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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні умови господарювання аграрних

підприємств є досить непередбачуваними че'
рез непорозуміння, що обумовлюються склад'
ними ринковими відносинами і вимогами
трансформаційних змін, виникаючих під час
виробництва сільськогосподарської про'
дукції, яка формує продовольчі фонди внутр'
ішнього і зовнішнього ринків. Водночас
найбільш важливим і актуальним питанням є
забезпечення стабільного і ефективного роз'
витку тваринництва, особливо тих його галу'
зей (молочне скотарство, птахівництво, кро'
лівництво, страусівництво, козівництво),
дієтична продукція яких користується вели'
ким попитом не тільки у сільського, але й у
міського населення.
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Обгрунтовується необхідність проведення модернізаційних змін у галузі тваринництва з метою оновлення його
матеріально6технічної бази, генетичного потенціалу сільськогосподарських тварин, економії виробничих ресурсів,
впровадження прогресивних технологій виробництва тваринницької продукції для забезпечення продовольчої без6
пеки та зміцнення конкурентних позицій країни на продовольчому ринку. Встановлено, що в останні роки значною
популярністю у населення користується дієтична продукція молочного скотарства, птахівництва, кролівництва, стра6
усівництва. Вказано на важливість техніко6технологічних напрямів модернізації виробничих процесів у тваринництві
та підвищення інноваційної і інвестиційної активності тваринницьких підприємств. Запропоновано пріоритетні на6
прями у розвитку тваринництва: інтенсифікація молочного і м'ясного скотарства, впровадження нових технологій
утримання і вирощування свиней, розробка систем кормовиробництва і біологічного захисту сільськогосподарських
тварин, виробництво інноваційних видів тваринницької продукції при мінімальних виробничих і трудових витратах.

The necessity of the modernization changes in the field of livestock breeding in order to update its material and
technical base, the genetic potential of agricultural animals, the saving of productive resources, the introduction of
advanced technologies for the production of livestock products to ensure food security and strengthen the country's
competitive position in the food market is grounded. It has been established that in recent years the dietetic products of
dairy cattle breeding, poultry farming, rabbit breeding, ostriches are very popular among the population. The importance
of technical and technological directions of modernization of production processes in livestock production and increase
of the innovative and investment activity of the livestock enterprises is indicated. The priority directions in the
development of animal husbandry are proposed: the intensification of dairy and meat cattle breeding, introduction of
new technologies for keeping and growing pigs, development of feed production systems and biological protection of
farm animals, production of innovative types of livestock products with minimum production and labor costs.
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Однак на сьогоднішній день стабільне зро'
стання виробництва різних видів тваринниць'
кої продукції зумовлюється необхідністю
здійснення повної модернізації (через високий
рівень зносу фермських машин і обладнання та
низького коефіцієнту їхнього оновлення) ви'
робничих процесів у пріоритетних галузях тва'
ринництва на більшості підприємств майже в
усіх регіонах країни. А тому процес прискоре'
ного здійснення економічної модернізації тва'
ринництва є об'єктивною необхідністю транс'
формаційних перетворень, оскільки відобра'
жує тенденцію позитивних змін у розвитку
його галузей.

У цьому випадку підприємствам, які спеціа'
лізуються на виробництві тваринницької про'
дукції, варто забезпечити формування високоп'
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родуктивного поголів'я тварин, техніко'техноло'
гічне оновлення (розширення, реконструкцію)
своїх виробничих потужностей та інтенсивне ви'
користання прогресивних високотехнологічних
технологій, що стане основою для підвищення
рівня економічної модернізації тваринництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні і методологічні питання, які сто'
суються стану, специфіки, інтенсифікації, інно'
ваційного розвитку аграрного виробництво і
його основних галузей, зокрема м'ясного та
молочного скотарства, свинарства, підвищен'
ня їхньої ефективності, а також модернізації
економіки і виробничо'господарської системи
присвячені праці відомих вітчизняних нау'
ковців: І. Баланюка, П. Березівського, М. Вітко'
ва, В. Геєця, В. Месель'Веселяка, М. Місюка,
П. Саблука, І. Свиноуса, А. Стельмащука, П. Пу'
центейла, В. Топіхи, Д. Целіна, Л. Червінської
та інших. Проте на сьогоднішній день проблемі
економічної модернізації галузі тваринництва
вченими надається недостатньо уваги, а також
особливостям формування механізму приско'
рення її здійснення в сільськогосподарських
підприємствах, що спеціалізуються на вироб'
ництві тваринницької продукції.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є науково'теоретичне

