
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 24, 2015

3

ВСТУП
Птахівництво належить до тих галузей сіль�

ського господарства, розвиток яких дозволяє
прискореними темпами поліпшити забезпечен�
ня зростаючого попиту населення на високо�
якісні продовольчі товари тваринного поход�
ження. Галузь постачає населенню енергетично
цінні продукти харчування, є дуже привабливою
для залучення інвестицій, має значний економі�
чний потенціал для розвитку, але фактично ви�
користовується не на повну силу і потребує дер�
жавної підтримки разом з іншими галузями тва�
ринництва. За організаційно�технологічними
можливостями та термінами віддачі капітальних
вкладень птахівництво є найбільш мобільним
порівняно з іншими галузями тваринництва,
відзначається скоростиглістю, високими коеф�
іцієнтами відтворення поголів'я і використання
кормового протеїну, відносно низькою енергоє�
мністю, високим рівнем механізації й автомати�
зації виробничих процесів.

Завдяки високій якості продукції птахів�
ництва та швидкій окупності витрат, ця галузь
в усіх країнах займає пріоритетне місце серед
галузей тваринництва. Тому на сучасному етапі
ефективність виробничої діяльності птахівни�
чих підприємств необхідно підвищувати й удос�
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коналювати для більш ефективного викорис�
тання потенціалу галузі.

Ефективному функціонуванню та пробле�
мам розвитку птахівництва присвячено наукові
дослідження таких вітчизняних вчених: Б.А. Ме�
льник, Л.Є. Огородник, І.Ф. Ясиновської,
В.Г. Андрійчука, Ф.О. Ярошенко, О.В. Олійник,
П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова, В.Я. Месель�Ве�
селяка, М.В. Присяжнюка [1], Н.Г. Копитець
[2], О.Б. Стефанів [3], І.О. Щетініної [4] та ін.

Праці цих учених зробили вагомий внесок у
вирішення практичних аспектів цієї проблеми.
Але зважаючи на швидкий розвиток птахівниц�
тва в мінливому ринковому середовищі, необхі�
дно продовжувати дослідження специфіки й
особливостей функціонування підприємств га�
лузі, шукати шляхи підвищення її ефективності.

РЕЗУЛЬТАТИ
Ринок м'яса птиці стрімко розвивається на

сучасному етапі. В 90�х рр. у структурі спожи�
вання м'яса найбільшу питому вагу мали сви�
нина та м'ясо ВРХ, але поступово м'ясо птиці
склало основну частку ринку м'яса і м'ясопро�
дуктів, тому що відбулося суттєве скорочення
пропозиції яловичини та свинини. Внаслідок
цього почалося стрімке збільшення ціни на дану
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продукцію, в той час коли ціна на м'ясо птиці
залишалася майже незмінною. Це стало основ�
ним чинником зміни споживчих вподобань на
користь дієтичного м'яса птиці [6].

Галузь птахівництва є мобільною для за�
стосування інновацій та залучення інвестицій з різ�
них джерел, у тому числі державних, відрізняється
від інших галузей тваринництва прискореним обо�
ротом капіталу. Підвищення споживчого попиту
на м'ясо птиці стимулює нарощування обсягів його
виробництва на промисловій основі.

Динаміка поголів'я птиці та обсягів виробниц�
тва продукції птахівництва свідчать, що підвищен�
ня рівня забезпеченості продовольчого ринку про�
дукцією птахівництва неможливо здійснити за
рахунок розвитку господарств населення. Отже,
нарощування обсягів виробництва продукції пта�
хівництва можливе лише за рахунок великих спец�
іалізованих підприємств, які здатні організувати
цілорічне виробництво на основі комплектування
промислового стада, збалансованої годівлі та за�
безпечення технологічних вимог. Динаміка пого�
лів'я птиці за категоріями господарств в Україні
за 2000 — 2014 рр. представлена в таблиці 1.

