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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Природно�кліматичні та екологічні умови

господарювання визначають особливості ве�
дення сільського господарства та значною
мірою впливають на кінцеві результати діяль�
ності сільськогосподарських підприємств.
Тому раціональне розміщення виробництва з
врахуванням особливостей території дозволяє
зменшити затрати живої і уречевленої праці та
сприяє раціональному використанню природ�
них ресурсів. В останні роки незадовільний стан
кормової бази, перевитрати кормів на вироб�
ництво продукції призвели до значного зни�
ження продуктивності тварин та збільшення
рівня збитковості галузі. В цьому контексті
особливої актуальності набувають питання,
пов'язані з ефективністю виробництва про�
дукції скотарства.
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Оптимальне функціонування галузей тва�
ринництва можливе лише за раціональної ос�
нащеності господарства всіма основними еле�
ментами його матеріально�виробничої бази, в
числі яких першочергове значення мають кор�
ми, їх кількість, склад і якість. Тому для подаль�
шого підвищення ефективності сільського гос�
подарства однією з вирішальних умов є пост�
ійне дотримання пропорційності у розвитку
рослинництва і тваринництва, сполучною лан�
кою між якими є кормова база.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми забезпечення худоби високоякі�
сними кормами і як наслідок підвищення ефек�
тивності виробництва продукції скотарства
досліджувалися в працях багатьох вітчизняних
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вчених�економістів, зокрема В.Г.Андрійчука,
Л.С. Дяченка, І.І. Ібатулліна, В.В. Зіновчука,
М.В. Зось�Кіора, П.Т. Саблука, П.З. Столярчу�
ка, О.К. Трішин та інших. Однак ці питання за�
лишаються актуальними і потребують рекомен�
дацій щодо їх вирішення. Їх зусиллями створе�
ний надійний теоретико�методологічний фун�
дамент дослідження цього питання, а також ви�
рішено ряд методичних та прикладних проблем.
Проте все ще залишається досить велика
кількість питань, які потребують більш глибо�
кого дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз кормової бази, висв�

ітлення її сучасного стану та обгрунтування
пропозицій, які на основі здійснення ряду за�
ходів щодо її покращення дадуть можливість
забезпечити ефективність виробництва про�
дукції скотарства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Провідну роль у забезпеченні населення
продуктами харчування, вирішенні соціально�
економічних проблем у суспільстві займає тва�
ринництво і, насамперед, скотарство, яке ком�
плексно впливає на обсяг виробництва сіль�
ськогосподарської продукції, піднесення еко�
номіки в цілому. В останні роки внаслідок
об'єктивних і суб'єктивних причин скотарство
зазнало істотних негативних змін. Проблема
стабілізації вітчизняного ринку продукції ско�
тарства безпосередньо пов'язана з підвищен�
ням соціально�економічного рівня життя насе�
лення країни.

У загальній структурі сільськогосподарсь�
кого виробництва близько 40% валового ви�
робництва займає тваринництво, яке є страте�
гічно важливою галуззю оскільки забезпечує
населення основними продуктами харчування.
Від рівня економічної ефективності виробниц�

тва продукції тваринництва та зокрема його
складових: молочного і м'ясного скотарства в
значній мірі залежить ефективність функціо�
нування всього продуктового підкомплексу
країни.

Основним напрямом подальшого розвитку
скотарства і підвищення його економічної
ефективності є забезпечення конкурентоспро�
можного виробництва продукції на основі
зміцнення кормової бази і підвищення рівня
годівлі тварин.

Розвиток тваринництва залежить від рос�
линництва, насамперед від кормовиробництва.
Сучасне кормовиробництво, складається з по�
льового, лучно�пасовищного і промислового
виробництва кормів. До польового кормови�
робництва належить вирощування кормових і
зернофуражних культур, а також використан�
ня відходів і побічної продукції зернових, тех�
нічних та інших культур (солома, бадилля то�
що). Лучно�пасовищне виробництво кормів
пов'язане з використанням природних кормо�
вих угідь — сіножатей та пасовищ. Промисло�
вим виробництвом комбінованих кормів зайня�
та комбікормова промисловість. Комбіновані
корми — це суміш збалансованих за вмістом
поживних і мінеральних речовин, вітамінів. На
комбікормових заводах як сировину викорис�
товують зерно і продукти його переробки, а
також відходи олійної, цукрової, м'ясної, риб�
ної промисловості [1, с. 236—237].

