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Однією із галузей, що займає чільне місце у забезпеченні населення продуктами харчування є козівництво. У країнах із розвиненим тваринництвом, козівництво ‒ це важлива галузь сільського господарства, що зумовлено її поліпродуктивністю (джерело продуктів харчування ‒ молоко, сири, жир і сировина для різних галузей промисловості). В Європі
козівництво розвивається за рахунок впровадження у виробництво сучасних технологій утримання, механізованого доїння, селекційно-племінної робити, яка спрямована на поліпшення молочної продуктивності кіз, а також за рахунок створення ряду молокопереробних підприємств. На жаль, в Україні галузь перебуває на стадії формування і потребує додаткової уваги з боку науковців та держави. У даній статті проаналізовано статистичні дані щодо поголів’я кіз і сучасного
стану розвитку галузі козівництва в Україні, визначено основні кількісні показники продуктивності (надій молока), а також описано перспективи розвитку галузі в цілому. Запропоновано основні заходи з поліпшення ведення галузі, а саме:
впровадження селекційних досягнень, механізаціі процесів утримання та доїння, профілактики захворювань, формування
культури споживання продуктів козівництва тощо. Крім того, на прикладі господарства «Мила кізонька Гай», що розташоване у Житомирській області продемонстровано модель розвитку фермерського господарства з утримання кіз.
Визначено, що незважаючи на різні кризові фактори у тваринництві і, зокрема, в козівництві галузь має потенціал до
розвитку. В роботі використано статистичні та аналітичні методи досліджень.
Ключові слова: козівництво, поголів’я, порода, продукція, галузь тваринництва, сучасні тенденції.
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Козівництво ‒ галузь тваринництва, яка займається
Розвитку козівництва в Україні присвячено багато
розведенням кіз. Від кіз отримують молоко, м'ясо, шкіри, пух, наукових досліджень та праць вітчизняних науковців, зокревовну, інші види сировини. Козівництво поширене майже на ма, В. Сербіної, А. Маслюка, Є. Данкевича, Л. Пірової, І.
всіх континентах.
Ластовської, Л. Косіор, О. Борща та інших.
Світове поголів'я кіз нині становить близько 1 млрд
А. М. Маслюк із співавторами у своїй праці вказує на
голів і постійно зростає. Так, на початку XX століття кіз у те, що: «Поголів'я кіз коливається в межах 570‒600 тис. гол.
світі було 80 млн голів (із яких у Європі – 27,5 %), 1990 – 575 В останні роки спостерігається тенденція до збільшення
млн голів, 1997 – 703 млн голів (у Європі – 3 %), 2007 – 826 чисельності кіз у всіх категоріях господарств. Кози в госпомлн голів. В Україні в 1990 роках їх кількість становила 0,5 дарствах України в основному молочного та комбінованого
млн голів, а на початку 2012 року – 0,7 млн голів [6].
напрямів продуктивності» [7].
Нестабільність соціально-економічної ситуації, низьСлід зауважити ще й той факт, що розвиток галузі
кий рівень концентрації капіталу в аграрній сфері, диспари- залежить від економічної ситуації в державі та кожного октет цін між сільськогосподарською продукцією і продукцією ремо взятого регіону в тому числі, і від платоспроможності
промисловості та його наслідки зумовили тривалу депресію населення, і від культури споживання продукції козівництва.
в цій галузі аграрного виробництва [11].
Саме на вище зазначених тезисах акцентує увагу J.-P.
В процесі реформування агропромислового компле- Dubeuf із співавторами [15].
ксу тваринництво України (в тому числі і козівництво) зазнаВарто зазначити, що відродженню галузі в Україні
ло, на жаль, негативних змін. Масове скорочення поголів’я сприяли ряд факторів, серед яких невибагливість кіз до корсільськогосподарських тварин, зниження продуктивності, мів, в т. ч. низький рівень споживання концентрованих корзбитковість виробництва та погіршення якості продукції ста- мів (у порівнянні з великою рогатою худобою) [10].
влять під загрозу національну продовольчу безпеку, знижуВраховуючи специфіку галузі та ситуацію в якій нається експортний потенціал країни та погіршується соціаль- разі перебуває галузь, залишається актуальним додатковий
на ситуація в сільській місцевості [13].
аналіз стану та результативності галузі козівництва.
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Мета дослідження. Основною метою роботи є аналіз сучасного стану козівництва в Україні, визначення слабких та сильних сторін розвитку галузі.
Завдання досліджень ‒ полягало в аналізі сучасного стану галузі козівництва в Україні.
Методи та матеріали досліджень. Матеріалом для
досліджень слугували статистична документація. У ході
роботи використовували статистичні та аналітичні методи
досліджень.
Результати досліджень. У країнах Європи козівництво розвивається інтенсивними темпами на основі використання сучасних технологій (у тому числі механізоване доїння
кіз, переробка отриманої сировини тощо) та селекційних
досягнень (особливо французьких і голландських селекціонерів, які створили стада з надоями 1800‒2000 кг молока). В
європейських країнах частка козиного молока становить
близько 30 % від загальної кількості виробленого молока, а
в арабських країнах вона досягає 50 % і більше [4].
Найбільша кількість нині відомих порід (в межах 374)
походять з Європи, з яких 59 ‒ з Італії, 27 ‒ Німеччини, 23 ‒
Іспанії, 20 ‒ Великобританії та 18 ‒ з Франції [10].
За даними Маслюка А. М. за чисельністю порід у світі
провідне місце належить молочним породам ‒ 37 %, молочно-м'ясним – 20, м’ясним – 14, м’ясо-вовновим – 9, пуховим
– 9, м’ясо-шкурковим ‒ 5, вовновим – 4, шкурковим – 2 %
відповідно. В Європейських країнах за чисельністю переважають молочні ‒ 66,4 % і молочно-м'ясні ‒ 15,9 % породи
кіз, тоді як в Азії – комбіновані ‒ більше 50 % від загальної
чисельності поголів’я, в Африці – м'ясні породи [7].
В Україні найбільш поширені породи молочного напрямку продуктивності. Крім того, в різних регіонах існує
безліч місцевих грубошерстих порід, основну продукцію яких
складають м'ясо, молоко, пух і шкури [9]. Найбільшим попитом користуються такі молочні породи, як зааненська, тоггенбургська, чеська бура. Серед м`ясних порід популярністю
користуються грецька та бурська породи [2].
Серед біологічних особливостей кіз варто визначити
наступні: висока адаптивна здатність до різних умов середовища, використання малопродуктивних пасовищ, фізіологічна стійкість до багатьох захворювань, мають міцні ратиці;
здатність перетравлювати корми з високим вмістом клітковини ‒ до 60 %, споживати найбільшу кількість видів рослин

