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Дисертацію

присвячено

науково-теоретичному

та

методологічному

обґрунтуванню пріоритетних напрямів і розробці практичних рекомендацій щодо
проведення економічної модернізації і розвитку галузі тваринництва для
підвищення ефективності виробництва високоякісної тваринницької продукції та
задоволення у ній потреб населення.
У дисертаційній роботі сформульовано сутність поняття економічної
модернізації та виділено основні проблеми, що перешкоджають її проведенню у
тваринництві: залежність від власних грошових коштів і інвестиційних ресурсів,
наявність

високопродуктивного

біологічного

потенціалу

тварин,

неналагодженість технологічних процесів виробництва продукції, відсутність
тваринницьких приміщень, що відповідають технологічним умовам, низький
рівень мотивації працівників до участі у проведенні модернізації.
Практичне значення теоретичних положень і методичних рекомендацій
проведеного дослідження для економічної теорії і практики полягає у наданні
можливостей опанування концептуальних положень сформованого поняття
економічної модернізації тваринництва і особливостей її безпосереднього впливу
на регулювання виробництва тваринницької продукції з використанням ринкових
важелів і інструментів. Вказано на необхідність використання методології і
методики дослідження організаційно-економічних засад процесу формування
стратегії, розробки і реалізації стратегічних програм, які визначають план
конкретних дій керівництва підприємств, виступають важливим орієнтиром для
досягнення бажаних кінцевих результатів та важливість техніко-технологічних
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напрямів

проведення

економічної

модернізації

виробничих

процесів

у

тваринництві.
Розроблено

конструктивний

організаційно-економічний

механізм

проведення економічної модернізації тваринництва, який сприяє його ресурсному
і техніко-технологічному оновленню у відповідності до сучасних норм і вимог
сільськогосподарського

виробництва,

де

економічні

чинники

виступають

основними впливоутворюючими складовими ефективного здійснення виробничої
діяльності на основі раціонального витрачання коштів та збільшення обсягів
виробництва

якісної

і

екологічно

безпечної

тваринницької

продукції.

Запропонований механізм сприятиме проведенню оцінки реального стану
розвитку тваринництва, своєчасній реалізації стратегії і організаційних заходів
щодо покращення

використання генетичного

потенціалу та формування

ефективних рішень для забезпечення його економічної стійкості.
Проведено

оцінку

стану,

виділено

особливості

розвитку

галузі

тваринництва та встановлено, що зростання обсягів виробництва продукції
залежить від продуктивних можливостей тварин, покращення утримання,
організації повноцінної годівлі, проведення модернізації виробничих процесів при
мінімальних виробничих і трудових витратах. На основі цього обґрунтовується
необхідність здійснення модернізаційних змін у галузі тваринництва з метою
поновлення

його

матеріально-технічної

бази,

генетичного

потенціалу

сільськогосподарських тварин, економії виробничих ресурсів, удосконалення
організації технологічних процесів, раціоналізації праці тваринників і підвищення
її

продуктивності,

впровадження

прогресивних

технологій

виробництва

тваринницької продукції для забезпечення продовольчої безпеки і зміцнення
конкурентних позицій країни на продовольчому ринку.
Виявлено, що щорічна державна підтримка тваринницьких підприємств
поки що немає системного та послідовного характеру і є незначною для того, щоб
прискорити розвиток модернізаційних процесів, підвищити рівень інноваційного
оновлення і ефективність тваринництва. Натомість розроблено фінансовоорієнтовану модель забезпечення економічної модернізації і ефективного
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розвитку конкурентоспроможного тваринництва, в основу якої покладена не лише
диверсифікація найбільш доступних у сучасних умовах джерел фінансування, але
й

комплекс

взаємопов‘язаних

між

собою

елементів,

що

розкривають

закономірності пошуку, економічні інструменти формування і залучення
достатнього

обсягу

фінансових

ресурсів

до

результативної

організації

інноваційних і техніко-технологічних процесів та ефективної виробничої
діяльності тваринницьких підприємств. Доведено, що фінансова підтримка
тваринництва

повинна

бути

організована

за

принципом

стимулювання

модернізаційних процесів на інноваційні основі шляхом створення відповідної
фінансової, інвестиційної та правової інфраструктури, що спрямовується на
забезпечення отримання такого його рівня прибутковості, який би сприяв
розширеному

відтворенню

генетичного

потенціалу

сільськогосподарських

тварин, модернізації виробничих процесів, покращенню добробуту селян і їхніх
сімей, задоволенню потреб населення у якісних і високопоживних продуктах
харчування та збільшенню обсягів експортованої тваринницької продукції
Встановлено, що завадою для стабільного розвитку тваринництва є
відсутність

та

інвестиційних

неналагодженість
ресурсів

для

процесу
проведення

залучення

із

економічної

різних

джерел

модернізації,

реструктуризації і повної автоматизації виробничих процесів, обслуговування
генетичного потенціалу тварин, що спричиняє появу руйнівних процесів у
відтворенні цієї галузі. Вказано, що координувати стан і системність фінансової
діяльності на національному і територіальному рівнях покликаний розроблений
організаційно-економічний механізм інвестиційного забезпечення економічної
модернізації тваринництва, основні елементи і інструменти якого спрямовані на
відтворення і ефективне використання генетичного потенціалу, оптимізацію
розміру джерел фінансування, ефективний розподіл і реалізацію інвестицій для
прискорення здійснення модернізаційних змін у тваринництві. Наголошується,
що ефективна політика інвестиційно-економічної та технологічної модернізації
тваринництва у країні повинна базуватися на визначенні і розвитку його
пріоритетних галузей при формуванні інвестиційного потенціалу, створенні
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привабливого інвестиційного клімату, впровадженні безризикових і ефективних
інвестиційних проектів економічної модернізації у стратегічно важливих
підгалузях.
Доведено,

що

інтенсивний

розвиток

тваринництва

повинен

бути

направлений на повне задоволення потреб населення країни у органічних м'ясних
і молочних продуктах за рахунок раціонального використання генетичного
потенціалу сільськогосподарських тварин та підвищення їхньої продуктивності.
Зазначене посилює необхідність розширення обсягів та асортименту інноваційних
видів

тваринницької

продукції,

поліпшення

її

якісних

і

екологічних

характеристик. З‘ясовано, що можливість проведення економічної модернізації і
підвищення якості та рівня конкурентоспроможності тваринницької продукції на
інноваційних засадах в основному визначається здатністю тваринницьких
підприємств до нововведень, які дозволяють у повній мірі реалізувати ефект
масштабів

виробництва,

здійснюючи

одночасно

ефективний

контроль

і

управління технологічними процесами. Задля цього сформовано концептуальний
підхід до забезпечення підвищення інноваційної і інвестиційної активності
тваринницьких підприємств. Наголошується, що для ефективного розвитку
тваринництва на інноваційній основі необхідна стабільна система бюджетного
планування і фінансової підтримки, надання цільової підтримки на поворотній
основі, стимулювання розвитку необхідних для бізнесу фінансових інструментів,
продовження оправданої себе практики фінансування інноваційно-інвестиційних
проектів на принципах державно-приватного партнерства.
Доведена необхідність, з метою підвищення обсягів виробництва якісної і
конкурентоспроможної молочної продукції, забезпечити функціонування у
кожному

регіоні

країни

сільськогосподарських

обслуговуючих

молочних

кооперативів, які доцільно створювати на принципах об‘єднання низки
господарств сільського населення з подальшим розширенням можливостей їхньої
взаємодії з молокопереробними підприємствами для здійснення основної
діяльності. Ефективна робота обслуговуючих молочних кооперативів дасть змогу
покращити якість продукції, добробут селян, сприятиме розширенню джерел їхніх
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доходів, створенню нових робочих місць та розвитку сільських територій.
Доведено,

що

важливою

формою

організації

виробничої

діяльності

тваринницьких підприємств є кластерні об‘єднання, які забезпечують їхній
розвиток на основі модернізаційних і інноваційних змін. Пропонується
забезпечити процес створення молочних кластерів, які сприяють ефективному
функціонуванню підприємств молочного спрямування, активізації інтеграційних,
інноваційних і моніторингових процесів, підвищенню конкурентоспроможності
виробленої у середовищі кластера тваринницької продукції та рівня продовольчої
безпеки країни.
Доказано

необхідність

активізації

і

збільшення

розміру державної

підтримки та удосконалення методів державного регулювання економічної
модернізації і ефективного розвитку тваринництва. Обґрунтовані пропозиції щодо
покращення модернізаційних процесів спрямовані на удосконалення і технічне
оновлення матеріально-технічної бази підприємств, реконструкцію, естетичне
облаштування і будівництво тваринницьких ферм, комплексів та об‘єктів
виробничої інфраструктури, ефективне використання інноваційних засобів,
підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин і якості тваринницької
продукції, покращення умов праці тваринників, що у подальшому сприятиме
вирішенню

проблеми

підвищення

ефективного

розвитку

та

зміцнення

конкурентних позицій галузі тваринництва на внутрішньому і зовнішньому
продовольчих ринках.
Ключові слова: економічна модернізація, тваринництво, населення,
споживання, якість продукції, технології, технологічні процеси, інвестиції,
інновації, фінансове забезпечення, державна підтримка, кооператив, кластер,
виробництво, ефективність.
SUMMARY
Lavruk V.V. Economic modernization of animal breeding as a condition for
food supply of the population of Ukraine. – Qualification scientific work as a
manuscript.
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The thesis for a Doctor of Economic Sciences Degree, speciality 08.00.03 –
Economics and Management of National Economy (08–Economic sciences). – State
Agrarian and Engineering University in Podillia, Ministry of Education and Science of
Ukraine, 2018.
The thesis deals with scientific-theoretical and methodological substantiation of
the priority directions and the development of practical recommendations for economic
modernization and progress of the livestock sector in order to increase the efficiency of
high-quality livestock production to meet the needs of the population.
The essence of economic modernization concept is defined in the thesis and the
following problems that hinder its implementation in the animal breeding sector are
highlighted: dependence on individual funds and investment resources, availability of
highly productive biological potential of animals, inadequacy of production
technological processes, lack of livestock facilities that meet technological conditions,
low level of employees motivation to participate in modernization.
Practical value of theoretical conclusions and methodological recommendations
of the conducted research for economic theory and practice is to provide opportunities
for mastering the conceptual provisions of the current notion of livestock breeding
economic modernization and peculiarities of its direct influence on regulation of
livestock production using market levers and instruments. It is specified the necessity of
using the methodology and methods of organizational and economic principles study in
the strategy formation process, the development and implementation of strategic
programs that determine the plan of specific actions in an enterprise management and
indicate an important benchmark for achieving the desired results and the importance of
technical and technological directions of economic modernization in animal husbandry
production processes.
The constructive organizational and economic mechanism of livestock economic
modernization has been developed contributing to its resource, technical and
technological updating according to modern norms and requirements of agricultural
production, where economic factors are the main influential components of effective
implementation of production activity on the basis of funds rational spending and
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production volumes increase of high-quality and environmentally safe livestock
products. The proposed mechanism will facilitate the assessment of livestock
development actual condition, up to date strategy and organizational measures
implementation to improve the use of genetic potential and effective problem-solutions
formation to ensure economic sustainability.
The estimation of conditions, peculiarities of livestock sector development has
been made, and it is established that the growth of production volumes depends on
animals productive capacity, management improvement, organization of ultimate
nutrition, modernization of production processes with minimal production and labor
costs. Based on these factors the necessity of modernization changes in the field of
livestock breeding is grounded to renew its material and technical base, genetic
potential of agricultural animals, saving of productive resources, improvement of
technological processes organization, rationalization of animal-breeders work and
increase of its productivity, introduction of advanced technologies into the livestock
production to ensure food security and strengthen of the country's competitive position
in the food market.
It has been revealed that the annual state support of livestock enterprises is not
yet systematic and consistent and is insignificant in accelerating the development of
modernization processes, raising the level of innovation renewal and efficiency of
livestock breeding. So the financially-oriented model of ensuring economic
modernization and effective development of competitive livestock breeding has been
developed; it is based not only on the diversification of the most available sources of
funding in modern conditions, but also on the complex of interrelated elements
revealing the search patterns, economic instruments of formation and attraction of
financial resources sufficient amounts into efficient organization of innovative,
technical-technological processes and livestock enterprises effective production
activities. It has been proved that financial support of livestock breeding should be
organized under the principle of modernization processes stimulating on an innovative
basis by creating the appropriate financial, investment and legal infrastructure aimed at
ensuring such level of profitability, that would contribute to the expanded reproduction
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of farm animals genetic potential, the production processes modernization, improving
the well-being of peasants and their families, meeting the needs of the population in
high-quality and high-nutritional food-stuffs and increasing exports of livestock
products.
It has been established that an obstacle for sustainable development of livestock
breeding is the lack and insufficiency in attracting of different sources investments for
the purpose of economic modernization, restructuring and complete automation of
production processes, management of animals genetic potential, leading to the
emergence of destructive processes in the restoration of this industry. It is specified that
the organizational and economic mechanism of investment support for the economic
modernization of livestock is designed to coordinate the state and consistency of
financial activity at the national and territorial levels, the main elements and tools of
which are aimed at restoration and effective use of genetic potential, optimization of
financing sources size, effective allocation and realization of investments to accelerate
the implementation of modernization changes in the animal husbandry. It is stressed that
effective policy of investment-economic and technological modernization of animal
husbandry in the country should be based on definition and development of its priority
sectors during the formation of investment potential, creation of attractive investment
climate, introduction of risk-free and effective investment projects of economic
modernization in strategically important sub-sectors.
It is proved that intensive livestock development should be aimed at full
satisfaction of the country‘s population needs in organic meat and dairy products
through the rational use of genetic potential of farm animals and growth of their
productivity. This increases the need to expand the range and assortment of livestock
products innovative types, to improve its qualitative and environmental characteristics.
It has been determined that the possibility of economic modernization and raising the
quality and level of livestock products competitiveness on an innovative basis is mainly
determined by the ability of livestock enterprises to innovate, making it possible to fully
realize the effect of production scale, conducting simultaneously the effective control
and management of technological processes. This calls for defining a conceptual
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approach to ensure an increase in the innovation and investment activity of livestock
enterprises. It is noted that for the effective development of animal breeding on an
innovative basis, a stable system of budget planning and financial support, provision of
landmark focused support, stimulation of the necessary business financial instruments
development, and extension of the justified practice of innovation and investment
projects financing on the principles of public-private partnership are necessary.
It has been proved that in order to increase the production volumes of highquality and competitive dairy products, it is necessary to ensure the functioning of
agricultural service dairy cooperatives in each region of the country; it is advisable to
create them on the principles of combination of a number of rural farms with the further
expansion of opportunities for their interaction with dairy processing enterprises during
their main activity. The effective work of service dairy cooperatives will improve the
quality of products, welfare of the peasants, will promote the expansion of their income
sources, create new jobs and develop rural areas. It is proved that cluster associations
are important forms of organizing the livestock enterprises production activity,
providing their development on the basis of modernization and innovation changes. It is
proposed to ensure the process of dairy clusters creation, promoting the effective
functioning of dairy enterprises, intensification of integration, innovation and
monitoring processes, competitiveness increase both of the livestock production made
inside of a cluster and the level of country‘s food security.
The necessity of activating and increasing the size of state support and
improvement of state regulation methods in economic modernization and effective
development of livestock breeding has been proved. The substantiated proposals for
modernization processes improvement are aimed at rise and technical upgrading of the
material and technical base of enterprises, reconstruction, aesthetic arrangement and
building of livestock farms, complexes and objects of industrial infrastructure, effective
use of innovative means, increase of agricultural animals productivity and quality of
livestock products, improvement of animal-breeders labor conditions, which in future
will contribute to the solution of effective development problems and strengthening of
livestock sector competitive positions in domestic and foreign food markets.
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ВСТУП
Актуальність теми. Зважаючи на виклики й перспективи, які постають
перед вітчизняним сільським господарством, важливого значення набувають
питання, пов‘язані з пошуком нових підходів та інструментів до активізації
економічної модернізації для забезпечення ефективного розвитку основних його
галузей, у тому числі тваринницької. Від їх успішного вирішення залежить
досягнення міцних конкурентних позицій виробників продукції тваринництва на
внутрішньому і зовнішньому ринках, гарантування продовольчої безпеки країни.
В умовах стабілізації ринкових відносин у сільському господарстві
особливого значення набувають актуальні питання впровадження нових методів
господарювання, індустріальних технологій, які відтворюють видозмінені
виробничі процеси у тваринницьких галузях та створюють умови для їхнього
модернізаційного оновлення. Сільгоспвиробникам слід забезпечити можливості
для формування високопродуктивного поголів‘я тварин, техніко-технологічного
оновлення (розширення, реконструкції) виробничих потужностей, інтенсивного
використання прогресивних технологій, що стане основою для підвищення рівня
економічної

модернізації

інноваційного

розвитку

Необхідність

проведення

вимогами

до

тваринництва,

яка

є

необхідною

передумовою

продукції

тваринництва.

підприємств-виробників
економічної

сільськогосподарського

модернізації

викликана

виробництва,

зокрема

сучасними
стосовно

продовольчого забезпечення країни. Наслідком накопичених у галузі проблем є
відносно

низький,

порівняно

із

рекомендованими

нормативами,

рівень

споживання населенням України м‘ясних і молочних продуктів харчування.
З огляду на зазначене доцільним є продовження наукових досліджень для
забезпечення позитивного ефекту від економічної модернізації тваринництва у
продовольчому забезпеченні населення України у майбутньому. Вагомий
внесок у формування наукових теорій, в яких сформовані класичні поняття і тези,
пов‘язані з модернізаційними змінами якісно нового інноваційного типу,
визначенням

пріоритетів

економічного

розвитку,

використанням

нових
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технологій і переоснащенням виробництва внесли зарубіжні вчені – Д. Аакер,
З. Бауман, М. Вебер, С. Гантінгтон, Х. Гумбрехт, Е. Дюркгейм, Ш. Ейзенштадт,
А. Інкелес, О. Конт, Г. Спенсер, Й. Шумпетер та інші.
Теоретичні та методичні аспекти функціонування аграрної економіки, її
галузей, окремих підприємств, що підтримуються функціональними стратегіями,
програмами, інвестиційними й інноваційними заходами для забезпечення їхнього
інтенсивного і динамічного розвитку, зміцнення конкурентоспроможності,
підвищення ефективності виробництва тваринницької продукції та забезпечення
продовольчої безпеки держави, знайшли своє відображення у працях вітчизняних
вчених, серед яких: В.Г. Андрійчук, В.О. Бабенко, К.Б. Волощук, П.І. Гайдуцький,
В.М. Геєць, А.А. Гриценко, О.І. Дацій, В.Ф. Іванюта, Т.М. Качало, Л.Ю. Кучер,
О.М. Левковець, О.О. Мамалуй, І.Я.Месель-Веселяк, М.В. Місюк, Й.М. Петрович,
П.Т. Саблук, Л.П. Червінська, О.М. Шпичак, І.Б. Яців та інші автори.
Науково-теоретичні і практичні питання розвитку теорії модернізації
сільськогосподарського

виробництва,

його

інтенсифікації,

оновлення

і

переоснащення, інституціональної модернізації аграрної сфери, функціонування
та інноваційного розвитку окремих підгалузей тваринництва, підвищення їхньої
конкурентоспроможності та прибутковості досліджують багато провідних
науковців.

Варто

П.С. Березівського,

виділити

ґрунтовні

В.В. Бовсуновського,

праці

О.П. Азізова,

В.В. Іванишина,

І.Ф. Баланюка,
М.І. Ібатулліна,

П.К. Канінського, Н.Г. Копитець, Ю.О. Лупенка, М.Й. Маліка, О.В. Мазуренко,
М.М. Одінцова,

М.К. Пархомця,

П.Р. Пуцентейла,

І.В. Свиноуса,

А.М. Стельмащука, І.Н. Топіхи, В.Й Шияна, О.В. Шубравської та інших авторів.
Незважаючи
практичних

на

значимість

рекомендацій,

висловлених

зазначених

теоретичних

представників

висновків

економічної

і

науки,

спостерігається відсутність єдності у підходах до тлумачення економічної
модернізації тваринництва, як економічного поняття та при формуванні його
цільового, функціонального й об‘єктного навантажень, потребують оновлення
методика та інструментарій дослідження. У публікаціях вітчизняних і зарубіжних
вчених залишаються недостатньо розкритими низка питань щодо проведення
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модернізаційних змін безпосередньо у тваринництві, формування міцних
взаємовідносин тваринників з державними інституціями, розробки ринкової
стратегії розвитку галузі тваринництва. Потребують поглиблених досліджень
питання, направлені на удосконалення системи державного регулювання, пошук
інноваційних шляхів відродження й ефективних стратегій розвитку галузі
тваринництва за рахунок її техніко-технологічного переоснащення і модернізації
виробничих процесів. Ученими недостатньо уваги надається обґрунтуванню
пріоритетів і перспективних напрямів формування механізму прискорення
економічної

модернізації

галузі

тваринництва

у

сільськогосподарських

підприємствах. Потребує подальшого вивчення проблема удосконалення форм та
джерел інвестиційного забезпечення модернізації тваринництва, його переводу на
інноваційний шлях розвитку. Ці обставини обумовили вибір теми, мету і завдання
дослідження.
Зв’язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дисертаційна робота виконана у відповідності до тематики науково-дослідної
роботи економічного факультету Подільського державного аграрно-технічного
університету

―Розробка

заходів

з

підвищення

економічної

ефективності

сільськогосподарського виробництва на основі втілення досягнень науковотехнічного прогресу, раціонального використання виробничого та трудового
потенціалу, фінансових, інвестиційних та інформаційних ресурсів, запровадження
ефективного менеджменту, застосування передових досягнень в обліку та аудиті‖
(номер державної реєстрації 0110U005064). Вклад автора в її виконання полягає в
обґрунтуванні теоретичних аспектів і розробці практичних рекомендацій з
проведення економічної модернізації та створення механізмів ефективного
розвитку тваринництва з метою продовольчого забезпечення населення України.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка
теоретико-методологічних засад формування механізму економічної модернізації
та розвитку галузі тваринництва, визначення пріоритетних напрямів її проведення
для підвищення обсягів і ефективності виробництва високоякісної тваринницької
продукції та задоволення у ній потреб населення.
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Для досягнення поставленої мети розв‘язували такі завдання:
– узагальнити, систематизувати і поглибити розуміння сутності економічної

модернізації у галузі тваринництва й визначити етапи розвитку модернізаційних
процесів;
– виділити і розкрити особливості економічної модернізації тваринництва як

умови продовольчого забезпечення населення;
– охарактеризувати

роль

трансформаційних

процесів

у

розвитку

тваринництва та здійсненні його економічної модернізації, виявити їхній вплив на
забезпечення населення продуктами тваринницького походження;
– розробити методичні підходи до обґрунтування стратегії і стратегічної

програми економічної модернізації та визначити їхню роль у розвитку
тваринництва;
– розробити

алгоритм і сформувати стратегічну модель економічної

модернізації та ефективного розвитку тваринництва;
– висвітлити аспекти техніко-технологічної модернізації тваринництва як

закономірності процесу ринкової трансформації;
– охарактеризувати

існуючий

процес

технічного

переоснащення

тваринництва та розкрити функції технологічних процесів у виробництві
тваринницької продукції;
– визначити форми, джерела та розробити механізми фінансового й

інвестиційного забезпечення економічної модернізації і розвитку тваринництва;
– оцінити рівень інвестицій та інновацій у підвищенні ефективності

модернізаційних процесів у тваринництві;
– визначити

дієві

заходи

державного

регулювання

модернізаційної

діяльності й ефективного розвитку тваринництва;
– обґрунтувати основні напрями активізації економічної модернізації і

розвитку тваринництва;
– розробити пропозиції з удосконалення механізму здійснення економічної

модернізації і розвитку тваринництва.
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Об’єктом дослідження є модернізаційні процеси, пов‘язані з розробкою
стратегії розвитку тваринництва та виробництвом тваринницької продукції в
Україні.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних і
практичних аспектів проведення економічної модернізації для забезпечення
ефективного розвитку галузі тваринництва України.
Методи

дослідження.