Недостатня забезпеченість тварин кормами
та їх незбалансованість є основною причиною
низької продуктивності худоби. Повноцінна
годівля корів необхідна умова отримання від
них високої молочної продуктивності, бо вона
впливає не лише на надій але і на якість моло�
ка, адже при недостатній годівлі знижуються
надої і зменшується жирність молока.

Ефективність кормовиробництва залежить
не лише від урожайності. Суттєвий вплив на
нього має структура кормової площі. Не при�

Рис. 1. Показники економічної ефективності кормовиробництва
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меншуючи значення агробіологічних чинників
важливим напрямом ефективності кормови�
робництва є його оптимізація, яка враховує
комплекс чинників і заходів у галузі. Основни�
ми показниками економічної ефективності
кормовиробництва є розмір і структура кормо�
вої площі, її продуктивність, обсяг і структура
виробництва кормів, продуктивність праці в
кормо виробництві, собівартість кормів, вироб�
ництво продукції тваринництва та її економіч�
на ефективність (рис. 1).

Годівля великої рогатої худоби в зоні Поліс�
ся здійснюється кормами власного виробниц�
тва: кукурудзою, коренеплодами, силосом,
сінажем, соломою та зеленими кормами. При
складанні добових раціонів для корів рекомен�
дується враховувати такі положення: середній
вміст протеїну в раціонах корів з надоєм корів
до 3000 кг молока має становити 100—105 г на
кормову одиницю, а з продуктивністю 4000 кг і
більше — 110—115 г; раціони повинні бути зба�
лансованими за сухою речовиною, кліткови�
ною, легко перетравними вуглеводами, а для
високопродуктивної худоби і за жирністю [1,
с. 306—307].

Проаналізувавши витрати кормів у молоч�
ному скотарстві у сільськогосподарських
підприємствах зони Полісся (табл. 1) дослід�
женнями встановлено, що протягом аналізова�
ного періоду на 19,6% зросли витрати концен�
трованих кормів, в тому числі витрати комбі�
кормів зросли на 72,1%, що пов'язано зі знач�
ним їх подорожчанням. Витрати на соковиті та
інші корми навпаки зменшились на 10,4% та на
36,9 % відповідно за рахунок, в основному, їх
власного виробництва.

Співвідношення окремих видів кормів за
їхньою поживністю визначає структуру годівлі

худоби. Повноцінність і збалансованість кор�
мових раціонів забезпечує найважливішу умо�
ву підвищення ефективності годівлі — підви�
щення продуктивності тварин.

У кормових раціонах великої рогатої худо�
би концентровані корми становлять 25—27%
поживності раціону, 19�20% поживності кормів
припадає на силос, 18% — на сіно, сінаж і со�
лому, до 30% — на зелені корми сіяних трав,
природних лук і пасовищ [2, с. 360].

Варто відмітити позитивну динаміку у
структурі використаних кормів на годівлю
корів в сільськогосподарських підприємствах
зони Полісся. Так, протягом досліджуваного
періоду частка концентрованих кормів зросла
на 6,8%, а грубих лише на 2%. Частка сокови�
тих кормів коливається по роках і займає в
структурі від 29,7% до 32,0% (табл. 2).

Продуктивність тварин залежить насампе�
ред від кормової повноцінності раціону. Якщо
в господарстві є достатня кількість кормів
відповідної якості, то розширене виробництво
в тваринництві здійснюватиметься на міцній
основі. Проте перш ніж нарощувати поголів'я
тварин потрібно стабілізувати галузь кормови�
робництва. За останні роки, внаслідок знижен�
ня частки концентрованих кормів та сіна, змен�
шився обсяг виробництва й заготівлі кормів,
погіршилася їх структура.

Одним з основних факторів ефективного
кормовиробництва є збільшення виробництва
фуражного зерна і промислових комбікормів.
У зв'язку з цим основним завданням сільсько�
господарських підприємств є використання
всіх резервів для розширення посівів і підви�
щення урожайності зернових культур, а також
збільшення врожайності сіяних трав та покра�
щення стану пасовищ.

