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Мартинюк Г. п. перспективи розвитку скотарства в аграрних формуваннях Житомирської області
У статті автором досліджено стан розвитку галузі скотарства в Житомирській області, виявлено причини стримування її розвитку та зробле-
но спробу пошуку шляхів покращення. За допомогою статистичного методу сформовано вибірку  показників функціонування галузі скотарства 
і методом проектування тренду зображено  прогнозовані тренди щодо збільшення поголів’я ВРХ у цілому, корів, живої маси та виробництва 
молока в сільськогосподарських підприємствах Житомирської області. Розвиток галузі скотарства полягає у забезпеченні подальшого зростан-
ня сільськогосподарського виробництва, підвищенні його ефективності для повного задоволення потреб населення в продуктах харчування та 
промисловій сировині. Молочне і м'ясне скотарство серед галузей тваринництва посідає провідне місце. Це зумовлюється не тільки кількістю 
худоби, а й високою питомою вагою молока та яловичини у структурі тваринницької продукції.
Ключові слова: скотарство, розвиток, сільськогосподарські підприємства, м’ясо, молоко.
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Мартынюк Г. П. Перспективы развития скотоводства в аграрных 

формированиях Житомирской области
В статье автором исследовано состояние развития отрасли ското-
водства в Житомирской области, выявлены причины сдерживания 
ее развития и сделаны пробы поиска путей улучшения. С помощью 
статистического метода сформирована выборка показателей функ-
ционирования отрасли скотоводства и методом проектирования 
тренда изображены прогнозируемые тренды по увеличению поголовья 
КРС в целом, коров, живой массы и производства молока в сельскохо-
зяйственных предприятиях Житомирской области. Развитие отрасли 
скотоводства заключается в обеспечении дальнейшего роста сель-
скохозяйственного производства, повышении его эффективности для 
полного удовлетворения потребностей населения мира в продуктах 
питания и промышленном сырье. Молочное и мясное скотоводство 
среди отраслей животноводства занимает ведущее место. Это обу-
словлено не только количеством скота в мире, но и высоким удельным 
весом молока и говядины в структуре животноводческой продукции.
Ключевые слова: животноводство, развитие, сельскохозяйственные 
предприятия, мясо, молоко.
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Martunyuk G. P. Prospects for Development of Stock Breeding  

in the Agrarian Formations of Zhytomyr Region
In this article, the author researched the state of development of livestock 
sector in Zhytomyr region, the reasons for curbing its development have been 
identified, attempts towards search for ways to improve have been made. 
Using the statistical method, a survey of indicators of industry sector func-
tioning has been formed, and, by means of the trend projecting method, 
the projected trends to increase the cattle livestock in general, and cows in 
particular, as well as live weight and milk production in the agricultural en-
terprises of Zhytomyr region have been displayed. Developing the livestock 
sector means to ensure further growth of agricultural production, improve its 
efficiency to meet the needs of the world's population in food and industrial 
raw materials. Dairy and beef breeding occupies a leading place among the 
livestock industry sectors. This results not only from the number of livestock 
in the world, but also a high proportion of milk and beef in the structure of 
livestock products.
Key words: stock raising, development, agricultural enterprises, meat, milk.
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Розвиток галузі скотарства полягає у забезпеченні 
подальшого зростання сільськогосподарського 
виробництва, підвищенні його ефективності для 

повного задоволення потреб населення в продуктах 
харчування та промисловій сировині. Молочне і м'ясне 
скотарство серед галузей тваринництва посідає провід-
не місце. Це зумовлюється не тільки кількістю худоби, 
а й високою питомою вагою молока та яловичини у 
структурі тваринницької продукції [2]. 

Питанням пошуку економічних та організаційно-
технологічних напрямів і резервів підвищення ефектив-
ності діяльності галузей тваринництва в Україні при-
свячені роботи П. Березівського, І. Бондарчука, В. В’юна, 
Д. Глущенка, В. Гришка, В. Долинського, О. Єрмако-
ва, М. Карамана, С. Ковалишина, П. Кропа, М. Куліша,  
Б. Лук’янова, Л. Мармуль, А. Павлюченкова, В. Перегуди, 
А. Побережної, Д. Приходька, Я. Сибаль, І. Топіхи, Г. Че-
ревка, О. Ярославського та інших учених.