Теоретичною

та

методологічною

основою

дослідження є діалектичний метод пізнання, фундаментальні положення
економічної теорії, системний підхід до вивчення економічних явищ і процесів,
пов‘язаних з економічною модернізацією, наукові розробки вітчизняних і
зарубіжних вчених з питань модернізаційних змін і перетворень в національній
економіці,

техніко-технологічного

оновлення

та

інноваційного

розвитку

тваринництва.
У процесі дослідження використано такі наукові прийоми і методи:
абстрактно-логічний (для з‘ясування і поглиблення сутності поняття економічної
модернізації, обґрунтування пріоритетних напрямів її проведення, формування
висновків і пропозицій); системного аналізу (для виявлення і врахування
чинників, що впливають на процес економічної модернізації, інвестиційного і
фінансового забезпечення розвитку тваринництва); порівняльного аналізу (для
визначення змін у економічних показниках розвитку галузі тваринництва в
регіонах і природно-кліматичних зонах); монографічний (для поглибленого
дослідження процесів модернізації і виробництва тваринницької продукції на
окремих аграрних підприємствах); аналізу і синтезу (для оцінки рівня
фінансування
переоснащення

програм
галузі

підтримки

тваринників

тваринництва);

і

техніко-технологічного

економіко-статистичні,

графічний (для наочного відображення динамічних

серед

яких

і структурних змін

економічних показників розвитку тваринництва), групувань (для виявлення
характерних відмінностей у продуктивності тварин і обсягах виробництва
тваринницької продукції), кореляційно-регресійний аналіз (для встановлення
взаємозв‘язку і залежностей між кормовими ресурсами, продуктивністю тварин,
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вкладеними інвестиціями, обсягами виробництва і споживання продукції
тваринництва); SWOT-аналіз (для оцінки сильних і слабких сторін галузі
тваринництва та визначення наявних можливостей і загроз зовнішнього
середовища); розрахунково-конструктивний (для прогнозування показників
генетичного потенціалу сільськогосподарських тварин і обсягів виробництва
продукції тваринництва); експертних оцінок (для визначення значимості
основних

складових

механізму

економічної

модернізації

тваринництва);

економіко-математичний (для обчислення оптимальної структури кормових
культур і забезпечення виробництва тваринницької продукції); соціологічного
опитування (для виявлення чинників, які активізують проведення економічної
модернізації з метою підвищення ефективного розвитку тваринництва і
виробництва інноваційних видів тваринницької продукції).
Інформаційною базою дослідження є чинні законодавчі і нормативноправові акти, матеріали Державної служби статистики України, Міністерства
аграрної політики і продовольства України, Головних управлінь статистики в
окремих областях України, дані статистичної звітності сільськогосподарських
підприємств,

матеріали анкетування

і соціологічних обстежень,

наукова

література з теми дослідження.
Наукова

новизна

одержаних

результатів

дослідження

полягає

в

наступному:
вперше:
– розроблено
проведення

конструктивний

економічної

організаційно-економічний

модернізації

тваринництва,

механізм

котрий

містить

взаємопов‘язану сукупність основних складових та підпорядкованих їм елементів,
що відображують специфіку ринкових концепцій у перспективному розвитку
досліджуваної галузі, сприяє її ресурсному і техніко-технологічному оновленню у
відповідності до сучасних
виробництва,

де

інституційні)

виступають

ефективного

особливостей і вимог сільськогосподарського

економічні

здійснення

чинники

основними
виробничої

(виробничі,

ресурсні,

впливоутворюючими

діяльності

на

основі

фінансові,
складовими

раціонального

25

витрачання коштів і збільшення обсягів виробництва якісної екологічно безпечної
тваринницької продукції, необхідної для задоволення потреб населення в
калорійних і високопоживних білкових продуктах харчування та забезпечення
стійкості продовольчої безпеки країни;
– розроблено

стратегічну

програму

модернізації

тваринництва

з

використанням SWOT-аналізу, яка, на відміну від існуючих, базується на
формуванні виробничої (перелік цілеспрямованих завдань з нарощування
біологічного потенціалу, виробничих потужностей і матеріально-технічного
забезпечення економічної модернізації виробничих процесів), функціональної
(організація виробництва, праці і соціальний захист працівників) і фінансової
(визначення фінансових потреб, очікуваних результатів і вибір джерел
фінансування інвестиційної підтримки модернізації тваринництва з метою
отримання максимального прибутку) стратегій, котрі дають змогу визначити
переваги, можливості, пріоритети і спрогнозувати загрози стосовно подальшого
ефективного

розвитку

тваринництва.

У

межах

стратегічної

програми

запропоновано методологічний підхід до визначення етапів формування
алгоритму

і

тваринництва,

структурних
що

складових

передбачає

стратегії

методику

економічної

розрахунку

розміру

модернізації
необхідних

інвестицій в основний і оборотний капітал та довгострокові біологічні активи,
котра базується на визначенні вартості «ското-місця»;
– теоретично обґрунтовано і розроблено організаційно-економічний механізм
інвестиційного забезпечення економічної модернізації тваринництва, котрий
враховує теоретико-методологічні та практичні підходи до формування завдань і
напрямів інвестиційного забезпечення модернізації галузі у відповідності до
державної стратегії її розвитку. Складові механізму розглядаються як система
організованої взаємодії між внутрішнім і зовнішнім середовищем, суб‘єктами та
об‘єктами в організаційно-функціональній системі шляхом реалізації функцій
ефективності інвестицій, мінімізації ризиків інвестування, визначення розміру та
пріоритетності

джерел,

методів

фінансування

із

застосуванням

форм,
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інструментів і важелів для подальшого прискорення модернізаційних змін в
тваринництві та забезпечення продовольчої безпеки;
удосконалено:
– сутнісну

характеристику

змісту

поняття

―економічна

модернізація

тваринництва‖, під якою розуміється, на відміну від використовуваного, як
безперервний процес розвитку науки і техніки, що обумовлює позитивні
прогресивні зрушення у галузі під впливом техніко-технологічних, життєво
забезпечуючих, інвестиційно-інноваційних, сервісно-обслуговуючих і людських
чинників, направлених на оновлення (відповідно до нормативних вимог і
технічних умов) і ефективний розвиток галузі тваринництва та виробництво її
якісної і конкурентоспроможної продукції;
– фінансово-орієнтовану модель забезпечення економічної модернізації і
ефективного розвитку конкурентоспроможного тваринництва, в основу якої
покладена не лише диверсифікація найбільш доступних у сучасних умовах
джерел фінансування, але й комплекс взаємопов‘язаних між собою елементів, що
розкривають закономірності пошуку, економічні інструменти формування і
залучення оптимального обсягу фінансових ресурсів до результативної організації
інноваційних

і

техніко-технологічних

процесів

та

покращення

стану

інвестиційного забезпечення (види, особливості, форми, напрями). На відміну від
існуючих,

авторське визначення забезпечує

усунення

ототожнення

його

змістового наповнення із суміжними поняттями і дає змогу уточнити, що
основними складовими є наявність власних і залучених із різних джерел коштів,
що спрямовуються на ефективне обслуговування і використання генетичного
потенціалу, проведення економічної модернізації, реструктуризації, повної
автоматизації виробничих процесів та підвищення ефективності виробничогосподарської діяльності тваринницьких підприємств;
– наукові положення щодо формування економічних взаємовідносин при
подоланні кризи організаційної структури під час створення й функціонування
обслуговуючого молочного кооперативу. Постулати цього процесу реалізуються
через модель організаційної структури, котра, на відміну від інших, зорієнтована
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на забезпечення безперервного процесу доїння корів селянських господарств з
використанням сучасних доїльних установок, обладнання для первинної обробки
молока, його зберігання і транспортування, що сприяє дієвості механізму
саморегулювання і розвитку молочної кооперації;
– структуру пріоритетних напрямів (встановлення доплати тваринникам за
органічну,

високоякісну

тваринницьку

продукцію,

зростання

державної

підтримки у придбанні сучасних машин і обладнання для тваринницьких ферм і
комплексів,

моніторинг

впровадження

і

виконання

бюджетних

програм

модернізації, розвиток селекційно-племінної роботи, налагодження пільгового
кредитування виробників тваринницької продукції) механізму державного
регулювання (є частиною системи, що поєднує діяльність державних органів з
аграрним виробництвом, постачальниками техніки, технологій, племінних тварин,
споживачами і переробниками тваринницької продукції) проведення економічної
модернізації
вмотивованих

тваринництва,

котрий

поєднує

між

інтересах працівників тваринництва,

собою,

засновану

сукупність

на

об'єктивно

обумовлених методів, функцій, засобів, елементів, важелів та інструментів
державної підтримки галузі тваринництва з метою його ефективного розвитку;
дістали подальший розвиток:
– концептуальний

підхід

до

формування

організаційної

структури

багатофункціональної моделі економічних відносин і коопераційних зв‘язків
учасників сільського регіонального молочного кластеру, що є однією з форм
організації і координації виробничої діяльності конкуруючих тваринницьких і
переробних

підприємств,

котра

забезпечує

свій

розвиток

на

основі

модернізаційних та інноваційних змін, задоволення потреб господарств населення
у техніко-технологічних, зооветеринарних і консультаційних послугах, сприяє
росту

продуктивності

праці

працівників,

економії

виробничих

витрат,

концентрації виробництва тваринницької продукції та її вигідній реалізації на
внутрішньому і зовнішньому ринках, підвищенню рівня інноваційної активності,
конкурентоспроможності і прибутковості тваринництва, розширенню сфери
зайнятості працівників, підвищенню їхніх доходів;

28

– зміст трансформаційних перетворень суть яких, поряд з уже існуючими,
характеризує повний і якісний (використання креативних ідей, розвиток
інноваційних

знань,

впровадження

нанотехнологій,

біотехнологій,

мікроелектроніки і наукових підходів в управлінні) перехід галузі тваринництва
на новітню систему господарювання шляхом економічної модернізації і
позитивних змін соціально-економічних, технологічних, екологічних і політичних
процесів. Це дозволить раціоналізувати використання біологічного і генетичного
потенціалу, забезпечити подолання інфраструктурних та інституційних обмежень,
ефективно здійснювати виробничу діяльність завдяки зменшенню собівартості і
підвищення доданої вартості продукції тваринництва та сприятимуть збільшенню
обсягів виробництва і споживання населенням білкових продуктів харчування;
– теоретико-методологічні

засади

проведення

модернізації

(основи

підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності) і технікотехнологічного переоснащення тваринництва, яке є комплексним процесом
(динамічний,

багатокомпонентний,

інноваційний,

цілеспрямований)

модернізаційних змін, що передбачають упровадження сучасних фермських
машин,

механізмів,

обладнання

вітчизняних

і

закордонних

зразків

та

організаційно-економічних методів їхнього ефективного використання для
досягнення найкращих результатів при виробництві якісної тваринницької
продукції з метою задоволення потреб населення у високопоживних продуктах
харчування та забезпечення продовольчої безпеки країни. Суть авторського
підходу полягає в обґрунтуванні заходів із впровадження технологічної
модернізації, котра передбачає системні інновації у здійсненні функцій
технологічного процесу виробництва тваринницької продукції (утримання,
догляду, годівлі тварин, доїння корів, первинної обробка молока та прибирання
гною), що забезпечать покращення генетичного відтворення стада, підвищення
біологічної продуктивності тварин, якості кормів та ефективності виробництва
тваринницької продукції;
– методичні і практичні підходи до оцінки (за результатами емпіричного
аналізу і матеріалами вибіркового обстеження) інноваційної діяльності, котра
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віддзеркалює сукупність інноваційних рішень і послідовно здійснюваних дій з її
фінансування, що позитивно впливають на виробництво покращеної (за
номенклатурою,
тваринницької

якісними
продукції,

показниками
стабільність

і
і

енергетичною

поживністю)

прибутковість

за

рахунок

цілеспрямованого використання біологічних можливостей тварин, результатів
впровадження

сучасних

прогресивних

технологій,

досягнень

передового

виробничого досвіду та економічної модернізації виробничих процесів у
тваринництві.
Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційного
дослідження, які стосуються прискорення проведення економічної модернізації з
метою ефективного розвитку тваринництва і збільшення обсягів виробництва
якісної тваринницької продукції, доведено до рівня методичних розробок і
рекомендацій, які використовуються у практичній діяльності органами виконавчої
влади, підприємствами галузі тваринництва, що підтверджується відповідними
довідками про впровадження.
Напрацювання автора, які стосуються забезпечення ефективного розвитку
тваринництва, враховують тенденції і зміни в економічних та соціальних
відносинах, що існують при модернізації виробничих процесів у галузі,
відповідають основним засадам державної аграрної політики, спрямованої на
забезпечення стабільного розвитку аграрного виробництва, використовуються
Міністерством аграрної політики та продовольства України (довідка № 37-141/11-268 від 28.09.2016 р.).
Розроблені концептуальні теоретичні і практичні положення, запропоновані
методологічні підходи до визначення напрямів розвитку тваринництва, зокрема
здійснення модернізації, посилення інвестиційно-інноваційних та інтеграційних
процесів, як важливих чинників забезпечення його конкурентоспроможності,
схвалені

та

використовуються

у

практичній

діяльності

Департаменту

агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації (довідка
№02-12/161 від 30.09.2016 р.). Рекомендації автора щодо проведення економічної
модернізації тваринництва, здійснення якісних змін техніко-технологічного,
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організаційно-економічного,
спрямування,

які

інвестиційно-інноваційного

забезпечують

продовольчу

безпеку

і

соціального

і

незалежність,

використовуються у практичній діяльності Департаменту агропромислового
розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації (довідка №01-01/2175
від 10.11.2016 р.). Результати дослідження, які спрямовані на формування цілісної
концепції

стратегічних

програм

техніко-технологічного

переоснащення

тваринництва, створення інноваційного кластера з виробництва молочної
продукції використані в практичній діяльності Департаменту агропромислового
розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації (довідка №01-1/4-508 від
20.03.2017 р. Пропозиції, які стосуються формування напрямів фінансового
забезпечення проведення економічної модернізації виробничих процесів у
тваринництві,

схвалені

і

прийняті

до

впровадження

Департаментом

агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації
(довідка №02-327/2 від 28.03.2017 р.).
Отримані автором результати дослідження і внесені пропозиції, які
формують наукову основу для практичного вирішення проблеми підвищення
економічної

стійкості

тваринництва

за

рахунок

державної

підтримки

і

інвестиційних вкладень у здійснення економічної модернізації виробничих
процесів, впроваджені у СВК ―Летава" Чемеровецького району Хмельницької
області (довідка №57 від 18.04.2017 р.).
Окремі теоретичні і практичні положення дисертації прийняті до
впровадження в навчальному процесі у Подільському державному аграрнотехнічному університету для розробки навчальних матеріалів з дисциплін
―Економіка і бухгалтерський облік у тваринництві‖, ―Методологія наукових
досліджень‖, ―Економічне обґрунтування інженерних рішень‖, ―Інноваційний
менеджмент‖, ―Інноваційний розвиток підприємства‖ (довідка №75-14-820 від
17.07.2017 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною
завершеною науковою працею, де викладено авторський підхід до вирішення
проблеми економічної модернізації тваринництва. Усі наукові результати, що
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містяться в ній, отримані автором особисто. З опублікованих у співавторстві
наукових праць використані лише ті ідеї та положення, що належать автору.
Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення та
практичні результати дисертаційної роботи доповідалися й отримали схвалення
на: ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції ―Аспекти стабільного
розвитку економіки в умовах ринкових відносинˮ (Умань, 2009 р.), Міжнародній
науково-практичній

конференції

молодих

вчених

―Розвиток

аграрного

виробництва в умовах світової фінансово-економічної кризиˮ (Київ, 2009 р.),
Міжнародній науково-практичній конференції ―Фінансово-кредитний механізм
активізації інвестиційного процесуˮ (Київ, 2010 р.), VI Міжнародній науковопрактичній конференції ―Проблеми економіки підприємств в сучасних умовахˮ
(Київ, 2010 р.), Всеукраїнській науково-методичній конференції ―Проблеми
підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освітиˮ
(Кам‘янець-Подільський, 2010 р.), Тринадцятих річних зборах членів Конгресу
ННЦ ―Інститут аграрної економікиˮ

(Київ, 2011р.), Міжнародній науково-

практичній конференції ―Инновационные формы международного регионального
сотрудничестваˮ (Хмельницкий, 2012 р.), ХІІ Міжнародній науково-практичній
конференції молодих вчених ―Ольвійський форум-2013 ―Світова криза: прояви,
наслідки, шляхи подоланняˮ

(Миколаїв – Коблево, 2013р.), Міжнародній

науково-практичній конференції ―Національне виробництво й економіка в умовах
реформуванняˮ (Кам‘янець-Подільський, 2016 р.), ХХІХ Всеукраїнській науковій
Інтернет-конференції ―Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи
розвиткуˮ

(Переяслав-Хмельницький,

практичній

конференції

глобальні

інновації:

Всеукраїнській

2017 р.),

―Мультидисциплінарні

гуманітарні

науково-практичній

та

ІIІ Міжнародній
академічні

соціальні
конференції

наукиˮ

науково-

дослідження
(Київ,

і

2017 р.)

―Фінансово-економічний

розвиток України в умовах трансформаційних перетвореньˮ (Львів, 2017 р.),
Міжнародній науково-практичній конференції ―Аграрна наука та освіта Поділляˮ
(Кам‘янець-Подільський, 2017 р), Міжнародній науково-практичній конференції
―Сучасні шляхи стабілізації фінансово-економічного стану країниˮ

(Львів,
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2017 р.),

ХХХІІ

Міжнародній

науково-практичній

Інтернет-конференції

―Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвиткуˮ
(Переяслав-Хмельницький,

2017

р.),

Міжнародній

науково-практичній

конференції ―Сучасний фундамент розвитку національної економікиˮ

(Київ,

2017р.), науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу
за результатами науково-дослідної роботи у Подільському державному аграрнотехнічному університеті (2009-2017 рр.).
Публікації. За результатами виконаних досліджень опубліковано 45
наукових праць, з них одноосібна монографія обсягом 23,95 друк. арк.,
монографія у співавторстві, колективний навчальний посібник, 22 статті у
наукових фахових виданнях України, з яких 20 – у виданнях, внесених до
міжнародних наукометричних баз даних, 4 статті – у фахових виданнях іноземних
держав, 16 публікацій у матеріалах і тезах конференцій. Загальний обсяг
опублікованих праць складає 75 друк. арк., особисто автору належить 50 друк.
арк.
Обсяг і структура роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу,
п‘яти розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг
дисертації складає 545 сторінок, загальний зміст роботи викладений на 442
сторінках комп‘ютерного тексту. Дисертаційна робота містить 58 таблиць, 61
рисунок, 21 додаток. Список використаних джерел включає 347 найменувань.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ
ТВАРИННИЦТВА ЯК ОСНОВНОЇ УМОВИ ПРОДОВОЛЬЧОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
1.1. Сутність та становлення економічної модернізації тваринництва
В умовах поглиблення ринкових перетворень та переходу аграрних
підприємств України на інтенсивний шлях розвитку економіки важливого
значення набувають питання, пов‘язані з пошуком нових підходів до активізації
економічної модернізації і забезпечення ефективного розвитку основних галузей
сільського господарства. Дослідження цієї проблеми визнається наукою і
практикою, оскільки аграрні підприємства не в повній степені виявилися
готовими до активного техніко-технологічного оновлення тваринництва через
відсутність необхідної матеріально-технічної бази, зниження рівня інвестиційної
привабливості, ефективного фінансового і правового механізмів регулювання
такими виробничими процесами та підтримки експортної діяльності.
Слід

зазначити,

що

процес

оновлення

виробничих

потужностей

підприємств, особливо галузі тваринництва, є досить складним і залежить від
впливу різних організаційно-економічних чинників. У більшості випадків
відбувається заміна модернізації (проводиться на принципах новітніх технологій)
простим і поспішним технічним переоснащенням, яке потребує значних витрат
грошових коштів при низькій його віддачі. А тому процес модернізації потребує
проведення дослідження і належного економічного обґрунтування на засадах
прискореного розвитку науки і техніки, застосування новітніх технологій, від
яких залежить успішне розв'язання проблеми стабільного забезпечення населення
продовольством [150, 152, 156].
Встановлено, що потреба підприємств у проведенні модернізації галузей
тваринництва обумовлюється освоєнням нових видів діяльності, що пов‘язуються
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із організацією виробничих процесів, техніко-технологічними і селекційними
змінами, використанням інноваційних продуктів при виробництві і реалізації
продукції. Отже, необхідно розробити стратегічну програму інноваційного
розвитку тваринництва, визначити чинники (обсяги виробництва і попиту на
продукцію, підвищення її конкурентоспроможності, бажання і можливості
працівників впроваджувати інновації) і пріоритетні напрями (державна підтримка,
раціональне використання ресурсного і енергетичного потенціалу, нарощення
породного поголів‘я тварин і підвищення їхньої продуктивності, зміцнення
кормової бази, покращення селекційних і ветеринарно-профілактичних робіт) та
створити ефективні механізми стимулювання процесу його модернізації.
Модернізація, як унікальний процес і явище проявляється тоді, коли аграрне
виробництво знаходиться у стані суттєвих трансформаційних перетворень, що
відбуваються під впливом чинників внутрішнього і зовнішнього середовищ та
покликані забезпечити якісні зміни у виробничих процесах його основних
галузей. Натомість такі зрушення потребують внутрішніх резервів і можливостей
підприємств та управлінського впливу (окреслює чіткі орієнтири і сприяє
обґрунтуванню напрямів економічних перетворень згідно визначених параметрів)
держави з метою консолідації значних бюджетних, трудових і інвестиційноінноваційних ресурсів. Наразі виникає потреба у розробці механізму, котрий би
цілеспрямовано і ефективно забезпечив управління на усіх рівнях (держава,
підприємство, галузь) процесом здійснення економічної модернізації, не
вилучаючи регулятивну дію ринкових механізмів [132, 137, 142, 144].
Розглянемо склад об‘єктивних передумов, які передують проведенню
модернізації тваринництва і показують, що інноваційні процеси і модернізація
повинні охопити усі сфери виробничої діяльності з метою забезпечення зростання
обсягів виробництва тваринницької продукції (рис.1.1).
Натомість результати дослідження показують наявність існуючих ситуацій,
що перешкоджають здійсненню на аграрних підприємствах модернізації основних
галузей і виробничих процесів:
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- недостатність державної фінансової підтримки впровадження заходів
модернізації;

розрізненість
територіального
розміщення
виробничого
потенціалу і
продукції
відсутність
інформаційнокомунікаційних
технологій

сировинний
напрямок
експортованої
продукції

Передумови
проведення
економічної
модернізації

висока
матеріаломісткість
і енергоємність
продукції

незначний рівень
підготовки
інтелектуального і
науково-технічного
потенціалу
невисока
частка
інноваційної
продукції

Рис.1.1. Основні передумови проведення економічної модернізації
тваринництва (авторська розробка)
- часткова або повна відсутність власних грошових коштів для здійснення
модернізації;
- нездатність аграрних підприємств до здійснення модернізаційної
діяльності;
- низький рівень орієнтації працівників на впровадження нововведень і
інноваційних технологій;
- не стимулюється на підприємствах процес активного проведення
модернізаційної діяльності;
- не практикується надання податкових пільг тим підприємствам, які
займаються модернізацією;
- низький рівень адаптації нових модернізаційних засобів до виробничих
умов підприємств;
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- надання підприємствами переваги іноземним інноваційним розробкам і
засобам модернізації.
Наукові досягнення і практичний досвід проведення ряду модернізаційних
перетворень

показує,

що процес модернізації володіє

властивістю,

яка

характеризує невідкладну потребу безперервного процесу виробничих змін. Все
це викликає необхідність проведення теоретичного обґрунтування і наукового
узагальнення існуючих наукових теорій і позицій вітчизняних та зарубіжних
вчених щодо трактування змісту окремих економічних категорій, які мають
безпосереднє відношення до економічної модернізації.
Терміну ―модернізація‖ у наукових дослідженнях належать 50-ті роки ХХ
століття. З часу своєї появи теорія модернізації терпіла зміни і позиціонувала
декілька етапів свого розвитку, де на кожному з них набувала нових ознак і
тенденцій становлення.
Початковим етапом (1950-1960рр. XX століття) під модернізацією розумівся
висхідний розвиток від традиційного суспільства до сучасного (визнання
національних особливостей модернізації) [322].
Другий етап (1970-1980рр. XX століття) характеризується критикою і
переоцінкою першого, акцентується увага на науково-технічних проблемах,
традиційних елементах модернізації та стабільності, як передумові для соціальноекономічного прогресу (С. Гантінгтон, З. Бауман, Д. Ептер).
Третій етап (кінець 1980р. XX ст.) розвитку теорії модернізації характерний
визнанням її національних проектів, основою яких є накопичення технологічносоціальних передових досвідів і впровадження їх у гармонічному поданні з
традиціями та традиційними цінностями (А. Абдель-Малек, А. Турен, Ш.
Ейзенштадт).
Проблема нового, раціонального і модерного досліджувалася у класичних
працях закордонних вчених (М.Вебер, Е.Дюркгейм, О.Конт, Д.Лернер, К. Маркс,
Г.Спенсер, Ф.Тенніс). Зокрема, Г.Спенсер в основному у своїх дослідженнях
опирався на новий рівень наукових знань і стверджував, що „люди співпрацюють
для досягнення однакових для всіх, закріплених групових цілей…‖ [114, с.39].
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Слід зазначити, що модернізація є практично ключовим словом, хоча саме
поняття не має точного визначення. На протязі останніх десятиліть воно стало
вихідним штрихом для сприйняття нового усвідомлення сучасності і майже
повністю замінило поняття „модерності‖ [325]. Проте кожен раз у наукових
дискусіях вчених термін „модерний‖ набуває нового значення (змісту). У XVIII
ст. „модерність‖ залишалася комплексним поняттям (як і сьогодні), оскільки
державна модернізація пов‘язувалася із економічною, а остання не здійснювалася
без суспільної.
Процеси модернізації досягли свого апогею у ХVI–ХIX століттях,
охопивши країни північно-західної Європи (Англію, Нідерланди, північні
Францію і Німеччину). Водночас у XIX і XX ст. „модерність‖ уже розуміється як
„імператив змін‖, спрямування сучасних досягнень у майбутнє [327], спонукання
до моделі модернізаційних та раціоналізаторських процесів і системи цінностей
[336]. Зокрема, М. Вебер при вивченні процесів раціоналізації вказував на
важливість становлення нового модерного соціального порядку в економічному,
правовому вимірах і на підвищення ефективності управління [47].
У дослідженнях інших вчених (Е. Дюркгейм, К. Маркс, Ф. Тьонніс)
модернізація розглядається як процес перетворення традиційного аграрного
суспільства в індустріальне шляхом трансформації системи господарства,
технічного озброєння і організації праці. Наразі розвиток модернізаційних
процесів буде в основному залежати від узгодження очікуваних прогресивних
змін із традиційними цінностями. А тому пропонується при дослідженні процесу
модернізації обʼ єднувати всі переваги минулого і сучасності [67].
Дискусійним питанням є визначення шляхів (встановлення пріоритетів
щодо економічного або демократичного розвитку) модернізації. Але наслідком
такої методологічної концепції є те, що процес модернізації не розглядається як
лінійний і детермінований. Оскільки національні традиції визначають характер
модернізаційного перетворення, виступають його стабілізуючими чинниками, то
натомість певна кількість варіантів модернізації розглядається як розгалужений,
варіативний процес [55].
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Зазначимо, що обґрунтування економічної сутності поняття «модернізація»
має

важливе

теоретичне

і

практичне

значення,

оскільки

віддзеркалює

організаційно-технічний і економічний процес в основі якого знаходиться
комплекс

системних

відставання,

заходів,

направлених

техніко-технологічне

на

переоснащення

подолання

економічного

виробництва,

випуск

високоякісної тваринницької продукції, її розподіл на внутрішньому ринку і
задоволення потреб населення. В окремих дослідженнях вчених, що стосуються
концепцій розвитку модернізації С. Гантінгтона, З. Баумана, акцент робиться на
науково-технічних проблемах і традиційних елементах модернізації [92, 129].
Спостерігаються помітні модернізаційні перетворення у розвинених
країнах світу. Зокрема, за рахунок проведення модернізації у Японії розмір
валового національного продукту у розрахунку на душу населення зріс у три рази,
у Швейцарії покращення показників економічної ефективності відбувається за
рахунок значно менших обсягів природних ресурсів, а у Китаї модернізаційні
процеси сприяли ствердженню країни, як найбільшого експортера в світі.
Такі досягнення можуть бути прикладом для України, оскільки вона має
спільні риси господарювання з цими країнами, а тому для неї важливо не
втратити перспективи інноваційного розвитку (невідємний елемент модернізації)
основних галузей економіки. Хоча серед країн Європейського Союзу мінімальні
показники інноваційної активності найменші у Португалії – 26 % і Греції – 29 %,
але й тут вони у два рази більші у порівнянні з досягнутим рівнем в Україні [249].
Щодо України, то вона, після проголошення незалежності, на принципах
загального інтересу імпортувала практично усі сучасні досягнення Західних країн
(запозичення чужої технології, лібералізація економіки, запрошення зарубіжних
спеціалістів, навчання за кордоном, залучення іноземних інвестицій), що й
привело до системної кризи в усіх сферах економіки. Низка своєчасно
невирішених проблем спонукала Україну шукати особисті потенційні переваги і
шляхи прискорення модернізаційних процесів на фоні їхнього світового розвитку.
У кінцевому підсумку все це забезпечило її економічну незалежність і
спроможність частково подолати відстань до економічно розвинутих країн.
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У цьому контексті етапом активних суспільно-економічних перетворень
вважається

її

ˮ прискорений

режим

соціально-економічного

розвиткуˮ

(реформування політичної, соціально-економічної і адміністративної сфер).
Передбачалося, що процес модернізації (за своїми ознаками ідентичний категорії
ˮ економічний розвитокˮ ), а тому повинен зберегти національні риси, запозичити
кращий досвід іноземних держав та опиратися на науково-інноваційний потенціал
населення своїх територій. Однак, модернізацію в усіх сферах діяльності можна
здійснювати без нав'язування західного досвіду, оскільки порушення рівноваги
між сучасністю та традиційністю призводить до конфліктів та невдалих спроб
модернізації.
Дослідження і узагальнення наукових позицій вчених дало можливість
виділити хронологічні періоди економічного розвитку модернізаційних процесів:
активізація

ринкових

перетворень

(1991-1998

рр.)

