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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА
ЯЛОВИЧИНИ В ЗОНІ ЛІСОСТЕПУ ЗА
РІЗНОГО РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ХУДОБИ
У статті розглянуті проблеми організації виробництва яловичини в спеціалізованих господар
ствах лісостепу при різному рівні продуктивності худоби. Встановлено, що при збільшенні серед
ньодобових приростів худоби з 800 до 1000 г, маржинальний доход збільшується на 17%. Відповідно
до рівня продуктивності розраховано точки беззбитковості у вартісному і натуральному визна
ченні.
The article deals with problems of beef production in specialized farms steppes at different levels of
livestock productivity. Found that an increase in average daily cattle from 800 to 1000 g marginal income
increased by 17%. According to the level of performance calculated breakeven point in cost and physical
determination.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Одним із основних стратегічних напрямів
розвитку економіки нашої держави є забезпе
чення населення України високоякісними без
печними продуктами харчування в необхідно
му обсязі. При цьому м'ясу, яке є основним
джерелом білка в раціоні людини, повинно
відводитися особливе місце.
Процес стрімкого скорочення обсягів вироб
ництва сільськогосподарської продукції, який
спостерігається в останні десятиріччя в аграрно
му секторі України, на жаль, не оминув і галузь
виробництва яловичини. За період з 1990 по 2011
р. поголів'я молодняку великої рогатої худоби та
загальний обсяг виробництва яловичини в Україні
скоротилися відповідно на 89% та 80%. Рівень
інтенсивності ведення галузі вкрай низький. Зок
рема, середньодобові прирости молодняку в 2011
році становили 481 грамів. Природньо, витрати
на виробництво яловичини за таких умов мають
постійну тенденцію до збільшення і формують
такий рівень собівартості, який поряд з наявни
ми закупівельними цінами на живу худобу обу
мовлює збитковість галузі виробництва яловичи
ни, що негативно позначається на її конкурентос
проможності. Ситуацію в галузі можна було б
значно покращити за належного рівня інвесту
вання. Однак виробництво яловичини в Україні
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впродовж багатьох років залишається найбільш
інвестиційно не привабливим у порівнянні з ви
робництвом свинини та м'яса птиці.
Однак активне спрямування фінансових
потоків у зазначені галузі, водночас обумовлює
постійне зростання конкуренції між господар
ствами зазначеного рівня спеціалізації. За цих
умов, одним з напрямів диверсифікації вироб
ництва тваринницької продукції в Україні є
розвиток галузі виробництва яловичини. При
цьому потрібно зазначити, що досягнутий на
сучасному етапі в Україні рівень середньодо
бових приростів молодняку на відгодівлі не
сприяє відображенню потенційних можливос
тей галузі виробництва яловичини.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Враховуючи, що в Україні на сучасному етапі
попит на високоякісну яловичину сформований
недостатньо, її виробництво у найближчі роки
буде забезпечуватися на 95% за рахунок вирощу
вання на м'ясо бугайців, надремонтних телиць і
вибракуваної худоби молочних порід. Досвід
нашої країни в минулому свідчить, що найбільш
оптимальним шляхом комплексного вирішення
виробничих завдань є укрупнення виробництва
при одночасному поглибленні його спеціалізації.
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дукції. Досвід організації комплексів по ви
робництву яловичини у нашій країні свід
чить, що найбільш доцільний шлях форму
вання забійного контингенту передбачає
Показник
1 варіант
2 варіант
Середньодобовий приріст за весь період, г
800
1000
доставку надремонтного молодняку, в ос
Кількість телят, що надходять на ферму за
2275
2710
новному, з одного адміністративного райо
рік, гол
ну. Це було обумовлено тим, що внаслідок
Необхідна кількість корів у господарствах – 3128
9391
поставниках молодняку, гол
сильного стресу, який отримували телята
Вік 1 голови при реалізації, днів
513
472
при транспортуванні на великі відстані, сут
Жива маса 1 голови при реалізації, кг
450
450
тєво підвищувався відсоток їх відходу та
Тривалість виробничого циклу, днів
483
401
знижувалася енергія росту.