Мета статті – дослідження стану розвитку галу-
зі скотарства в Житомирській області, виявлення причин 
стримування її розвитку та пошук шляхів покращення.

У харчуванні населення молоко за своїм значен-
ням займає друге місце після хліба. Молоко – це най-
більш цінний і високоякісний продукт харчування. Роз-
виток молочного скотарства відбувається під впливом 
чинників, які умовно поділяються на динамічні (що мо-
жуть бути змінені в короткостроковому або середньо-
строковому періодах – економічні, організаційні, тех-
нологічні) і відносно статичні (які склалися впродовж 
багатьох років, навіть століть, і не можуть бути змінені в 
коротко- чи середньостроковому періодах – природно-
кліматичні, біологічні, соціально-культурні).

Розвиток молочного скотарства має бути спрямо-
ваний на підвищення попиту сільськогосподарських 
товаровиробників на нововведення в цій галузі, насам-
перед, щодо:
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 поглиблення спеціалізації та підвищення мо-
лочної і відтворювальної продуктивності порід 
великої рогатої худоби, пристосованих до утри-
мання на промисловій основі та стійких до за-
хворювань; 

 реструктуризації кормовиробництва в напрямі 
ліквідації білкового дефіциту в кормах і засто-
сування найбільш досконалих малозатратних 
технологій вирощування, заготівлі, приготу-
вання і роздачі кормів до згодовування; 

 розширення площ під культурними пасовища-
ми та скорочення матеріально-грошових і тру-
дових затрат на виробництво одиниці продукції 
в усіх складових кормовиробництва; 

 застосування найбільш прогресивних енерго-
зберігаючих технологій утримання молочної 
худоби, впровадження комплексної механізації 
виробничих процесів на фермах; 

 реконструкції існуючих і будівництво нових 
молочних ферм з урахуванням доцільності 
безприв’язного способу утримання корів і по-
легшених конструкцій будівель, ветеринарного 
захисту тварин і сучасних екологічних вимог; 

 поліпшення якості молочної сировини та вдо-
сконалення цінового механізму на молоко, що 
надходить на переробні підприємства молочної 
промисловості; 

 підвищення самозабезпечення регіонів моло-
копродуктами, особливо швидкопсувними і 
малотранспортабельними тощо.

До числа найбільш значущих проблем, які галь-
мують розвиток інноваційної діяльності в мо-
лочному скотарстві, відносять: слабку науково-

дослідницьку базу, непідготовленість підприємств до 
освоєння новітніх розробок, дефіцит інформації про 
нові технології та ринки збуту; дефіцит власних коштів 
та високі економічні ризики і тривалі терміни окупності 
інноваційних проектів; низьку платоспроможність пере-
важної більшості агровиробників; неможливість впро-
вадити інноваційні розробки у застарілу матеріально-
технічну базу; обмежені можливості колективного 
ско тарства унаслідок приватизації земель; відособле-
ність молоковиробників від підприємств, які випуска-
ють науково-технічну продукцію, і від провайдерів, які 
здійснюють її реалізацію; відсутність прозорого ринку 
інноваційних розробок та організаційно-економічного 
механізму їх передачі в аграрне виробництво на умовах 
комерціалізації, а отже, суттєве відставання молочної 
галузі з освоєнням інновацій [3, с. 20].

На думку Я. О. Тивончука, основними напрямами 
інновацій є:
 нарощування селекційно-генетичного потенці-

алу тварин на основі використання високопро-
дуктивних бугаїв-плідників і біотехнологічних 
систем розведення худоби;

 раціональне і ефективне використання кормо-
вих ресурсів і покращання якості кормів (про-
грамування раціонів годівлі залежно від індиві-
дуальної продуктивності тварин);

 модернізація, технічне переозброєння та авто-
матизація процесу виробництва молока;

 впровадження енергозберігаючих та інтенсив-
них технологій (технології безприв'язного утри-
мання худоби та автоматизації машинного доїн-
ня, впровадження доїльних автоматів-роботів);

 оновлення матеріально-технічної бази первин-
ної обробки, зберігання та перевезення сирого 
молока; 

 створення інтелектуальних ферм, де об’єдну-
ються процеси годівлі і доїння корів та управ-
ління тваринницьким господарством тощо [7, 
с. 169 – 175].

