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Постановка проблеми. Скотарство одна з провідних галузей сільського господарства. 

Але в теперішній час більшість аграрних товаровиробників не займаються тваринництвом, 

особливо виробництвом яловичини, так як воно є збитковим. Тому актуальність питань 

пов’язаних з виведенням скотарства з кризового стану та нарощуванням  обсягів виробництва 

яловичини в країні вимагають негайного вирішення.  

Мета дослідження. Метою даних  досліджень  є вивчення проблем, що супроводжують 

галузь скотарства. 

Виклад основного матеріалу. Протягом останніх 20-ти років поголів’я ВРХ 

скоротилося більш, ніж на 84%, свиней – на 74%, овець та кіз – на 79% [2]. На територію 

України ввозиться неконтрольовано велика кількість м’яса великої рогатої худоби іноземного 

виробництва сумнівної якості. Саме тому українським агровиробникам тяжко конкурувати 

навіть на внутрішньому ринку збуту продукції. 

Дана ситуація пов’язана з тим, що в ринкових умовах сільськогосподарським 

товаровиробникам невигідно займатися такою фінансово та матеріаломісткою галуззю. 

Сьогодні знизилися   відносин між виробниками аграрної сфери та переробними 

підприємствами, недосконала система ціноутворення й збуту продукції, невідповідні 

механізми постачання кормів і забезпечення ними, відсутність  державної підтримки призвели 

до того, що собівартість продукції цієї сфери почала значно перевищувала її реалізаційну ціну. 

Внаслідок чого колективні сільськогосподарські підприємства змушені були вдатися до 

значного скорочення чисельності поголів’я. В теперішній час важливе завдання стоїть і перед 

селекціонерами про удосконалення кращих молочних порід, які мають відповідати світовим 

стандартам. 

Призупинити занепад у скотарстві та підвищити конкурентоспроможність його 

продукції можна за умови розробки і виконання національної програми відродження та 

скотарства. Важливе збільшення  обсягів виробництва м’яса яловичини на основі збільшення 

чисельності поголів’я та підвищення їх середньодобового приросту ваги. 

Частковому вирішенню зазначених проблем може сприяти розвиток вертикально 

інтегрованих аграрних холдингів, які б організаційно пов’язували усі етапи бізнесу від 

вирощування культур, виготовлення комбікормів, відгодівлі тварин, переробки м’яса і молока 

до їх реалізації через власні збутові мережі. Велике значення має племінна справа.  

Висновок. Сьогодні в Україні потрібні  зміни пріоритетів у розвитку агропромислового 

виробництва у напрямі  скотарства. Стан тваринництва є важливим індикатором розвитку 

соціально-економічної системи. Його функціонування пов’язане з багатьма галузями 

національної економіки, які впливають на нього в частині ресурсозабезпечення і розвитку 

споживчого ринку. 
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