Ритм завозу, днів
13
11
Середньорічне поголів’я, голів
2845
2830
При цьому слід зауважити, що ритмічність
Кількість скотомісць
3000
3000
забезпечення
комплексу молодняком у
Кількість голів, що реалізують за рік,
2064
2460
значній мірі залежить від сезонності отелень
всього, голів
Жива маса всього реалізованого за рік
9288
11070
маточного поголів'я впродовж року. За умо
поголів’я, ц
ви, коли в окремі місяці, зокрема у березні —
Реалізовано в живій масі в рік
3,4
4,1
квітні, телят отримують в 5—6 раз більше, ніж
на 1 середньорічну голову, ц
у серпні — вересні [3], рівномірне комплек
Зокрема, у 80ті роки в СРСР було побудо тування комплексів молодняком технологічним
вано ряд промислових комплексів з виробниц за віком і живою масою практично неможливе.
тва яловичини. Технологія виробництва в цих Практика свідчить, що ритмічне отримання для
комплексах була заснована на закупівлі в гос відгодівельного комплексу крупних партій телят
подарствах молочного напряму продуктив наближених кондицій можливе з крупних гос
ності телят у віці 10—15 днів та подальшим їх подарств з інноваційними технологіями, де ре
вирощуванням протягом 14—15 місяців до тельно виконується система зоотехнічновете
живої маси 450—500 кг. При цьому інтенсивна ринарних заходів і, як наслідок, суттєво зни
система вирощування молодняку на цих комп жується сезонність отелень [4]. Формування
лексах характеризувалася підвищеним ростом відгодівельного контингенту за рахунок телят,
показників економічної ефективності вироб отриманих з господарств населення, є пробле
ництва, зниженням витрат кормів та праці на матичним і нераціональним. Таким чином,
одиницю продукції. Наприклад, в одному з кра розмір та доцільність зонального розташуван
щих комплексів "Мир" середньодобові приро ня відгодівельних господарств обумовлюються
сти живої маси бугайців за весь період виро рівнем концентрації по зонах України поголів'я
щування становили 1080 г. На 1 ц приросту вит корів у крупних підприємствах.
Зокрема, на 1 січня 2012 року поголів'я корів
рачалося 5,4 к.од. та 2,4 люд.години [1]. У по
рівнянні з виробництвом яловичини в господар у сільськогосподарських підприємствах Украї
ствах молочного напряму продуктивності, де ни становило 583,7 тис. голів. При цьому в зоні
вона виробляється як сукупна продукція, вит лісостепу сконцентровано 53,4% від загально
рати кормів на 1 ц приросту живої маси були го поголів'я корів, в степу і Поліссі — 20,7 і
25,9% відповідно.
більше в 2 рази, а витрати праці — у 15 разів.
Виходячи з цього, на нашу думку, найбільш
Проте ефективна організація інтенсивного
вирощування худоби на м'ясо на промисловій доцільно організовувати спеціалізовані госпо
основі має деякі особливості. Зокрема, основ дарства з виробництва яловичини в зоні Лісос
ною прикметою промислового характеру ви тепу. Рекомендованими розмірами відгодівель
робництва яловичини є ритмічність і безпе них господарств у цій зоні є 3000 скотомісць.
ребійність видачі продукції [2]. Можливість за
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
безпечувати ритмічне постачання законтракто
Метою наших досліджень було дати по
ваних обсягів продукції значно підвищує її кон
курентоспроможність. Тому при організації рівняльну оцінку економічній ефективності
крупного спеціалізованого господарства по вирощування на м'ясо молодняку великої ро
вирощуванню худоби на м'ясо одним з першо гатої худоби у спеціалізованих відгодівельних
чергових завдань є ретельне вивчення можли господарствах лісостепової зони на 3000 ско
востей безперебійного постачання в господар томісць при варіантах середньодобових при
ство необхідної кількості технологічного мо ростів 800 і 1000 грамів за весь період вирощу
лодняку певної кондиції, що в свою чергу обу вання. Розрахунки проведено відповідно за 2
мовлює можливість безперебійної видачі про ма варіантами.
