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З давніх-давен тваринництво, а разом із ним
і скотарство, як його невід'ємна складова по-
сідають вагоме місце у сільському господарстві
України. Будучи джерелом незамінних та над-
звичайно важливих у раціоні людини продуктів
харчування таких, як молоко і червоне м'ясо,
скотарство відіграє провідну роль у процесі
продовольчого самозабезпечення держави.
Проте на сьогоднішній день виробництво про-
дукції скотарства супроводжується негативни-
ми явищами та тенденціями, котрі не найкращім
чином позначились як на чисельності поголів'я
худоби та обсягах виробництва, так і на за-
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гальній ефективності виробничого процесу.
Причиною цьому стало багато чинників, котрі
мають як економічне, так і соціальне походжен-
ня.

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Наведені проблеми потребують невідклад-
ного вирішення задля ефективного функціону-
вання та сталого розвитку агропромислового
виробництва, що й привертає увагу багатьох
дослідників. Аналіз тенденцій розвитку, визна-
чення та підвищення ефективності виробницт-
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ва агропромислової продукції є основою праць
вітчизняних науковців, значних результатів у
дослідженні проблем, притаманних сучасній
галузі скотарства, та способів їх подолання до-
сягли: П.С. Березівський [1], С.В. Васильчак [2],
О.І. Гуторов [3], О.П. Комарницька [4], Н.С. Ля-
ліна [5], В.Я. Месель-Веселяк [6], В.О. Пабат [7],
М.К. Пархомець [8], Н.І. Шиян [9], С.П. Яро-
шенко [10] та інші вчені, котрі наполягають на
думці, що негативна економічна ситуація вима-
гає об'єктивної ретроспективної оцінки тен-
денцій, котрі мають місце у галузі, для її по-
дальшого сталого розвитку в сучасних умовах
господарювання.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТІ
Зважаючи на вищезазначені аргументи, ме-

тою представленого дослідження стало визна-
чення та дослідження основних сучасних тен-
денцій розвитку галузі скотарства як на загаль-
нодержавному рівні, так і на рівні Харківської
області.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Практика показує, що за останні десяти-

ліття тваринництво, зокрема скотарство, у світі
перетворилось у провідну галузь сільського
господарства, яка розвивається стрімкими тем-
пами [11]. Так, за даними FAOSTAT (2012 р.)
провідними виробниками яловичини у світі є
США (понад 11848 тис. т), Бразилія (9307 тис.
т), Китай (близько 6266 тис. т); світовими ж
лідерами у виробництві коров'ячого молока є
США (90865 тис. т), Китай (37768 тис. т) та Індія
(54000 тис. т) [12].

Таким чином, у країн-лідерів за останнє де-
сятиріччя відбувається стрімке нарощення об-

сягів виробництва
продукції скотарства
насамперед за раху-
нок переходу до інду-
стріального вирощу-
вання худоби із зас-
тосуванням провід-
них методів селекції,
утримання, годівлі, а
також виготовлення
товарної продукції, її
транспортування,
зберігання та збуту
[13].

У той час як на
вітчизняних теренах
інноваційні методи
господарювання ду-
же повільно впровад-

жуються у сільськогосподарський виробничий
процес, особливо при виробництві продукції
скотарства. Тому за роки незалежності ця га-
лузь стала неприбутковою та неефективною,
що й знайшло своє відображення у щорічному
зменшенні поголів'я ВРХ у тому числі й корів,
та обсягу виробленої продукції.

Так, за інформацією Держкомстату Украї-
ни, поголів'я ВРХ у всіх категоріях господарств
зменшилося з 24623,4 тис. гол. у 1990 р. до 4645,9
тис. гол. у 2012 р., тобто більш ніж на 81%, що
само по собі є дуже невтішною тенденцією.
Негативні зміни торкнулися також і поголів'я
корів, котре за ці роки також істотно скороти-
лося з 8378,2 тис. гол. у 1990 р., до 2554,3 тис.
гол. у 2012 р, або склало 30% від показників 1990
р. Проте варто зауважити, що за наведений пе-
ріод значно зросла питома вага корів у за-
гальній чисельності поголів'я ВРХ, це можна
аргументувати тим, що господарства більш ви-
важено підходять до забою молочної худоби.
Разом із тим, протягом 1990—2012 рр. відбули-
ся істотні зміни у структурі розподілу поголі-
в'я ВРХ між сільськогосподарськими підприє-
мствами та господарствами населення. Так, у
1990 р. сільськогосподарськими підприємства-
ми утримувалося 85,6 % загального поголів'я
худоби, а у 2012 р. на їх долю припало лише
32,4 %.