(біля 470 із 545), у порівнянні з іншими сільськогосподарськими тваринами [4].
Виробництво козиного молока у сільськогосподарських підприємствах України в 2020 році склало 1,7 тис. тонн і
скоротилося на 0,4 % у порівнянні з 2019 роком (дані Державної служби статистики України) [1, 5].
За хімічним складом молоко кіз більш повноцінне порівняно з молоком корів: в ньому більше вдвічі альбумінів і
глобулінів, значно менший розмір жирових кульок і частинок
білка казеїну, що сприяє кращому засвоєнню його організмом людини. Кислотність козиного молока нижча, ніж у коров’ячого ‒ через вміст білка на рівні (3,5‒4 %), кальцію і
солей фосфору. Козине молоко є сировиною для приготування різних сортів сиру, а також масла та кисло-молочних
продуктів. Воно має бактерицидні властивості, нормалізує
роботу шлунково-кишкового тракту, позитивно впливає на
роботу серцево-судинної системи (за рахунок значного вмісту калію) [16].
При високому рівні розвитку галузі основна діяльність має бути спрямована на селекційно-племінну роботу,
яка полягає у вирощуванні і реалізації племінного молодняку; проведенні генетичних досліджень; організації виставок з
племінними тваринами тощо. Вище перераховані фактори
повинні враховувати передові технологічні рішення, наявність переробних підприємств, мережу реалізації продукції
[8].
Станом на сьогодення, козівництво в Україні перебуває в стані формування. Головними перешкодами для успішної реалізації наявного потенціалу сталого розвитку конкурентоспроможного козівництва є малочисельність поголів'я
(особливо високопродуктивного племінного) і низький потенціал продуктивності тварин в господарствах, недостатній
рівень технологічного оснащення, незадовільний стан і нераціональне використання природних кормових угідь, недостатня кількість гільдій з переробки продукції і недостатнє
економічна мотивація сільськогосподарських виробників [7].
Згідно даних Державної служби статистики України
(таблиця 1) поступове зниження поголів’я кіз в Україні спостерігається з 2015 року. Станом на 2020 рік у господарствах усіх категорій нараховують 545,7 тис. голів кіз. Разом з
тим, основне поголів’я зосереджене в приватних господарствах населення [5].
Таблиця 1.
Поголів'я кіз в Україні за 2015 ‒2020 рр., тис. голів.