обгрунтування значення економічної модерні'
зації та визначення пріоритетних напрямів її
проведення у галузі тваринництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Трансформаційні процеси у системі відно'
син між економічно незалежними регіональни'
ми суб'єктами господарювання значно зміню'
ють умови життєдіяльності вітчизняних
підприємств, які у більшій мірі самостійно вста'
новлюють параметри своєї економічної пове'
дінки і несуть повну відповідальність за прий'
няті ними рішення щодо економічної модерні'
зації основних галузей тваринництва.

А тому процес прискореного здійснення еко'
номічної модернізації тваринництва є сьогодні
закономірністю трансформаційних перетворень,
оскільки за умов глобалізації вона спонукає до
певних реформаційних змін при функціонуванні
виробничих систем. Насамперед трансформація
зумовлює необхідність пошуку прогресивних
розробок та можливість їхнього впровадження
при здійсненні тих перетворень, які б відповіда'
ли вимогам сучасного виробництва.

Економічна модернізація тваринництва ха'
рактеризує досягнутий стан його техніко'тех'
нологічного і ресурсного оновлення, стійких
темпів виробництва тваринницької продукції,
рівень її конкурентоспроможності та ефектив'
ного здійснення виробничої діяльності на осно'
ві бережливості і економного витрачання влас'
них грошових коштів. Водночас економічна
модернізація передбачає здійснення процесу
цілісного новітнього оновлення тваринництва
у відповідності до сучасних норм і вимог аграр'
ного виробництва, де економічні чинники вис'
тупають основними індикаторами модернізації.
Запровадження сучасних нововведень у тва'
ринництві базується в основному на підвищенні
ефективності виробництва якісної екологічно
безпечної тваринницької продукції для спри'
яння здоровому харчуванню населення та стій'
кості продовольчої безпеки.

Ураховуючи те, що тваринництво є важли'
вим джерелом формування продовольчих ре'
сурсів, необхідно у першу чергу на підприєм'
ствах забезпечити зростання обсягів виробниц'
тва якісної тваринницької продукції за раху'
нок розширення стада високопродуктивних
тварин та підвищення їхньої продуктивності.
Безсумнівно, такого роду завдання на сьо'
годнішній день є стратегічними у подальшому
розвитку тваринництва [1; 3; 5; 6] і забезпеченні
його ефективності у ринковому середовищі [4].

У такому випадку необхідно орієнтуватися
на територіальні принципи господарювання
підприємств сильних регіонів, враховуючи при
цьому їхні характерні відмінності (природно'
кліматичні, техніко'технологічні, соціально'
економічні), які потребують наукового обгрун'
тування при створенні адміністративно'право'
вої і соціально'економічної бази здійснення
модернізації тваринництва та забезпечення
динамічного розвитку сільських територій.

Основну роль у цьому відношенні повинна
відігравати державна регіональна політика, яку
слід спрямовувати на створення належних умов
для підвищення конкурентоспроможності ре'
гіонів і усунення існуючих міжрегіональних
диспропорцій у розвитку підприємств та їхніх
основних галузей (рослинництва і тваринниц'
тва). Тут дуже важливо раціоналізувати вико'
ристання біологічного і людського потенціалу,
створити у сфері ресурсного забезпечення і
праці рівні можливості для працівників тварин'
ництва, забезпечити подолання інфраструктур'
них та інституційних обмежень.