Як свідчать дані таблиці 2, в усіх категоріях
господарств поголів'я птиці у 2014 р. збільши�
лося порівняно з 2000 р. на 57,7%. При цьому
поголів'я птиці у сільськогосподарських під�
приємствах зросло у 5 разів, а у господарствах
населення зменшилось на 5%. У 2000 р. у гос�
подарствах населення було сконцентровано
78% поголів'я птиці, а в 2014 р. — 45%. Таким
чином, скорочення поголів'я птиці в Україні
відбулося лише у господарствах населення.
Щодо сільськогосподарських підприємств, то
вони у 2000—2013 рр. збільшили поголів'я птиці
на 106,7 тис. голів. Зростання поголів'я птиці є
позитивним у розвитку птахівництва і при
підвищенні продуктивності птиці забезпечує
нарощування виробництва продукції. Після
тривалого кризового періоду, починаючи з 2000
року розвиток птахівництва супроводжується
щорічним приростом виробництва м'яса птиці.

У 2014 р. в країні вироблено 1652,4 тис. т м'яса
птиці у живій масі, що у 6,2 рази більше, ніж у 2000
р. (табл. 2). Це значною мірою зумовлено тим, що
виробництво м'ясної продукції у сільськогоспо�

дарських підприємствах зросло майже у 24,6 рази.
У підприємствах створена міцна кормова база, за�
безпечено використання високопродуктивних
кросів, впроваджено у виробництво сучасні тех�
нології. Позитивним у розвитку галузі є те, що
змінюється співвідношення виробництва про�
дукції птахівництва між сільськогосподарськими
підприємствами і господарствами населення.

Якщо в 2000 р. сільськогосподарськими
підприємствами було вироблено 58,7 тис. т
(22,2% від загального виробництва) м'яса птиці,
то в 2014 р. — 1445,9 тис. т, або 87,5% виробниц�
тва в усіх категоріях господарств. Ефективно
функціонують великі спеціалізовані під�
приємства на основі залучення інноваційно�інве�
стиційних ресурсів. Значно зросла продук�
тивність курей на основі використання сучасних
високопродуктивних кросів зарубіжної се�
лекції. Водночас це свідчить про розвиток і ста�
білізацію зв'язків спеціалізованих підприємств
з комбікормовими заводами. У продуктивності
птиці відображається вплив різних факторів —
як економічних, так і технологічних.

У 90�х рр. у зв'язку з розпадом Радянського
Союзу сільське господарство України опинило�
ся у глибокій економічній кризі. Це відбулося
тому, що країна почала переходити від планово�
адміністративної до ринкової економіки. Розрив
економічних зв'язків з іншими країнами, зміна
економічних відносин між сільськогосподарськи�
ми виробниками та переробними підприємства�
ми, недосконала система ціноутворення і збуту
продукції птахівництва, невідповідні механізми
постачання кормів та інших ресурсів, відсутність
цілеспрямованої державної підтримки призвели
до того, що собівартість продукції почала знач�
но перевищувати ціну реалізації. Внаслідок цьо�
го птахівничі підприємства змушені були скоро�
чувати чисельність поголів'я птиці, що в свою чер�
гу призвело до стрімкого падіння обсягів вироб�
ництва продукції птахівництва.

Впродовж останніх років в результаті реалі�
зації заходів щодо стабілізації та нарощування
обсягів виробництва продукції птахівництва га�
лузь стійко і динамічно розвивається. Серед ос�
новних факторів, які забезпечили зростання об�
сягів виробництва, варто згадати значні приватні

  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014  % 
 2000 

   126,1 152,8 162,0 166,5 169,3 177,6 191,4 200,8 214,1 230,3 218,4 173
 

 25,4 66,6 72,2 80,1 88,0 95,2 100,4 110,6 105,7 117,9 132,1 520 

 , % 20 44 45 48 52 54 53 55 49 51 61 
  98,3 102,2 95,4 94,3 89,2 89,6 91,1 93,3 95,0 96,2 98,2 100