При цьому скорочення чисельності поголі-
в'я відбувалося не лише у сільськогосподарсь-
ких підприємствах, які протягом 1990—2012 рр.
втратили майже 93% поголів'я ВРХ та 90,7 %
поголів'я корів. Господарства населення після
деякого нарощення поголів'я ВРХ та корів у
період 2000—2005 рр., до 2012 р. теж втратили
значну кількість поголів'я і в 2012 мали лише

Джерело: розроблено автором на основі офіційних даних Державного комітету статистики Ук-
раїни.

Рис. 1. Динаміка поголів'я ВРХ та корів в Україні за 1990—2012 рр.
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88,7 % від поголів'я 1990 р. Ця тенденція, на
нашу думку, обумовлена сукупністю чинників
соціально-економічного характеру, значними
з яких є, по-перше, демографічна та соціальна
криза, котра має місце у вітчизняному селі і ха-
рактеризується зменшенням кількості сіль-
ського населення та не престижністю для мо-
лоді сільськогосподарської праці; другим знач-
ним фактором є те, що у сучасних ринкових
умовах, коли переробні підприємства ведуть
жорстку цінову політику, маленьким господар-
ствам просто не лишається можливості для ви-
живання, а ставки робляться на великотоварні
виробництва, котрі за рахунок впровадження
новітніх технологій та методів господарюван-
ня можуть досягти більшої рентабельності та
соціально-економічної ефективності [14].

У процесі визначення загальних тенденцій
у зміні чисельності поголів'я ВРХ та корів ви-
рівнювання динамічних рядів лінійна функція
(рис. 1). Так, для поголів'я ВРХ віна мала виг-
ляд: у = -962,61х + 23040, а для поголів'я корів
у= — 307,02х + 8852,6. При цьому коефіцієнти
детермінації становили відповідно 0,9064 та
0,9725.

Значним, на нашу думку, є той факт, що
зменшення кількості поголів'я ВРХ, котре по-
чалося ще у 1987 р. та корів (зниження чисель-
ності відбувалося з 1979 р.), в 1990—2012 рр. на-
було таких загрозливих масштабів, що показ-
ники чисельності поголів'я ВРХ та корів вия-
вилися меншими від показників 1945 р., коли
значна кількість тварин була втрачена під час
Великої Вітчизняної Війни.

На нашу думку, у процесі аналізу чисель-
ності поголів'я ВРХ та корів логічно брати до
уваги не тільки економічні, а ще й соціальні по-
казники, тому що, як було встановлено, за ос-
таннє десятиріччя більша кількість від загаль-
ного поголів'я худоби утримується господар-
ствами населення, котрі являють собою в пер-
шу чергу соціально-побутові організації, котрі
у більшій мірі залежать від соціальних і демог-

рафічних чинників, ніж спеціалізовані
сільськогосподарські підприємства. Як ре-
зультат, у контексті даного дослідження
доцільним є виявлення кореляційної залеж-
ності між чисельністю сільського населен-
ня та поголів'ям ВРХ у тому числі корів
(табл. 1).

Як бачимо, існує значна різниця між ко-
ефіцієнтами парної кореляції першого та
другого підперіодів. Так, зв'язок у першо-
му підперіоді виявився не дуже сильним,
проте у другому підперіоді ситуація докор-
інно змінилася і залежність стала надзви-

чайно великою. Ця ситуація, на нашу думку,
виникла по-перше, через те, що 1990—2000 рр.
це період, коли окрім соціально-демаграфічних
змін, відбувалися ще й значні політичні та
інфраструктурні перетворення, котрі позначи-
лися на усіх галузях національного господар-
ства; а по-друге, як було виявлено раніше, по-
чинаючи з 2000 р. власником більшої частини
поголів'я худоби виявилися господарства на-
селення, котрі є здебільшого явищем соціаль-
ним, ніж економічним.

Під час аналізу зміни поголів'я галузі ско-
тарства, на наш погляд, на увагу заслуговує
існування ще однієї тенденції, суть якої поля-
гає в тому, що поступове зменшення поголів'я
ВРХ та корів у господарствах усіх категорій
також спричиняє зниження обсягів виробленої
продукції, що унеможливлює забезпечення
потреб населення у молоці та м'ясі.

