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Постановка проблеми. На конкурентоспроможність будь-якої продукції впливає її ціна, 

що безпосередньо залежить від витрат виробництва. У галузі свинарства 55-70% виробничих 

витрат припадає на корми. За свідченням В.П. Рибалка, незбалансованість раціонів на 30-35% 

знижує середньодобові прирости живої маси свиней, на 50% збільшує витрати корму на 

вироблену продукцію. Як наслідок, у більшості господарств свині досягають живої маси 100 

кг за 22-24 місяці, а витрати кормів на 1 кг приросту перевищують 10-12 корм.од. [1] Тому де 

далі більшої актуальності набувають питання щодо формування відповідної кормової бази та 

оптимізації раціонів для зниження собівартості свинини вітчизняного виробництва. 

Мета статті. Визначення ефективності використання кормів в свинарстві  та 

обґрунтування шляхів щодо її підвищення. 

 Основні матеріали дослідження. Свинарство для України є традиційною галуззю, але 

у сучасних умовах воно знаходиться у депрессивному стані.  Збільшення обсягів виробництва 

свинини при одночасному скороченні витрат на одиницю продукції потребує створення міцної 

кормової бази на підприємстві, яка забезпечувала потреби у кормах відповідно до обсягів 

виробництва та фізіологічних потреб свиней. Колектив науковців під керівництвом О.М. 

Царенка пропонує враховувати наступні вимоги при організації кормової бази:[2] 

- кількість кормів, що виробляються, повинна відповідати запланованому обсягу 

виробництва свинини, тобто необхідно дотримуватися принципу пропорційності; 

- за кількісними і якісними ознаками корми повинні надходити безперебійно і своєчасно, 

відповідно до руху поголів’я, кількісного складу тварин різних виробничих груп, рівня 

продуктивності та обсягу виробництва; 

- структура кормового балансу повинна передбачати використання якісних і дешевих 

кормових компонентів; 

- годівля повинна здійснюватися відповідно до зоотехнічних вимог на основі розробки 

оптимального складу раціонів за допомогою методів економіко-математичного моделювання; 

- систематичне проведення належного обліку надходження та використання кормів з 

метою запобігання перевитрат. 

Дотримання вищезазначених вимог дозволить найбільш ефективно організувати та 

використовувати ресурси кормової бази на підприємстві та контролювати наявність кормів, 

що, в свою чергу, забезпечить досягнення більш високого рівня продуктивності свиней. 

Підвищення продуктивності тварини зумовлює скорочення тривалості утримання, відповідно, 

скорочуються витрати кормів, праці, води, електроенергії тощо на виробництво одиниці 

приросту живої маси, що призводить до зниження собівартості свинини.  

Висновки. Резервом зниження собівартості свинини слід вважати перехід до біологічно 

повноцінної годівлі свиней різних виробничих груп на основі використання кормів власного 

виробництва. Тому основним напрямком розвитку кормовиробництва слід вважати 

підвищення рівня урожайності, якості й повноцінності сільськогосподарських культур та 

зниження їх вартості. 
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