сприяла

появі

етапу

тимчасового трансформаційно-економічного спаду розвитку економіки. Після
цього знаходить своє місце відновлювальний етап (1999-2002 рр.), характерними
ознаками якого є подолання ряду інституціональних і ринкових наслідків
уповільнення економіки та помітний ріст основних макроекономічних і
соціальних показників. Він же став основою для етапів активного інвестиційного
зростання (2003-2006 рр.) і якісно нового модернізаційного росту економіки
(2007-2009 рр.) на протязі яких спостерігається розвиток виробничо-соціальної
інфраструктури та інвестиційно-інноваційних процесів.
Тут варто відзначити п'ятий етап (2010-2015 рр.), котрий характеризує
антикризові реакції на наслідки світової фінансової кризи. У цей же час
активізується

процес

модернізації

економіки,

спостерігається

економічне

зростання в різних її галузях і секторах, де особлива увага надається еколого ресурсозберігаючому оновленню і економічному відтворенню. За ним слідує
шостий етап (2016-2020 рр.), котрий у перспективі передбачає позитивні зміни у
галузях економіки, інтенсифікацію виробництва продукції у галузі тваринництва,
розвиток альтернативних технологій, повну модернізацію виробничих процесів (в
першу чергу у тваринництві) за рахунок залучення власних і запозичених
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інвестицій, використання біотехнологій (основою яких є високотехнологічні
методи

профілактики

захворювань,

діагностики

і

лікування

сільськогосподарських тварин).
Натомість низка до цих пір невирішених проблем у розвитку основних
галузей

економіки

концептуальних

обумовлює

підходів,

необхідність

механізмів,

проведення

інструментів

і

пошуку

методів

нових

теоретико-

методологічного дослідження сутності поняття ‖модернізації‖, визначення
пріоритетних напрямів її здійснення, у межах соціально-економічної політики
України [286], в аграрному секторі економіки [56], котрий потребує популяризації
знань щодо особливостей модернізації його основних галузей [104]. Зазначається,
що застосування поняття ―модернізація‖ є досить корисним, оскільки воно не
ігнорує наявність конкретних досліджень, а вимагає їхнього використання [58].
Окремі вчені вважають, що ˮ модернізація означає структурні, технологічні,
інституціональні зміни в національній економіці, спрямовані на підвищення її
конкурентоспроможності

та

забезпечення

розвитку

в

довгостроковій

перспективіˮ [172, c.4, 184]. Водночас стверджується, що ˮ кінцевим якісним
результатом економічної модернізації має стати реальне скорочення розриву між
Україною та країнами з розвинутою ринковою економікоюˮ [202, c.34–35].
Вважається, що модернізація це ‖системний реформаційний процес,
націлений на досягнення компромісу між цінностями народу, політичним
правлінням й економічною системою держави завдяки адаптації старих і
формуванню нових інституцій та інститутів, мобілізації громади довкола
національної ідеї, інтеграції до світового суспільного ладу‖ [188]. В іншому
випадку під модернізацією розуміється ‖сукупність різного роду економічних,
політичних, державно-правових, психологічних, культурологічних зрушень та
перетворень конкретної соціально-економічної системи у напрямі її осучаснення і
постійного вдосконалення; наближення соціально-економічних систем та їхніх
фрагментів до максимально можливого рівня розвиненості‖ [38, с.219]. Виходячи
з цих міркувань автором пропонується вивчати різні зміни у соціально-
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економічній системі, тоді як саме виробництво і його оновлення не приймається
до уваги.
У більшості випадків модернізацію трактують як „часткове вдосконалення
конструкції та заміну застарілого устаткування (машин, обладнання), технології
виробництва,

технічне

й

технологічне

переоснащення

підприємств.

Стверджується, що модернізація забезпечує вищий ефект при значно менших
витратах, сприяє зменшенню (уникненню) фізичного і морального зношування
обладнання та підвищенню продуктивності праці [86, с.543]. Однак, слід
зауважити, що вченими розглядається науковий підхід лише до розгляду поняття
технологічної модернізації, тоді як в умовах глобалізаційних процесів воно
набуває більш широкого змісту, а тому потребує більш широкої деталізації,
особливо коли це стосується окремих галузей національної економіки.
Визначення модернізації у перекладі з французької мови означає „новітній‖,
а з англійської

—

‖осучаснення‖ і передбачає впровадження у суспільство та

виробництво прогресивних змін та ознак сучасності (комплекс соціальних,
політичних,

економічних,

культурних

Відповідно економічна модернізація

і

інтелектуальних

трансформацій).

‖передбачає інтенсифікацію

процесу

економічного відтворення, котра досягається завдяки зростанню спеціалізації та
диференціації праці, енергетичного устаткування виробництва, перетворення
науки на виробничу (економічну) силу та здійсненню раціонального управління
інноваційним розвитком виробництва‖ [52]. Наразі закордонними вченими значна
увага надається відкритим інноваціям і відкритому інноваційному процесу, які
забезпечують економічне зростання [341].
Водночас зазначається, що за останні роки в Україні кількість підприємств,
що займалися інноваційною діяльністю різко зменшилася і становить 13% від
їхнього загального числа, тоді як у Нідерландах – 62%, Австрії – 67, Німеччині –
69, Данії – 71, Ірландії – 74%. При цьому частка інноваційної у загальному обсязі
реалізованої продукції в Україні становить лише 6,7% (у Південній Кореї – 65%,
Японії – 67, США – 78%) [109, с.180].
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Втім сприймати наукові тезиси про те, що під модернізацією слід розуміти
зміну поколінь технологій не варто, оскільки питання про техніко-технологічний
розвиток неможна відділяти від проблеми існування суспільного середовища, яке
сприяє процесам відтворення, впровадження і використання технологій. Наразі
підприємствам залишається бути готовими (належний рівень науки, освіти,
доступність внутрішньої політики і соціальних стандартів) до рішучих змін і
впровадження прогресивних технологій у основних галузях виробництава. Все це
зумовить зміцнення індустріальної основи, розвитку виробничого і науковотехнічного потенціалу підприємств, підвищенню рівня матеріального становища і
умов життя працівників їхніх галузей, зміцненню продовольчої безпеки держави
[117].
У цьому контексті особлива увага, на нашу думку, повинна надаватися
процесу підготовки спеціалістів, особливо молодих, для розробки заходів по
впровадженню новітніх технологій, виробництву якісної інноваційної продукції в
основних галузях аграрних підприємств, які здійснюють модернізацію їхньої
техніко-технологічної бази. Натомість основним завдання держави виступає
створення сприятливого середовища (бюджетні надходження, податки, пільги,
кредити, санкції) для покращення регулювання інвестиційних, модернізаційних і
інноваційних процесів, фінансування і реалізація державою інноваційних
проектів, формування мотиваційних механізмів, здатних забезпечити раціональне
використання людських ресурсів та структурно - технологічну модернізацію
виробництва у тваринництві.
На необхідності прискорення модернізації і її інноваційної інфраструктури
наголошує ряд вітчизняних вчених, особливо інноваційно-технологічної [36, 37,
108, 277], які досліджують її сутність, види, створення умов для її проведення та
ресурсне забезпечення [19, 42]. Стверджується, що у даний час найбільш
важливою є модернізація аграрного сектору, особливо техніко-технологічна
модернізація

матеріально-технологічної

бази

виробництва

[15]

у

галузі

тваринництва, де значна увага надається інноваційній селекції тварин [130], що
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спрямовується на створення і використання нових типів тварин з покращеними
якісними показниками, високою продуктивністю [180].
Слід зазначити, що у наукових дослідженнях поняття ‖економічна
модернізація‖

трактувалося

як

‖соціально-економічна‖

та

‖організаційно-

економічна‖. Таке пояснення не потребує заперечень, оскільки не можна
забезпечити економічний розвиток виробництва без розробки організаційних і
соціальних заходів, які стосуються безпосередніх працівників. У більшості
випадків характеризуються такі поняття, як ‖модернізація країни‖, ‖модернізація
економіки‖,

‖модернізація

аграрного

сектору‖,‖модернізація

підприємства‖,‖соціально-економічна модернізація‖, ‖економічна модернізація‖,
де стверджується про передбачення масового впровадження інновацій в усіх
сферах діяльності, сприяння створенню нових видів бізнесу та формування усіх
необхідних елементів інноваційної інфраструктури [102, 202].
Безперечно, усе це стосується створення умов для активізації розвитку
виробничої

і

соціальної

інфраструктури,

ефективного

фермерського

та

присадибного виробництва, запровадження прогресивних екологічно безпечних
технологій виробництва тваринницької продукції. Добитися цього практично
неможливо без прямої державної підтримки (відповідно до вимог СОТ) не тільки
галузі тваринництва, але й всього аграрного сектору економіки, а також
модернізації системи відповідних наукових сільськогосподарських досліджень
(повинні відповідати прогресивним освітнім стандартам і сучасним вимогам
сільського господарства) та освіти, надання дорадчих і консультативних послуг.
Отже, визначення модернізації можна також подати як інституційні,
техніко-технологічні, системно-структурні перетворення, що відбуваються у
конкретній галузі національної економіки і виробничій системі з метою
підвищення її конкурентоспроможності. При цьому ефективність модернізації
(рівень економічного зростання) у аграрному секторі, зокрема у тваринництві,
досягається шляхом консолідації впливових реакцій держави [288], бізнесових
структур, підприємств і їхніх працівників.
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Водночас соціально-економічна модернізація відіграє важливу роль при
здійсненні (з допомогою ефективних механізмів і методів) модернізації державної
економічної політики, виробничо-технологічної бази економіки, її галузей
(зокрема тваринництва) та системи соціального захисту його працівників.
Економічна модернізація в основному характеризує постійне удосконалення форм
і методів управління економікою, виробничими системами (підсистемами),
підприємством, виробничими процесами і технологіями галузей тваринництва та
здійснює позитивний вплив на кінцевий результат діяльності підприємств.
Основними

її

складовими

(можуть

бути

використані

у

галузях

тваринництва) слід вважати новітні джерела енергії (замінюють зусилля людей і
тварин); сучасні машини, устаткування і індустріальні технології (на заміну
простих знарядь праці); запровадження нових напрямів спеціалізації, кластерів і
моніторингу економічної діяльності (виробництво, розподіл, споживання);
постійне забезпечення розширення виробництва і реалізації якісної продукції;
запровадження інноваційних форм товарно-грошових (на виробництві) і
соціально-трудових (у трудових колективах) відносин на аграрних підприємствах.
Вважаємо, що під економічною модернізацією тваринництва слід розуміти
безперервний процес розвитку науки і техніки, що обумовлює позитивні
прогресивні зрушення в управлінні тваринництвом під впливом технікотехнологічних,

життєвозабезпечуючих,

інвестиційно-інноваційних,

сервісно-

обслуговуючих і людських чинників, направлених на оновлення (відповідно до
нормативних вимог і технічних умов) і ефективний розвиток галузі та
виробництво її якісної і конкурентоспроможної продукції.
Таким чиним, основною метою модернізації є забезпечення ефективного
розвитку

тваринництва

за

рахунок

акумулювання

виробничих

ресурсів,

людського потенціалу, власних і запозичених інвестицій, прогресивних інновацій
та направлення їх на виробництво наукомістких і високотехнологічних видів
тваринницької продукції. На основі цього важливо забезпечити процес
формування нового виду (сучасної моделі) економічної діяльності, пов‘язати цей
процес

з

інноваційними

перетвореннями

(механізмом

модернізації),

які
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відповідають новій системі інтересів, цінностей і пріоритетів. У якості критеріїв
економічної модернізації можна визначити:
- техніко-технологічні зміни, в основі яких знаходяться знання і наукові
досягнення у цій сфері діяльності;
- розвиток ринків інноваційних продуктів;
- поглиблення суспільно-технічного поділу праці;
- покращення роботи індустріально-торгівельного і обслуговуючого
секторів господарств;
- забезпечення стійкого економічного зростання виробництва у основних
галузях підприємств.
Розглянемо основні характеристики процесу модернізації (рис. 1.2).
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Модернізація тваринництва

системність

охоплення у першу чергу
тих галузей, де
виробляється якісна
інноваційна продукція

взаємозв‘язок
економічних, соціальних і
культурних змін на
виробництві

глобальність

диференційність

поступове поширення на
інші галузі
поетапність
моніторинг сучасного
стану, розробка
першочергових заходів і
ініціювання інноваційних
перетворень,
інформування працівників
про модернізаційні зміни і
їхнє здійснення,
проведення економічної
оцінки результатів
впровадження
інноваційних продуктів

ХАРАКТЕРИСТИКИ

комплексність

рівномірне спрямування
грошових коштів на
модернізаційні зміни
основних галузей,
особливо у тваринництві
мотиваційність
розвиток інтересу у
працівників тваринництва
до постійного пошуку і
реалізації резервів
модернізації виробництва
інноваційної продукції на
основі створення
ефективної системи
матеріальних і
нематеріальних заохочень

Рис. 1.2. Складові елементи основних характеристик процесу модернізації
(авторська розробка)
У

даному

випадку

важливою

характеристикою

модернізації,

що

виокремлює її від інших, є наявність ресурсів, які можуть бути використані для
оновлення економічних, техніко-технологічних сфер, визначення їхніх нових і
якісних властивостей та цілеспрямованих функцій. Вважаємо, що модернізаційні
перетворення у галузі тваринництва повинні бути направлені на якісну
структурну перебудову організаційно-економічного механізму господарювання,
де основною складовою виступають виробничо-технологічні інновації.
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Зауважимо, що тут з поля зору не вилучається необхідність активізації
елементів матеріально-технічної основи виробництва, пошук нових підходів до
навчання, професійної підготовки і перепідготовки працівників тваринництва з
метою покращення галузевих соціально-трудових параметрів та підвищення
конкурентоспроможності тваринницької продукції.
Поняття «модернізація» є досить поширеним у використанні науковцями і
практиками, оскільки у своєму змісті трактується як якісне інноваційне
оновлення,

конструктивно-прогресивне

переформатування,

реформування,

трансформування економічної системи, виробництва. А тому у наукових
публікаціях з даної проблематики вчені у більшості випадкі ототожнюють
поняття інновації і модернізаційні перетворення, хоча вони потребують
дискусійного обґрунтування, особливо коли це стосується галузі тваринництва.
Отже, не можна погодитися з позицією науковців щодо ідентичності
розуміння понять ˮ модернізаціяˮ і ˮ інноватизаціяˮ , хоча вони знаходяться у
логічній супідрядності одне до одного. Зазвичай ˮ модернізаціяˮ характеризує
безперервний процес якісного оновлення і покращення функціонування основних
галузей виробництва, а ˮ інноватизаціяˮ

- виступає одним з інструментів

проведення модернізаційних перетворень.
Узагальнення результатів дослідження дають теоретичне підґрунтя для
ствердження про те, що модернізація є об‘єктивно діючий, історичний процес,
котрий поетапно відбувається не тільки в усіх країнах світу, але й в Україні. Але
для прискорення модернізації аграрних підприємств і їхніх основних галузей слід
своєчасно

розробляти

заходи,

спрямовані

на

концентрацію

необхідних

інвестиційних ресурсів для реалізації їхніх інвестиційних і інноваційних програм
та кадрове забезпечення усіх цих процесів.
У першу чергу це стосується техніко- технологічного переоснащення тих
виробничих підрозділів підприємств, які є найбільш важливими у виготовленні
інноваційної продукції. При цьому держава повинна координувати взаємозв‘язок
науково-дослідних установ, підприємств з міжнародними організаціями щодо
здійснення модернізації.
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Слід зазначити, що сучасні умови господарювання у тваринництві
дозволяють здійснювати системний перехід до модернізаційних перетворень
відповідно до такого роду потреб:
- інституційно-адміністративні - сприяння завершенню процесу формування
механізму управління розвитком галузі тваринництва (його інфраструктурних
складових) з обов‘язковим урахуванням ринкових (повноцінне функціонування
товарних і сировинних ринків) і глобалізаційних перетворень.
- макроекономічні - пониження негативних темпів інфляції, оптимізація
функціональної спрямованості податкової системи, залучення вітчизняних і
зарубіжних інвестицій, стимулювання внутрішнього попиту на продукцію
тваринництва;
- фінансові - нагромадження внутрішнього капіталу, формування резервних
фондів і страхових механізмів, раціональний розподіл і використання грошових
коштів;
- економічні – підвищення рівня організації виробництва (підприємницької
діяльності) і праці, ефективне використання трудового потенціалу, мотивація
зайнятості працівників тваринництва, покращення умов їхньої праці та її оплати;
- соціально-демографічні – покращення демографічної ситуації сільських
територій, формування оптимального статевовікового складу і ринкового
світогляду економічно активного населення, організація їхнього дозвілля.
Завдяки сформованим потребам можна буде забезпечити усі можливості
процесу модернізації, як елемента системи регіонального життєзабезпечення і
підвищення конкурентоспроможності продукції основних галузей тваринництва.
При цьому формування конкурентних взаємовідносин, на основі створення
ринкової кон'юнктури і різноманітних фінансових інструментів, дасть можливість
зосередити додаткові грошові ресурси для ефективної модернізації тваринництва,
яка може стати необхідною передумовою його інноваційного розвитку.
Отже, для проведення модернізації тваринництва необхідно забезпечити:
 вибір пріоритетних підприємств, які володіють наукомістким виробничим
потенціалом, що використовується у тваринництві;
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 формування основних складових галузей тваринництва, де передбачається
здійснення модернізації;
 стимулювання

нових

модернізаційних

перетворень,

що

сприяють

виробництву високотехнологічних видів тваринницької продукції;
 зниження інноваційних ризиків за рахунок посильної допомоги банківських
і бізнесових структур, венчурних інноваційних фондів і ін.
Відтак, проведення теоретико-методологічного аналізу платформ і умов
модернізації тваринництва надає можливість сформувати ряд цілеспрямованих
векторів

модернізаційних

перетворень

на

основі

повного

застосування

інноваційно-технологічних нововведень. Для цього необхідно забезпечити:
- формування і впровадження нових біотехнологічних систем розведення
сільськогосподарських тварин;
- оновлення техніко-технологічних ресурсів, кадрового і обслуговуючого
персоналу;
- підвищення продуктивності худоби і птиці;
- формування достатнього обсягу кормових ресурсів за рахунок створення
міцної кормової бази;
- інтенсивний розвиток і використання тваринниками науково-навчальної
системи екстешн-сервісу;
- дотримання екологічних принципів господарської діяльності на основі
впровадження у тваринництві інноваційних проектів.
Викладене дає підстави до висновку, що розробка такого роду програмноцільових заходів (є складовими перспективних комплексів) забезпечує дієвість
природно-біологічних,

техніко-технологічних,

організаційно-економічних

і

соціально-трудових елементів, що сприяють підвищенню продуктивності тварин і
ефективності сільськогосподарської діяльності у тваринництві.
Узагальнення результатів науково-теоретичних досліджень показало, що
процес

формування

рішень

щодо

проведення

економічної

модернізації

тваринництва має досить складний в організаційному, методологічному і
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прикладному аспектах характер, котрий потребує виконання послідовності
виконання наступних дій:
- формулювання стратегічних цілей розробки основних положень і
реалізації стратегії модернізації тваринництва відповідно до особливостей
кожного регіону країни;
- проведення стратегічного аналізу для виявлення чинників впливу
зовнішнього і внутрішнього середовищ на здійснення процесу модернізації
тваринництва;
- обговорення можливих варіантів стратегічних альтернатив розвитку
тваринництва;
- обґрунтування передумов і перспектив модернізації і розвитку основних
галузей тваринництва.
Вважаємо, що реальну оцінку етапів активізації процесу модернізації
основних галузей підприємств необхідно здійснювати за показниками, які
характеризують реальні результати діяльності підприємств і ті, що відображують
результати державної підтримки. Наразі держава має сприяти забезпеченню
гарантованого попиту на внутрішньому ринку на продукти тваринного
походження. Лише такий системний підхід дозволить створити сприятливі умови
для залучення різних видів інвестицій та забезпечить впровадження ефективних
інновацій.
Таким чином, здійснення економічної модернізації у тваринництві
викликане потребою придбання і оновлення застарілих основних засобів і
виробничих потужностей, що не відповідають сучасним умовам господарювання,
зміною організаційно - економічних зв‘язків, збільшенням розміру вкладання
інвестицій у основний капітал. А тому покращити стан справ у тваринництві
можливо шляхом зміцнення фінансово-економічних можливостей підприємств,
раціонального

використання

фінансових

ресурсів,

оптимізації

складу

висококваліфікованих спеціалістів, здатних забезпечити ефективне виконання
модернізаційних процесів.
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1.2.

Особливості

та

структуризація

економічної

модернізації

тваринництва як умови продовольчого забезпечення населення
Прискорене проведення

економічної

модернізації

основних

галузей

підприємств сприяє високому рівню науково-технічного розвитку, раціональному
використанню виробничого потенціалу і економії ресурсів, підвищенню
продуктивності праці і ефективності виробництва продукції, стабілізації
внутрішньої

і

зовнішньої

конкуренції.

