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ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ
СОБІВАРТОСТІ ВИРОЩУВАННЯ
ПЛЕМІННОГО МОЛОДНЯКУ КОНЕЙ
ВЕРХОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
У статті обгрунтовано собівартість та структура витрат вирощування, тренінгу та випро
бування молодняку коней верхового призначення за різними віковими періодами.
This article presents the cost structure, maintenance, training and testing purpose of riding horses in
different age periods.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Заводські породи коней є генофондом пле
мінного конярства. Недарма їх називають
"важкою індустрією" всього конярства держа
ви. Племінних коней верхового призначення
використовують як для розведення, так і удос
коналення нових порід, розвитку професіо
нального кінного спорту, у туризмі, у біо
логічній промисловості, виробництві м'яса ко
нини, кумису, на сільськогосподарських робо
тах та інше.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

2007 року було 755 голови коней, то у 2011 році
їх налічувалось 713. Кількість поголів'я цих ко
ней зменшилась майже на 6%. Більш складне
становище з іншими породами. Зменшення по
голів'я у 2011 році в порівнянні з 2007 роком
склало відповідно української верхової поро
ди на 28,3%, тракененському племінному ко
нярстві — на 42,1%, у будьонівської породи —
на 73,2%. Не залишилось ганноверської поро
ди коней [4—8].
Результати попередніх досліджень свід
чать про те, що інтенсивне і ефективне ве
дення галузі племінного конярства забезпе
чується за рахунок чіткого ведення обліку
витрат. Вірне визначення собівартості виро
щування коней передбачає ефективне і ра
ціональне використання усіх матеріально
трудових ресурсів і здійснюється для визна
чення найбільш ефективних організаційно
технологічних і економічних заходів, спря