Вважаємо, що зростання обсягів виробниц'
тва м'яса і молока можна досягти шляхом ефек'
тивного використання генетичних можливос'
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тей тварин і виробничого потенціалу, розвиток
якого знаходиться під впливом багатьох чин'
ників (природні, біологічні, соціальні, еко'
номічні). Особливу роль слід надати економіч'
ним чинникам (рис. 1).

Урахування дієвості зазначених та ряду ін'
ших чинників, у єдиному комплексі і взаємо'
зв'язку, може сприяти інтенсивному і іннова'
ційному шляху розвитку основних галузей тва'
ринництва (на основі збалансованих за пожив'
ними параметрами раціонів годівлі, належного
утримання та санітарно'ветеринарного догля'
ду за тваринами) і збільшенню виробництва тва'
ринницької продукції за економного викорис'
тання матеріально'грошових ресурсів. Завдя'
ки таким діям у кожному регіоні країни в
сільськогосподарських підприємствах можна
буде забезпечити зростання (1,5—2 рази) се'
редньодобових приростів живої маси сільсько'
господарських тварин та підвищення їхньої
продуктивності (середній річний удій молока
від однієї корови довести до 8000—8500 кг, на'
стриг вовни від однієї вівці — до 4 кг, несучість
курей'несучок — до 300 шт.).

 Значну продуктивність сільськогоспо'
дарських тварин забезпечують ті підприємства,
які велику увагу надають модернізаційним про'
цесам: проводять реконструкцію тваринниць'
ких ферм, практикують використання сучасно'
го обладнання, створюють належні побутові

умови для трудових колек'
тивів, забезпечують можливість
підвищення продуктивності
тварин та покращення якості
тваринницької продукції. За
результатами соціологічного
опитування встановлено, що
47,2% опитуваних працівників
вважають, що питання покра'
щення рівня розвитку тварин'
ництва за рахунок модерні'
зації його основних галузей є
дуже важливим, 23,4% — важ'
ливим, 14,3% — менш важли'
вим, 10,5 — майже не важли'
вим і 4,6% — зовсім не важли'
вим.

Стабілізація ринкових
відносин на підприємствах су'
часних форм господарювання
потребує внесення корективів
у наукові підходи до оцінки
ефективності виробництва,
пов'язаного з модернізацією, і
його організаційно'економіч'
ного механізму, який коорди'

нує ринкові елементи і державний вплив на про'
цеси виробництва та реалізації якісної тварин'
ницької продукції. Лише за рахунок модерні'
зації і оптимального поєднання ринкових ме'
тодів господарювання з державним регулюван'
ням виробництва та збуту продукції тваринниц'
тва можливо забезпечити його відродження і
ефективний розвиток.

Під час реалізації розроблених на підприє'
мствах заходів, що стосуються проведення мо'
дернізаційних змін, перш за все важливо дета'
лізувати розгляд потенціалу модернізації шля'
хом здійснення аналізу:

— наявності власних грошових коштів та
можливостей додаткового їхнього залучення;

— передбачуваних обсягів виробництва тва'
ринницької продукції;

— наявності висококваліфікованих праців'
ників і генетичного потенціалу сільськогоспо'
дарських тварин;

— необхідності придбання і ефективного
використання інноваційних розробок;

— досягнутого рівня прибутковості і рен'
табельності виробництва на підприємстві.