Сучасна конкурентоспроможна галузь молочно-
го скотарства базується на економічно обґрунтованій 
технології виробництва, яка максимально враховує біо-
логічні особливості великої рогатої худоби при її екс-
плуатації. Саме таким вимогам і відповідає стандарт су-
часного корівника, об’ємно-планувальні рішення якого і 
засобів механізації спрямовані не стільки на зниження 
затрат праці, скільки на забезпечення адекватних умов 
функціонування тварини в складній біотехнічній систе-
мі «людина – машина – тварина» [5, с. 102 – 104].

Поряд із молочним скотарством важлива роль 
відводиться виробництву м’яса, зокрема яло-
вичини. Найближчими роками прогнозується 

нарощування обсягів виробництва яловичини за раху-
нок збільшення вирощування великої рогатої худоби 
м’ясних і комбінованих порід [1]. Основні напрями роз-
витку виробництва яловичини такі: впровадження тех-
нології інтенсивного вирощування великої рогатої худо-
би при середньодобових приростах молодняку 700 г та 
більше, досягнення живої маси однієї голови худоби при 
реалізації 400 – 450 кг і більше; переорієнтування кор-
мовиробництва на максимальне вирощування необхід-
них для галузі кормів; створення високопродуктивних 
культурних пасовищ, у т. ч. і за рахунок залуження ріллі 
та поліпшення природних пасовищ, зменшення витрат 
кормів на 1 ц приросту до 8 ц корм. од.

Виробництво яловичини і телятини великою мі-
рою залежить від кількості поголів’я великої рогатої 
худоби. Обсяги виробництва продукції тваринництва 
у сільськогосподарських підприємствах Житомирської 
області за останні роки характеризуються позитивною 
динамікою. Так, з 2009 р. збільшуються обсяги виробни-
цтва молока та м’яса свиней. З 2012 р. зростає виробни-
цтво яловичини, а з 2013 р. – м’яса птиці [4, 6]. У ціло-
му у 2012 р. отримано приріст продукції тваринництва 
на 47,5 млн грн, або на 11,2 %. Очевидно, що зміцнення 
виробничого потенціалу тваринництва у суспільному 
секторі відбуватиметься і в найближчому майбутньому.
Саме тому важливо узгодити показники розвитку ско-
тарства з розвитком інших галузей аграрного виробни-
цтва. Для цього в першу чергу необхідно володіти про-
гнозними показниками.

Індикаторами стану скотарства є: поголів’я ВРХ 
на відгодівлі, поголів’я корів, виробництво молока, ви-
робництво м’яса, середній річний удій молока від однієї 
корови, середньодобовий приріст на вирощуванні, від-
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годівлі та нагулі. Визначені показники є кількісними та 
якісними, а отже, різнобічно характеризують виробни-
чий процес. Для прогнозування вищеназваних показ-
ників за допомогою кількісних методів, зокрема статис-
тичного, сформуємо вибірку даних за останні 20 років. 
Період прогнозування становитиме 5 років (з 2016 р. 
до 2020 р.). Прогнозування виконаємо методом проек-
тування тренду, тобто визначення тренду в минулому 
та продовження його в майбутньому [8]. Застосування 
саме цього методу обґрунтовується наявністю значного 
масиву даних досліджуваних показників за попередні 
періоди, високою достовірністю отриманих прогнозних 
показників в коротко- та середньостроковому періодах, 
а також тим, що окреслена тенденція розвитку скотар-
ства у сільськогосподарських підприємствах зрозуміла 
та стала. Тобто можна виділити періоди стрімкого ско-
рочення обсягів виробництва продукції та поголів’я, 
уповільнення темпів скорочення, стабілізації та віднов-

лення зростання. Не очікуються і значні зміни в аграр-
ній політиці в найближчому майбутньому, що могло б 
суттєво вплинути на достовірність прогнозних показ-
ників. Прогнозування виконано за допомогою таблич-
ного процесора MS Excel.