Проблеми розвитку галузі конярства та
шляхи підвищення її ефективності обгрунто
вані вітчизняними науковцями, серед яких Д.А.
Волков [1], Б.М. Гопка [2], І.В. Ткачова [3] та
інші. Попри публікації та наукові розробки,
недостатньо вивченими залишаються питання
ефективності галузі конярства і зокрема
обгрунтування методичних основ щодо Таблиця 1. Поголів'я племінних коней верхового
формування механізму собівартості при ви
призначення в Україні
рощуванні племінних коней.
2011 у
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чистокровному конярстві. Якщо на початок
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витрати по діючих на
мованих на розвиток і вдосконалення вироб даний час цінах, затрати праці. Розробляєть
ся і складається економікоматематична мо
ництва галузі конярства [9].
дель для рішення задачі на ПК. Проводиться
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
вирішення задачі по визначенню собівартості
Практика калькуляції собівартості про та структури витрат вирощування, утримання,
дукції конярства, що склалася, призводить до тренінгу та випробування молодняку коней
усереднювання не тільки собівартості молод верхового призначення за різними віковими
няку одного віку, але і різних вікових груп, що періодами.
є не вірним. Крім того, закріплений методич
В залежності від різних вікових періодів,
ними рекомендаціями по плануванню, обліку і визначаються сукупні грошові виробничі вит
калькуляції собівартості продукції (робіт, по рати на 1 голову, їх розподіл на основну, су
слуг) у сільському господарстві, порядок каль путню та побічну продукцію, собівартість ви
куляції собівартості продукції племінного ко рощування однієї голови коней за такими еле
нярства один раз в кінці року методом повного ментами витрат: оплата праці, корми, аморти
поглинання витрат — жодним чином не дозво зація, поточний ремонт, інші матеріальні вит
ляє відстежувати коливання собівартості по рати. Визначається собівартість утримання
різних вікових періодах і співставляти їх з ко 1 кормодня.
ливаннями цін на молодняк різного віку в різні
Загальні витрати на одну голову коней
проміжки часу. У свою чергу, все це призводить розподіляються на: "Оплату праці" з нараху
до визначення необ'єктивної реалізаційної ціни ваннями; "Корми" — у цій статті відбиті вит
продукції конярства.
рати на корми власного виробництва і по
Тому і виникла потреба в обгрунтуванні купні; на третьому місці в структурі собівар
методичних основ щодо формування механіз тості стоїть стаття "Амортизація" — сюди
му собівартості при вирощуванні племінних включені витрати, пов'язані з амортизацією
верхових коней за різними статевовіковими основних засобів; наступна по величині в
періодами. Це дасть можливість удосконалити представленій структурі — стаття "Загально
систему обліку витрат, запобігти виникненню виробничі витрати". До загальновиробничих
невиправданих витрат у ході господарської витрат відносять витрати на оплату праці,
діяльності, обгрунтувати мінімальні підтриму відрахування на соціальні потреби праців
ників апарату управління в конярських
ючі ціни на племінну продукцію конярства.
підрозділах; витрати на утримання і ремонт
основних засобів загально галузевого при
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Проведення досліджень і розробок викону значення; витрати на заходи щодо охорони
валося статистикоекономічним методом, шля праці і техніки безпеки; витрати на транспор
Таблиця 2. Розрахункова собівартість вирощування молодняку
верхових порід коней (на голову в рік)
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тне обслуговування робіт (доставка праців
ників до місця безпосередньої роботи); інші
витрати, пов'язані з організацією і управлін
ням виробництвом у галузі конярства госпо
дарства. До статті "Поточний ремонт" відне
сені витрати, зв'язані з ремонтом приміщень,
де знаходяться коні, кінської збруї. У стат
тю "Роботи та послуги" входять послуги сто
ронніх організацій (автоперевезення тощо).
У статті "Пальне та мастила" показана со
бівартість використовуваних паливномас
тильних матеріалів. До статті "Засоби захис
ту тварин" віднесені витрати, зв'язані з вете
ринарним обслуговуванням коней (щеплення
від пневмонії), інші ветеринарні витрати. До
"Інших матеріальних витрат" відносяться
вода, підстилка та інші [10].
Витрати розподіляли від 0,5 до 1,5 років ок
ремо на жеребчиків і маток та на молодняк
1,5—3,0 роки. Розрахунки показали, що со
бівартість вирощування однієї голови жереб
чиків віком 0,5—1,5 роки складає 5336 грн. у рік,
або 14,32 грн. у день, тоді як собівартість виро
щування маток цього ж віку майже на 6% мен
ше і складає 4999 грн. у рік, або 13,69 грн. у день
(табл. 2).
Структура собівартості вирощування же
ребчиків віком 0,5—1,5 роки має такий вид: оп
лата праці з нарахуваннями — 42,5%, корми —
35,3%, амортизація — 7,5%, загальновироб
ничі витрати — 6,3%, поточний ремонт — 3,0%,
частка інших матеріальних витрат у структурі
не перевищує 1,8%. Структура собівартості ви
рощування маток віком 0,5—1,5 роки має та
кий вид: оплата праці з нарахуваннями —
44,4%, корми — 32,3%, амортизація — 7,8%, за
гальновиробничі витрати — 6,6%, поточний
ремонт — 3,1%, частка інших матеріальних
витрат у структурі не перевищує 1,9%. У струк
турі собівартості на вирощування, утримання,
тренінг та випробування однієї голови молод
няку 1,5—3 роки на оплату праці з нарахуван
нями приходиться — 46,7%, на корми — 35%,
на амортизацію — 4,7%, на загальновиробничі
— 6,9%, на поточний ремонт — 1,9%, частка
інших матеріальних витрат у структурі не пе
ревищує 2,2%. Собівартість утримання молод
няку 1,5—3,0 роки складає 8322 грн., або
вартість одного кормодня повинна складати
22,78 грн.
ВИСНОВКИ

1. Поголів'я племінних коней верхового
призначення за останні 5 років скоротилось
майже на 22%.
2. Собівартість утримання однієї голови
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жеребчиків віком 0,5—1,5 роки повинна скла
дати 14,32 грн. у день.
3. Собівартість утримання однієї голови
маток віком 0,5—1,5 роки повинна складати
13,69 грн. у день.
4. Річні витрати на вирощування, утриман
ня, тренінг та випробування однієї голови мо
лодняку, який знаходиться в індивідуальному
заводському тренінгу (1,5—3,0 роки), склада
ють 8322 грн. на рік, або 22,78 грн. у день.
5. У структурі собівартості вирощування
племінного молодняку верхового призначення
на корми приходиться 32,3—35,3%, на оплату
праці 31,5—34,6%, амортизація 4,7—7,8%, за
гальновиробничі витрати 6,3—6,9%.
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