Необхідність

здійснення

процесу

економічної модернізації у тваринництві покликана сучасними вимогами
сільськогосподарського виробництва та ринковими умовами господарювання
аграрних підприємств регіонів України [132, 144, 145].
Зазначимо, що основними вимогами до проведення важливого процесу –
економічної модернізації тваринництва є:
- оцінка можливостей підприємств і їхнього потенціалу для проведення
модернізації тваринництва;
- розробка ефективних заходів та створення необхідних умов для здійснення
науково - обґрунтованої економічної модернізації;
- оперативність підготовки та якісне проведення модернізації тваринництва;
- здатність до нагромадження знань і професійної підготовки для
впровадження заходів модернізації;
- ефективне управління кадрами та мотиваційне спрямування їх на процес
економічної модернізації;
- дієвість механізму формування, прийняття та виконання управлінських
рішень щодо своєчасності проведення модернізації тваринництва і інших галузей
підприємств;
-

забезпечення

ефективного

функціонування

цілісної

системи

взаємопов‘язаних модернізаційних процесів.
Зазвичай

велику

допомогу

у

здійсненні

модернізаційних

змін

тваринництві надає мотивація, яка забезпечує:
популярність підприємств серед споживачів тваринницької продукції;

у
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повну модернізацію матеріально-технічної бази;
швидке освоєння виробництва нових видів продукції;
високу ефективність праці працівників тваринництва;
своєчасне проведення структурних змін у тваринництві.
Немало важливу роль відіграє соціально-економічний стан аграрних
підприємств регіонів, котрий визначається об‘єктивними (географічне положення,
рівень технічного забезпечення, наявність природних і виробничих ресурсів,
умови виробництва, галузева структура) і суб‘єктивними (наукова організація
виробництва і праці, формування кадрового складу, зацікавленість керівників у
використанні прогресивних технологій і проведенні модернізації, застосування
нових інструментів і методів регіонального управління і ін.) чинниками.
Основна мета діяльності та розвитку сільськогосподарських підприємств
полягає у задоволенні потреб населення у необхідній кількості продовольчих
товарів (складають понад 60% витрат сімейного бюджету) [98, с.266-268], зокрема
53% продуктів харчування тваринного походження (за даними вибіркового
опитування сільського населення регіонів України).
Відповідно

цьому

результативна

діяльність

аграрних

підприємств

зумовлюється своєчасним переходом до нових форм системи господарювання та
управління, які у змозі забезпечити зростання рівня науково-технічного прогресу,
продуктивності

праці,

інноваційного

розвитку

за

рахунок

проведення

повномасштабної модернізації виробництва, яка направлена на внесення
позитивних змін, що спрямовуються на прискорення економічного зростання
кінцевих результатів виробництва при ефективному використанні виробничих
потужностей і ресурсів, зусиль держави та аграрних підприємств. Окрім цього
інтенсивність

проведення

економічної

модернізації

дасть

можливість

стабілізувати нарощення обсягів виробництва екологічно чистої тваринницької
продукції, покращити якісні характеристики, розширити її асортимент.
Однак, поки що можна споглядати низку проблем, що пов‘язуються з
економічною модернізацією тваринництва:
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− високий рівень техніко - технологічної відсталості і енергомісткості
виробництва продукції;
− зношеність основних фондів;
− нераціональність у використанні виробничих ресурсів;
− неналагодженість ринкової інфраструктури і інноваційних процесів;
− низький рівень доходів і неспроможність населення купляти інноваційну
продукцію за високими цінами;
− зацікавленість населення у придбанні імпортних продуктів тваринного
походження;
− організаційна недосконалість виробництва нових видів продукції за
вимогами споживчого ринку.
Слід зазначити, що процес економічної модернізації тваринництва
зводиться до формулювання загальних положень (періоди проведення, графіки
виконання, відповідальні виконавці), що відображають основну його мету,
механізми її досягнення та необхідні ресурси. Все це вимагає проведення
дослідження проблеми широкого впровадження основних аспектів модернізації
тваринництва та кожного підприємства, яке повинно доповнюватися науковими
розробками вчених-практиків, що забезпечить швидке подолання наслідків
кризових явищ та перехід до інноваційних форм господарювання. У даному
випадку важливим аспектом покращення існуючих ситуацій є активізація
визначення

принципів

побудови

ефективної

системи

виробництва

висококалорійних продуктів харчування для задоволення ними потреб населення
на основі прискорення застосування організаційно-економічної та ряду інших
видів модернізації тваринництва (рис.1.3).
ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Економічна
прогресивні зміни у тваринництві під
впливом технічних, інвестиційних,
інноваційно-технологічних і
людських чинників, направлених на
оновлення і прибутковий розвиток
галузі та виробництво якісної
конкурентоспроможної продукції
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Соціальна

Екологічна
підвищення
екологічної
безпеки
виробничих
процесів та
тваринницької
продукції,
покращення
мікроклімату
тваринницьких
приміщень,
зниження
екологічних
витрат

Види
модернізації

покращення умов
праці і якості
життя
тваринників,
підвищення
заробітної плати,
мотивація до
високопродуктивної праці і
розширення
сфери її
прикладання,
використання
соціального
пакету

Техніко-технологічна
оновлення фермської
техніки і устаткування,
впровадження
енергозберігаючих і
індустріальних
технологій, використання
нових методів утримання
тварин, виведення нових
високопродуктивних
тварин
Суб’єкти модернізації тваринництва

підприємства

домогосподарства

приватні
підприємці

Рис.1.3. Основні види та суб’єкти модернізації тваринництва
(авторська розробка)
У сучасних складних умовах стабілізації ринкових відносин галузь
сільського господарства до цих пір залишається відкритою і незахищеною. У
першу чергу це стосується соціально-економічної діяльності тваринництва, яке
займається виробництвом трудомістких видів продукції (м‘яса, молока) і
піддається

безпосередньому

впливу

факторів

зовнішнього

середовища.

Встановлено, що динамічні тенденції модернізації і характеристики економічного
розвитку тваринництва та його трансформаційний потенціал, залежать від
створення усіх необхідних умов для здійснення модернізаційних перетворень, але
у свою чергу зумовлюють зміни економічної поведінки галузевих підрозділів.
Зясовано, що стійкий розвиток тваринництва (знаходиться під впливом
наслідків

продовольчої

кризи,

деградації

породного

складу

сільськогосподарських тварин, дефіциту кормових ресурсів, недосконалості
техніко-технологічного устаткування) нерозривно пов‘язаний з отриманням
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продукції, яка органічно вписується у ланцюг виробництва ˮ сировини продуктів споживання –споживачі продуктів харчуванняˮ .
Передусім розвиток галузі тваринництва перебуває на етапі свого
поступового відродження, а тому його модернізація не в змозі зразу ж
забезпечити прогрес без запровадження високих індустріальних технологій, які у
перспективі сприятимуть формуванню нового (якісна інтелектуальна інформація,
професійні знання і практичний досвід) технологічного способу виробництва. Тут
же слід зазначити, що універсальна міні-техніка і сучасне обладнання сприяють
появі творчого характеру праці, яка вимагає нових знань і навичок працівників та
поєднання їх з високою освітньою і професійнотехнічною підготовкою з метою
проведення модернізації.
Зазвичай кожен вид економічної модернізації формується у залежності від
виконуваних на підприємствах (і інших суб‘єктах господарювання) функцій:
економічних (техніко-економічних, організаційно- економічних, інноваційнотехнологічних), соціальних, екологічних, політичних і інших, кожна з яких
відіграє свою конкретну роль у розвитку підприємства та його основних галузей.
Встановлено, що модернізаційні перетворення на підприємствах в
основному залежать від стану виробничого потенціалу і технологічного
оновлення, а техніко-технологічна модернізація, як один із факторів кількісних і
якісних змін, передбачає впровадження прогресивних технологій, набутих знань
та продовження виконання цілого комплексу досліджень за пріоритетними
техніко-технологічними напрямами розвитку тваринництва.
Метою технологічної модернізації є пошук, підбір нових національних і
зарубіжних
формування

інноваційних

розробок

та

організаційно-економічного

використання

нових

механізму,

котрий

підходів

до

передбачає

впровадження нововведень і нової системи мотивації праці, підготовки і
організації взаємодії з іншими товаровиробниками і споживачами продукції.
Формування системи заходів модернізації тваринництва не вилучає
важливість використання таких підходів, як екологічний (передбачає збереження
навколишнього середовища і підвищення якості екологічно чистої продукції) і
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соціальний (орієнтований на створення належних умов для праці і відпочинку
працівників, їхню матеріальну і моральну винагороду за трудовий вклад,
соціальний захист та підтримку здорового морально-психологічно клімату у
трудових колективах тваринників).
А тому в останні роки особлива увага надається, окрім попередніх,
економічній і екологічній модернізаціям. Розглядаючи сутність модернізації
тваринництва особливу увагу слід звернути на екологічну компоненту, яка є
одним з важливих чинників збереження виробничого потенціалу не тільки цієї
галузі, але й в цілому сільських територій. Організація процесу екологоорієнтованої аграрної діяльності сприяє не тільки інтенсивному розвитку
тваринництва і виробництву натуральної екологічно-органічної продукції, але й
сільському туризму та агрорекреаційній сфері відповідного регіону.
У контексті зазначеного екологічні аспекти модернізації виробництва
продукції тваринництва (знаходяться у прямій залежності від розвитку галузей
рослинництва) характеризують підвищення екологічної безпеки природних
пасовищ і виробництва кормових ресурсів, зниження екологічних витрат та
ризиків інвестування обох галузей. У даному випадку обов‘язковим є
використання

системно-екологічного

підходу,

що

включає

комплекс

технологічних, управлінських, господарських удосконалень і нововведень, які
спроможні значно покращити екологічні характеристики підприємства і його
галузей та зменшити на них силу впливу навколишнього природного середовища.
Однак, вирішення проблем технічного і технологічного переозброєння
тваринництва залежить від соціально-економічного розвитку сільських територій
на яких воно розміщується. У цьому контексті важливе значення мають питання
демографічного

відтворення

і

зайнятості

населення,

розширення

сфер

прикладання праці, інфраструктурного і житлового забезпечення, модернізації
соціальних послуг, благоустрою та розвитку ринків.
Економічна модернізація тваринництва є однією із актуальних завдань
ринкової економіки, оскільки виступає фактором її економічного зростання,
покладеного в основу внутрішньої політики кожного підприємства, його
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інноваційної області та перспектив виробничої діяльності. У даний час
спостерігається

відставання

більшості

аграрних

підприємств

у

частині

впровадження економічної модернізації, параметри якої безпосередньо пов‘язані з
техніко-технологічною і інноваційною модернізацією. Усі вони разом взяті дають
можливість запровадити новітні технології, удосконалити технологічні процеси у
тваринництві, раціоналізувати працю тваринників та підвищити її продуктивність.
А тому зараз на рівні державних структур необхідно більше уваги надавати
питанням економічної модернізації, як необхідної умови реалізації впровадження
закономірних переваг стабілізації розвитку, підвищення ефективності та
конкурентоспроможності підприємств.
Зазвичай кожне підприємство зацікавлене у проведенні такої економічної
модернізації тваринництва, яка б відповідала сучасним економічним реаліям та
забезпечувала

інтенсифікацію

інноваційного

виробництва

і

підвищення

конкурентоспроможності тваринницької продукції. Проте на державному рівні
активізувалися у цьому напрямку лише окремі регіони, які зрозуміли, що
інноваційний шлях є стратегічним орієнтиром розвитку їхньої регіональної
економіки. Підтвердженням цього тезису є стратегічний характер інноваційних
процесів, які вимагають використання особливого інструментарію процесу
проведення модернізації і взаємоузгодження його з цільовим використанням
фінансових ресурсів при вирішені питання інтенсифікації інноваційного
виробництва тваринницької продукції.
Розглядаючи сутнісний зміст економічної модернізації тваринництва слід
відмітити, що вона повинна базуватися на структурному і техніко-технологічному
напрямах.

При

цьому

критеріями

структурної

модернізації

виступають

кардинальні і структурні трансформаційні зміни, які сприяють розробці нових і
вдосконаленню існуючих елементів механізму модернізації та їхньої взаємодії.
Процес структурної модернізації у період своєї реалізації передбачає усунення
існуючої сукупності організаційно-економічних протиріч між структурою
виробництва, розподілу, обміну і споживання тваринницької продукції.
При забезпеченні життєдіяльності різних форм (рис.1. 4) модернізації, окрім
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ПІДПРИЄМСТВО
Модернізаційні перетворення у тваринництві
повна

Форми модернізації

Поголів‘я тварин, птиці та їхні
продуктивні характеристики

державні інвестиційні

сировинні і матеріальнотехнічні

фінансові

людські

Ресурси

впровадження наукових, технікотехнологічних нововведень в
усіх галузях виробничої
діяльності, економічний аналіз
отриманих результатів
часткова
здійснення модернізаційних змін
лише в окремих галузях
(ділянках) виробничої діяльності
обумовлена
наукове обґрунтування
необхідності і розробка заходів
проведення модернізації

Рис.1.4. Форми та ресурси модернізації тваринництва (авторська розробка)
ресурсів і базових економічних показників (зростання обсягів продукції, її якість і
конкурентоспроможність, прибутковість, природний, міграційний приріст та ріст
сукупних доходів населення), виникає потреба ураховувати також критерії, які
характеризують рівень життя і потреби населення, а також здатність підприємств
до проведення модернізаційних змін на виробництві.
Слід відмітити, що ефективність функціонування тваринництва за першими
двома формами в основному залежить від сформованої техніко-технологічної
бази, функціонально-виробничої структури, дієвості організаційно-економічного
механізму, наявності кваліфікованих кадрів та різних ресурсів, які взаємодіючи
між собою визначають пріоритетні напрями його діяльності. Натомість
обумовлена форма модернізації виникає внаслідок перевищення потреб по
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відношенню до рівня платоспроможності підприємств. У даному випадку при
низькому рівні доходності господарства не в змозі забезпечити бажаний обсяг
модернізаційних змін, або ж якість запропонованих товарів і послуг не відповідає
потребам і вимогам підприємств.
Кожна

форма

модернізації

передбачає

побудову

формальних

і

неформальних норм і правил (відображуються у чинних нормативно-правових
документах), ділових стосунків та взаємодію економічних суб'єктів у системі
модернізаційних

процесів.

Однак,

у

випадку

становлення

обумовленої

модернізації правові аспекти переносяться на досить тривалий період, протягом
якого підприємства і галузь тваринництва несуть значні витрати.
Слід

відмітити,

що

соціальні

аспекти

економічної

модернізації

тваринництва забезпечують реалізацію мети щодо комплексного розвитку
сільських

територій,

як

основних

територіальних

складових

державної

агропродовольчої політики, і населення, яке має бажання здійснити перехід на
нове мислення стосовно ведення господарської діяльності.
Важливо
взаємопов‘язані

зазначити,
проблеми:

що

зараз

Україні

здійснити

необхідно

розв‘язати

техніко-технологічну

такі

модернізацію

(важливий фактор підвищення конкурентоспроможності) основних галузей і
згладжування регіональних відмінностей у їхньому розвитку. Це у свою чергу
спонукає

до

необхідності

забезпечити

створення

ефективної

структури

тваринництва, основними характеристиками якої є його інноваційність і
конкурентоспроможність.
Інноваційність

тваринництва

ˮ конкурентоспроможністьˮ

можна

пов‘язати

з

поняттям

(підприємств, галузей, технологій і продукції).

Стверджується, що будь яка конкурентоспроможна галузь здатна володіти
конкурентними перевагами порівняно з найбільш конкурентоспроможними
учасниками світового ринку [231].
У перекладі з латинської ˮ структураˮ (structura) характеризує будову,
порядок, розміщення, сукупність зв‘язків об‘єкта, які забезпечують його
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цілісність і динаміку основних властивостей, що змінюються під впливом
зовнішніх та внутрішніх чинників.
Формування

ефективного,

інноваційного

і

конкурентоспроможного

структурного процесу забезпечує існування структурної модернізації, яка сприяє
кількісним і якісним змінам у тваринництві, традиційних галузях господарств та
формуванню нових. А тому провідними слід вважати ті високотехнологічні
галузі, де концентруються прогресивні науково-технічні досягнення, що
забезпечують позитивні зміни під впливом структурних зрушень. Кожен раз вони
сприяють трансформації внутрішньої будови системи, взаємозв‘язків між її
елементами, а це призводить до зміни основних (інтегральних) системних якостей
[25].
Встановлено, що процеси структуризації здійснюються у напрямку
подрібнення великих тваринницьких комплексів і ферм на менш дрібніші. А тому
структуризацію тваринництва умовно можна характеризувати часткою галузей,
які у змозі здійснювати нововведення. Головні завдання структурної модернізації
тваринництва

полягають

у

забезпеченні

зростання

обсягів

виробництва

тваринницької продукції на основі якісного оновлення технологій і раціонального
перерозподілу виробничих ресурсів на користь розвитку споживчого сектору
економіки.
Основними структурними ознаками модернізації є створення можливостей
для застосування сучасних технологій у основних галузях підприємств;
удосконалення форм споживання продукції; покращення економічних, соціальних
і культурних умов для інтенсивного розвитку нового виробництва. Вчені
стверджують, що модернізація є комплексним процесом, котрий передбачає
трансформування не тільки економічної, але й інших сфер діяльності відповідно
до обраних цілей [30].
Вважаємо, що структуризація економічної модернізації, ураховуючи
інноваційну активність регіонів України, визначає взаємозв‘язок і збалансування
їхніх параметрів між:
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- теоретичними передумовами і практичними результатами, що характеризує
науковий і технологічний зв‘язок;
- фінансовою стійкістю підприємств і розміром власних ресурсів;
- впровадженням економічної модернізації, її тиражуванням і реалізацією
інноваційних продуктів;
- якістю і конкурентоспроможністю інноваційної тваринницької продукції;
- існуючими нововведеннями і комерціалізацією нових наукових ідей.
У більшості випадків структурна економічна модернізація тваринництва
базується на розвитку експортно-орієнтованих галузей, які володіють не тільки
вітчизняним, але й імпортозамінним потенціалом. А тому актуальним питанням є
впровадження ресурсозберігаючих технологій, біотехнологічних систем і нових
методів господарювання, що сприятиме забезпеченню зростання обсягів
виробництва тваринницької продукції, покращенню продовольчої безпеки з
метою забезпечення населення України якісними продуктами харчування
власного виробництва за доступними цінами.
Взаємозв‘язок елементів структурної модернізації сприяє економічному
зростанню ефективності виробництва, дозволяє забезпечити консолідацію і
скоординувати діяльність різних галузей, покращити їхній науково-інноваційний
потенціал,

розвивати

аутсорсингові,

маркетингові,

трейдингові

та

інфокомунікаційні технології.
Отже, у процесі структуризації економічної модернізації з урахуванням
інноваційної складової у першу чергу повинні враховуватися основні чинники, які
характерні для тваринництва: значні розміри вільних фінансових ресурсів
кожного регіону; наявність висококваліфікованих кадрів, здатних забезпечити
здійснення модернізації; наявність експериментальних виробничих об'єктів для
відпрацювання і реалізації модернізаційних заходів в усіх регіонах країни.
У цьому контексті основні цілі економічного розвитку підприємств,
зацікавлених у проведенні економічної модернізації тваринництва, повинні
формуватися відповідно до їхньої місії, цінностей і пріоритетів, які полягають у:
покращенні взаємовідносин науки з підприємствами;
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посиленні взаємозв‘язків між виробниками і споживачами тваринницької
продукції;
формуванні взаємовигідних стосунків між постачальниками сировини і
переробними підприємствами;
забезпеченні зростання прибутковості і величини власного капіталу;
підвищенні фінансової стійкості основних галузей підприємств.
Досліджено, що тваринництво має безліч специфічних характеристик, що
проявляються у жорсткій конкуренції товаровиробників на внутрішньому і
зовнішньому ринках. Водночас продукція характеризується стабільним попитом у
населення, а це робить галузь привабливим об'єктом для здійснення модернізації
та освоєння інвестицій. При цьому важливо ураховувати умови функціонування,
які визначаються специфікою галузі (види продукції, число споживачів,
законодавче

регулювання

і

прибутковість

виробничої

діяльності)

та

конкуренцією. Більше того, при дослідженні специфіки галузі доцільно
аналізувати її стан (ємність, динаміку розвитку, прибутковість) і привабливість
для потенційного складу учасників, але чим привабливіша та чи інша галузь, тим
жорсткіша буде у її середовищі конкуренція.
Вважаємо, що особливості модернізації тваринництва повинні визначатися
організацією

виробничих

процесів

і

їхнім

техніко-технологічним

обслуговуванням, оскільки кінцеві результати діяльності залежать від різних
об'єктивних і суб'єктивних чинників. Виходячи з міркувань про об‘єктивність і
закономірність

застосування

економічної

модернізації

виникає

потреба

розглянути не тільки її зміст, але й вказати на основні особливості, які мають
безпосередній вплив на принципи побудови ефективної системи виробництва
продукції тваринництва та стратегії його розвитку.
До особливостей розвитку модернізаційних процесів у тваринництві слід
віднести:
- залежність від наявних вільних грошових коштів, наявність належних
стимулів до зростання та підвищення ефективності виробництва, створення
відповідного правового поля державою;
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- незацікавленість (відсутність прогресивного мислення) керівників у
організації модернізаційних процесів;
- неналагодженість технологічних процесів (утримання, догляд худоби, доїння
корів, ветеринарно-санітарна діяльність) виробництва продукції;
- необхідність ефективного використання у виробничому процесі біологічного
потенціалу тварин;
- необхідність формування міцної і поживнострукторованої кормової бази;
- нераціональність використання кормових ресурсів;
недостатній

-

обсяг

залучених

інвестиційних

ресурсів

і

організації

інноваційних процесів;
- відсутність тваринницьких приміщень, що відповідають технологічним
умовам;
- недостатній рівень забезпечення висококваліфікованими спеціалістами;
- значний рівень виробничих і фінансових ризиків;
- низький рівень мотивації працівників до участі у проведенні модернізації.
Окрім цього при побудові механізму управління процесом модернізації
тваринництва слід також враховувати регіональні особливості:
- реалізація продукції, у першу чергу, у межах територіально визначеного
регіону;
- сезонність рослинництва, як основного джерела постачання кормових
ресурсів;
-

труднощі

у

здійсненні

довгострокового

прогнозування

розвитку

модернізаційних процесів;
- залежність ефективності управління модернізаційними процесами у
тваринництві від розміру і структури господарств, черговості постачання
модернізаційних

засобів,

постійного

зростання

цін,

монополії

великих

торговельних підприємств і ін.
З‘ясовано, що наведені особливості розвитку тваринництва пов‘язуються із
певними складностями при виборі оптимального варіанту модернізаційних
перетворень. У результаті зростає значимість науково-системного підходу не
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тільки до процесу формування заходів, але й до порядку їхнього втілення у
реальну дійсність кожного регіону. Отже, питання проведення процесу
економічної модернізації повинно розглядатися і виконуватися на усіх рівнях
галузевого управління з поділом відповідних функцій, завдань, повноважень і
бюджетних асигнувань для її своєчасно виконання шляхом:
здійснення комплексної економічної модернізації тваринницьких галузей
регіонів, формування відповідної стратегії, розробки заходів, спрямованих на її
реалізацію.
організації і перевірки стимулювання модернізації і економічного розвитку
тваринництва на основі створення моніторингових центрів економічного
зростання у регіонах на основі конкурентних переваг (економічні і техніковпроваджувальні зони, технопарки і ін.);
покращення рівня і якості життя працівників у регіонах на основі
удосконалення дії механізмів соціальної та бюджетної політики;
оптимізації
модернізаційної

інфраструктурних
діяльності

у

інвестицій

регіонах

через

і

інвестиційних
визначення

стратегій
пріоритетів

територіального розвитку і ресурсних обмежень у тваринництві.
Слід зазначити той факт, що до цих пір спостерігаються хронологічні
соціально-економічні і територіальні відмінності між регіонами України у
здійсненні процесів модернізації. Наразі ефективність модернізаційної діяльності
в регіонах також різна при однаковому рівні регулюючого і керуючого впливу.
Все це обумовлює необхідність використання територіально-адаптованих і
специфічних підходів до обґрунтування особливостей проведення модернізації
тваринництва, які потребують урахування додаткових витрат, обумовлених
відмінностями між регіонами.
В основному споглядаються відмінності у:
- природно-кліматичних параметрах, які формують галузеві складові і
структуру виробництва тваринницької продукції;
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- соціально-економічному розвитку регіонів і їхніх сільських територій, які
інтенсивно розвиваються або ж знаходяться у стані депресивної економічної і
соціальної динаміки;
- організаційно-адміністративній структурі управління регіонами і їхньою
економікою з обов‘язковим урахуванням її спеціалізації на виробництві продукції
тваринництва;
- просторовому статусі регіонів, котрий проявляється у різному складі і
структурі витрат на здійснення транспортних перевезень продукції до споживачів
і ринків її збуту.
Отже, необхідно у першу чергу оптимізувати транспортну мережу регіонів,
шляхом

попереднього

обґрунтування

наукових

підходів

до

узгодження

територіальних і галузевих аспектів модернізації, які б одночасно відповідали не
тільки вимогам трансформованої галузевої структури економіки підприємств, але
й потребам потенційних (формуються в процесі модернізаційних перетворень)
споживачів продукції.
Немало важливу роль у цьому відношенні відіграє держава, яка здійснює
повний моніторинг існуючих територіальних особливостей регіонів, їхнє
відношення до наявних природно-кліматичних ресурсів і виробничих потенціалів
та при потребі втручається у процеси техніко-технологічного, інноваційного і
інституційного оновлення підприємств та їхніх галузей. Усі ці процеси
відображуються у стратегічних документах галузевого планування, а ряд
використовуваних методів і інструментів модернізації є наслідком прямого
бюджетування або ж здійснення модернізаційних змін на контрактній основі
(приватно - державне партнерство).
Таким

чином,

проведення

модернізації

у

тваринництві

повинно

здійснюватися за етапами: формування мети, завдань і стратегічних цілей,
визначення важливості процесів проведення і їхньої послідовності, здійснення
розрахунків ефективності модернізації. При цьому слід враховувати, що основним
чинникам модернізації, які безпосередньо впливають на розвиток тваринництва,
підпорядковуються важливі структурні елементи, які забезпечують його
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безперервне і ефективне функціонування у складних умовах господарювання
(рис. 1.5).
термін виробничої
експлуатації тварин і
птиці, тривалість
реалізації продукції
тваринництва

Елементи
модернізації

ринкові

кількісні
порівняння

перевірка
відповідності
модернізаційних
засобів
вітчизняним і
міжнародним
стандартам

якісні
використання
удосконалених
технічних
засобів,
прогресивних
технологій і
нових продуктів
тваринництва

можливість
ефективної
реалізація
інноваційної
продукції
(товару), послуг
у нових
сегментах
внутрішнього і
зовнішнього
ринків

результативні
мінімізація виробничих витрат, максимізація прибутку
Рис. 1.5. Основні складові елементів модернізації (авторська розробка)
Кожен із цих елементів відіграє особливу роль у процесі модернізації
тваринництва, оскільки забезпечує позитивні кінцеві результати. Зокрема, серед
ринкових важливе місце належить інноваційним елементам, оскільки на їхній
основі розробляються та впроваджуються у виробничу і сферу товарообміну
відповідні аграрні інновації.
У якості інфраструктурних об'єктів інноваційного типу, які виконують
такого роду функції, використовуються вищі навчальні заклади, установи
професійної освіти і перепідготовки кадрів, спеціалізовані науково-дослідні
інститути

та

ряд

інноваційних

бізнес-структур

науково-технологічного
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спрямування (центри консалтингу і трансферу технологій, бізнес-інкубатори,
комунікаційні і трейдингові майданчики і ін.).
Окрім цього модернізація тваринництва охоплює також основні елементи
виробничого процесу: вироблену інноваційну продукцію і продукти її переробки,
виконувані роботи по раціональному використанню техніки і технології
виробництва, систему управління трудовими, матеріальними і грошовими
ресурсами. Вона також дає можливість створювати умови для появи нових ідей,
які в послідуючому можуть використовуватися з метою обґрунтування стратегії
ефективного розвитку тваринництва.
1.3. Трансформаційні процеси у розвитку тваринництва і здійсненні
його економічної модернізації та їхній вплив на покращення продовольчого
забезпечення населення
Аграрна

політика

України,

яка

стосується

регіональних

секторів

громадського тваринництва і селянських господарств населення, повинна
враховувати рівень продовольчої безпеки і задоволення населення у продукції
тваринництва; стан екологічної рівноваги стосовно ліквідації забруднення
природного середовища тваринницькими фермами і комплексами; існування
соціально-економічної безпеки (наявність безробіття сільського населення) та
економічної безпеки (становлення ринкових і товарних відносин, попередження
банкрутства).
Зазначимо, що трансформаційні процеси у системі відносин між економічно
незалежними регіональними суб'єктами господарювання значно змінюють умови
життєдіяльності вітчизняних підприємств, які у більшій мірі самостійно
встановлюють

параметри

своєї

економічної

поведінки

і

несуть

повну

відповідальність за прийняті ними рішення щодо економічної модернізації
основних галузей тваринництва [133, 142].
Трансформаційні процеси у тваринництві покликані мінливими умовами
ринку, які супроводжувалися значним скороченням генетичного потенціалу,
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погіршенням стану розвитку галузі та зниженням показників економічної
ефективності

виробництва

продукції.