 , % 78 67 59 57 53 51 48 47 44 42 45 

Таблиця 1. Динаміка поголів'я птиці за категоріями господарств в Україні*

Примітка: * — млн гол. на початок року.
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інвестиції нових власників у технічне переосна�
щення і розширення виробничих потужностей
птахівничих підприємств, якісне поліпшення пле�
мінних ресурсів, сучасний менеджмент і держав�
ну підтримку галузі. Починається відродження
галузі птахівництва, спостерігається збільшення
поголів'я та, відповідно, нарощування обсягів
виробництва продукції птахівництва. У цілому
структура розподілу поголів'я птиці по регіонах
України досить стабільна. Птахівництво пере�
важно сконцентровано навколо великих міських
мегаполісів. Дана система розподілу враховує
специфіку виробництва продукції птахівництва
та орієнтованість на великі ринки збуту [6].

Фази активного розвитку і становлення, че�
рез які пройшов ринок м'яса птиці в 2000—2014
рр., перетворили птахівництво у домінуючу га�
лузь не тільки в тваринництві, але і в сільському
господарстві України у цілому. Завдяки
збільшенню кількості голів птиці відбулося на�
рощування обсягів виробництва птахівничої
продукції, а саме м'яса птиці та харчових яєць.

В останні роки для подальшого нарощуван�
ня обсягів виробництва виробники м'яса птиці
повинні будуть вирішити ряд проблем таких, як
зниження купівельної спроможності населен�
ня, високі ціни на корми, розвиток і активне
лобіювання інтересів виробників свинини,
складнощі з розвитком експортних ринків збу�
ту тощо. Крім того, істотно впливати на ринок
у найближчій перспективі буде зростаюча кон�
куренція між безпосередніми виробниками [6].

Отже, птахівництво має значний економічний
потенціал для розвитку. Основними чинниками,
які забезпечують підвищення рентабельності ви�
робництва продукції птахівництва на підприємстві
будь�якої форми власності, є підвищення продук�
тивності птиці та зниження матеріально�грошових
витрат у розрахунку на одну голову. З усіх чин�
ників зовнішнього середовища, що впливають на
рівень продуктивності птиці, найважливіша годі�
вля. Достатня і повноцінна годівля птиці — осно�
ва стабільності та зростання продуктивності. Роз�
в'язання цього завдання можливе на основі досяг�
нень науково�технічного прогресу, впроваджен�

ня прогресивних технологій кормовиробництва і
раціональних форм організації праці. Система
годівлі, її повноцінність вимагають не лише дос�
татньої кількості кормів і збалансованого раціо�
ну за поживними речовинами, а й економічного об�
грунтування типів годівлі. Для кожного виду тва�
рин обумовлено певний тип годівлі.

Із розширенням асортименту кормів у ра�
ціонах, і особливо зі збільшенням у них частки
дорогих комбікормів, собівартість кормової
одиниці може значно зрости. Однак подорож�
чання, спричинене поліпшенням біологічної
цінності кормів, позитивно впливає на продук�
тивність птиці, її вартість, легко окуповується
додатково отриманою продукцією.

Дуже важлива система відтворення стада і
тривалість використання птиці. У виробництві
товарного яйця доцільно використовувати ку�
рей упродовж року. Заміна повинна відбувати�
ся з поліпшенням племінних і продуктивних яко�
стей поголів'я. Гібридна птиця не лише сприяє
підвищенню продуктивності, а й більш стійка до
хвороб, має триваліший строк несучості.

Не менш важливим чинником підвищення
ефективності є годівля повноцінними сухими і
гранульованими комбікормами, у складі яких
— необхідні поживні речовини, вітаміни та
мікроелементи.