Слід відмітити, що сьогоднішні реалії і тен'
денції розвитку тваринництва у послідуючі роки
вимагатимуть встановлення державною політи'
кою граничних орієнтирів у сфері економічної
модернізації виробничих і технологічних про'
цесів, основними напрямами якої стане:

Рис. 1. Основні економічні чинники впливу на модернізацію
і розвиток тваринництва

Джерело: авторська розробка.
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- наукова організація 
виробництва тваринницької 
продукції; 
- покращення і зміцнення 
економічних відносин 
(управління, ціноутворення, 
прогнозування, система 
заготівель, зберігання і 
реалізації продукції); 
- використання раніше 
набутих досягнень у практиці 
концентрації, кооперації і 
агропромислової інтеграції;  
- підвищення результатів 
господарсько-фінансової 
діяльності; 
- матеріальне стимулювання 
якісно виконаної роботи і 
виробництва нових видів 
продукції 

- оновлення і розвиток 
виробничої та соціальної 
інфраструктури; 
- впровадження досягнень 
науково-технічного 
прогресу і інноваційних 
технологій виробництва 
нових видів продукції; 
- мотивація праці і 
організація модернізації 
виробничих процесів; 
- інтенсивний розвиток 
основних галузей 
тваринництва; 
- економне витрачання усіх 
видів виробничих ресурсів і 
витрат та зниження 
собівартості тваринницької 
продукції  
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— переоснащення виробничих підрозділів з
метою забезпечення ефективної роботи фер'
мських машин і техніко'технологічного облад'
нання;

— збільшення обсягів виробництва та ско'
рочення термінів виробничого періоду виготов'
лення продукції;

— зменшення її собівартості за рахунок
скорочення виробничих витрат;

— раціональне використання трудового по'
тенціалу за рахунок зменшення трудомісткості
і впровадження прогресивних технологій ви'
робництва тваринницької продукції.

Зазначене потребує постійного проведення
підприємствами детального моніторингу стану
техніко'технологічного рівня та потенціальних
можливостей галузей тваринництва виготовля'
ти ту продукцію, яка користується підвищеним
попитом на внутрішньому і зовнішньому рин'
ках.

Ефективність економічної модернізації тва'
ринництва спроможна не тільки забезпечити
підвищення продуктивності праці тваринників,
але й задовольнити їхні потреби у проведенні
механізованих робіт із мінімальними витрата'
ми в оптимальні терміни виконання техноло'

гічних операцій. При проведенні спеціалістами
підприємств оцінки ефективності нової техні'
ки і індустріальних технологій не слід обмежу'
ватися лише отриманим прямим ефектом, що
втілюється у рості продуктивності праці, але й
ураховувати ті процеси, які пов'язуються з
впливом модернізації на розширене відтворен'
ня продуктивних якісних характеристик худо'
би і птиці. Усе це дасть можливість значно по'
кращити економічні показники розвитку тва'
ринництва на підприємствах (таблиця 1).

За проведеними розрахунками на окремі
машини і обладнання, зокрема роздавачі
кормів і конвеєри для прибирання гною, при'
падає значна кількість сільськогосподарсь'
ких тварин, а отже, лише 40…45% тварин
охоплені механізацією технологічних про'
цесів по роздаванню кормів і прибиранню
гною. У цей же час рівень оновлення фермсь'
кої техніки щорічно знижується (з 8,4 до
5,9%), а тому більша половина робіт на тва'
ринницьких фермах виконується працівника'
ми вручну. У результаті збільшується розмір
виробничих витрат на виробництво одиниці
різних видів тваринницької продукції. Така
ситуація спонукає до впровадження нововве'

Таблиця 1. Економічні показники модернізації і розвитку тваринництва
у сільськогосподарських підприємствах України

Джерело: [2, с. 9—16; 7, с. 30, 32, 44—48, 67, 103—107, 111—113, 185, 188].

Показники 2010 р. 201 3р. 2014 р. 2015 р. 2015 р. до 2010 р.,% 

Кількість корів, що обслуговуються однією доїльною 
установкою, гол. 54,2 50,8 50,5 49,4 91,1 

Припадає на один кормороздавач, гол.:  
великої рогатої худоби 332,0 366,2 367,9 364,7 109,8 
свиней 1925,2 1002,5 1109,6 1073,0 55,7 
Кількість худоби, що обслуговується, гол.: 
конвеєром для прибирання гною 217,7 156,8 292,4 303,6 139,5 

машиною для приготування кормів 32,0 51,0 51,1 78,7 245,9 
Середній рівень оновлення усіх видів фермської 
техніки, % 8,4 10,9 6,5 5,9 -2,5в.п. 