Для підвищення якості прогнозу слід дотримува-
тись таких рекомендацій:

1. Визначення тренду за динамічним рядом показ-
ників проводять з використанням кількох аналітичних 
моделей (видів тренда);

2. Міру наближення фактичних даних до теоре-
тичних (розрахункових) оцінюють за допомогою коефі-
цієнта детермінації;

3. Прогнозні значення показників розраховуються 
за найкращою (з найменшою похибкою) моделюю.

Отримані аналітичні моделі за визначеними по-
казниками та розраховані для них коефіцієнти детермі-
нації представлено в табл. 1.

таблиця 1

Аналіз адекватності прогнозних моделей для основних показників розвитку скотарства у сільськогосподарських 
підприємствах Житомирської області

показник Модель Специфікація моделі Оцінка побудованої моделі 
(коефіцієнт детермінації)

Поголів’я ВРХна відгодівлі, 
тис. голів

y = 540,5е–0,14х експоненційна R2 = 0,9869

y = –22,42x + 410,78 лінійна R2 = 0,8456

y = –176,19ln(x) + 548,33 логарифмічна R2 = 0,9856

y = 1,78x2 – 59,77x + 547,74 поліноміальна R2 = 0,9861

y = 966,10x–0,95 степенева R2 = 0,9028

Поголів’я корів, тис. голів

y = 290,19е–0,12х експоненційна R2 = 0,9793

y = –11,47x + 223,99 лінійна R2 = 0,9200

y = –83,66ln(x) + 280,67 логарифмічна R2 = 0,9241

y = 0,61x2 – 24,27x + 270,92 поліноміальна R2 = 0,9886

y = 458x–0,81 степенева R2 = 0,8407

Середньодобовий приріст, г

y = 339,35е0,01х експоненційна R2 = 0,4642

y = 3,75x + 336,12 лінійна R2 = 0,8505

y = 19,41ln(x) + 335,48 логарифмічна R2 = 0,2154

y = 0,64x2 – 10,29x + 389,94 поліноміальна R2 = 0,8551

y = 338,9x–0,05 степенева R2 = 0,2171

Середній річний удій молока 
від корови, кг

y = 1285,99е0,04х експоненційна R2 = 0,7182

y = 94,76x + 1104,49 лінійна R2 = 0,7282

y = 506,95ln(x) + 1026,39 логарифмічна R2 = 0,3933

y = 10x2 – 115,32x + 1874,81 поліноміальна R2 = 0,9424

y = 1244,96x0,23 степенева R2 = 0,3836

Вирощування ВРХ у живій 
масі, тис. т

y = 67,32е–0,11х експоненційна R2 = 0,9399

y = –2,75x + 54,81 лінійна R2 = 0,8433

y = –21,6ln(x) + 71,67 логарифмічна R2 = 0,9827

y = 0,2x2 – 6,88x + 69,96 поліноміальна R2 = 0,9573

y = 108,58x–0,78 степенева R2 = 0,8672

Виробництво молока, тис. т

y = 394,96е–0,09х експоненційна R2 = 0,9080

y = –16,5x + 358,3237 лінійна R2 = 0,8227

y = –130,68ln(x) + 461,71 логарифмічна R2 = 0,9741

y = 1,41x2 – 46,17x + 467,12 поліноміальна R2 = 0,9820

y = 607,03x–0,63 степенева R2 = 0,9207
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Виробництво яловичини і телятини великою мірою 
залежить від кількості поголів’я великої рогатої 
худоби. Нарощування обсягів виробництва про-

дукції скотарства передбачає першочергове розв’язання 
проблеми кормової бази з метою повної реалізації гене-
тичного потенціалу продуктивності тварин. Основним 
напрямом подальшого розвитку скотарства і підвищення 
його економічної ефективності є інтенсифікація вироб-
ництва молока і яловичини на основі зміцнення кормо-
вої бази і підвищення рівня годівлі тварин, впроваджен-
ня комплексної механізації й автоматизації виробничих 
процесів та переведення галузі на індустріальні техноло-
гії, використання високопродуктивних, спеціалізованих 
порід худоби, пристосованих до машинної потокової 
технології, удосконалення організації і оплати праці. 
Отже, скотарство є стратегічною галуззю у розв’язанні 
проблеми продовольчої безпеки, відновлення роботи та 
повного завантаження виробничих потужностей пере-

робних підприємств, насичення ринку якісною, конку-
рентоспроможною молочно-м’ясною продукцією.

