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Постановка проблеми. Україна має значний природний потенці-

ал, завдяки чому здатна не лише забезпечити власні потреби в основ-
них продуктах харчування рослинного і тваринного походження, але і 
стати експортером високоякісної, конкурентоспроможної, біологічно 
чистої продукції. Проте, упродовж останніх років в Україні відбувся 
катастрофічний занепад тваринництва [1-4]. 

Аграрний сектор, зокрема тваринництво, - один з найбільших 
споживачів енергії в Україні. Головною причиною високої енергоєм-
ності процесів є низький технологічний і технічний рівень тваринни-
цької галузі, використання малоефективних енерговитратних техноло-
гій. Тому, з точки зору стратегії раціонального використання енерге-
тичних ресурсів і підвищення енергоефективності аграрного сектора 
України, зокрема тваринництва, необхідно здійснити економічне об-
ґрунтування стратегії енергозбереження, вивести на український агра-
рний ринок сучасні інноваційні системи будівництва, технологій і ма-
теріалів; визначити напрями можливого використання нетрадиційних 
поновлюваних джерел енергії в тваринницькій галузі [5-8]. 

Аналіз останніх досліджень. Світовий і вітчизняний досвід роз-
витку молочного скотарства показує, що в основі застосування ресур-
созберігаючих технологій лежить науковий і системний підходи, які 
припускають облік чинників і умов, що впливають на процес вироб-
ництва, їх взаємозв'язків. Відмітимо, що разом з усіма інноваційний 
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технологічний процес є найважливішим складовим елементом, навко-
ло якого будуються усі організаційно-економічні взаємини на підпри-
ємстві. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Розглянути 
чинники та визначити умови забезпечення ефективного застосування 
ресурсозберігаючих технологій в молочномускотарстві. 

Основна частина. Для забезпечення раціонального використан-
ня наявних ресурсів і впровадження інноваційних ресурсозберігаючих 
технологій в господарствах галузі молочного тваринництва необхідно 
розробити організаційно-економічний механізм, що забезпечує ство-
рення необхідних умов для їх застосування. У наукових джерелах, 
присвячених розробці організаційно-економічного механізму, є різні 
визначення, які зрештою зводяться до головного, - це система стосун-
ків, що виникає в процесі виробничої діяльності і, що представляє су-
купність організаційних і економічних методів, регульованих право-
вими нормами, забезпечує створення необхідних умов реалізації інно-
ваційних технологій в тваринництві [3]. 

Застосування нових технологій на основі відповідного організа-
ційно-економічного забезпечення усіх технологічних процесів припу-
скає отримання певного ефекту, який може бути виражений не лише в 
підвищенні матеріального стану підприємства, але і в поліпшенні со-
ціальних умов, організації праці, екологічної ситуації і т. д.  

Досягнення певного порогу ефективності і її подальше підви-
щення за допомогою правильної реалізації організаційно-
економічного механізму використання інноваційних технологій в тва-
ринництві - складний, багатогранний процес. Його забезпечення ви-
магає комплексного розвитку системи умов і чинників сільськогоспо-
дарського виробництва, які за своєю природою дуже різноманітні і 
численні, взаємозв'язані і взаємообумовлені, міняються в часі, впли-
вають на явища і процеси і самі піддаються дії в результаті соціально-
економічного розвитку і науково-технічного прогресу. 

В залежності від передбачуваних результатів господарської дія-
льності вони можуть носити як позитивний, так і негативний харак-
тер. Їх вивчення дозволяє правильно оцінити результати роботи, ви-
явити і використовувати резерви зростання, економічного потенціалу 
підприємства, підвищення ефективності сільськогосподарського ви-
робництва. Умови і чинники, що позитивно впливають на результати 
господарської діяльності, дозволяють повніше виявити резерви збіль-
шення економічного потенціалу, поліпшення його використання, ста-
більного економічного розвитку. Аналіз чинників, що негативно 
вплинули, попереджає їх виникнення, сприяє усуненню недоліків в 
роботі.  
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Умови застосування сучасних технологій в тваринництві на рів-
ні сільськогосподарського підприємства приведені на рисунках 1-3. 

 

 
Рис. 1. Умови застосування сучасних технологій в тваринництві на 

рівні сільськогосподарського підприємства 
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Рис. 2. Умови застосування сучасних технологій в тваринництві на 

рівні сільськогосподарського підприємства 
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Рис. 3. Умови застосування сучасних технологій в тваринництві на 

рівні сільськогосподарського підприємства  
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ставляються наступні напрями вдосконалення організаційно-
економічного механізму застосування сучасних технологій: 

 Науковий супровід ресурсозберігаючих технологій, що впрова-
джуються.  

 Вдосконалення нормативної бази і розцінок, адаптація їх до но-
вих параметрів технології.  

 Збільшення збуту за рахунок пошуку нових ринків або власної 
переробки молочної сировини.  

 Зниження терміну окупності нової техніки і сучасного високоп-
родуктивного устаткування шляхом підвищення ефективності 
виробництва молока.  

 Рішення соціальних і кадрових проблем в усьому їх різноманіт-
ті.  

 Вибір варіантів впровадження нових технологій на основі реко-
нструкції і модернізації існуючих тваринницьких приміщень. 
Кожна умова може складатися з ряду елементів, які, у свою чер-

гу, можуть виступати як самостійні чинники більшою або меншою 
мірою дії на результати господарської, інвестиційної і фінансової дія-
льності. Взаємодія біолого-зоотехнічних, техніко-технологічних, ор-
ганізаційних, економічних, соціально-психологічних умов нами розг-
лядається як неодмінна умова розвитку виробництва. 

Висновки. Забезпечення підвищення ефективності застосування 
ресурсозберігаючих технологій в молочному скотарстві за допомогою 
правильної реалізації організаційно-економічного механізму викорис-
тання інноваційних технологій в тваринництві потребує комплексного 
розвитку системи умов і чинників сільськогосподарського виробницт-
ва, які за своєю природою дуже різноманітні і численні, взаємозв'язані 
і взаємообумовлені, змінюються в часі, впливають на явища і процеси 
і самі піддаються впливу в результаті соціально-економічного розвит-
ку і науково-технічного прогресу. Визначено умови застосування су-
часних технологій в тваринництві на рівні сільськогосподарського пі-
дприємства. 
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Аннотация - в статье рассмотрены факторы и условия обес-

печения эффективного применения ресурсосберегающих техноло-
гий в молочном скотоводстве. 

 
TERMS OF PROVIDING OF EFFECTIVE APPLICATION  

OF RESOURCE  TECHNOLOGIES ARE IN SUCKLING CATTLE 
BREEDING 
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Summary 

 
In the article factors and terms of providing of effective applica-

tion of resource technologies are considered in the suckling cattle 
breeding. 
  


