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ABSTRACT
One of the main challenges the industry is to provide people with food. One of the important branches of livestock
cattle is Ukraine, which provides the public are essential products such as milk and beef, valuable raw materials for the
food processing industry. Overcoming the crisis in farming is impossible without the introduction of new methods of
economic management in the operation of the production market farming. Improving the efficiency of milk production and
beef associated with the implementation of complex economic, institutional, social and legal measures at the state level
in the region.
In the prospect of improvement of the socio-economic consisting of the state will provide the increase of profits of
population and proper growth of demand on the products of stock-raising. But then the cattle breeding must develop on
innovative basis with bringing in of the best domestic and foreign technologies, plant-breeding achievements. The
measures of state support of industry must be concentrated on support of highly technological productions, stimulation of
realization of the regional modernization programs, projects, able to accelerate the transition of industry to the highquality new technological level which will allow to go out on providing of new quality of life and make a competition in the
world market of products of animal origin. Priority public support should receive specialized breeding, which does not
require large capital investments, the use of significant amounts of grain forage, and is based on the significant potential
feeding through effective use of meadows and pastures.
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РЕЗЮМЕ
Одним з основних завдань галузі є забезпечення населення продуктами харчування. Однією з важливих
галузей тваринництва України є скотарство, яке постачає населенню такі незамінні продукти, як молоко та
яловичина, цінну сировину для харчової і переробної промисловості. Подолання кризових явищ у скотарстві
неможливе без впровадження нових економічних методів господарювання в процесі функціонування ринку
продукції скотарства. Підвищення ефективності виробництва молока та яловичини пов’язане з реалізацією
комплексу економічних, організаційних, соціальних і правових заходів на рівні держави, регіону.
У перспективі поліпшення соціально-економічного стану в державі забезпечить збільшення доходів
населення і відповідне зростання попиту на продукти тваринництва. Але тоді скотарство повинно розвиватися на
інноваційній основі з залученням кращих вітчизняних і зарубіжних технологій, селекційних досягнень. Заходи
державної підтримки галузі мають концентруватися на підтримці високотехнологічних виробництв, стимулювання
реалізації регіональних модернізаційних програм, проектів, здатних прискорити перехід галузі до якісно нового
технологічного рівня, що дозволить вийти на забезпечення нової якості життя і скласти конкуренцію на світовому
ринку продуктів тваринного походження. Пріоритетну державну підтримку має отримати спеціалізоване
скотарство, яке не вимагає великих капітальних вкладень, значних об'ємів використання зернофуражу і базується
на значних можливостях відгодівлі на основі ефективного використання луків і пасовищ.
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продукції.
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РЕЗЮМЕ
Одной из основных задач отрасли является обеспечение населения продуктами питания. Одной из
важных отраслей животноводства Украины является скотоводство, которое поставляет населению такие
незаменимые продукты, как молоко и говядина, ценное сырье для пищевой и перерабатывающей
промышленности. Преодоление кризисных явлений в скотоводстве невозможно без внедрения новых
экономических методов хозяйствования в процессе функционирования рынка продукции скотоводства.
Повышение эффективности производства молока и говядины связано с реализацией комплекса экономических,
организационных, социальных и правовых мер на уровне государства, региона.
В перспективе улучшения социально-экономического состояния в государстве обеспечит увеличение
доходов населения и соответствующий рост спроса на продукты животноводства. Но тогда скотоводство должно
развиваться на инновационной основе с привлечением лучших отечественных и зарубежных технологий,
селекционных достижений. Мероприятия государственной поддержки отрасли должны концентрироваться на
поддержке высокотехнологических производств, стимулирования реализации региональных модернизационных
программ, проектов, способных ускорить переход отрасли до качественно нового технологического уровня,
который позволит выйти на обеспечение нового качества жизни и составить конкуренцию на мировом рынке
продуктов животного происхождения. Приоритетную государственную поддержку должно получить
специализированное скотоводство, которое не требует больших капитальных вложений, значительных объемов
использования зернового фуража, и базируется на значительных возможностях откорма на основе
эффективного использования лугов и пастбищ.
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производство продукции.