Наразі

запобігання

зростанню

трансформаційних диспропорцій і невиправданих втрат виробничого потенціалу у
розвитку

тваринництва

потребує

забезпечення

узгодженості

політики

стимулювання і підтримки економічно менш розвинутих тваринницьких
підприємств.
У

контексті

зазначеного

необхідно

надавати

державну

підтримку

підприємствам тих регіонів, які інтенсивно розвивають усі галузі тваринництва і
забезпечують у першу чергу потреби внутрішнього ринку у продукції
тваринництва, здійснюють модернізацію виробництва продукції з метою
покращення

автоматизації

технологічних

процесів,

розширюють

сферу

прикладання праці селянам, стимулюють активізацію економічної ініціативи і
трудової діяльності тваринників, сприяють розвитку малого і середнього
підприємництва, використовуючи різні інструменти і механізми (державноприватного партнерства) стимулювання його економічного розвитку і ін.
Сучасні

умови

непередбачуваними

господарювання

із-за

аграрних

непорозумінь,

що

підприємств

обумовлюються

є

досить

складними

ринковими відносинами і вимогами трансформаційних змін, виникаючих під час
виробництва сільськогосподарської продукції, яка формує продовольчі фонди
внутрішнього і зовнішнього ринків. Водночас найбільш важливим і актуальним
питанням є забезпечення стабільного і ефективного розвитку тваринництва,
особливо тих його галузей (молочне скотарство, птахівництво, кролівництво,
страусівництво, козівництво), дієтична продукція яких почала користуватися
великим попитом не тільки у сільського, але й у міського населення [146, 159].
Встановлено, що у країнах світу тваринництво характеризується стабільним
динамічним зростанням, освоєнням інтенсивних технологій, що супроводжується
підвищенням

виробництва

тваринницької

продукції.

Середня

молочна

продуктивність корів у США і країнах Великої Британії коливається в межах
4767–5317 кг із вмістом 5,19–5,75% жиру і 3,83–4,06% – білка, а від окремих
порід корів (придатні для експлуатації за інтенсивних технологій) отримують у
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фермерських господарствах по 8–9 тис. кг молока [230], яке є не тільки одним із
головних продуктів харчування, але унікальним і цінним джерелом повноцінного
білка, що відіграє важливу роль у розвитку людини.
При цьому на потреби тваринництва орієнтоване землеробство, яке
поставляє для нього різні види кормових ресурсів. Зокрема, у США майже 1/2
усіх сільськогосподарських угідь, а в Західній Європі 4/5 їх пов‘язані з
тваринництвом. Більше того в Уругваї на 1000 жителів припадає в середньому
3200 голів великої рогатої худоби, а в Ботсвані, Намібії, Парагваї і Аргентині –
1700 голів. За поголів‘ям овець Уругвай (8200 голів) поступається лише Новій
Зеландії (14 800 голів). У Монголії цей показник становить 6200, в Мавританії –
2200, в Намібії – 1800. За кількістю свиней у розрахунку на 1000 чоловік світовим
рекордсменом вважається Данія (2100 голів) [292].
Слід зазначити, що трансформація є наслідком якісних перетворень у
системі функціонування і управління галузями тваринництва під впливом
чинників

(виробництво,

розподіл,

споживання

продукції;

налагодження

виробничих відносин між виробниками і споживачами продукції; формування
ринкових господарських зв‘язків по здійсненню економічної модернізації)
зовнішнього середовища.
А тому трансформаційні процеси у сільськогосподарському виробництві
потребують обґрунтування принципово нових напрямів розвитку тваринництва, в
основу якого покладено покращення продовольчого забезпечення населення
країни, підвищення ефективності виробництва тваринницької продукції та її
переробки [338].
Протягом останніх років спостерігаються трансформаційні процеси у
розвитку аграрної сфери, які видозмінюють її життєво діючі періоди, значно
впливають

на

галузеву

(змінюються

пропорції

у

обсягах

виробництва

сільськогосподарської продукції між рослинництвом і тваринництвом) та
територіальну структуру. Такі зміни відбувалися внаслідок недосконалості
аграрної політики і недосконалої організації її здійснення [218], але в основному
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за рахунок того, що на початку трансформаційного періоду чітко не були
визначені мета та завдання такого роду перетворень.
Трансформація (усіх секторів і видів економічної діяльності), що
відбувалася у розвитку сільського господарства під впливом політичних,
економічних, соціальних процесів і явищ, зумовила появу двох періодів
перетворень,

характерних

значним

скороченням

розмірів

виробництва

сільськогосподарської продукції, зміною структури посівних площ, форм і
методів управління (1991-2000рр.) та дещо помітним зростанням економічних
показників сільськогосподарського виробництва (2001-2016рр.).
У цілому трансформація розуміється як зміна, перетворення виду, форми і
характерних властивостей відповідного об‘єкта [215]. При цьому стверджується,
що ˮ трансформаційні процеси розпочалися фактично одночасно з отриманням
незалежності. Проте на відміну від очікувань економічного піднесення та
швидкого зростання ситуація змінилася на кризовуˮ [174, с.229]. Окрім цього
трансформація це ˮ процес перетворення, видозміни явищ, ситуація, що
супроводжується відмиранням одних елементів, рис, властивостей і появою
нових. Вона передбачає послаблення одних типів і форм власності і посилення
інших,

поетапну

переорієнтацію

економічної

структури

регіональних

господарських систем і всього економічного просторуˮ [225, с.41]. На початку
трансформаційних перетворень в аграрній сфері постало питання створення умов
для прискореного формування ефективного господаря-власника [266, 268], тобто
основна увага була акцентована на приватизацію землі і майна.
На

нашу

думку,

трансформація

тваринництва

характеризує

повне

переведення галузі на нову економічну систему господарювання на основі
модернізації

і

докорінних

змін

соціально-економічних,

технологічних,

екологічних і політичних процесів.
В основному на трансформаційні зміни впливає наявність нових знань, ідей,
наукових підходів, способів мислення та можливість їхнього використання при
розробці передових технологічних і інноваційних проектів, націлених на
отримання найкращого результату. Відповідно процес прискореного здійснення
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економічної

модернізації

тваринництва

є

об‘єктивною

необхідністю

трансформаційних перетворень, оскільки відображує тенденцію позитивних змін
у розвитку його підгалузей.
Виникає потреба наголосити, що регіони України, які застосовують
прогресивні технології у розвитку своїх основних галузей, у меншій степені
піддаються впливу кризових тенденцій. У складних ринкових умовах значну
перевагу мають, як показали спостереження, підприємства тих регіонів, які
використовують сучасні методи та інструменти управління своїм розвитком.
Отже, необхідно орієнтуватися на територіальні принципи господарювання
підприємств сильних регіонів, враховуючи при цьому їхні характерні відмінності
(природно-кліматичні,

техніко-технологічні,

соціально-економічні),

які

потребують наукового обґрунтування при створенні адміністративно-правової і
соціально-економічної

бази

здійснення

модернізації

тваринництва

та

забезпечення динамічного розвитку сільських територій.
Вважаємо, що основну роль у цьому відношенні повинна відігравати
державна регіональна політика, яку слід спрямовувати на створення належних
умов для підвищення конкурентоспроможності областей і усунення існуючих
міжрегіональних диспропорцій у розвитку підприємств та їхніх основних галузей
(рослинництва і тваринництва). Тут дуже важливо раціоналізувати використання
біологічного і людського потенціалу, створити у сфері праці рівні можливості для
працівників,

забезпечити

подолання

інфраструктурних

та

інституційних

обмежень, повністю реформувати системи державного управління та місцевого
самоврядування.
Виходячи з цих міркувань тваринництво виступає стабілізуючим
чинником, оскільки забезпечує населення високопоживними, калорійними і
дієтичними продуктами харчування, а землеробство – органічними добривами
(покращують інтенсифікацію ґрунтотворного процесу) та сприяє на протязі року
постійній зайнятості працівників. З‘ясовано, що єдиним засобом для прискорення
проведення економічної модернізації тваринництва є спрямування науково-

72

технічного потенціалу на заміну традиційних технологій на принципово нові
технологічні процеси і комплексні технологічні системи.
Виявлено, що процес економічної модернізації тваринництва зумовлений
закономірністю трансформаційних перетворень, оскільки в умовах 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 відповідали вимогам сучасного виробництва. Економічна модернізація
тваринництва характеризує досягнутий стан його техніко-технологічного і
ресурсного оновлення, стійких темпів виробництва тваринницької продукції,
рівень її конкурентоспроможності та ефективного здійснення виробничої
діяльності на основі бережливості і економного витрачання власних грошових
коштів.
На сьогоднішній день стабільне зростання виробництва різних видів
тваринницької

продукції

зумовлюється

необхідністю

здійснення

повної

модернізації (із-за високого рівня зносу фермських машин і обладнання та
низького коефіцієнту їхнього оновлення) виробничих процесів у пріоритетних
галузях тваринництва на більшості підприємств майже в усіх регіонах країни. А
тому процес прискореного проведення економічної модернізації тваринництва є
об‘єктивною необхідністю трансформаційних перетворень, оскільки відображує
тенденцію позитивних змін у розвитку його галузей.
У даному випадку підприємствам, які спеціалізуються на виробництві
тваринницької продукції, варто забезпечити формування високопродуктивного
поголів‘я тварин, техніко-технологічне оновлення (розширення, реконструкцію)
своїх виробничих потужностей та інтенсивне використання прогресивних
високотехнологічних технологій, що стане основою для підвищення рівня
економічної модернізації тваринництва.
Водночас економічна модернізація передбачає здійснення процесу цілісного
новітнього оновлення тваринництва у відповідності до сучасних норм і вимог
аграрного

виробництва,

де

економічні

чинники

виступають

основними
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показниками модернізації. Запровадження сучасних нововведень у тваринництві
базується в основному на підвищенні ефективності виробництва якісної
екологічно

безпечної

тваринницької

продукції

для

сприяння

здоровому

харчуванню населення та стійкості продовольчої безпеки.
Для цього необхідно забезпечити дієвість інтеграції науки і виробництва та
комплексне

фінансування

інноваційних

програм

інтенсивного

розвитку

тваринництва, оскільки нові досягнення у сфері науки і практики викликають
інтерес і забезпечують підвищення рівня професійної діяльності працівників у
тваринницьких галузях. За даними, проведеного на аграрних підприємствах
регіонів вибіркового дослідження встановлено, що 39,8% опитуваних постійно
цікавляться новими досягненнями у сфері науки і практики з метою підвищення
рівня своєї професійної діяльності, 34,1% – періодично цікавляться і 26,1% –
зовсім не зацікавлені в отриманні такої інформації (додаток Б).
З‘ясовано, що модернізація тваринництва у першу чергу пов‘язується з
рівнем його інтенсивного техніко-технологічного розвитку (обумовлюється
ринковими

змінами

технологій

і

ефективністю

структурних

зрушень),

інституційними трансформаціями і наявністю людських ресурсів, які беруть
безпосередню участь у здійсненні цих процесів. Використання сучасних
нанотехнологій і мікроелектроніки, сумісних з інтелектом людини, дає
можливість зменшити існуючі розміри устаткування, механізми, технічні
пристрої різної потужності. Водночас для проведення модернізації тваринництва
виникає потреба у якісних структурних змінах, що передбачають трансформацію
внутрішньої будови галузей та взаємозв‘язків між ними.
Результати дослідження показали, що за останні роки господарювання
тваринницьких

підприємств

трансформаційний

процес

більшості

областей

України

поступового

занепаду

тваринництва,

характеризувався:
зменшенням кількості сільськогосподарських тварин і птиці;
помітними змінами у розвитку промислового птахівництва;

спостерігався
котрий
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значним

зменшенням

обсягів

виробництва

усіх

видів

продукції

тваринництва;
зниженням рівня економічної ефективності виробництва продукції;
загостренням демографічної ситуації сільських територій;
скороченням числа зайнятих у тваринництві працівників та зниженням їхніх
доходів;
недосконалістю внутрішнього ринку продукції тваринництва;
скороченням рівня споживання (високі ринкові ціни) населенням продукції
тваринництва.
Основними
свинарство,
кролівництво,
індикатором

складовими

птахівництво,

підгалузями

вівчарство,

бджільництво,

а

рибництво,

стану тваринницької

галузі

тваринництва
також

невеликі

звірівництво
є

є

і

скотарство,

за

розмірами

інші.

Важливим

скотарство [289,

с.19],

яке

функціонально спрямоване на вирощування великої рогатої худоби з метою
отримання м‘яса і молока за основними напрями спеціалізації (молочно-м‘ясний,
молочний, м‘ясний і м‘ясомолочний [96]. Встановлено, що такого роду продукцію
у регіонах України забезпечують більш поширені (червона степова, чорно-ряба,
симентальська, українська білоголова) і менш поширені (лебединська, сіра
українська, бура карпатська, червона поліська) породи великої рогатої худоби. З
метою модернізації стада великої рогатої худоби у країну в останні роки
імпортують нові м‘ясні породи тварин (абердин-ангуська, герефордська, кіанська,
шароле і ін.) [296].
Вважаємо, що зростання обсягів виробництва м‘яса і молока можна досягти
шляхом

ефективного

використання

генетичних

можливостей

тварин

і

виробничого потенціалу, розвиток якого знаходиться під впливом багатьох
чинників (природні, біологічні, соціальні, економічні). Особливу роль слід надати
економічним чинникам (рис. 1.6).
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- 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.

Економічні чинники

ТВАРИННИЦТВО
- 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
добре виконаної роботи і
виробництва якісних видів
продукції.

Рис. 1.6. Основні економічні чинники впливу на проведення модернізації і
розвиток тваринництва (авторська розробка)
Урахування дієвості зазначених, та ряду інших чинників, у єдиному
комплексі і взаємозв‘язку, може сприяти інтенсивному і інноваційному шляху
розвитку основних галузей тваринництва (на основі збалансованих за поживними
параметрами раціонів годівлі, належного догляду за тваринами) та збільшенню
виробництва тваринницької продукції при економному використанні матеріальногрошових ресурсів.
Дослідження показали, що у тваринництві за останні роки відбулися істотні
трансформації. У першу чергу трансформаційні процеси значно вплинули, і до
сьогодні впливають, на його галузеву і територіальну структуру, що позбавляє
можливість

забезпечувати

населення

кожного

регіону

цінними,
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висококалорійними

і

поживними

продуктами

харчування.

У

результаті

дослідження територіальних трансформацій у тваринництві можна простежити
певні ознаки поляризації не тільки у системі розміщення тваринницьких ферм і
розселення сільського населення (в основному навколо великих міст та селищ
міського типу), але й виробництва тваринницької продукції.
Слід зазначити, що найбільша частка поголів‘я великої рогатої худоби по
відношенню до його загальної кількості по України утримується в усіх категоріях
господарств у таких областях, як Вінницька (8,1%), Полтавська, Хмельницька
(6,1%) і Чернігівська (5,5%), а найменша – Чернівецька (2,4%), Кіровоградська
(2,7%), Запорізька (2,8%) і Херсонська (2,9%). Максимальну кількість (455,3;
454,8 і 426,1 тис.голів, або ж відповідно 6,8; 6,8 і 6,4% від їхнього загального
числа) свиней вирощують підприємства Донецької, Київської і Дніпропетровської
областей, а мінімальну – Миколаївська (99,9 тис.голів, тобто 1,5%). Птицю
вирощують підприємства усіх регіонів, але вагома частка її припадає на
Вінницьку (13,7%), Київську (13,6%) і Черкаську області (12,1%).
Отже, надалі необхідно спрямувати зусилля на недопущення поглиблення
регіональних диспропорцій та сконцентрувати увагу на створенні оптимальних
умов, які б надавали регіонам можливість співпрацювати у межах конкретних
стратегічних проектів модернізації, повно розкривати свій виробничий і
генетичний потенціал при ефективному використанні конкурентних переваг
регіональної економіки.
Особливе занепокоєння викликає стан тваринництва у частині постійного
скорочення чисельності поголів‘я великої рогатої худоби, свиней і птиці у країні і
її окремих областях, що призводить до зниження обсягів виробництва м‘яса і
молока та поступового деформування вітчизняного продовольчого ринку (рис.
1.7). Варто зазначити, що за 2000-2016 роки господарювання аграрних
підприємств більшості регіонів України спостерігався процес поступового
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Рис. 1.7. Зміни у кількості поголів’я сільськогосподарських тварин і птиці
Джерело: [274, с.133-135]

зниження обсягів виробництва окремих видів продукції тваринництва, котрий
обумовлюється зменшенням кількості сільськогосподарських тварин та їхньої
продуктивності. Визначено, що за цей період кількість великої рогатої худоби в
усіх категоріях господарств зменшилася на 5741,4 тис. голів (60,9%), корів – на
2849,4 (57,5%), свиней – на 983,2 (12,8%), овець і кіз – на 560,2 тис. голів (29,9%)
при рості поголів‘я птиці на 77,9 млн. голів або ж на 63%.
Натомість скорочення чисельності худоби і відповідно обсягів виробництва
тваринницької продукції зумовлює ряд негативних наслідків:
зменшення поголів‘я худоби впливає на обсяги споживання населенням
молока, м‘яса і продуктів їхньої переробки;
спостерігається значна недовантаженість проектної потужності переробних
підприємств;
значно зменшується родючість ґрунтів із-за скорочення обсягів внесення
гноївки і органічних добрив;
скорочується сфера прикладання праці сільського населення, що впливає на
їхні заробітки і викликає посилення соціальної напруги у сільській місцевості.
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Результати дослідження показали, що регіони України у розвитку
тваринництва мають могутній потенціал (сприятливі природно-кліматичні умови,
високопродуктивні земельні ресурси, наявну чисельність трудових ресурсів і
генетичного потенціалу), але досліджувана галузь бажає бути у кращому стані,
оскільки спостерігається низка негативних тенденцій, що пов‘язуються із
зменшенням

поголів‘я

сільськогосподарських

тварин,

зниженням

їхньої

продуктивності, скороченням обсягів виробництва більшості видів продукції та
порушенням стандартів її якості. Все це безпосередньо впливає на національну
продовольчу безпеку країни, знижується її експортний потенціал, погіршується
демографічна і соціальна ситуація у сільській місцевості.
Отже, досягнення кращих позицій у розвитку тваринництва знаходиться у
прямій залежності від інтенсифікації і модернізації виробництва, налагодження
інноваційних процесів у м‘ясному, молочному скотарстві і інших галузях
(свинарстві, вівчарстві, кролівництві, звірівництві), селекційної роботи, розробки
систем біологічного і епідеміологічного захисту тварин, формування кормової
бази та раціонального розподілу кормових ресурсів. Для налагодження такої
складної роботи необхідно визначити основні пріоритетні напрями модернізації
тваринництва відповідно до умов конкретного регіону і рекомендаційних
пропозицій за результатами дослідження.
Слід відмітити, що до цих пір тваринництво є однією із головних галузей
аграрної сфери, оскільки від його ефективного розвитку залежить не тільки
продовольча безпека населення країни, але й наявність постійно діючих робочих
місць, закріплення молоді на селі, збереження сільської поселенської мережі. При
цьому обов‘язковою умовою є урахування низки невирішених досі проблем
організаційно-економічного спрямування, серед яких: нерівномірні економічні
умови для розвитку тваринницьких підприємств різних за розмірами і формами
господарювання; слабка мотивація до процесу кооперації і об‘єднання малих
виробників тваринницької продукції; низький рівень товарності виробництва на
експорт та конкурентних позицій тваринницької продукції на зовнішньому ринку;
незбалансована структура надходження на

внутрішній ринок тваринницької
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продукції

із-за

низької

платоспроможності

населення;

неможливість

самоорганізації і захисту товаровиробниками своїх інтересів при формуванні
кон‘юнктури ринку і ведення бізнесу; великі втрати тваринницької продукції
через недоліки в процесі її зберігання і транспортування до місць реалізації та
переробки.
Таким чином, дослідження і оцінка науково-технічного, соціальноекономічного розвитку потенціалу кожного регіону і формування на цій основі
мети та завдань по впровадженню інноваційних нововведень є необхідними
передумовами

для

забезпечення

ефективного

розвитку

тваринництва

у

перспективі. Вважаємо, що у подальші роки покращити стан справ у тваринництві
можливо за рахунок розробки і реалізації стратегічної програми стабілізації
процесу його розвитку, проведення селекційно-племінної роботи, розробки
ефективних рішень по своєчасному проведенню економічної модернізації на
підприємствах усіх форм господарювання
Висновки до розділу 1
1. Теоретичне узагальнення результатів дослідження вітчизняних вчених і
світового наукового досвіду дало можливість сформувати основні положення
щодо розуміння поняття модернізації, економічної модернізації та визначити її
структурні елементи і особливості. Встановлено, що процес формування рішень,
стосовно проведення економічної модернізації тваринництва у кожному регіоні
України, має досить складний в організаційному, методологічному і прикладному
аспектах характер, оскільки потребує урахування трансформаційних процесів у
сільськогосподарському виробництві.
2. Викладене дає підстави означити проблеми, що перешкоджають
прискоренню

економічної

модернізації

галузі

тваринництва.