Порівняльний аналіз отриманих прогнозних мо-
делей дозволяє стверджувати, що за усіма показниками 
для подальших досліджень доцільно використовувати 
поліноміальну модель, оскільки параметр адекватності 
цієї моделі має найбільше значення, а отже, похибка за 
такою моделлю є найменшою. Побудуємо вирівняний 
тренд поголів’я ВРХ на відгодівлі та корів (рис. 1, рис. 2).

Як свідчать рис. 1 і рис. 2, отримана крива точно 
описує точки на графіку. Виходячи з побудованих трен-
дів, похибка прогнозу поголів’я ВРХ на відгодівлі та ко-
рів складає менше 2 відсотків.

На рис. 3 зображено тренд вирощування ВРХ у 
живій масі в сільськогосподарських підприємствах Жи-
томирської області, а на рис. 4 – тренд щодо прогнозу 
виробництва молока. Коефіцієнт детермінації цих моде-
лей також є максимально наближеним до 1.

y = 1,7788x2 – 59,7733x + 547,7441
R2 = 0,9861

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0
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Тис. голів

Рік

Рис. 1. прогноз поголів’я ВРх на відгодівлі у сільськогосподарських підприємствах Житомирської області, тис. голів

y = 0,6095x2 – 24,2658x + 270,9209
R2 = 0,9886
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Рис. 2. прогноз поголів’я корів у сільськогосподарських підприємствах Житомирської області, тис. голів

http://www.business-inform.net


182

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

а 
Сі

л
ьС

ьк
о

го
 г

о
СП

о
д

ар
Ст

Ва
 і 

аП
к

БІЗНЕСІНФОРМ № 7 ’2015
www.business-inform.net

y = 0,1967x2 – 6,8799x + 69,9582
R2 = 0,9573
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Рис. 3. прогноз вирощування ВРх у живій масі у сільськогосподарських підприємствах Житомирської області, тис. т

y = 1,7260x2 – 50,6560x + 478,0738
R2 = 0,9795
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Рис. 4. прогноз виробництва молока у сільськогосподарських підприємствах Житомирської області, тис. т

У табл. 2 розрахуємо прогнозні значення основ-
них показників розвитку м’ясного та молочного скотар-
ства у сільськогосподарських підприємствах Житомир-
ської області.

Згідно з даною розробленою моделлю прогнозо-
вані розрахунки свідчать про стабілізацію стану в галузі 
скотарства, збільшення поголів’я та нарощування об-
сягів виробництва м’яса та молока в сільськогосподар-
ських підприємствах Житомирської області.

ВИСНОВКИ. Розвиток молочного скотарства 
має бути спрямований на підвищення попиту сільсько-

господарських товаровиробників на нововведення в 
цій галузі, насамперед, щодо поглиблення спеціалізації 
та підвищення молочної і відтворювальної продуктив-
ності порід великої рогатої худоби, пристосованих до 
утримання на промисловій основі та стійких до захво-
рювань; реструктуризації кормовиробництва в напрямі 
ліквідації білкового дефіциту в кормах і застосування 
найбільш досконалих малозатратних технологій виро-
щування, заготівлі, приготування і роздачі кормів до 
згодовування; розширення площ під культурними па-
совищами та скорочення матеріально-грошових і тру-
дових затрат на виробництво одиниці продукції в усіх 
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складових кормовиробництва; застосування найбільш 
прогресивних енергозберігаючих технологій утриман-
ня молочної худоби, впровадження комплексної меха-
нізації виробничих процесів на фермах; реконструкції 
існуючих і будівництво нових молочних ферм з ураху-
ванням доцільності безприв’язного способу утримання 
корів і полегшених конструкцій будівель, ветеринарно-
го захисту тварин і сучасних екологічних вимог; поліп-
шення якості молочної сировини і вдосконалення ціно-
вого механізму на молоко, що надходить на переробні 
підприємства молочної промисловості; підвищення са-
мозабезпечення регіонів молокопродуктами, особливо 
швидкопсувними і малотранспортабельними.                
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