭ, %
ɐɿɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 1 ɰ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ ɜ
ɠɢɜɿɣ ɜɚɡɿ, ɝɪɧ.
Ɋɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ, %
ɑɚɫɬɤɚ ɧɚɤɥɚɞɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɭ ɩɨɜɧɿɣ
ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, %

Ƚɪɭɩɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɡɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɢɦ ɩɨɝɨɥɿɜ’ɹɦ
ɦɨɥɨɞɧɹɤɭ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ ɧɚ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɿ ɣ
ɜɿɞɝɨɞɿɜɥɿ, ɝɨɥɿɜ
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худоби на м'ясо до 10%. Їх вважаємо також
перспективними для відродження м'ясного
скотарства, адже відносно невеликі виробничі
збитки можуть бути компенсовані державни
ми дотаціями. Однак у близько половини
сільськогосподарських підприємств області,
які відгодовували велику рогату худобу, рівень
збитковості досліджуваної галузі був значно
вищим, що робить перспективи її розвитку про
блематичними.
За допомогою аналітичного групування та
кореляційнорегресійного аналізу встановле
но, що вплив продуктивності тварин на форму
вання показників економічної ефективності
виробництва приросту великої рогатої худоби
в підприємствах Львівської області у 2015 році
був дуже слабким. Натомість привертає увагу
той факт, що в підприємствах, які досягли по
зитивних показників рентабельності, обсяг ре
алізації великої рогатої худоби в живій вазі у
3,7 раза перевищував обсяг виробництва при
росту. З'ясовано, що таке співвідношення по
казників сформувалося значною мірою за ра
хунок продажу тварин, закуплених та одержа
них через інші надходження від господарств на
селення та інших сільськогосподарських під
приємств. Про масштаби відповідних операцій
свідчать наступні дані: у 2015 році до усіх
сільськогосподарських підприємств області з
зовнішніх джерел надійшло 6,9 тис. голів вели
кої рогатої худоби, тоді як за рахунок припло
ду (власне виробництво) одержано 7,9 тис.
голів. Операції догодівлі закупленого поголі
в'я сприяють повнішому використанню потен
ціалу господарств населення, які протягом ос
танніх років дещо збільшили обсяги вирощу
вання великої рогатої худоби в живій вазі. Вони
є загалом економічно вигідними і для підпри
ємств.
Передплатний індекс 21847

Ɂɚ
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ

Окремі підприємства, що увійшли в першу
групу, розпродували власне поголів'я худоби.
Зважаючи на специфіку організації виробниц
тва яловичини, яка не передбачає повного цик
лу вирощування худоби, у господарствах цієї
групи виявилися доволі низькими показники
загальних виробничих витрат на одиницю по
голів'я та продуктивності тварин.
У групі підприємств з невеликим рівнем
збитковості галузі вага реалізованої худоби
була меншою від обсягу виробництва прирос
ту, тобто поголів'я тварин збільшувалося. У цих
підприємствах показники витрат на одну голо
ву, у тому числі видатків на оплату праці, та
середньодобового приросту були значно вищи
ми, аніж у підприємствах з високим рівнем
збитковості м'ясного скотарства. Тобто госпо
дарства, які планують нарощувати виробницт
во яловичини за рахунок власних ресурсів, не
можуть обійтися без застосування прогресив
них технологій у поєднанні з належним рівнем
матеріального стимулювання працівників.
Розглянемо вплив на ефективність м'ясно
го скотарства концентрації виробництва. До
слідники наголошують на важливості відрод
ження великотоварних спеціалізованих підпри
ємств [10, с. 64], поголів'я великої рогатої ху
доби на відгодівлі в яких повинно становити не
менше ніж 2—3 тисячі голів [1, с. 29]. Для
Львівської області такі високі показники кон
центрації поголів'я в близькій перспективі не
досяжні, адже у 2015 році лише в одному гос
подарстві середньорічне поголів'я молодняку
великої рогатої худоби на вирощуванні й
відгодівлі перевищувало 1 тис. голів. Воно ся
гало 1277 голів, а рівень збитковості м'яса ве
ликої рогатої худоби в цьому господарстві ста
новив 47,9%. Детальніша інформація про стан
м'ясного скотарства у підприємствах області
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залежно від концентрації відгодівельного по
голів'я наведена в таблиці 3.
У підприємствах з найменшою концентра
цією поголів'я тварин (21—50 голів) витрати на
одиницю відгодівельного поголів'я виявилися
найвищими, що зумовило найвищу виробничу
собівартість приросту. Такі дані пов'язані як з
неефективним використанням ресурсів за низь
кої концентрації виробництва, так і з не надто
об'єктивним відображенням цих витрат в об
ліку, у зв'язку з чим з досліджуваної сукупності
підприємств і були виключені господарства з
поголів'ям молодняку худоби на вирощуванні
й відгодівлі до 20 голів.
У інших групах підприємств з підвищенням
концентрації поголів'я худоби зростали вит
рати на одиницю поголів'я, що, втім, не позна
чилося позитивно на продуктивності тварин.
По суті, не приділялося належної уваги фор
муванню організаційноекономічного механ
ізму забезпечення ефективності м'ясного ско
тарства, яке в переважній більшості сільсько
господарських підприємств віднесене до кате
горії неперспективних. Із залежностей, що
проявлялися доволі виразно, виділимо підви
щення зі збільшенням поголів'я середньої ціни
реалізації великої рогатої худоби та зменшен
ня у повній собівартості реалізованої про
дукції частки накладних витрат. Отже, деякі
позитивні результати концентрації виробниц
тва все таки проявляються, хоча їх значимість
була явно недостатньою.
Серед 12 підприємств області з середньоріч
ним поголів'ям великої рогатої худоби на виро
щуванні й відгодівлі понад 100 голів у 2015 році
налічувалося три, в яких м'ясне скотарство було
рентабельним, та два, в яких рівень його збит
ковості не перевищував 10%. Це дає підстави для
висновку, що за збереження та удосконалення
системи державної підтримки м'ясне скотарство
може бути ефективнім у певній групі
підприємств, які вкладатимуть кошти в реаліза
цію планів нарощування виробництва яловичи
ни. В інших підприємствах м'ясне скотарство
зберігатиме статус галузі, супутньої до молоч
ного скотарства. Ці підприємства мінімізувати
муть відгодівельне поголів'я і, відповідно, збит
ки або ж орієнтуватимуться на догодівлю вели
кої рогатої худоби, закупленої в інших госпо
дарствах.
ВИСНОВКИ
Певне підвищення економічної ефектив
ності м'ясного скотарства в сільськогоспо
дарських підприємствах Львівської області
значною мірою пов'язане з вигідністю опе
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рацій догодівлі та перепродажу тварин, за
куплених у інших суб'єктів господарюван
ня. Окремі підприємства спроможні завдя
ки збереженню та удосконаленню програм
державної підтримки досягти окупності
витрат на відгодівлю худоби. Така підтрим
ка є необхідною, зважаючи на соціальне
значення м'ясного скотарства, розвиток
якого здатен позитивно вплинути на фор
мування продовольчої безпеки держави,
створення робочих місць, доданої вартості
і валютних надходжень завдяки розширен
ню експорту.
Державна підтримка сприятиме збережен
ню в багатьох господарствах м'ясного скотар
ства як доповнюючої (супровідної) до молоч
ного скотарства галузі. Навіть у такому статусі
це позитивно позначиться на розвитку моло
копродуктового підкомплексу аграрного сек
тора економіки. Крім того, буде збережена ви
робнича база для відродження в перспективі
м'ясного скотарства у сільськогосподарських
підприємствах.
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