Так, за період з 1990 по 2012 р. обсяги ви-
робництва молока усіма категоріями госпо-
дарств знизилися на 13130,7 тис. т і в 2012 р.
склали лише 46,4 % від обсягу виробництва 1990
р. При цьому найгірша тенденція спостерігаєть-
ся в сільськогосподарських підприємствах,
котрі знизили обсяги виробництва молока у
2012 р. порівняно з 1990 р. у 7,3 рази, тобто ви-
робництво становило лише 13,6 % від рівня 1990
р. Також варто зауважити, що у загальному
обсязі виробництва істотно скоротилася доля
молока виробленого сільськогосподарськими
підприємствами. Якщо у 1990 р. доля їхньої
продукції складала 76%, то вже у 2012 р. вона
становила лише 22,3 %, у той час, як решта про-
дукції була вироблена господарствами насе-
лення, котрі у 1990—2005 рр. стрімко нарощу-
вали обсяги виробництва, але вже починаючи з
2006 р. у господарствах населення теж спосте-
рігається тенденція до скорочення обсягів ви-
робництва молока.

Щодо виробництва яловичини і телятини, то
становище було ще більш складним. Протягом
1990—2012 рр. обсяги виробництва яловичини

Період 

Коефіцієнт парної 
кореляції між 

чисельністю поголів'я 
ВРХ та кількістю 

сільського населення 

Коефіцієнт парної 
кореляції між 

чисельністю поголів'я 
корів та кількістю 

сільського населення 

1990-2012 рр. 0,895 0,962 

1990-2000 рр. 0,5215 0,489 

2000-2012 рр. 0,9812 0,9915 

Таблиця 1. Коефіцієнти парної кореляції між
чисельністю поголів'я ВРХ та корів й кількістю

сільського населення України

Джерело: розраховано автором за даними Державного комітету
статистики України.
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і телятини у всіх категоріях господарств змен-
шилися більше ніж у 5 разів.

Разом із тим, тенденції зафіксовані на за-
гальнодержавному рівні не оминули стороною
і Харківську область. Як свідчать статистичні
дані, за період з 1990 по 2012 рр. виробництво
молока у Харківській області зменшилося на
757,3 тис. т тобто на 59,6 %. При цьому отрима-
на у результаті вирівнювання динамічного ряду
функція (рис. 2), котра має вигляд: у = — 28,405х
+ 1015,2 при коефіцієнті детермінації 0,7563,
вказує на те, що за аналізований період серед-
ньорічне вирівняне скорочення обсягів вироб-
ництва молока у регіоні за усіма категоріями
господарств становило 28,4 тис. т.

У той же час, у регіоні разом із загальною
тенденцією скорочення обсягів виробництва
молока, теж відбувалися доволі суттєві зміни
й у структурі виробництва, а саме у співвідно-
шенні виробленої продукції сільськогоспо-
дарськими підприємствами та господарствами
населення. Ситуація проілюстрована на рисун-
ку 3.

Так, за досліджений період питома вага
сільськогосподарських підприємств у загаль-
ному обсязі виробленого у регіоні молока ско-
ротилася із 89,2 % у 1990 р. до 40,9 % у 2012 р,
що, на нашу думку, і є однією із головних ха-
рактеристик кризи у молочному підкомплексі
скотарства Харківської 28,4 тис. т.

Джерело: розроблено автором на основі даних Державного комітету статистики України.

Рис. 2. Динаміка виробництва молока усіма категоріями господарств за 1990—2012 рр.

Рис. 3 Питома вага окремих категорій господарств у загальному виробництві молока
у 1990—2012 рр.

Джерело: розроблено автором на основі даних Державного комітету статистики України.
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Аналогічна ситуація складалася і у м'ясному
підкомплексі скотарства регіону. Виробництво
приросту ВРХ у живій масі на території Харкі-
вської області у 1990—2012 рр. скоротилося на
115,7 тис. т, тобото майже на 74%. А вирівнювання
динамічного ряду на основі лінійної функції, зоб-
ражене на рисунку 4 показує, що у даному ви-
падку рівняння має вигляд: у = — 3,5836х + 102,69,
при R2 = 0,5455. Таким чином, розмір середньор-
ічного спаду виробництва приросту ВРХ у живій
масі дорівнював 3, 6 тис. т.

При цьому м'ясний підкомплекс, аналогіч-
но до молочного, теж зазнав значних структур-
них змін у співвідношенні виробленої продукції
між сільськогосподарськими підприємствами
та господарствами населення.

