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necessary qualifications of the beneficiaries (too low education) as well as lack of 
adaptation of farm to the European Union standards. 

The group of applicants within the Action 1.1. of Sectoral Operational 
Programme was observed to have the largest farm standard gross margin rate and 
high level of annual gross income from agricultural production. One can clearly 
observe benefits from the investments performed in given farms and will for their 
further development. 
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У статті розглянуто сучасний стан та здійснена розробка можливих напрямів 

підвищення конкурентоспроможності виробництва продукції тваринництва в аграрних 
підприємствах України. 

The article discusses the current state and development made possible directions for 
improving the competitiveness of livestock production in agricultural enterprises in Ukraine. 

 
Постановка проблеми. Україна має сприятливі природно-кліматичні 

умови для виробництва сільськогосподарської продукції та зокрема для ус-
пішного ведення галузі тваринництва. Вирощування тварин та птиці завжди 
займало провідне місце в економічному потенціалі АПК України. Тваринни-
цька продукція є однією з головних стратегічних товарів. 

Підвищення конкурентоспроможності продукції тваринництва в сучас-
них умовах є вагомою і актуальною проблемою аграрної економіки усіх регі-
онів України. За останні роки суттєво зменшилися обсяги виробництва про-
дукції тваринництва, зросла її собівартість, в більшості аграрних підприємст-
вах ці галузі є здебільшого збитковими. Все це свідчить про важливу актуа-
льність проблеми підвищення конкурентоспроможності виробництва проду-
кції тваринництва у вітчизняних аграрних підприємствах. 
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Підвищення конкурентоспроможності аграрної продукції має здійсню-
ватися шляхом концентрації й спеціалізації підприємств, запровадження но-
вітніх, ресурсоощадних технологій, підвищення врожайності сільськогоспо-
дарських культур й продуктивності тварин, удосконалення економічних від-
носин у напрямі використання еквівалентних цін на аграрну та кінцеву про-
дукцію АПК, поліпшення її якості, раціонального використання ресурсів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у вивчення 
питань розвитку та ефективності функціонування галузі тваринництва зроби-
ли Азізов С.П. [1], Аранчій В.І. [2], Бойко В.І. [3], Мазуренко О.В. [4], Мака-
ренко П.М. [5], Петришин Л.П. [6], Пархомець М.К. [7], Стельмащук А.М. 
[10] та інші. Водночас чимало питань, що стосуються розробки стратегічних 
напрямів розвитку та підвищення конкурентоспроможності галузі тваринни-
цтва, залишаються допокищо малодослідженими. Саме тому, на нашу думку, 
не можна стверджувати про остаточне вирішення вказаної вище проблеми. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення сучасного стану та 
розробка можливих шляхів підвищення конкурентоспроможності виробниц-
тва продукції тваринництва в аграрних підприємствах України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Прискорення процесу ур-
банізації та глобалізації обумовлюють владні структури, керівників і спеціа-
лістів підприємств зосередити інвестиції та зусилля на пріоритетних напря-
мах розвитку аграрного виробництва, використати об’єктивні фактори, зок-
рема – масштаб, концентрацію, спеціалізацію виробництва тощо. Все це мо-
жливо організувати, як показує практика, лише у великих аграрних підпри-
ємствах шляхом розширеного відтворення, запровадження прогресивних, ре-
сурсоощадних технологій і наукової організації виробництва конкурентосп-
роможної продукції. Саме ця обставина спонукала нас детально проаналізу-
вати функціонування галузей тваринництва в аграрних підприємствах Полта-
вської області. 

За даними Головного управління статистики у Полтавській області [9], 
у 2009 році загальний обсяг виробництва тваринницької продукції порівняно 
з 2008 роком збільшився на 9,6%, у тому числі в аграрних підприємствах – на 
10,4%, у господарствах населення – на 8,8%. За 2009 рік у господарствах усіх 
категорій вироблено м’яса (у забійній вазі) 44,0 тис. т, що на 0,2% більше, 
ніж за 2008 рік, молока – 718,0 тис. т (на 9,5% більше), яєць – 620,1 млн. шт. 
(на 14,9 % більше), вовни – 21 т (на 23,5% більше), меду – 2148 т (на 7,7% 
менше). Порівняно з 2008 роком у сільськогосподарських підприємствах збі-
льшився обсяг виробництва м’яса (у забійній вазі) на 0,9%, молока – на 
13,5%, яєць – на 14,1%, зменшилось виробництво меду на 4,2%. Обсяг виро-
бництва вовни залишився на рівні 2008 року і становив 9 т. Господарствами 
населення за 2009 рік вироблено 48,7% загального обсягу м’яса (за 2008 рік – 
49,0%), молока – 59,8% (61,2%), яєць – 31,7% (31,3%), вовни – 57,1% (47,1%), 
меду – 93,0% (93,3%). 