 2010 . 2011 . 2012 . 2013 . 2014 . 
 26,2 25,5 30,3 31,8 33,0

   4,3 5,2 7,0 8,0 7,8
 20,7 19,5 20,3 21,2 22,7

31,4 32,0 30,9 31,4 29,7
 21,7 23,0 18,6 15,6 14,6

Таблиця 2. Структура використання кормів на годівлю корів у сільськогосподарських
підприємствах зони Полісся, %

Таблиця 1. Витрати кормів у молочному скотарстві
в сільськогосподарських підприємствах зони Полісся

 2010 . 2011 . 2012 . 2013 . 2014 . 2014 .  
2010 ., % 

 1789 1649 2003 2144 2141 119,6 
   295 336 464 540 508 172,1 

 1414 1261 1343 1427 1472 104,1 
 2148 2070 2046 2117 1926 89,6 

 1483 1492 1228 1054 950 64,1 
 6834 6471 6620 6742 6488 94,9 
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Cлід зазначити, щo в умoвах інтенcивнoгo
poзвитку галузі cкотарства відбуваєтьcя збіль�
шення витpат виpoбництва на oдну гoлoву врх.
Пpи цьoму темпи зpocтання пpoдуктивнocті
пoвинні випеpеджати темпи збільшення
виpoбничих витpат на 1 гoлoву.

Як cвідчать дані таблиці 3, з підвищенням
pівня витpат кормів на на 1 гoлoву, а саме з 1073
гpн у пеpшій гpупі гocпoдаpcтв дo 9668 гpн. у
п'ятій гpупі гocпoдаpcтв пpoдуктивніcть корів
значнo зростає. Пpoте пеpевищення витpат
кормів на oдну гoлoву понад 5000 гpн. є неефек�
тивним, хоча продуктивність худоби зростає,
оскільки дoдаткoві витpати збільшують coбі�
ваpтіcть продукції, яка зростає значно швид�
шими темпами в порівнянні з ціною реалізації
і, як наслідок, відбувається зниження рівня,
рентабельності виробництва молока. Дієвим
чинником підвищення молочної продуктив�
ності корів є висока якість грубих і соковитих
кормів. З економічного погляду доцільно зни�
жувати питому вагу концентрованих кормів,
адже їх собівартість у 2,5 рази вища порівняно
із аналогічним показником грубих та сокови�
тих кормів.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Основною причиною занепаду галузі ско�

тарства є різке зменшення валового виробниц�
тва кормів у господарствах зони Полісся, по�
гіршення їх структурного складу, зниження
рівня кормозабезпеченості тварин. Здійснені
дослідження дозволили виявити, що в цих гос�
подарствах значно зменшилась частка концен�
трованих кормів, особливо комбікормів. Тому
для ефективного розвитку тваринництва в кож�
ному сільськогосподарському підприємстві по�
винна бути науково обгрунтована стабільна
кормова база, основою якої є власне кормови�
робництво. Оскільки подальше розширення
площ під кормовими культурами є проблема�
тичним, то надзвичайно важливим питанням

ефективності кормовиробництва на сучасному
етапі є оптимізація структури кормової площі,
виробництва і використання кормів.

Отже, одним з важливих резервів оптимі�
зації кормової бази повинен бути повноцінний
ринок комбікормів, який мав би забезпечити
попит на високоякісну в широкому асортименті
та доступну за вартістю продукцію. Це можна
здійснити переважно через відновлення і роз�
ширення кооперативних утворень та організа�
цію підсобних господарств при комбікормових
підприємствах. Успішному функціонуванню
цих утворень сприятиме запровадження взає�
мовигідних економічних відносин між вироб�
никами і споживачами комбікормів.
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Таблиця 3. Вплив рівня годівлі корів на економічну ефективність виробництва молока
в господарствах зони Полісся, 2014 р.

     1 , .  
  2000 2001-3500 3501-5000 5001-6500  

6500 
  129 147 96 59 86 517

     , . 1073 2729 4273 5740 9668 5005
  1 ,  1428 2659 3996 4321 6174 3860 

   1000 .  ,  13,3 9,7 9,4 7,5 6,4 7,7
      

, % 32,9 44,8 43,2 47,9 56,8 49,8 
  1  , .  265 258 270 294 301 285

  1  , .  291 298 327 334 359 336
  (+),  (-) .  1  

, . 26 41 57 40 58 50 
  (+),  (-), % 9,7 15,9 21,0 13,6 19,3 17,6