На рисунку 5 чітко вбачається, що у загаль-
ному обсязі виробленого на території Харкі-
вської області приросту живої ваги ВРХ пито-
ма вага сільськогосподарських підприємств за
період 1990—2012 рр. скоротилася з 87,1 % до
27,8 %.

Таким чином, спираючись на вищенаведені
аргументи, можна констатувати той факт, що
у період з 1990 р. по 2012 р. для скотарства Хар-
ківської області характерна тенденція до змен-
шення обсягів виробництва продукції. При цьо-
му у 1990—1997 рр. скорочення відбувалось
більш швидкими темпами, аніж у наступні роки,
коли ситуація дещо стабілізувалася. Принци-
повим моментом також є те, що за аналізова-
ний період докорінно змінилось співвідношен-

Рис. 4. Динаміка виробництва приросту ВРХ усіма категоріями господарств
за 1990—2012 рр.

Джерело: розроблено автором на основі даних Державного комітету статистики України.

Рис. 5. Питома вага окремих категорій господарств у загальному виробництві приросту
ВРХ у 1990—2012 рр.

Джерело: розроблено автором на основі даних Державного комітету статистики України.
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ня обсягів виробленої продукції між господар-
ствами населення та сільськогосподарськими
підприємствами, котрі зазнали більш масштаб-
ного скорочення виробництва.

При цьому варто наголосити, що одним з
головних завдань "Державної цільової про-
грами розвитку українського села на період
до 2015 р." та національного проекту "Відрод-
жене скотарство", є збільшення виробницт-
ва продукції скотарства до рівня 1990 р. Че-
рез це визначення та характеристика тен-
денцій, що відбуваються у скотарстві Харкі-
вської обл. було здійснене саме на основі по-
рівняння та зіставлення основних сучасних
показників з показниками 1990 р., рівня кот-
рих задля задоволення загальнодержавних
інтересів Харківський регіон має досягти най-
ближчим часом. А основою цьому у нинішній
ситуації, на нашу думку, має стати, насампе-
ред, поступове збільшення поголів'я ВРХ та
корів. Проте на сьогодні особливо в умовах
сільськогосподарських підприємств відбу-
вається зовсім протилежна тенденція, що
само по собі є дуже несприятливою обстави-
ною для подальшого розвитку скотарства у
регіоні. Разом із тим, стабільне збільшення
обсягів виробництва продукції скотарства є
основою збільшення його економічної та со-
ціальної ефективності.

ВИСНОВКИ
Для тваринницької галузі сільського госпо-

дарства скотарство є одним із провідних на-
прямів. Проте в умовах загальної кризи у роз-
витку сільськогосподарського виробництва,
котра найбільш гостро вдарила по скотарству,
сучасний стан якого, як було виявлено, харак-
теризується стрімким зменшенням чисельності
поголів'я ВРХ та корів, що само по собі, особ-
ливо в умовах фізичної та моральної застарі-
лості виробничих технологій, веде до істотно-
го скорочення обсягів виробництва продукції
галузі.

У цих умовах підвищується роль стратегіч-
них змін задля забезпечення сталого розвитку
і підвищення конкурентоспроможності галузі.
При цьому під сталим розвитком нами перш за
все розуміється багатоаспектна категорія, яка
охоплює такі складові: фінансово-економічне
забезпечення ресурсами для розширеного
відтворення; розвиток виробництва на основі
науки й інновацій; підвищення якості продукції;
поліпшення екології і родючості землі на основі
внесення органічних добрив; соціальний розви-
ток сільських територій. Повна реалізація усіх
перерахованих заходів здатна забезпечити кон-

курентоспроможність продукції м'ясного ско-
тарства на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Сьогодення вимагає рішучих заходів у першу
чергу з боку держави для забезпечення умов
відродження скотарства за рахунок пільгового
фінансування сільськогосподарських підпри-
ємств, яке в Україні є значно нижчим у порівнянні
з країнами з розвиненою економікою.

Також доцільним з соціально-економічної
точки зору є формування механізму цінотво-
рення на засадах соціального партнерства,
який би дозволив кожному громадянину спо-
живати яловичину в достатній кількості, при
цьому, який би сприяв й відшкодуванню сіль-
ськогосподарським товаровиробникам витрат
і підтримував би одержання прибутку.

Разом із тим, Україні для реалізації потен-
ціалу країни-експортера, який, на думку бага-
тьох вчених, є досить значним, необхідно ство-
рити умови для розширення кооперації між
господарствами різних форм власності.
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