В Україні взагалі, та Полтавській області зокрема, спостерігається не-
гативні тенденції в розвитку тваринництва. Особливих складнощів набули ці 
процеси у м’ясному скотарстві – швидкими темпами воно згорталось у сіль-
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ськогосподарських підприємствах і дещо зростало у господарствах населен-
ня. Істотно підвищилися матеріальні й трудові витрати на одержання проду-
кції галузі, внаслідок чого її виробництво збиткове, що в кінцевому підсумку 
замикає коло всіх негативних проблем, які склалися у галузі. Основними при-
чинами є вкрай негативний вплив на вітчизняних товаровиробників руйнівних 
нерегульованих економічних процесів жорсткого ринкового змісту, несприят-
ливий диспаритет цін на сільськогосподарську і промислову продукцію, відсу-
тність цивілізованого ринку збуту продукції та державної підтримки галузі 
тваринництва, правова незахищеність сільських товаровиробників. 

Сучасний етап розвитку виробничих відносин у галузі тваринництва 
вимагає розробки дійових механізмів і підходів, які б дали змогу підвищити 
ефективність виробництва, створити сприятливі інвестиційні умови, забезпе-
чити конкурентоспроможність на споживчому ринку. Важливим при цьому є 
комплексне дослідження вказаних проблем. Більшість підприємств галузі 
знаходяться в кризовому стані. Це проявляється насамперед у збитковості 
виробництва, недостатніх обсягах і низькій конкурентоспроможності. Нині-
шня ситуація в галузі характеризується не просто зменшенням поголів’я, а 
невідновними втратами відтворювальної його частини – маточного поголів’я. 
Внаслідок складного фінансового стану паралізована робота племінних гос-
подарств, через зниження попиту цінні в генетичному відношенні тварини 
через комерційні канали надходять на м’ясокомбінати, оновлення стад у то-
варних господарствах не відбувається, руйнується добре відлагоджена свого 
часу система племінної роботи. 

Досягти позитивних зрушень у розвитку і раціональному функціону-
ванні галузі тваринництва на подальшу перспективу неможливо без радика-
льної комплексної програми, що повинна враховувати стратегію і тактику 
організації галузі в сучасних умовах глобальної економіки. У зв’язку з цим 
слід розробити ефективну програму розвитку і функціонування галузі тва-
ринництва на перспективу в Україні. 

При обґрунтуванні перспектив розвитку тваринництва важливо враху-
вати такі чинники як природно-економічні особливості території, рівень і на-
прями спеціалізації та концентрації виробництва, розвиток і перспективи ін-
теграційних зв’язків у тваринницькому підкомплексі, заходи державної під-
тримки виробництва продукції, зовнішня, передусім експортна, політика на 
його ринку. Ефективність функціонування галузі тваринництва повинна по-
стійно зростати, підвищуючи її конкурентоспроможність. Національна агра-
рна політика в цьому напрямку повинна бути виваженою, коректною і сти-
мулюючою, враховувати специфічні риси галузі, мати індивідуальний підхід 
і носити рекомендаційний характер. Загальнодержавна стратегія повинна 
ґрунтуватися на концептуальних засадах аграрної доктрини і законодавчих 
актів України. 

Висновки. Нині в державі назріли соціально-економічні умови для від-
родження й розвитку тваринництва як однієї з досить важливих галузей АПК. 
Про це переконливо свідчить вітчизняний досвід створення і функціонування 
ряду нових інтегрованих виробничих систем, у яких набувають тісного поєд-
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нання виробництво продукції в аграрних підприємствах та її промислова пе-
реробка. Аналіз свідчить, що найбільш слабкою ланкою в загальному органі-
заційно-технологічному ланцюзі виробництва продукції тваринництва стало 
забезпечення галузі сировиною. При всій важливості розвитку аграрного ви-
робництва як у великих аграрних підприємствах, так і в особистих господар-
ствах населення, досягти його нарощення можливо шляхом розбудови сучас-
них підприємств з високим рівнем технології вирощування і годівлі худоби 
та відновлення роботи не діючих тваринницьких ферм, що дозволятиме на-
рощувати поголів’я худоби та обсяги виробництва тваринницької продукції. 
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У статті обґрунтовано необхідність  проведення та визначення основних завдань 

витратно-цінового моніторингу в селекції озимої пшениці  на прикладі селекційного 
центру ПДАА з метою діагностування та вдосконалення шляхів формування витрат на 
створення сорту з використанням інноваційних методів та нових напрямків селекції, які 
впливають  на розвантаження селекційного процесу у просторі і часі, на зменшення ви-
трат, на ефективне використання сортових рослинних ресурсів селекційних установ та 
на  підвищення науково-технічного рівня виробництва зерна. 