На продуктивність праці та собівартість про�
дукції впливає система утримання птиці. У не�
великих птахофермах замість вигульного утри�
мання птиця знаходиться у клітках та в велико�
габаритних пташниках на глибокій підстилці,
планчастій і сітчастій підлозі. Використання ба�
гатоярусної системи утримання курей дає змо�
гу розмістити на одиниці виробничої площі в 4—
5 разів більше птиці, ніж за будь�якої іншої сис�
теми. Витрати кормів на виробництво яєць змен�
шуються приблизно на 10 % порівняно з витра�
тами на напільне утримання. Як недолік вини�
кає потреба переміщати птицю з клітки в клітку
в міру її росту. Тому технологія вирощування
курей у багатоярусних кліткових батареях по�
требує вдосконалення з метою використання
безпересадочного утримання птиці.

Таблиця 2. Виробництво продукції птахівництва за категоріями господарств України

 
 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2014  
%  
2000 

2014  
%  
2005 

 ’   (   ), . 
  

 264,9 671,6 807,5 917,8 1055,1 1195,7 1278,8 1316,0 1414,0 1597,0 1652,4 624 246 

 . . 
-

 
 

58,7 462,9 582,6 723,2 856,2 966,2 1047,2 1142,4 1268,2 1356,4 1445,9 2463 312 

 , 
% 22 69 72 79 81 81 82 87 90 85 88   
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В умовах ринкової економіки розвиток птах�

івничої галузі має відбуватися на засадах круп�
нотехнологічного виробництва промислового
типу, яке має такі суттєві переваги, як застосу�
вання прогресивних енергозберігаючих техно�
логій, спеціалізація та концентрація виробницт�
ва, здійснення цілеспрямованої селекції з вико�
ристанням високопродуктивних кросів птиці й
збалансованої кормової бази для комплексної
механізації та автоматизації виробничих про�
цесів. Також галузь постійно потребує нових
інноваційних та інвестиційних вкладень, придбан�
ня та застосування новітніх сучасних технологій
для забезпечення конкурентоспроможності про�
дукції птахівництва на внутрішньому та світово�
му ринках. Дуже необхідна розробка та реаліза�
ція державних програм субсидування розвитку
птахівництва і виробництва обладнання для га�
лузі, застосування пільгового оподаткування та
кредитування. Подальше нарощування обсягів
виробництва м'яса птиці та яєць можливе лише
за умови гнучкої та прозорої підтримки держа�
ви в напрямі створення сприятливого інвестиц�
ійного клімату в галузі [1].

ВИСНОВКИ
Птахівництво належить до тих галузей сіль�

ського господарства, розвиток яких дозволяє
прискореними темпами поліпшити забезпечен�
ня зростаючого попиту населення на високо�
якісні продовольчі товари тваринного поход�
ження. Бурхливий розвиток м'ясного і яєчного
птахівництва впродовж кількох попередніх
років став результатом кардинальних змін у рин�
ковій кон'юнктурі, а також у механізмах дер�
жавного регулювання розвитку галузі. Але не�
зважаючи на позитивні тенденції у птахівничих
підприємств ще залишається низка проблем, та�
ких як нестабільність державної підтримки,
цінової політики, податковий тиск, недостатня
кормова база, неналежна якість продукції тощо.

Для вирішення проблем необхідно забезпе�
чення птахівничих підприємств повнораціонни�
ми збалансованими комбікормами, зниження
матеріально�грошових витрат з розрахунку на
одну голову, збільшення чисельності поголів'я
усіх видів птиці, виведення і впровадження у
виробництво нових кросів курей яєчного напря�
му; поглиблення спеціалізації та концентрації,
які дають змогу застосовувати науково� обгрун�
товану технологію виробництва продукції, що
сприяє підвищенню продуктивності праці, змен�
шенню витрат кормів, собівартості яєць і м'яса
птиці; стимулювання збільшення обсягів та за�
безпечення беззбиткового виробництва про�
дукції товаровиробниками різних форм госпо�

дарювання; стимулювання підвищення ефектив�
ності виробництва і якості продукції в дрібно�
товарних та кооперативних формуваннях; зас�
тосування технічних регламентів виробництва і
переробки продукції птахівництва.
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