Роки

2015
2017
2018
2019
2020

Всього

585,6
595,9
582,1
570,1
545,7

У господарствах населення

У сільгосппідприємствах

580
588,1
573,2
560,3
535,9

4,7
7,8
8,9
9,8
9,8

Примітка: станом на 1 січня 2020 року, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей та АР Крим.

Зокрема, в господарствах населення станом на 2020
рік утримується 535,9 тис. голів, що на 44,1 тис голів менше,
ніж за аналогічний період 2019 року. За чисельністю поголів’я кіз в розрізі областей, найбільше їх утримується в Одеській області ‒ 68,4 тис. голів, а найменше в Тернопільській
області ‒ 11,6 тис. гол. відповідно. Щодо Житомирської області, то загальне поголів’я нараховує 16,9 тис. голів [3, 5].
Одним із факторів збільшення позитивної динаміки
розвитку козівництва є створення малих ферм, які будуть
технологічно оснащені для промислової технології виробниВісник Сумського національного аграрного університету
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цтва молока. Попередні розрахунки вказують на те, що за
реалізації основних засад підвищення молочної продуктивності дійних кіз, виробництво молока у господарствах такого
типу може зрости до 70 т/рік [13].
Важливою частиною розвитку є існування місцевих
порід кіз для чистопородного схрещування. За результатами
аналізу міжнародного та вітчизняного досвіду молочного
козівництва, Україна визначила чотири основні перспективні
породи молочних кіз для чистопородного розведення та
покращення місцевого тваринництва: з них виведено заане83

нську, альпійську, тоггенбурзьку, англо-нубійську та європейську [12].
Станом на 2021 рік в Україні є 7 господарств, що
отримали статус племінного репродуктора. Загальна чисельність козематок – більше 1000 голів порід: зааненської,
альпійської та англо-нубійської. Ще 10 господарств за кількістю поголів’я, середньодобовою продуктивністю і рівнем
селекції в найближчий час можуть пройти атестацію на ста-

тус племрепродуктора [8].
Моделлю розвитку сучасного господарства, що спеціалізується на розведенні кіз є ТОВ «Мила кізонька Гай»,
що розташоване в Житомирській області та було засновано
у липні 2017 року. Господарство спеціалізується на розведенні кіз молочного напрямку продуктивності зааненської
породи. Господарські показники діяльності підприємства
подано в таблиці 2.
Таблиця 2
Господарські показники діяльності ТОВ «Мила кізонька Гай»