Серед

них:

залежність підприємств від наявних вільних грошових коштів; відсутність у
керівників належних стимулів до організації модернізаційних процесів; не
сформованість

високопродуктивного

біологічного

потенціалу

тварин;
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неналагодженість технологічних процесів виробництва продукції; проблеми з
залученням

інвестиційних

ресурсів,

організацією

нововведень

і

висококваліфікованих спеціалістів; відсутність тваринницьких приміщень, що
відповідають технологічним умовам; існування виробничих і фінансових ризиків;
низький рівень мотивації працівників до участі у проведенні модернізації і ін.
3. Дослідження показали, що соціально-економічні реформи і трансформації,
що відбулися у сільськогосподарському виробництві, призвели до часткової
ліквідації

і

подрібнення

більшості

великих

господарств,

руйнування

тваринницьких комплексів і успішно функціонуючих тваринницьких ферм. Окрім
цього трансформаційні процеси внесли докорінні зміни у організаційно-правові
форми господарювання та сприяли появі нових за структурою і орієнтацією
економічних взаємовідносин між тваринницькими, переробними і збутовими
підприємствами.
4. Вважаємо, що надалі трансформація, на основі реформування виробничих
процесів у тваринництві, повинна відбуватися під дією заново створеного або ж
раніше оправданого себе механізму, котрий би забезпечував необхідні умови та
оптимальне поєднання основних пріоритетних напрямів інтенсивного розвитку
областей країни з урахуванням існуючих до цих пір основних проблем: низький
рівень забезпечення господарств матеріально-технічними засобами, фізичне і
моральне старіння більшості фермських машин і обладнання, занепад селекційної
роботи (супроводжується зниженням продуктивності тварин), порушення вимог
технології виробництва тваринницької продукції, недостатність організації
кредитування підприємств і збуту продукції.
5. Встановлено, що основною особливістю модернізаційного процесу у
тваринництві виступає пріоритетний характер не тільки досягнутого рівня
найбільш важливих результативних параметрів, але й динаміки економічного і
соціального розвитку відповідних сільських територій. Зазвичай все це відрізняє
потенційну здатність відповідного регіону до здійснення модернізації від
загального рівня його економічного розвитку, основними індикаторами якого
виступає валовий регіональний продукт та прибуток.
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6. Виявлено, що загалом працівники тваринництва дещо засумнівалися у
доцільності виробляти тваринницьку продукцію, прибутковість і рентабельність
якої щорічно знижуюється. Такого роду наслідки стали предметом дослідження і
наукового

обґрунтування

розвитку,

завершеності

реформаційних

і

трансформаційних процесів та принципів їхнього оптимального поєднання з
метою забезпечення ефективності розвитку галузі тваринництва.
Відтак,

доцільно

забезпечити

розробку

механізму

заохочення

і

стимулювання діяльності тих підприємств, які досягли високих кінцевих
результатів при проведенні модернізації тваринництва і використанні сучасних
технологій виробництва органічної тваринницької продукції; надавати пільги в
податковому і стимули в кредитно-фінансовому полі діяльності підприємств;
запровадити прогресивну систему платежів, яка би стимулювала перехід на нові
екологічні і технологічні технології.
Результати дослідження опубліковано автором у таких джерелах [132, 137,
144, 145, 150, 152, 154, 156].

РОЗДІЛ 2
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ
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ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ І РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА

2.1.

Методологія

і

методика

поетапного

дослідження

процесу

проведення економічної модернізації і розвитку тваринництва
З метою забезпечення стабільного зростання і ефективного розвитку галузі
тваринництва першочергового вирішення потребує питання проведення її
економічної модернізації за рахунок використання

сучасних методичних

підходів, що враховують основні особливості модернізаційних перетворень на
тваринницьких підприємствах.
Зазначимо, що розробка механізму проведення економічної модернізації
тваринництва потребує застосування комплексу методів і підходів, які б дали
можливість відстежити не тільки динамічний шлях розвитку тваринництва, але й
прослідкувати прогнозні зміни на інноваційній основі протягом послідуючих
років. Належний результат забезпечують науково обґрунтовані і апробовані на
практиці методи дослідження, які дозволяють у тваринництві передбачити
раціональне поєднання мети господарювання, його потенційні виробничі
можливості та прибутковість виробництва тваринницької продукції.
Основними напрямами досліджень, що підпорядковуються паспорту
спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством,
відповідають ті, у межах яких розв‘язується поставлена у дисертації проблема:
- п. 3 - теорія та практика прогнозування та макроекономічне планування в
системі державного управління національною економікою, окремих сфер і
галузей;
- п. 8 - інвестиційний процес, державна інвестиційна політика та механізм її
реалізації;
- п. 9 - інноваційний розвиток, державна інноваційна політика, науково-технічна
політика та механізм її реалізації;
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- п.10 - стратегія економічного розвитку (стратегія макроекономічного розвитку,
стратегічне планування розвитку окремих макроекономічних процесів: науковотехнічний прогрес, інвестиції, інновації тощо).
Встановлено, що методологія є основою для формування, узагальнення і
розробки наукових методів, прийомів та інструментарію їхнього проведення у
конкретній сфері взаємопов‘язаної теоретичної і практичної наукової діяльності,
яка спрямовується на творчий пошук незвіданого з метою формування і
упорядкування наукових ідей та висновків.
Функціонально

теоретичне

обґрунтування

досліджуваної

проблеми

втілювалося у методологію вибору шляху і способів досягнення поставленої мети
і завдань дослідження у чітко встановленій послідовності за попередньо
розробленою структурною схемою дослідження (рис.2.1).
Тваринництво
Економічна модернізація
Методологічні аспекти
Теоретичне обґрунтування
сутність
особливості

види
форми

методи і прийоми: загальнонаукові,
вибіркового обстеження
обґрунтування
і реалізація
стратегії

економічні

внутрішні
ресурси
зовнішні

формування
стратегічної
моделі і програми
виробничі

чинники
фінансові

організаційні

Формування механізму економічної модернізації і напрямів розвитку
тваринництва
Рис. 2.1. Алгоритм послідовності виконання дисертаційного дослідження
У даний час існує ціла низка наукових досліджень, які усесторонньо
висвітлюють проблему розвитку м‘ясного і молочного скотарства, свинарства і

84

птахівництва у господарствах різних форм господарювання. Водночас проблема
економічної

модернізації

тваринництва

у

країні

практично

широко

не

досліджується. Відтак, проведення дослідження і детального аналізу стану
економічної модернізації та подальшого розвитку тваринництва ставить конкретні
вимоги до формування методології і достовірності інформаційної бази, вибору
прийомів і методів дослідження, оцінки побудованих моделей, повноти
інтерпретації отриманих результатів, якості і надійності прогнозів.
Отже, дослідження наукової проблеми здійснювалося таким чином:
- з допомогою різних наукових методів було проведено поглиблений аналіз
фактичного стану економічної модернізації і розвитку тваринництва з метою
встановлення основних причин зниження кількості поголів‘я тварин та
скорочення обсягів виробництва тваринницької продукції в країні;
- здійснювалися розрахунки, проводився моніторинг наявних генетичних
ресурсів і обґрунтовувалися можливості проведення модернізації виробничих
процесів у тваринництві;
- сформовані методологічні підходи до розробки механізмів фінансового,
інвестиційно-інноваційного забезпечення і державного регулювання проведення
економічної модернізації та ефективного розвитку тваринництва;
- при допомозі методів сценарного планування розроблено механізм
прогнозування економічних показників розвитку тваринництва у перспективі;
- визначено та запропоновано напрями відродження та ефективного
розвитку тваринництва.
Методологічну основу дослідження складали ті функціональні положення,
які комплексно висвітлювали необхідність і можливість проведення економічної
модернізації і ефективного розвитку тваринництва. А тому проведення
дослідження здійснювалося при визначенні таких структурних елементів, як
об‘єкт, предмет і новизна дослідження. Обов‘язковим постало питання
обґрунтування сутності поняття економічної модернізації та визначення її ролі у
розвитку тваринництва.
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Наукова

новизна

одержаних

результатів

відображує

обґрунтування

теоретико-методологічних положень та полягає у вирішенні науково-практичної
проблеми щодо розробки моделей, різних механізмів, пропозицій і практичних
рекомендацій, які сприяють прискоренню проведення економічної модернізації,
збільшенню обсягів виробництва високоякісної тваринницької продукції та
задоволенню у ній потреб населення.
Зазначимо, що послідовність поставлених завдань і обґрунтована потреба
вибору методів дослідження дали можливість сформувати підхід до побудови
концепції дослідження (рис. 2.2).

завдань, зв‘язків
між ними,
- передбачення
очікуваних
результатів

етап виконання
Концепція дослідження
етап завершення

етап вибору

- формування

етап формування

- визначення до
виконання основних
завдань,
- встановлення
послідовності
виконання завдань
- розробка,

характеристика і
вибір методів,
- аналіз отриманих
результатів за
вибраним методом

- моніторинг розв‘язання

завдань,
- обґрунтування і
перевірка отриманих
результатів,
- внесення пропозицій,
- розробка рекомендацій

Рис. 2.2. Основні концептуальні етапи проведення дослідження
наукової проблеми
Отже, особливо важливим слід вважати етап формування дослідження, де
знайшли

своє

відображення

практичні

і

наукові

аспекти

дослідження

(актуальність, мета, наукові завдання, новизна, об‘єкт, предмет і практична
значимість дослідження).
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Наразі формування і розв‘язання наукових завдань передбачало отримання
результатів, які стосуються практичних рекомендацій з:
- розробки механізму економічної модернізації і забезпечення його дієвого
впливу на відродження і інтенсивний розвиток галузі тваринництва;
-

удосконалення

організаційно-функціональної

структури

моделі

фінансового забезпечення економічної модернізації тваринництва;
- використання основних елементів механізму державного урегулювання
економічних процесів при проведенні модернізації і розвитку тваринництва;
- розробки і використання концептуального механізму інвестиційноінноваційного забезпечення економічної модернізації і розвитку тваринництва.
Встановлення послідовності виконання (із вказаними у дисертаційній
роботі методами дослідження) основних завдань забезпечило проведення
узагальнення, теоретичне і методологічне обґрунтування поняття економічної
модернізації і ряду інших положень, що її обумовлюють; проведення розрахунків
економічних показників розвитку тваринництва з використанням інформаційного
масиву статистичних і вибіркових даних. На останньому етапі визначаються
основні напрями, вносяться пропозиції, що сприяють процесу проведення
економічної модернізації і ефективного розвитку тваринництва.
Методологічною основою стала система запропонованих показників оцінки
стану, ефективності розвитку та економічного ефекту модернізації тваринницької
галузі за різними рівнями (макро, мезо, мікро), які висвітлюють досліджувану
проблему (рис.2.3).
Отже, економічна модернізація галузі забезпечує процес інноваційних змін
в тваринництві у відповідності до сучасних вимог сільськогосподарського
виробництва та потреб населення. За цих умов економічні показники виступають
основними індикаторами розвитку галузі та ефективності її модернізації.
Узагальнюючим показником економічної ефективності будь-яких технікотехнологічних, технічних, організаційних, управлінських нововведень виступає
економічний ефект, що відображує абсолютну різницю між очікуваними
результатами та сумарними витратами ресурсів за розрахунковий період.
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 Валова продукція тваринництва у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь.
 Динаміка рентабельності виробництва тваринницької продукції і прибутку від її реалізації.
 Фінансові результати діяльності сільськогосподарських підприємств з основним видом
економічної діяльності ―Тваринництво― галузі сільського господарства України.
 Видатки на бюджетні програми розвитку тваринництва України, млн грн.
 Стан кредитування банками галузей тваринництва (надання банками короткострокових
кредитів підприємствам, поточна кредиторська заборгованість у тваринництві).
 Динаміка змін у індексах інвестицій, основних засобів і виробництві продукції.
 Динаміка обсягів освоєних інвестицій і валової продукції тваринництва.
 Склад і структура капітальних інвестицій в тваринництві за джерелами фінансування.
 Наявність на кінець року основних видів сільськогосподарської техніки.
 Витрати кормів усіх видів.
 Навантаження площ кормових угідь на велику рогату худобу у природно-кліматичних зонах
 Рівень рентабельності виробництва основних видів тваринницької продукції.

МЕЗООРІВЕНЬ

 Кількість та структура поголів‘я сільськогосподарських тварин і птиці в розрізі господарств
усіх категорій та природно-кліматичних зон України.
 Динаміка виробництва основних видів продукції тваринництва в усіх категоріях
господарств.
 Середньодобові прирости худоби у сільськогосподарських підприємствах природнокліматичних зон України.
 Середній річний удій молока від однієї корови.
 Частка тваринництва в загальному обсязі валового національного продукту.
 Динаміка виробництва валової продукції тваринництва на підприємствах України.
 Динаміка фінансового результату галузі.
 Показники достатності споживання населенням України продуктів харчування.
 Споживання основних продуктів харчування населенням України.
 Обсяг виробництва і споживання населенням продукції тваринництва.
 Обсяг капітальних інвестицій вкладених у довгострокові біологічні активи тваринництва
 Питома вага основних засобів сільського господарства у їхньому загальному обсязі.

МАКРОРІВЕНЬ

СИСТЕМА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ СТАНУ ТВАРИННИЦТВА ТА
ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО МОДЕРНІЗАЦІЇ





















1000 га ріллі, птиці на 100 га зернових культур.
Вироблено м‘яса свиней у розрахунку на 100 га ріллі.
Вироблено яєць у розрахунку на 1 га зернових.
Вироблено на 100 га сільськогосподарських угідь молока, м‘яса (у забійній вазі).
Отримано валової продукції тваринництва, тис. грн. на: 100 га сільськогосподарських угідь,
одного працівника, зайнятого у тваринництві, 1 кВт енергоресурсів, 100 грн. основних
засобів.
Припадає основних засобів, тис.грн. на: 100га сільськогосподарських угідь, одну умовну
голову худоби.
Припадає енергетичних потужностей, кВт на: 1га посівної площі, одного зайнятого у
тваринництві працівника, 1 ум. гол. худоби, тис.грн. валової продукції тваринництва.
Енергетичні потужності у розрахунку на 1 підприємство.
Динаміка використання механізмів і устаткування у тваринництві.
Склад, структура і рівень оновлення фермської техніки у тваринницьких підприємствах.
Кількість корів, що обслуговуються однією доїльною установкою.
Припадає на один кормороздавач, гол.: великої рогатої худоби, свиней.
Поголів‘я худоби, що обслуговується конвеєром для прибирання гною.
Частка працівників, зайнятих у процесах оновлення і модернізації фермської техніки.
Частка використаних у сільському господарстві капітальних інвестицій у їхньому
загальному обсязі.
Припадає інвестицій, використаних у сільському господарстві, грн. на: 1га
сільськогосподарських угідь, одну особу населення.
Припадає інвестицій, використаних у тваринництві, грн. на: одну умовну голову тварин,
одного працівника, зайнятого у тваринництві.
Частка підприємств, що займалися інноваціями.
Витрати на інноваційну діяльність.
Витрати кормів усіх видів на: одну умовну голову великої рогатої худоби, на виробництво
одиниці продукції тваринництва.

МІКРОРІВЕНЬ

 Чисельність, голів: великої рогатої худоби на 1000га сільськогосподарських угідь, свиней на

Рис. 2.3. Система основних показників оцінки економічної ефективності
галузі тваринництва та її модернізації (розроблено автором на основі 43, 78,
81, 207)
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В цьому контексті найбільший інтерес викликають показники ефективної
діяльності тваринницьких підприємств і заходів, спрямованих на модернізацію
виробництва продукції, зниження її собівартості, підвищення її кількісних та
якісних характеристик.
Зазвичай труднощі проведення дослідження полягали у тому, що проблема
проведення економічної модернізації не може бути розв‘язана у випадку
занедбаного і збиткового стану галузі тваринництва. Наразі таку проблемну
область дослідження не можна досконало вивчити традиційними способами, а
тому для визначення перспективних напрямів слід використовувати нові методи і
засоби дослідження.
Розв‘язання поставлених завдань дало можливість аргументувати гіпотезу
дослідження, що підтвердить (не підтвердить) твердження про необхідність
проведення економічної модернізації тваринництва з метою забезпечення його
стійкого і ефективного розвитку. У якості наукової гіпотези, сформованої на
основі теоретичних поглядів вчених і положень особистого дослідження,
допускалося

твердження,

що

кращим

варіантом

ефективного

розвитку

тваринницьких підприємств на інноваційній платформі є організація процесу
проведення економічної модернізації тваринництва за рахунок дотримання
принципів

фінансового,

техніко-технологічного,

інвестиційно-інноваційного

забезпечення та державного регулювання цих видів діяльності.
Отже, обґрунтування прийнятої до уваги проблеми проводилося шляхом
поділу її на основну частину (визначається метою дослідження) і завданнями
(розрізненими або поєднаними в одне ціле за областю дослідження), які
посилюють і розкривають її зміст. Такий процес характерний для системного
методу дослідження.
Отримання достовірних результатів дослідження залежить від вибраної
методики, яка дає можливість правильно і оптимально поєднати використання
різних методів (спостереження, обстеження, бесіда, опитування (анкетування),
тестування, моделювання), прийомів і операцій з теоретичним, статистичним
матеріалом, практичними завданнями
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Проблема доведення необхідності проведення економічної модернізації і
передбачення

ефективного

розвитку

тваринництва

досліджувалася

з

використанням ряду методів (кореляційно-регресійний, сценарне планування,
повторне і вибіркове соціологічне дослідження, моделювання, прогнозування),
направлених на виявлення способів і механізмів пізнання реальної дійсності. Це
дозволило виявити зміни у складі генетичного потенціалу, його продуктивності,
виробництві тваринницької продукції та виявити чинники, що перешкоджають у
мінливих економічних, соціальних, політичних та екологічних умовах, перевести
галузь тваринництва на інноваційний шлях свого розвитку за рахунок
впровадження сучасних технологій, фермських машин і обладнання.
Здебільшого,

застосування

економетричних

методів

і

сучасної

комп`ютерної техніки у дослідженні виробничих процесів у тваринництві
відображує точність, однозначність використовуваних матеріалів, вірогідність і
надійність отриманих результатів. При їхній допомозі визначалися форма і
тіснота зв`язку між прийнятими до уваги факторами і результативними
показниками. За допомогою методу регресійного аналізу було зафіксовано зв‘язок
між явищами (числові значення кожного результату спостереження у часовому
ряду) аналітично у вигляді математичних функцій.
Використання прийомів факторного (додаток З) і кореляційно-регресійного
аналізу (у кожному розділі дисертаційної роботи) сприяло встановленню зв'язків
змінної величини за кількома ознаками і виявленню характерних чинників, що
вплинули на обсяги виробництва тваринницької продукції і рівень продовольчого
забезпечення населення країни.
Панельне вибіркове соціологічне дослідження організації інноваційного
процесу (підрозділ 5.1) дало можливість охарактеризувати інноваційну активність
підприємств Хмельницької області за останні роки, а соціологічне опитування,
спостереження, анкетування керівників підприємств і безпосередньо працівників
тваринництва дозволило виявити недоліки і причини їхнього виникнення у
розвитку тваринництва, встановити рівень впливу чинників модернізації
тваринництва на продуктивність тварин (підрозділ 3.3) і якість тваринницької
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продукції (підрозділ 5.3), стан мотивації тваринників і їхнє відношення до
впровадження нововведень, проведення модернізації виробничих процесів.
Відтак, методологічний підхід до проведення вибіркового дослідження
характеризується таким етапами (рис. 2.4):
Формулювання
мети, розробка
програми,
встановлення
опитуваних
категорій
респондентів
Формування
структурного
переліку
відповідей,
пропозицій і
рекомендацій

Визначення змісту
завдань та
відповідного їм
переліку запитань для
проведення
опитування
Оцінка і порівняння
отриманих
відповідей
респондентів

Процес
анкетування
(опитування)
керівників і
тваринників
різних категорій
Групування,
обробка, аналіз і
перевірка
отриманих
результатів

Рис. 2.4. Послідовність етапів проведення вибіркового опитування
(авторська розробка)
Усе це дало можливість провести анкетне соціологічне дослідження у
різних регіонах України і розробити методику оцінки результатів опитування
керівників (додаток А) і працівників (додатки Б) підприємств щодо їхнього
ставлення і мотивації до проведення економічної модернізації та подальшого
розвитку тваринництва, визначення рівня впливу факторів на продуктивність
сільськогосподарських тварин (додаток В) і якість тваринницької продукції
(додаток Д). Технологію методики проведення анкетного аналізу відповідей,
поставлених респондентам галузі тваринництва, пропонується проводити за
формулами:
1. Визначаємо суму факторів, які включаються в анкету для опитування:
n

Фі

(2.1)

1

2. Знаходимо коефіцієнт значимості для кожної оцінки фактора:
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Оц .ф.

k

n

(2.2)

Фі

1

3. Оскільки важливість факторів визначалася меншим числом, то виникає
потреба знайти обернену величину до коефіцієнта значимості кожної оцінки
фактора:
(2.3)

1
k

k об

4. Знаходимо суму обернених коефіцієнтів значимості:
n

k об .i

(2.4)

1

5. Визначаємо відсоток впливу на продуктивність тварин і якість тваринницької
продукції кожного фактору:

Попанк

kоб

100%

n

(2.5)

kоб .і
1

6. Після підрахунків усієї сукупності анкет визначаємо по кожному фактору
відсоток його впливу:
n
факт
Пвпл

анк
Пвпл

1

(2.6)

n

Результати розрахунків за формулою 2.6 наводяться у додатку Д1, а
інформаційний масив даних для їхнього проведення у додатках В1 і Д2.
Тут же слід відмітити, що при проведенні експертної оцінки впливу
факторів на виробничий процес і якість тваринницької продукції формування
анкети можливе за двома варіантами. Перший варіант пов'язаний із виставлянням
респондентами проценту впливу фактора на процес при умові, що сума відносних
показників, що відображають вплив факторів буде рівна 100%.
Така методика анкетування спрощує підрахунок результатів, але дещо
ускладнює опитування і викликає його несприйняття респондентами. За другим
варіантом анкетування пропонується проставляти параметри ступеню впливу за
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принципом послідовного рейтингу. Цей варіант покращує порядок заповнення
анкет кожним респондентом, але дещо ускладнює підрахунок показників
результатів анкетування.
Отже, застосування запропонованої методики дало можливість теоретично
обґрунтувати досліджувану проблему, проаналізувати її на рівні галузі
(підприємства, регіону) та використати визначені параметри для подальшого
практичного застосування. Окрім цього, технологія аналізу групи (науковотехнологічні, виробничо-економічні, маркетингові) і видів (впровадження нових
продуктів і прогресивних технологій, якість і низька собівартість продукції, різні
форми і низькі витрати на транспортування і реалізацію продукції, швидкість її
доставки і ін.) факторів виробничої діяльності тваринництва дозволило виявити
внутрішні особливості, які відображують динаміку його розвитку, оновлення
технологій

виробництва,

специфіку

і

асортимент

товарної

продукції,

прибутковість виробництва.
Вважається, що найбільш оригінальними і популярними є економетричні
моделі лонгітюдних даних (спостереження за певною характеристикою і ознакою
об‘єктів у тваринництві) з фіксованими (ендогенні змінні) і випадковими
(екзогенні змінні) ефектами [112, 326, 334], які базуються на використанні
множинної регресії досліджуваної сукупності динамічних, варіаційних і часових
рядів [175, 176, 315] інформаційного масиву даних та застосовуються для
виявлення

і

(регіональних

моделювання
особливостей

складних
розвитку

соціально-економічних

галузей

тваринництва)

процесів
на

протязі

рівновіддалених періодів часу у нечітко визначеному виробничому середовищі.
Зауважимо, що застосування цих моделей у дослідженні явищ і факторів,
що їх обумовлюють, передбачало визначення причинної залежності між
аналізованими даними, вибір кореляційної моделі, розрахунок показників
вимірювання інтенсивності зв‘язку, статистичну оцінку їх при аналізі вибіркових
сукупностей. Отже, формування інформаційної сукупності і дослідження
динамічних змін у економічних показниках розвитку тваринництва проводилося з
використанням удосконаленої методики лонгітюдних даних, яка на відміну від
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існуючих, ураховує вплив випадкових змінних, що виникають при появі
непередбачуваних ризикових ситуаціях зовнішнього середовища.
Встановлено, що використовувані економіко-математичні моделі [24]
мають

теоретичну і практичну цінність

для проведення

планування і

прогнозування, оскільки будуються на основі статистичних рядів найбільш
важливих характеристик виробничих процесів у галузі тваринництва та дають
можливість розв‘язувати завдання, які є практично невирішеними для інших
моделей економічного аналізу, зокрема розподіл впливу багатьох факторів, що
діють у взаємному зв'язку і обумовленості.
Дослідження взаємозв‘язку сукупності факторіальних ознак (х1, x2,…, xh) на
(модельовану) результативну (уh) та випадкові змінні (zh) непередбачуваних
виробничих ситуацій і ринкового середовища проводилося шляхом побудови
багатофакторних економетричних математичних моделей, розв‘язування яких на
персональному комп‘ютері

дало можливість визначити кількісну оцінку

залежностей і детермінований зв'язок між досліджуваними факторами.
Отже, лінійну модель лонгітюдних даних:
Yit = a + bit xit + λ it ,

(2.7)

у загальному вигляді можна подати таким чином:
Yit = а +

N ,T

(bit xit) + λ,

(2.8)

i ,t 1

де Yit - значення результативного показника для i-го (i = 1,…,N)
аналізованого (спостережуваного) об‘єкта (регіон, підприємство) в t-й (t =1,…,T)
період часу; a - скаляр; xit=(x1it, x2it,…, xhit) – незалежні (чинники) змінні
(h=1,…,H); bit - коефіцієнти моделі, що характеризують фіксовані або випадкові
ефекти від зміни xit в часовий період t для i-го об‘єкта дослідження; λit відхилення для i-го (i = 1,…,N) об‘єкта в t-й (t = 1,…,T) період часу, що викликані
випадковими змінами, а тому не можуть бути ураховані при побудові моделей.
Вони бувають одновимірними (λ

it

= mi + uit) і двовимірними (λit= mi + qt + uit)

складовими компонентами, де mi – не спостережувані індивідуальні ефекти, qt –
не спостережувані часові ефекти, uit - випадкові (залишкові) параметри, які можна
розглядати як звичайні відхилення у регресійній моделі.
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Якщо при застосуванні моделей лонгітюдних даних на їхні досліджувані
характеристики накласти додаткові обмеження і припустити, що bit для всіх t і i
значень є сталими, то модель (1) матиме вигляд регресійної моделі, заснованої на
множині лонгітюдних даних, і практично нічим не відрізняється від регресійних
багатофакторних моделей:
Yit= a + b1 x1it + b2 x2it +…+ b h xhit + λ it,

(2.9)

