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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

Сiльськeгoспoдaрствo є oсoбливoюсфeрoювирoбничoїдiяльнoстi, oскiльки в 

прoцeсiвигoтoвлeннягoтoвoїпрoдyкцiї, пoряд з фiнaнсoвими, мaтeрiaльнo– 

тeхнiчнимитaтрyдoвимирeсyрсaми, викoристoвyютьсящe й прирoднiрeсyрси: 

зeмлятaживioргaнiзми. 

Oднiєю з нaйвaжливiшихгaлyзeйсiльськoгoгoспoдaрствa є твaринництвo.  

Тваринництво – особлива галузь сільського господарства, стан розвитку якої 

вагомо впливає на економічний потенціал АПК країни.Необхідно відмітити, що 

тваринництво у сьогоденні характеризується цілою низкою проблемних питань, 

пов’язаних із зменшення поголів’я худоби та птиці, зменшення виробництва 

сільськогосподарської продукції, складною ціновою ситуацією на ринку 

сільськогосподарської продукції. В даному випадку, особливо важливими є спільні 

зусилля як органів державної влади, так і органів місцевого самоврядування, які 

мають бути спрямовані на розвиток тваринництва. 

Проблеми розвитку тваринництва в Україні досліджували такі вітчизняні вчені: 

В.Г. Андрійчук, О.М. Бородіна, С.М. Кваші, П.Т. Сабук. Врховуючи специфічність 

галузі та кризову ситуацію, в якій вона знаходиться на даний час, залишається 

актуальним проведення аналізу стану та запобігання стратегічної галузі АПК 

України. 

До складу тваринництва входять такі галузі: скотарство, свинарство, 

птахівництво, бджільництво, звірівництво, вівчарство, рибництво та інші. 

Скотарство, як найбільш складна і надзвичайно важлива галузь сільського 

господарства, є найважливішим індикатором стану тваринництва в Україні [1, 

с.19].  Головною продукцією даної підгалузі є м’ясо і молоко. Залежно від того 

визначають такі напрями спеціалізації скотарства: молочний, молочно– м’ясний, 

м’ясний і м’ясо– молочний [2].   

Протягом 2000– 2015 років у всіх категоріях господарства поголів’я великої рогатої 

худоби скоротилося на 19,5 млн. голів або в 4,8 рази, в тому числі корів – на 5,5 млн. 

голів або на 3,0 рази, свиней – на 14,0 млн. голів або майже 4 рази [4]. 

Кризові явища в економіці негативно позначилися на функціонуванні 

тваринницького підкомплексу, внаслідок чого у першому півріччі 2016 р. в усіх 

категоріях господарств України порівняно з аналогічним періодом 2015 р. 

відбулося зменшення чисельності худоби і птиці. Зокрема, поголів’я великої 

рогатої худоби скоротилося на 2,4%, зокрема, корів – на 3,5%, свиней – на 3,0%, 

овець і кіз – на 3,4% і птиці усіх видів – на 4,5%. Станом на 1 липня утримувалося 

4316,3 тис. голів великої рогатої худоби, зокрема 2191,8 тис. корів, 7491,5 тис. 

голів свиней, 1704,5 тис. голів овець і кіз та 234428,9 тис. голів птиці усіх видів [3]. 

Пуцентейло П.Р. зауважує, що ситуація, що склалася у тваринництві, 

обумовлена збитковістю виробництва м’яса, молока, насамперед через 

несприятливу цінову політику на ринку продукції тваринництва та відсутність 



ефективного економічного механізму підтримки галузі, а також недостатню 

продуктивність худоби і птиці [5]. 

Погоджуємося з думкою КернасюкЮ.В., що значним бар’єром для успішного 

розвитку тваринництва є недосконалість аграрної політики щодо підтримки галузі, 

що зумовлено відсутністю стійких пріоритетів та довгострокової концепції її 

розвитку. Тому прогнозуватирозвитокгалузідоволі складно більшніж на коротко–  і 

середньострокову перспективу[3]. 

Врахувавши, що Україна має великий потенціал в розвитку тваринництва, а 

саме сприятливі кліматичні умови, земельні та трудові ресурси тощо, дана галузь 

на даний час знаходиться в дуже тяжкому стані. 

Розвиток галузі тваринництва до запланованих показників підвищення рівня 

виробництва та збуту продукції тваринництва має здійснюватись за рахунок: 

- збільшення обсягів та забезпечення беззбиткового виробництва продукції 

тваринництва; 

- державної фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств, які 

займаються розвитком даної галузі; 

- застосування технічних регламентів виробництва і переробки продукції 

тваринництва. 
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