Таблиця 1. Організаційно(виробничі параметри
виробництва яловичини при різному рівні
продуктивності
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження виконували розрахунково
конструктивним методом з використанням еко
номікоматематичного моделювання по визна
ченню раціональної системи організації вироб
ництва яловичини у спеціалізованому госпо
дарстві.
Технологічна схема виробництва яловичи
ни за двох варіантів передбачає безприв'язне
утримування молодняку на глибокій підстилці
з використанням відповідного набору всіх ос
новних і обігових засобів, на основі норматив
них показників, які були використані при роз
рахунку виробничих витрат у натуральному та
вартісному вимірах. Їх вартісну оцінку прово
дили за діючими в 2012 році цінами.
При обох варіантах молодняк закуповують
живою масою — 50 кг у 30денному віці. Різні
рівні продуктивності тварин, обумовлені на
самперед відмінними витратами кормів, у свою
чергу є причиною відмінності основних орга
нізаційновиробничих параметрів виробництва
при двох варіантах (табл. 1).
Із даних таблиці 2 видно, що при зростанні
продуктивності бугайців на відгодівлі з 800 до
1000 г середньодобових приростів обсяг змін
них витрат зростає, як і повинно бути, оскіль
ки він залежить
від обсягів
виробництва, а об
1 варіант
2 варіант
сягреалізації,
постійних
витрат
залишається
практично на
Загальний обсяг
ц
9288
11070
Виручка притому
реалізації
15790 цьому
18819
ж рівні. При
в структурі загальної
поголів'я, тис. грн.
собівартості
змінюється
Змінні витрати,
тис. грн.
10003
12022 співвідношення
змінних
витрат,
що є безумовно
Постійні витрати,
тис. грн.та постійних
1839
1826
Всього витрат,
тис. грн.
11842
13848при 1 варіанті змінні
позитивними
змінами.
Так,
Маржинальний доход,
5787
6797
витрати складали 84,5% в загальних витратах,
тис. грн.
а постійні — 15,5%.
При
2 варіанті відповідно
Точка беззбитковості,
4597
4565
тис. грн.
86,8% та 13,2%. Абсолютна величина маржи
Точка беззбитковості, ц
3065
3043
нального доходу при зростанні середньодобо
вого приросту збільшується на 17,5% (табл. 2).
Таким чином, наші розрахунки підтверди
ли основне положення маржинального аналі
зу, а саме: з ростом обсягів виробництва та ре
алізації продукції зростають тільки змінні вит
рати, а постійні залишаються без суттєвих змін,
що призводить до зниження собівартості та
зростання прибутку.
Розрахунки точки беззбитковості показа
ли, що, незважаючи на те, що абсолютна ве
личина витрат на виробництво та збут про
дукції при зростанні продуктивності збіль
шується, позитивні структурні зміни витрат та
ріст маржинального доходу дають можливість
отримати точку беззбитковості при 1000 г се
редньодобового приросту менше ніж при 800
г, як у вартісному, так і в натуральному вира
женні.
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Таблиця 2. Розрахунок маржинального
доходу та точки беззбитковості при різному
рівні продуктивності

ВИСНОВКИ

1. Відповідно до концентрації по зонах Ук
раїни поголів'я корів в крупних підприємствах,
найбільш доцільно організовувати спеціалізо
вані господарства з виробництва яловичини в
зоні лісостепу. Рекомендованими розмірами
відгодівельних господарств у цій зоні є 3000
скотомісць.
2. При зростанні продуктивності бугайців
на відгодівлі з 800 до 1000 г середньодобо
вого приросту обсяг змінних витрат зростає,
а обсяг постійних витрат залишається прак
тично на тому ж рівні. Абсолютна величина
маржинального доходу при зростанні серед
ньодобового приросту збільшується на
17,5%.
3. Розрахунки точки беззбитковості пока
зали, що, незважаючи на те, що абсолютна ве
личина витрат на виробництво та збут про
дукції при зростанні продуктивності збіль
шується, позитивні структурні зміни витрат та
ріст маржинального доходу дають можливість
отримати точку беззбитковості при 1000 г се
редньодобового приросту менше, ніж при 800
г як у вартісному, так і в натуральному вира
женні.
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