де Yit–теоретичні значення залежної змінної для i-го об‘єкта в t-й період
часу; a – параметр, що виділяється і окремо оцінюється; bh (h= 1,…,H) – невідомі
параметри моделі; xhit – значення h -го (h = 1,…,H) фактора для i - го об‘єкта в t-й
період часу; λ it –відхилення для i-го (i = 1,…,N) об‘єкта в t-й (t = 1,…,T) період
часу.
Слід зазначити, що коефіцієнти цього рівняння характеризують вплив
відповідного фактора на результативний показник при фіксованому значенні
інших факторів. Вони показують наскільки змінюється результативний показник
при зміні відповідного фактора на одиницю. У більшості випадків коефіцієнт а
можна не брати до уваги, оскільки він немає економічного змісту.
Зазвичай достовірність отриманих результатів є досить високою, оскільки
специфіка застосування моделей лонгітюдних даних, які найбільше, у порівнянні
з іншими, відповідають теоретичним і практичним очікуванням, дає можливість
збільшити число спостережень і урахувати динаміку однакових (різних)
характеристик, тоді як при використанні окремо взятих часових або варіаційних
даних у здійсненні цього процесу можуть виникати труднощі.
Використання лонгітюдних даних досліджуваних характеристик у часових
параметрах і у розрізі регіонів України дало можливість розробити комплекс
моделей, які відображують взаємозв‘язок між факторами, що сприяють розвитку
тваринництва і виробництву тваринницької продукції, обсяги споживання якої
тісно пов‘язуються з чисельністю населення даної території.
Дослідження впливу сукупності факторів на результативний показник
проводилося за допомогою методу найменших квадратів [88, с.98]. Подамо
модель у лінійному вигляді, припустивши при цьому, що між взятими до уваги
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показниками і результативним фактором у спостерігається лінійна залежність.
Для визначення структурних коефіцієнтів побудовану модель у загальному
вигляді y'i= βi1x1+βi2x2+ βihxh+λi перетворимо у приведену форму, яка включає
систему взаємозалежних лінійних функцій:
y'1 = β11 x1 + β12 x2 + β13 x3 + β14 x4 + β15 x5 + λ 1
y'2 = β21 x1 + β22 x2 + β23 x3 + β24 x4 + β25 x5 + λ 2

(2.10)

y'3 = β31 x1 + β32 x2 + β33 x3 + β34 x4 + β35 x5 + λ 3
де βih – розрахункові коефіцієнти при залежних змінних моделі;
λ i– залишкові відхилення моделі.
Викладене дає підстави до висновку, що тваринництво виступає своєрідною
інформаційною економіко-функціональною моделлю, що включає ряд ризикових
змінних (чинників), які під впливом різних умов сприяють (або в окремих
випадках не сприяють) підвищенню ефективності його функціонування:
P = F (X1, X2,…,XN)

MAX,

(2.11)

де p – прибуток ( чистий доход) або вартість валової продукції тваринництва;
X1, X2,…,Xn – змінні (чинники), що приймають участь у виробничих процесах
виробництва продукції і розвитку тваринництва (генетичний і трудовий
потенціал, виробничі інноваційні засоби, фінансові, інвестиційні і кормові
ресурси, цінові, якісні і модернізаційні індикатори та ін.)
На основі інформаційного масиву даних складалися прогнозні моделі з
допомогою яких розраховувалися основні економічні показники розвитку
тваринництва у найближчій перспективі (підрозділ 5.3). Розраховані прогнози
надали інформацію, яка є цінною для розв‘язання перспективних завдань
стратегічного розвитку і обумовлює необхідність застосування нового наукового
підходу, що ураховує багатомірні чинники модернізації та значну роль
технологічного фактора, як основного каталізатора економічного зростання.
Для поглиблення дослідження можливостей проведення модернізації
виробничих процесів у тваринництві застосовувалися методи сценарного
планування, прогнозування і економіко-математичного моделювання (сприяли
можливостям урахувати кількісні і якісні чинники впливу на проведення оцінки
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параметрів

розподілу кормових

ресурсів

на

виробництво

тваринницької

продукції), де отримані з їхньою допомогою результати дали керівникам
тваринницьких підприємств можливість приймати конкретні рішення щодо
подальшого розвитку тваринництва (підрозділ 5.2).
Однак, узагальнення теоретичних положень вчених вказує на те, що до цих
пір існуючі методичні підходи до формування стратегій модернізації і
особливостей ефективного розвитку тваринництва недостатньо розроблені не
тільки у теоретичному, але й у практичному аспектах, оскільки у методичних
рекомендаціях ці питання не знаходять свого відображення.
Означене

коло

проблем

спонукало

до

необхідності

подальшого

теоретичного обґрунтування і застосування методичних підходів до комплексного
вирішення

проблеми

формування

функціональної

стратегії

економічної

модернізації і розробки програм розвитку тваринництва в країні. Розробка
стратегії розвитку тваринництва проводилася з використанням різних методів
дослідження, оскільки цей процес залежить від різних чинників: розмірів
сільськогосподарських угідь, кількості поголів‘я, чисельності працівників,
матеріально-технічних і фінансових можливостей тваринницьких підприємств.
Ураховуючи

характерні

невизначеності

у

проведенні

економічної

модернізації і постійні зміни у розвитку тваринництва виникла потреба
застосувати метод побудови сценаріїв (є одним із методів прогнозування), котрий
сприяв визначенню

і оцінці основних параметрів, що здатні впливати на

майбутній кількісний склад генетичного потенціалу і виробництво тваринницької
продукції. Використовуваний метод сценаріїв дав можливість порівняти
фактичний

стан

розвитку

тваринництва

з

розрахованими

прогнозними

показниками по відповідному сценарію (оптимістичний, реалістичний) з метою
внесення відповідних коректив. Методологічний підхід до упорядкування етапів
процесу формування стратегії дозволяє подати їх у такій структурній
послідовності (рис.2.5).
Зауважимо, що тут більш важливе значення має сценарний і SWOT-аналіз,
оскільки від якості їхнього проведення залежить процес достовірного опису
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послідовності подій і змін досліджуваного об‘єкту, які стали вихідними
параметрами для формування стратегії (підрозділи 2.2 і 2.3) та стратегічних
програм розвитку тваринництва у країні (додаток Е) і Хмельницькій області
(додаток Ж).

- сценарний аналіз
кількісного складу
сільськогосподарських
тварин і фактичних
обсягів тваринницької
продукції;
- дослідження впливу
чинників зовнішнього
середовища;

- розробка заходів
реагування на можливі
зміни;
- розробка гіпотез
розвитку тваринництва у
майбутньому;
Сценарне
дослідження
результати
проведених
розрахунків

- формування і
моніторинг
сценарію;
- розробка стратегії
і стратегічних
програм здійснення
модернізації та
розвитку
тваринництва.

Рис. 2.5. Схема процесу проведення сценарного дослідження
(авторська розробка)
З усіх існуючих сценаріїв, не применшуючи важливості песимістичного
(пов'язаний із нестабільністю і згортанням виробничих і модернізаційних
процесів у тваринництві під впливом чинників зовнішнього середовища),
перевага надавалася оптимістичному і реалістичному. Передусім проведені
розрахунки за оптимістичним сценарієм передбачали збереження досягнутих
тенденцій у розвитку тваринництва і виробництві тваринницької продукції при
помітному економічному зростанні економічних показників у послідуючі роки.
Водночас

застосування

реалістичного

сценарію,

що

базується

на

екстраполяції сучасних тенденцій розвитку галузі тваринництва і передбачає
поступовий перехід тваринництва до процесу зростання його економічних
показників розвитку (при умові пом‘якшення впливу чинників зовнішнього
середовища), є більш сприйнятливим і наближеним до оптимістичного (підрозділ
5.3).
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Таким чином, методичний підхід до формування стратегії здійснення
економічної модернізації і подальшого розвитку тваринництва дав можливість
більш повно урахувати об'єктивні умови господарювання і результати виробничоекономічної діяльності тваринницьких підприємств. Особливо це важливо у
сучасних ринкових умовах функціонування галузі тваринництва, оскільки за
вимогами стратегії процес організації виробництва (при невисоких виробничих
витратах) якісної тваринницької продукції повинен передбачати своєчасне
реагування на зміни попиту і пропозиції.
2.2. Методологічні основи та інструментарій розробки і реалізації
стратегії економічної модернізації та розвитку тваринництва
Тенденції сучасного функціонування аграрного виробництва в Україні
характеризуються помірною активізацією структурних зрушень і конкурентної
боротьби у тваринницьких галузях, які у першу чергу обумовлюють необхідність
пошуку нових механізмів і методів стратегічного управління виробництвом,
основою якого виступає стратегія розвитку тваринництва. Стратегію економічної
модернізації і розвитку тваринництва доцільно розробляти з метою збільшення
обсягів виробництва якісної тваринницької продукції (повинна відповідати
світовим стандартам і бути конкурентоспроможною на ринках) і забезпечення у
ній потреб населення за рахунок застосування різних інновацій (біологічних,
техніко-технологічних, організаційно-економічних). Процес формування стратегії
модернізації тваринництва визначається як єдиний ефективний підхід до
отримання прибутку від його господарської діяльності, покращення екологічного
становища та підвищення рівня соціального розвитку сільських територій [137,
154].
Водночас при розробці стратегії модернізації тваринництва велике значення
має дослідження ряду рушійних сил (глобалізація галузі, технологічні зміни,
новий склад споживачів, виробництво нових видів продуктів), які визначають
тенденції, характерні для галузі, а тому можуть суттєво вплинути на її розвиток.
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Надалі стратегія повинна передбачати здійснення модернізаційних перетворень
при збалансуванні взаємозв‘язків між факторами внутрішнього і зовнішнього
середовища.
Зазначимо, що розвиток галузей тваринництва базується на розробці
стратегічних заходів, які спрямовуються на розширення границь виробничої
діяльності

за

рахунок

ефективного

використання

виробничих

ресурсів,

біологічного потенціалу і широкого впровадження інновацій. А тому виникає
потреба розглянути процес формування стратегії економічної модернізації, яка є
важливим поштовхом для структурних і інституційних перетворень, оскільки тут
реалізуються основні механізми, принципи і напрями пріоритетних змін у
розміщенні, складі галузевої структури і розвитку тваринництва. Вона передбачає
можливість своєчасного реагування на подолання кризи і визначає напрями
демографічного, соціально-економічного і екологічного виживання сільських
регіонів.
Тут доцільно відмітити, що традиційні підходи до розуміння поняття і
змісту стратегії модернізації тваринництва змінювалися під впливом глобалізації
економічних

процесів,

реформування

і

економічного

розвитку

сільськогосподарських підприємств, невпинно зростаючого числа конкурентів і
рівня конкуренції між товаровиробниками, нераціонального рівня використання
генетичного і ресурсного потенціалу.
Відповідно до вимог конкурентного ринкового середовища розробка
стратегії розвитку галузей тваринництва потребує внесення змін у формування
нової господарської системи, де перевага надається в основному спеціалізованим
господарствам, які є суб‘єктами ринкової конкуренції, але при впровадженні
досягнень науково-технічного прогресу і проведення економічної модернізації
вимагають

посильної

державної

фінансової

підтримки

для

підвищення

ефективності свого виробництва.
Перш, ніж здійснювати розробку стратегії економічної модернізації
тваринництва, необхідно виявити чинники впливу внутрішнього (мета і
готовність керівників до здійснення модернізаційних змін; визначена область,
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розміри

і

темпи

проведення

модернізаційних

перетворень;

конкурентні

можливості і ринкові позиції підприємств; применшення впливу ризикових
ситуацій; практика реалізації раніше діючих традиційних стратегій) і зовнішнього
середовищ

(соціально-економічні,

політичні

і

регулюючі;

можливості,

привабливість, структурні елементи основних галузей; мінливість середовища,
його непередбачувані ситуації і загрози).
Окрім цього важливо виявити наявність грошових коштів, можливості й
загрози на потенційних ринках, конкурентні переваги (відмінність у процесах
функціонування і розвитку) підприємства по відношенню до конкурентів регіону
щодо задоволення потреб споживачів. Вважаємо, що стратегія повинна бути
спрямована на забезпечення ефективного розвитку тваринництва, покращення
якості сировини і харчових характеристик тваринницької продукції, підвищення її
конкурентоспроможності і рентабельності.
Встановлено, що стратегія економічної модернізації тваринництва дає
можливість підприємствам розв‘язувати різні проблеми, орієнтовані на:
- проведення змін виробничої і організаційно-економічної структури
виробництва;
- прискорений розвиток спеціалізації, кооперації і маркетингової діяльності;
- широке впровадження і використання ефективних інноваційних технологій
для досягнення стратегічних цілей;
- виробництво нових інноваційних видів продукції;
-

формування

та

раціональне

використання

висококваліфікованого

трудового потенціалу.
Їхнє успішне виконання є однією з головних умов отримання прибутку й
покращення становища галузі і кожного підприємства на внутрішніх і зовнішніх
ринках.
Узагальнення різних поглядів, позицій, концепцій вчених стосовно
трактування сутності поняття ˮ економічна модернізаціяˮ тваринництва визначає
необхідність обґрунтувати основні концептуальні положення (відображують
філософські, процесуальні, поведінкові, структурні, результативні і інші аспекти
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поняття) її складної і багатогранної стратегії.
За класичним визначенням науковцями сучасної стратегії її слід розуміти,
як загальний напрям дій, які у сукупності визначають перспективний розвиток
кожного підприємства (його пріоритетних галузей) стосовно здійснення
модернізаційних процесів і досягнення високих конкурентних переваг та успіхів у
виробничій діяльності.
Стратегію можна характеризувати у вигляді процесу, коли під час його
здійснення проводиться вибір альтернативних напрямів досягнення поставленої
на підприємстві (галузі) мети (модернізація виробничих процесів у тваринництві),
або ж як результату – ототожнюється мета і стратегія для здійснення стратегічної
діяльності

(виробництво

продукції).

У

більшості

випадків

розрізняють

філософську (загальне значення, позиція, зміст існування, які орієнтують суб‘єкт
господарювання на постійний розвиток) і організаційно-управлінську (базується
на конкретних діях, методах і заходах ведення стратегічної діяльності) концепції
стратегії. Відповідно до цих концепцій зміст дефініції ˮ стратегіяˮ має такі
спрямування як:
- спосіб (впровадження інновацій) досягнення цілей підприємства (галузі);
- перелік заходів (аналіз сучасного стану виробничої діяльності) і прийняття
управлінських рішень;
- комплексна програма розвитку підприємства (тваринництва) під впливом
чинників зовнішнього середовища.
Зазначимо, що стратегія модернізації тваринництва у сучасній науці
розглядається

як

передбачуваний

процес,

сукупність

цілеспрямованих

взаємозалежних рішень (при реалізації повинні постійно піддаватися контролю,
корегуванню і проведенню оцінки), які визначають пріоритетні напрями
впровадження інноваційних проектів у галузях при ефективному використанні
праці і виробничих ресурсів для реалізації цілей підприємств і забезпечення їхніх
довгострокових конкурентних переваг на існуючих ринках.
Стверджується, що стратегія є основою для розробки стратегічних планів і
програм, які є системною характеристикою напрямків розвитку підприємства
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[271, с.194]. Вчені наголошують, що стратегія є детальним всебічним планом,
котрий призначений для здійснення місії організації (підприємства) для
досягнення її цілей [192] та показує спрямоване на досягнення цілей розподілення
ресурсів і її порядок дій у зовнішньому середовищі [178].
Вона визначається як план або модель дій, оскільки віддзеркалює
визначення основних довгострокових цілей і завдань підприємств, затвердження
курсу дій і розподілу ресурсів, необхідних для досягнення цих цілей [318, 328] ,
тобто стратегію слід розуміти як координуючий і об'єднуючий чинник між
поставленими завданнями і ресурсами (ресурсно-витратний підхід) тваринництва
конкретного підприємства для ведення виробничо- господарської діяльності.
Ураховуючи усі ці трактування у першу чергу необхідно сформулювати:


базові цілі довгострокового спрямування модернізації і ефективного

розвитку тваринництва;


розробити послідовність виконання організаційно-економічних дій і

процедур у галузі тваринництва;


вибрати способи застосування методів і інструментів, які направлені

на досягнення попередньо визначених розглянутих цілей;


визначити

розмір

необхідних

ресурсів

та

рівень

їхнього

раціонального використання.
Ряд науковців стверджує, що стратегія є ˮ встановленим набором напрямів
діяльності (цілей і способів їх досягнення) для забезпечення максимально
ефективного функціонування і розвитку підприємства за рахунок формування і
раціонального використання його конкурентних перевагˮ [83, с.14.].
Окремі дослідники стратегію розуміють як стійку схему дій (принцип
поведінки), план, прийом, конкретну позицію, перспективу [195]. Тут же
Віханський О.С. доводить, що стратегія це ˮ довгостроковий якісно визначений
напрямок розвитку організації, котрий стосується сфери, засобів і форми її
діяльності, системи взаємовідносин усередині організації, а також позиції
організації в навколишньому середовищі, що приводить організацію до її цілейˮ
[51, с.88]. Практично вона повинна орієнтуватися на створення характерних
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конкурентних переваг і їхньої поетапної диверсифікації на основі розробки
стратегій локального характеру (економічна, фінансова, маркетингова, кадрова і
ін.).
В іншому випадку стратегію характеризують як набір правил і прийомів для
прийняття рішень, які організація (підприємство) використовує в своїй діяльності
[13], а також визначена на тривалий період сукупність норм, напрямків,
орієнтирів, сфер, способів і правил діяльності підприємства, які забезпечують
йому здатність виживати в умовах конкуренції [120].
На нашу думку, тут маються на увазі правила, що стосуються проведення
сучасної

і

перспективної

оцінки

результатів

діяльності

підприємства

(тваринництва); формування його відносин з об‘єктами зовнішнього середовища
(впровадження інноваційних технологій, виробництво нових видів продукції,
конкурентні переваги і ринки її збуту, наявність постійних споживачів продукції);
внутрішньо організаційні зв‘язки; ефективність ведення виробничої діяльності.
У цьому контексті стратегію підприємств слід розуміти як інноваційний
напрям загальної дії, довгостроковий період їхнього розвитку, спосіб досягнення
перспективних цілей, зміцнення конкурентних позицій і успіхів у виробничій
діяльності. Встановлено, що еволюційні зміни змісту стратегії викликані
ускладненням системи стратегічного управління підприємствами у складних
ринкових умовах господарювання [287]. А тому стверджується, що стратегія
характеризує ˮ комбінацію методів конкуренції та організації бізнесу, яка
направлена на задоволення клієнтів та досягнення організаційних цілей‖ [297,
с.32].
Наголошується, що стратегія підприємства (як і його основних галузей)
―передбачає визначення мети і завдань, напрямів їх вирішення, а також форм і
методів застосування відповідних сил і засобів, можливість їх перегрупування,
створення необхідних резервів для нейтралізації та локалізації можливих загроз‖
[206, c. 451]. Під стратегією також вбачається сукупність засобів при допомозі
яких організація наближається до досягнення своїх довгострокових цілей [309].
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Окрім цього встановлено, що стратегія повязується зі стратегічним
плануванням, змістом якого є визначення цілей і розробка стратегічного плану їх
досягнення [224]. Практично цю думку ( з нею можна погодитися) підтримує
інший автор, котрий доводить, що стратегія це ˮ програма, план, генеральний
курс суб‘єкта управління по досягненню ним стратегічних цілей в будь-якій
області діяльності‖ [303, с.7].
Більшість науковців під стратегією розуміють різні види планів, які
використовуються на підприємствах, хоча вони мають різне спрямування.
Зокрема, доводиться, що стратегія це ˮ генеральний план дій, котрий визначає
пріоритети стратегічних задач, ресурси і послідовність кроків по досягненню
стратегічних цілей‖ [301, с.133] та ˮ узагальнений план або курс дій, необхідний
для досягнення довгострокових цілей організації шляхом розподілу ресурсів‖
[311, с.36] або ж це ˮ комплексний план діяльності підприємства, котрий
розробляється

на

основі

творчого

науково

обґрунтованого

підходу

і

призначається для досягнення довгострокових глобальних цілей підприємства‖
[60, с.9]. Окрім цього вважається, що стратегія є уніфікованим всеохоплюючим і
інтегрованим планом, котрий формується для довгострокового виконання,
співставляє стратегічні переваги підприємства з викликами і можливостями його
зовнішнього ділового середовища [332].
Обгрунтування сучасних трактувань стратегії показує, що в основному
вченими акцент робиться на урахування таких її характеристик: тривалість дій
застосування, засіб реалізації інтересів підприємства (галузей), реагування на
появу непередбачуваних ситуацій і вплив факторів зовнішнього середовища,
визначення відмінних від конкурентів позицій на ринку, отриманий ефект від
впровадження стратегічних проектів. Однак, до цих пір спостерігається значне
число різних наукових трактувань стратегії (залежно від об'єкта, предмета
досліджень і виробничої ситуації).
На основі критичного аналізу трактувань стратегії модернізації можна
зробити висновок, що процес її безпосередньої розробки притаманний для
підприємств кожного окремо взятого регіону, а тому повинен мати своє
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цілеспрямоване призначення (у відповідності до її сутності і змісту) і залежати від
можливостей та умов виробництва.
Тут доцільно зазначити, що потребують підтримки висловлювання тих
вчених, які стверджують, що стратегія характеризує довгострокові напрями
інноваційного розвитку підприємства (його галузей) і комплекс запланованих
модернізаційних змін для досягнення цілей підприємства.
Отже, узагальнення висловлених науковцями науково-теоретичних позицій
і сформовані результати дослідження дають теоретичне підґрунтя для висновку
про те, що стратегія є системним процесом, котрий потребує комплексного
підходу до стратегічного обґрунтування цілей, завдань і напрямів ефективного
розвитку підприємств і їхніх основних галузей на інноваційній основі при
мінімальних

виробничих

витратах,

раціональному

використанні

наявних

виробничих ресурсів з метою отримання максимального прибутку.
Виникає потреба визначити основні особливості стратегії:
- формування стратегії не є моментально закінченим процесом, оскільки

визначені напрями модернізації і подальшого розвитку тваринництва потребують
постійного перегляду і уточнення найбільш важливих параметрів;
- спостерігається певна невизначеність стратегії, яка має ймовірнісний
характер за рахунок використання, при її розробці, не завжди точної і повної
інформації;
- розробка стратегії потребує використання нових якісних методів для
визначення змін абсолютних показників ефективності стратегічних рішень щодо
економічної модернізації тваринництва.
За змістом стратегія економічної модернізації тваринництва повинна
охоплювати завдання відносно оновлення (ураховуючи досягнення конкурентів)
технологічної структури і обсягів виробництва нових видів продукції, їхніх
позицій на ринках товарів і послуг. Водночас за сутністю стратегія включає
перелік правил для прийняття дієвих рішень, якими керується суб‘єкт
господарювання у своїй діяльності з метою повного пристосування до мінливих
вимог зовнішнього середовища.
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У цілому основними складовими стратегії є продумані цілеспрямовані дії і
можливі реакції на непередбачений розвиток виробничих подій. Позитивними
моментами є те, що стратегія:
має досить складну і багатогранну внутрішню структуру;
сприяє визначенню основних напрямів досягнення визначених цілей
відродження і розвитку тваринництва у перспективному періоді за рахунок
проведення модернізації на інноваційній основі;
забезпечує взаємодію тваринництва із підприємствами регіону і об‘єктами
зовнішнього середовища;
завжди потребує узагальненої, повної і достатньої інформації про
наявність споживачів тваринницької продукції і досягнення конкурентів регіону;
постійно потребує уточнення складових параметрів у процесі свого
функціонування;
є основною складовою для розробки у галузі тваринництва стратегічних
планів, програм і проектів;
Вважаємо, що під стратегією економічної модернізації тваринництва слід
розуміти науково обґрунтовану комплексну програму конкретних нововведень,
яка забезпечує досягнення поставленої мети підприємства (нагромадження
капіталу, підвищення конкурентоспроможності, максимізація прибутку, ринкові
переваги) відповідно до вимог елементів ринкової системи господарювання.
Наразі стратегічний розвиток тваринництва передбачає процес визначення
пріоритетних

дій

для

стимулювання

техніко-технологічного

оновлення

виробництва, покращення якісних показників тваринницької продукції.
Підвищення ефективності виробництва тваринницької продукції і її
переробки потребують пошуку науково обґрунтованих методів розробки та
впровадження ринкових стратегій розвитку не тільки тваринництва, але й
аграрних підприємств. Формування і впровадження стратегії модернізації
тваринництва здійснюється за такого роду етапами (рис. 2.6). Усі вони відіграють
важливу роль у забезпеченні життєдіяльності стратегії модернізації тваринництва.
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Основна місія підприємства, важливість та місце галузей
тваринництва у загальному обсязі виробництва
сільськогосподарської продукції
Цілі та завдання економічної модернізації і розвитку тваринництва
Виявлення і обґрунтування чинників впливу внутрішнього і
зовнішнього середовищ на модернізацію і розвиток тваринництва
(підприємства)
Визначення стратегічної спрямованості та типу базової стратегії
економічної модернізації тваринництва
Розробка, перевірка і освоєння основних положень стратегії
Моніторинг, контроль і управління процесом впровадження
стратегії економічної модернізації тваринництва
Аналіз і оцінка дієвості та ефективності стратегії економічної
модернізації тваринництва
Рис. 2.6. Основні етапи розробки і впровадження стратегії економічної
модернізації тваринництва (авторська розробка)
При розробці заходів по формуванню і реалізації розробленої стратегії
проведення економічної модернізації тваринництва необхідно особливу увагу
звертати

на:

розміри

галузей,

структуру

виробництва

продукції,

її

конкурентоспроможність і конкурентні позиції тваринництва на внутрішньому і
зовнішньому ринках; ресурсне забезпечення, яке потребує проведення оцінки
наявності та покращення кількісного і якісного складу виробничих ресурсів;
розвиток тваринництва на інноваційній основі (використання нових методів
організації виробництва і праці, застосування прогресивних технологій, нові
підходи до ведення бізнесової діяльності і випуску високоякісної продукції).
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Управління виробництвом і кадровим потенціалом підприємств передбачає:
 запровадження

нової

структури

і

методів

управління,

підвищення

професійно-кваліфікаційного рівня працівників, створення нових робочих
місць, застосування нових форм оплати праці та її мотивації;
 продуктивність сільськогосподарських тварин і працівників залежить від
наявності і ефективного використання ресурсного, біологічного потенціалу
худоби і птиці, раціональної зайнятості і використання людських ресурсів,
розширення сфери прикладання і покращення умов їхньої праці;
 прибутковість, яка характеризує досягнуті результати виробничої діяльності
тваринництва;
 соціальні аспекти, які передбачають соціальний захист працівників
тваринництва та підвищення їхнього добробуту, підтримку різних соціальних
проектів і програм;
 екологічні аспекти в контексті забезпечення екологічної модернізації та
турботи за збереженням навколишнього середовища.
Процес формування стратегії економічної модернізації тваринництва
ґрунтується на принципах, які характеризують комплексність її розробки,
взаємозв‘язок елементів основних галузей і багатоваріантність напрямів їхнього
розвитку.