Показник

Поголів’я, гол.
в т.ч. маточне, гол.
Середньодобовий надій, л
Валовий надій, л
Жирність, %

Роки
2019

2020

120
70
3,1
65100
3,55

141
80
3,2
81920
3,7

Зокрема, у виробничій діяльності господарства спостерігається позитивна динаміка. Так, станом на 2020 рік
загальна чисельність поголів’я зросла на 21 голову (в т. ч.
маточного на 10 голів). Збільшився середньодобовий надій з
3,1 л у 2019 р. до 3,2 л у 2020 р., а валовий з 65100 л до
81920 л, показник жирності зріс з 3,55 % до 3,7 % відповідно.
Наразі вихід козенят на 100 козематок складає 151
голову. Варто зазначити, що перспективним планом розвитку підприємства до 2024 року передбачено збільшення поголів’я до 500 голів. У господарстві застосовується стійловопасовищна система утримання (взимку кози утримуються у
приміщеннях, а влітку перебувають на пасовищі). Кормова
база господарства представлена грубими, соковитими, концентрованими кормами та мінеральними добавками. Дорослі особини споживають на добу: 5‒8 кг зеленого корму влітку і 1‒2,5 кг, грубого ‒ взимку, концентрованого ‒ 0,3‒1 кг (у
вигляді вологих мішанок), соковитих (буряк кормовий, ріпа,
капуста) ‒ 2‒4 кг. З мінеральних добавок згодовують кухонну сіль молодняку ‒ 6‒10 г, дорослим ‒ 10‒15 г, крейду ‒
7‒10 г на голову/добу відповідно. Кормовий стіл для кіз пе-

редбачає обладнані двоярусні годівниці: верхній ярус ‒ для
грубих кормів, нижній ‒ для концентратів і соковитих кормів.
З місячного віку козенят поступово починають привчати до
поїдання різних видів корму. Відлучають молодняк від козематок при досягненні ними живої маси 18‒20 кг. Операція
доїння ‒ механізована. Молоко реалізується на молокопереробний пункт.
Висновок. Для підвищення селекційної роботи та
прискорення формування галузі козівництва в Україні доцільно створити асоціацію молочного козівництва з науковим
центром та міжнародними зв’язками на основі формувань
фермерського типу. Використовувати прогресивні технології
утримання тварин, переробки продукції козівництва з врахуванням сучасних світових тенденцій.
Подальші дослідження повинні бути спрямовані на
вивчення і впровадження досвіду іноземних науковців та
практиків щодо ведення галузі козівництва за інтенсивними
технологіями та переробки продукції з метою створення
господарства із замкненим циклом.
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Current state and aspects of development of the goat breeding industry
One of the leading industries in providing food to the population is goat breeding. In countries with developed livestock farming, goat breeding is an important branch of agriculture, due to its polyproductivity (food source - milk, cheese, fat and raw materials
for various industries). In Europe, goat breeding is developing due to the introduction of modern technologies of keeping, mechanized milking, selection and breeding work, which is aimed at improving the milk productivity of goats, as well as through the creation
of a number of milk processing enterprises. Unfortunately, in Ukraine the industry is in the process of shaping and require additional
attention from scientists and the state. This article analyzes the statistics on the number of goats and the current state of development of the goat farming in Ukraine, defined the main quantitative indicators of productivity (milk yield), and describes the aspects of
the industry development. The main goals to improve the development of the industry are proposed: introduction of selection
achievements, mechanization of maintenance and milking processes, disease prevention, formation of consumption culture of goat
products, etc. In addition, the development model of goat farm was demonstrated on the example of the farm «Mila Kizonka Gai»
located in Zhytomyr region. It is determined that despite various crisis factors in livestock farming and, in particular, in goat breeding,
the industry has the potential for development. Statistical and analytical research methods are used in the work.
Key words: goat breeding, livestock, breed, products, livestock industry, modern trends.
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