Вироблено продукції на одну особу, кг:  
м’яса (у забійній масі) 44,9 52,5 54,9 54,2 120,7 
молока 245,2 252,5 258,9 247,8 101,1 
яєць, шт. 372 431 456 392 105,7 
Вироблено на 100 га сільськогосподарських угідь, ц:  
молока 302,3 314,2 313,4 298,9 98,9 
м’яса великої рогатої худоби і птиці 55,3 63,5 66,4 65,4 118,3 
Виробничі витрати на виробництво 1ц продукції, м'яса, 
грн.:      

великої рогатої худоби 1658,7 2198,3 2351,2 2909,0 175,4 
свиней 1191,5 1361,4 1450,3 2001,3 167,9 
птиці 695,5 825,2 806,6 1177,5 169,3 
молока 199,6 272,54 294,2 352,9 176,8 
яєць курячих, тис. шт. 363,0 422,33 443,6 779,7 214,8 
Обсяг валової продукції тваринництва на одного 
зайнятого у цій галузі працівника, тис. грн. 130,2 198,2 224,1 238,0 182,8 

Отримано на 100 га сільськогосподарських угідь,  
тис. грн.:      

валової продукції тваринництва 125,8 158,4 165,9 159,1 126,5 
прибутку від реалізації продукції тваринництва 7,4 13,8 18,3 22,1 298,6 
Рівень рентабельності виробництва продукції 
тваринництва, % 

 
7,8 11,3 13,4  

15,3 
 
7,5в.п. 
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день і негайного проведення модернізації ви'
робничих процесів на тваринницьких фермах
і комплексах. Позитивним явищем є те, що за
досліджуваний період збільшився обсяг про'
дукції (за винятком молока) не тільки у роз'
рахунку на одну особу, але й на одиницю зе'
мельних ресурсів. Усе це сприяло (з ураху'
ванням змін у системі ціноутворення) росту
прибутку і рівня рентабельності виробницт'
ва продукції тваринництва.

Таким чином, забезпечити ефективний
розвиток тваринництва можливо шляхом
удосконалення породного складу сільськогос'
подарських тварин і птиці за рахунок держав'
ної підтримки, залучення внутрішніх і
зовнішніх інвестицій, впровадження інтенсив'
них технологій, виробництва інноваційних
видів продукції, налагодження системи ціно'
утворення та оподаткування виробників тва'
ринницької продукції.

ВИСНОВКИ
З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Отже, досягнення кращих позицій у розвит'
ку тваринництва знаходиться у прямій залеж'
ності від інтенсифікації і модернізації вироб'
ництва, налагодження інноваційних процесів у
м'ясному, молочному скотарстві і інших галу'
зях (свинарстві, вівчарстві, кролівництві, звірів'
ництві), селекційної роботи, розробки систем
біологічного і епідеміологічного захисту тва'
рин, формування кормової бази та раціональ'
ного розподілу кормових ресурсів.

Вважаємо, що тваринництво і надалі буде
однією із головних галузей аграрної сфери,
оскільки від його ефективного розвитку зале'
жатиме не тільки продовольча безпека населен'
ня країни, але й наявність постійно діючих ро'
бочих місць, закріплення молоді на селі, збе'
реження сільської поселенської мережі. При
цьому дослідження і оцінка науково'технічно'
го, соціально'економічного потенціалу модер'
нізації кожного регіону і формування на цій
основі мети та завдань впровадження іннова'
ційних заходів стануть необхідними передумо'
вами для забезпечення ефективного розвитку
тваринництва у перспективі.
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