Важливими

елементами

стратегії

економічної

модернізації

тваринництва можна вважати (рис. 2.7).
При розробці стратегії розвитку тваринництва у першу чергу необхідно
встановити перелік найбільш важливих заходів, визначити пріоритети розвитку
основних галузей і можливість їхньої модернізації, механізми стимулювання
виробництва якісних білкових продуктів харчування (у межах фізіологічних
норм) тваринного походження. Кожне підприємство повинно бути зацікавлене у
наявності

добре

обґрунтованої

стратегії

модернізації

тваринництва,

яка

передбачає можливість адаптації до появи у будь котрий момент часу
непередбачуваних ситуацій.
Перш, ніж розробляти стратегію економічної модернізації тваринництва
необхідно визначити її мету, переслідувані стратегічні цілі і завдання, пріоритетні
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можливості, перелік стратегічних варіантів (залежать від внутрішніх і зовнішніх
стратегічних чинників), здійснити детальний аналіз наявності грошових ресурсів,
виробничого потенціалу та перспективні зміни у досліджуваних кількісних і
якісних параметрах. І лише після цього можна запроваджувати розроблену
стратегію у дієвий процес.

заходи і пропозиції
стосовно розміщення
виробничих ресурсів і
нових потужностей,
впровадження
інноваційних технологій,
виробництво нових видів
продукції, знаходження
сприятливих ринків її
збуту

адаптація до
чинників
(можливості,
реагування на
загрози, ризики) і
вимог зовнішнього
середовища
Елементи стратегії
конкурентні переваги
продукції
тваринництва, яка
реалізується
споживачам на ринку
товарів і послуг

координування
стратегічної
діяльності по
здійсненню
модернізації
виробничих
процесів з метою
забезпечення
прибутковості
тваринництва

Рис. 2.7. Елементи стратегії економічної модернізації тваринництва
(авторська розробка)
Окрім цього виникає потреба у виявленні ряду чинників внутрішнього і
зовнішнього середовищ, які безпосередньо впливають на інноваційні виробничотехнологічні процеси у розвитку тваринництва (рис. 2.8). Наразі кожен із
вказаних чинників відіграє свою конкретну роль у підготовці заходів до розробки
стратегії економічної модернізації тваринництва та проведенні моніторингових
підсумків по кінцевих результатах попередньо функціонуючої стратегії.
У ринковому середовищі на зміст стратегії модернізації тваринництва в
основному впливають такі чинники, як дієвість діючих технологій і можливість
впровадження

необхідних

нововведень,

наявність

необхідних

власних

і

запозичених грошових ресурсів для нарощування і оновлення виробничого
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потенціалу підприємства, наявність і ефективність використання кваліфікованого
трудового потенціалу, повне задоволення потреб споживачів тваринницької
продукції.
ТВАРИННИЦТВО

попит та забезпечення
внутрішніх потреб
населення у тваринницькій
продукції

регіональні розміри експорту
та імпорту продукції

ЧИННИКИ

стан і обсяги сучасного
виробництва тваринницької
продукції у регіонах
обсяг виробництва
високоякісної продукції
тваринництва
державна підтримка
(дотації, податки,
інвестування, кредитування)
виробництва пріоритетних
видів твариннцької
продукції

стан проведення економічної
модернізації і ефективне
використання інноваційних
продуктів у тваринництві
бажання та можливості
працівників забезпечити
життєдіяльність стратегії
економічної модернізації
тваринництва
досягнення виробників
продукції у здійсненні
модернізаційних перетворень
та оцінка результатів
впровадження інноваційних
технологій у тваринництві

Рис. 2.8. Основні чинники, що передують формуванню стратегії економічної
модернізації тваринництва (авторська розробка)
Розглядаючи змістові функції чинників виникає потреба обґрунтувати
основні управлінські рішення стратегії виробництва продукції тваринництва:
проведення

модернізації,

реконструкції,

технічного

переоснащення;

впровадження сучасних технологій; виробництво нових видів продукції та
підвищення її якості; кооперування, концентрація і інтеграція виробництва;
удосконалення систем управління виробничими процесами.
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Поряд з цим реалізація стратегії економічної модернізації і функціонування
галузей тваринництва має сприяти підвищенню конкурентоспроможності та
якості усіх видів продукції, а це у свою чергу вимагає проведення модернізації
матеріально-технічних і організаційно-технологічних параметрів ресурсної бази,
засобів кормовиробництва та створення належних фінансово-економічних умов
для розвитку високоефективного тваринництва.
Сучасні умови господарювання і ведення бізнесової діяльності у
тваринницьких

аграрних

підприємствах

пов‘язані

з

яскравовираженою

конкуренцією на ринках готової продукції та ресурсів, що спонукає до
необхідності впровадження новітніх технологій. Зазвичай цей процес потребує
розробки і впровадження стратегії економічної модернізації з метою підвищення
ефективного розвитку галузей тваринництва.
Стратегія економічної модернізації є одним із основних понять у механізмі
стратегічного планування і управління, оскільки об‘єднує цілі, можливості,
стратегічні наміри та умови господарської діяльності у тваринництві. Вона
опирається на ведення бізнесу, наявність модернізаційних засобів при допомозі
яких можна перетворити стратегічні наміри тваринництва у ринкові переваги і
адаптуватися до стратегічних змін в умовах певної невизначеності і мінливості
зовнішнього середовища та неузгодженості модернізаційних процесів.
Усе

це

дає

можливість

зорієнтуватися

на

правильному

виборі

перспективних напрямів розвитку тваринництва і його структурних підрозділів та
забезпечити ефективність їхнього функціонування. Для забезпечення ефективного
функціонування

і

розвитку

пріоритетних

галузей

тваринництва

виникає

необхідність наукового обґрунтування сучасного інструментарію, основних
методів і складових компонентів стратегії економічної модернізації тваринництва
(рис. 2.9).
Можна побачити, що після визначення мети і завдань відбувається (при
використанні різних методів) процес життєдіяльності стратегії модернізації і
розвитку тваринництва, а рівень господарювання його основних галузей повинен
діагностуватися (використовуються сучасні методи, кваліфіковані фахівці, які
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здійснюють діагностичні процедури ) з метою виявлення проблемних моментів,
вузьких місць, передбачення перспективних змін та розроблення відповідних
заходів.
Дорожня
карта

Стратегія

Форсайт прогнози

Програми і
проекти

Дослідження, аналіз, моніторинг і контроль базових
параметрів

Обґрунтування стартових рішень і етапів
Розробка заходів і прийняття рішень

Формування мети і завдань
Соціальноекономічні

Організаційноправові

Фінансовоекономічні

Рис. 2.9. Основні методи і компоненти формування, функціонування та
реалізації стратегії економічної модернізації тваринництва
(авторська розробка)
Для проведення оцінки ефективності реалізації сформованої стратегії
доцільно використовувати комплексну систему економічних показників з метою
наукового обґрунтування розроблених для кожного структурного підрозділу
заходів, а також поглибленого дослідження та покращення змістовного подання
стратегії.
В умовах стабілізації ринкової економіки визначення рівня функціонування
стратегії і ефективної діяльності тваринництва є одним з найважливіших і
складних завдань, оскільки аграрні підприємства областей країни вимушені
визначати пріоритети свого науково-технічного і інноваційного розвитку, щоб
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зберегти досягнуті позиції у ринковій інфраструктурі. Натомість одним із
основних елементів процесу формування стратегій модернізації тваринництва є
стратегічний аналіз, котрий потребує використання різних методів дослідження
його розвитку.
На практиці використовуються різні популярні методи дослідження, які
дають можливість оцінити стан ефективної діяльності підприємств, їхніх
пріоритетних галузей та визначити конкурентоспроможність продукції: SWOТаналіз, SPASE-аналіз, методика стратегічної оцінки підприємства (СОП), PESTаналіз, теорія конкурентних переваг М. Портера, кореляційний, регресійний
аналіз, експертних оцінок, аналіз галузі, економіко-математичне моделювання,
прогнозування, наукове передбачення, вибіркове обстеження та ряд інших.
Усі вони окремо взяті або у комплексі дають можливість розробити
методику вибору базової стратегії у тваринництві:
 виживання - цілеспрямоване і сплановане скорочення обсягів виробництва
в одному (кількох) підрозділі і отримання максимального сукупного доходу у
короткостроковій перспективі, зниження виробничих витрат і чисельності
працівників (як результат модернізаційних змін), підвищення продуктивності
праці;
 стабілізації – виступає проміжним варіантом між обома стратегіями;
 зростання - оновлення виробничих потужностей і розширення асортименту
продукції, особливо нової технологічно незалежної, ріст обсягів її продажу і
посилення позиції на ринку, пошук і використання нових технологій.
Такого роду стратегія дозволяє провести аналіз його фінансового стану
(розмір валового і чистого прибутку, власного капіталу); встановити вид стратегії
на основі конкурентних переваг продукції; провести коригування базової стратегії
із врахуванням впливу зовнішніх факторів. Однак, до цих пір немає єдиних
підходів і методів в методичній базі класифікації, формування системи
стратегічних рішень, визначення стратегій модернізації та розвитку тваринництва.
Зокрема, SWOT-аналіз дає можливість упорядкувати різні уявлення про
досліджуваний об'єкт, його конкурентне оточення, а також схематично
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сформувати взаємодії сил і слабкостей, можливостей і загроз. В основному при
його допомозі вивчаються підприємства, галузі та їхнє конкурентне оточення, а
також проводиться планування реалізації стратегій з одночасним аналізом
факторів конкурентного оточення.
А тому для визначення стратегічних напрямів розвитку тваринництва, його
сильних сторін і їхнього цілеспрямованого застосування, створення більш
потужних

можливостей

для

покращення

свого

існування,

доцільним

є

використання такого універсального інструментарію, як SWOT-аналіз, котрий є
важливим засобом визначення рівня конкурентоспроможності підприємства [59,
284].
SWOT-аналіз

можна

застосовувати

для

здійснення

структуризації

інформації і знань про виникаючі ситуації і тенденції їхніх змін для забезпечення
розробки стратегії модернізації тваринництва. Зазначається, що у загальному
вигляді метод не містить економічних категорій, а тому його можна застосовувати
до різних підприємств, галузей, окремих індивідумів і регіонів для побудови
стратегій у різних областях діяльності [1].
Вважаємо, що при проведенні ретельного аналізу (покликаний відображати
реальний стан і перспективи галузі) особлива увага повинна надаватися суто
виробничим проблемам тваринництва:
управлінню

виробництвом

і

виробничими

процесами

(стратегія

виробництва, концепція налагодження і оновлення виробничих та трудових
процесів);
функціонування основних галузей (чисельність, виробничий напрямок,
взаємозв'язки з існуючими підрозділами);
обсяги виробництва (виробничі потужності, проблематичні ділянки, нові
види продукції);
технологія виробництва (його види, залучення нових і прогресивних);
організація виробництва і праці (розвиток виробництва на інноваційній
основі, підвищення якості продукції і послуг, ефективне використання ресурсного
потенціалу, склад працівників та зростання їхнього професійно-кваліфікаційного
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рівня);
ефективність виробництва (зниження виробничих витрат і собівартості
тваринницької продукції, ріст продуктивності праці і прибутковості).
Таким чином, використання SWOТ-аналізу дало можливість визначити
чинники зовнішнього і внутрішнього середовищ і виявити їхній вплив на
економічну модернізацію тваринництва. Зазвичай для кожного найбільш
важливого чинника проводилася експертна оцінка рівня його вагомості. При
цьому конкретизація формулювання інформаційних параметрів стала наслідком
практичної цінності результатів SWOТ-аналізу. Дослідженню підлягали сильні і
слабкі сторони внутрішнього середовища, а також можливості і загрози
зовнішнього середовища. Окрім цього методологія SWOT-аналізу, в основу якої
покладена наукова теорія М. Портера [233], сприяла встановленню зв'язків між
досліджуваними параметрам, які в послідуючому використовувалися для
формулювання стратегії економічної модернізації не тільки тваринництва в
цілому, але й його підгалузей.
Вважаємо, що при проведенні аналізу модернізації необхідно у першу чергу
ураховувати: повязуючі чинники успішної діяльності, проводити її оцінку у
порівнянні з конкурентами регіону, моніторити сценарії і прогнози розвитку
модернізаційних змін у даний час і у перспективі.
Зазначимо, що такий комплексний метод, як SPACE-аналіз (має подібні
риси і є прототипом SWOT – аналізу), можна також використовувати для
дослідження

досягнутих

позицій

тваринництва

на

ринку,

оцінювання

стратегічного розвитку підприємств, виробничих ситуацій їхніх галузей та вибору
оптимальних стратегій для середніх і малих підприємств, оскільки в Україні у
даний час перевагою користуються невеликі підприємства галузі тваринництва.
Наразі основна ідея методу полягає у тому, що стратегічна конкурентна позиція
тваринництва буде функцією фінансової стійкості (сили) підприємства та
конкурентоспроможності тваринницької продукції.
Передусім

при

застосуванні

методу

SPACE-аналізу

пропонується

застосовувати багатокритеріальний підхід, котрий дає можливість здійснювати
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ідентифікацію, пошук репрезентативної вибірки характеристик, їхнє об‘єднання у
групи, присвоєння їм конкретних оцінок (вагових коефіцієнтів) у межах
розробленої шкали [318]. Зясовано, що метод дозволяє провести вибірку,
класифікацію і аналіз найбільш важливих характеристик внутрішнього і
зовнішнього середовищ тваринництва і сформувати оптимальний варіант стратегії
модернізації і його розвитку.
Насамперед при обґрунтуванні критеріїв оцінки і оптимальної стратегії
важливо враховувати специфіку і завдання, які стоять перед економічною
модернізацією

тваринництва,

його

виробничі

орієнтири

і

організаційні

можливості. Зараз у SPACE-аналізі практикують чотири групи системних
критеріїв оцінювання діяльності підприємства (тваринництва): фінансова сила
(економічний

потенціал);

конкурентоздатність

(конкурентні

переваги);

привабливість; стабільність [201].
Отже, визначені критерії повинні включати найбільш важливі складові
чинники, які вимірюються за своїми конкретними показниками:
- фінансова сила — виробничі витрати, обсяги заборгованості, потреба у грошових
коштах, залучення інвестицій, норма прибутковості, рівень рентабельності;
- конкурентоздатність

—

формування цін і їх коливання на ринку, асортимент

продукції і її якість, маркетингова діяльність, взаємозв‘язки із споживачами;
- привабливість

—

налагодженість і модернізація виробничих процесів, наявність

інформації про переваги над діяльністю конкурентів, стабільність у отриманні
прибутків;
- стабільність

—

підтримка держави, розвиток виробничої і невиробничої

інфраструктури, позитивний вплив науково-технічного прогрессу і залученого
іноземного капіталу на розвиток галузі, рівень зростання обсягів виробництва
нових видів тваринницької продукції.
Кожен з прийнятих до уваги показників, які характеризують відповідні
ключові критерії, доцільно оцінювати за п‘яти (або ж десятибальною) шкалою.
При цьому, з допомогою статистичної інформації, необхідно провести порівняння
отриманих значень коефіцієнтів із їхнім фактичним рівнем для тваринництва
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(підприємства) стосовно їхнього економічного стану розвитку з урахуванням
можливостей модернізації.
Виконання

ряду

основних

операцій

супроводжувалося

такими

організаційними етапами: підготовчий (розроблялися анкети, дорожні карти,
опитувальні

листи,

які

використовувалися

експертами

при

проведенні

досліджень); основний - розроблялися критерії оцінювання отриманих відповідей
на запитання і визначалися для кожного із них фактори та проводилися
розрахунки. На цьому етапі загальна сума вагових параметрів усіх критеріїв
повинна складати одиницю, а після присвоєння кожному критерію оцінки за
прийнятою до уваги шкалою, визначалася сума кінцевих зважених оцінок за
кожним критерієм та їхньою групою (при потребі порівнюється з показниками
конкурентів). Обовязковістю є операція визначення і погодження у виборі
стратегії (деталізуються етапи проведення аналізу і розробляються пропозиції),
розглядаються питання щодо оцінки привабливості, змісту і множини стратегій.
Насамкінець, після отримання загальних оцінок критеріїв, в системі
координат

SPACE-аналізу

слід

побудувати

вектор,

що

визначає

тип

рекомендованої стратегії і її спрямування на модернізацію та розвиток
тваринництва

(підприємства).

Відповідно

до

[201]

його

пропонується

обчислювати за формулами:
Х= ПС - КП;

У= ФС - СГ,

(2.12)

де ФС - фінансова сила (можливості);
СГ – стабільність тваринництва (підприємства);
КП - конкурентоспроможність галузі (підприємства);
ПС - привабливість тваринництва (підприємства).
Проведення

такого

роду

розрахунків

потребує

використання

ряду

інструментів стратегічного планування, які повністю адаптовані до вимог і потреб
підприємств та їхніх галузей. Наразі використовувалася популярна методика
стратегічної оцінки підприємства (СОП), яка забезпечила можливість здійснити
його загальну оцінку, визначити рівень ресурсного забезпечення (наявність
грошових

коштів,

стан

використання

фінансових

ресурсів,

технологій
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виробництва і трудового потенціалу), сформувати масив даних і знань про види,
сфери, галузі і суб‘єкти виробничої діяльності.
Зазначимо, що для встановлення типу стратегії і визначення рівня її
спрямованості

на

проведення

економічної

модернізації

тваринництва

за

досліджуваний період було проаналізовано зміни кількісного масиву найбільш
важливих економічних параметрів, що характеризують галузь тваринництва, та
визначено їхні інтегральні показники (рис. 2.10).
Параметри основних показників стратегії розвитку тваринництва
Забезпечення ресурсами:
- фінансові,
- інвестиційні,
- генетичний потенціал,
- трудові,
- матеріальні

Система
утримання
(прив‘язний і
безприв‘язний
спосіб) та
годівлі тварин
(витрати
кормів на
одну умовну
голову і на 1ц
продукції

Техніко-технологічне
забезпечення та
продуктивність праці:
- кількість фермських
машин і обладнання,
- рівень механізації і
автоматизації процесів
праці,
- умови праці,
- кількість тварин, що
обслуговуються одним
працівником

Продуктивність тварин:
- середній валовий надій
на корову,
- середньодобові прирости
Конкурентоспроможність:
- якість продукції і її
відповідність умовам
ринку,
- рівень задоволення
населення продукцією
тваринництва
Ефективність розвитку
тваринництва:
- виробничі витрати на
одиницю продукції,
- отримано на одну
умовну голову:
- валової продукції
тваринництва,
- прибутку,
- рівень рентабельності

Рис. 2.10. Основні складові для розрахунку інтегральних показників стратегії
проведення модернізації і розвитку тваринництва (авторська розробка)
Розрахунок інтегральних показників проводився за формулою:
m

Oi*Pi

n

Іеп

i
n
j

1

1

m

(2.13)
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де Іеп – інтегральний

економічний показник, що характеризує відповідний

параметр (складову) галузі тваринництва;
Oi – бальна оцінка i-го показника j-го параметра, бал.;
Рi – частка вагомості i-го показника j-го параметра, %;
m – кількість i-х показників, од.;
n - кількість j-тих параметрів, од.
Усі ці показники, як і багато інших, (після проведеного соціологічного і
експертного дослідження) оцінювалися за п‘яти бальною шкалою, визначалися
середні показники у галузях і середня оцінка по підприємству, яка дала
можливість оцінити (без додаткових затрат) ефективність сформованої стратегії
модернізації і функціонування тваринництва.
Розраховані значення інтегральних показників, прийнятих до уваги
основних параметрів, порівнювалися за шкалою бальних оцінок (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Оцінка інтегральних показників основних параметрів проведення
модернізації і розвитку тваринництва
Границі шкали
1,5<Iеп≤ 5
1 < Iеп ≤ 1,5
Iеп ≤ 1

Можливість здійснення відповідного виду модернізації
повна
часткова
обумовлена

Таким чином, інтегральні показники, що знаходилися у межах перших
границь відповідності за шкалою характеризували високий рівень спроможності
підприємств проводити повну економічну модернізацію

у тваринництві,

оскільки, відповідно до розробленої стратегічної програми, мали для цього власні
ресурси. Інтегральні показники підприємств, які відповідали границям другої
шкали, мали можливість забезпечити лише часткову модернізацію, надіючись при
цьому на посильну допомогу інвесторів. Підприємства, у яких інтегральні
показники попадали у третю групу за шкалою, вели свою діяльність у галузі
тваринництва неефективно, зовсім не мали грошових ресурсів, а тому
потребували допомоги держави.
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Складність підготовки інформаційного масиву даних і проведення
розрахунків (складають окрему область дослідження) для отримання загальних
оцінок критеріїв, з метою побудови вектора за існуючою стратегією і її
спрямуванням на модернізацію (за встановленою формою) та розвиток
тваринництва, спонукало розглянути на матеріалах господарств Хмельницької
області (табл. 2.2).
Таблиця 2.2
Границі змінних величин за оцінками критеріїв і формою модернізації на
підприємствах Хмельницької області
Район

Форма
модернізації

X

Y

Білогірський

повна

4,725

4,314

Деражнянський

часткова

1,50

1,327

Дунаєвецький

обумовлена

0,926

0,615

Назва господарства
ТОВ НВА ‖Перлина
Поділля‖
СТОВ ‖ім. Шевченка‖
СТОВ ‖Агрофірма
Україна‖

Джерело: розраховано за матеріалами первинної і річної звітності підприємств

Розраховані показники змінних (X,Y) сприяли побудові векторів, що
характеризують

рівень

їхнього

спрямування

на

можливість

проведення

економічної модернізації тваринництва на підприємствах Хмельницької області

бали

(рис. 2.11).
5

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

0,5

1

1,5

ТОВ НВА "Перлина Поділля"

2

2,5

3

СТОВ ім. Шевченка

3,5

4

4,5

5 бали

СТОВ "Агрофірма Україна"

Рис. 2.11. Вектори стану проведення економічної модернізації тваринництва
Джерело: побудовано за розрахованими даними підприємств
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Можна спостерігати, що в найкращому стані знаходиться ТОВ НВА
‖Перлина Поділля‖, яке спроможне забезпечити повну економічну модернізацію
галузі тваринництва.
Вважаємо, що при формуванні стратегії аграрним підприємствам необхідно
орієнтуватися на виробництво більш якісної тваринницької продукції, особливо
тим, які мають низьку оцінку цього інтегрального показника. При цьому важливо
надавати перевагу стратегічним пріоритетам, які сприяють позиціонуванню
продукції і створенню ринкових переваг на основі відмінних характеристик та
використання нових форм і методів її реалізації.
Вважаємо, що проведення PEST-аналізу чинників зовнішнього середовища
(політичне,

економічне,

підприємствам
тваринництва

кожного
більш

технологічне
регіону

ефективно,

і

соціокультурне)

організувати
звертаючи

роботу
увагу

на

дасть

по

змогу

модернізації

своєчасність

і

першочерговість проведення модернізаційних змін. Але при формуванні стратегії
дуже важливо враховувати сталість і узгодженість положень законодавчої бази з
питань економічної модернізації тваринництва, що сприятиме зниженню рівня
ризиків у його розвитку у межах розробленої стратегії.
На нашу думку, важливим питанням цього аналізу є визначення ділової
активності етапів модернізації та порівняння його результатів з виробничою
діяльністю галузі, що в послідуючі роки дасть можливість обрати більш
ефективну стратегію, враховуючи при цьому стан економіки і тенденції розвитку
тваринництва. Немало важливу роль відіграють також результати аналізу, які
передбачають висновок про привабливість галузі тваринництва.
У цьому випадку підприємства розробляють дещо агресивну стратегію
розвитку, яка передбачає розширення виробництва, збільшення обсягів реалізації
тваринницької продукції, залучення інвестицій у покращення виробничих
можливостей та повне техніко-технологічне оновлення обладнання. Такого роду
стратегія сприяє укріпленню конкурентних позицій кожного тваринницького
підприємства регіону на внутрішньому і зовнішньому ринках.
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Встановлено,

що

у

більшості

випадків

забезпечити

нарощування

виробництва за рахунок інтенсивних факторів дуже складно, а тому необхідно
передбачити стратегічну модернізацію тваринництва за рахунок технічного
оновлення і упровадження сучасних технологій. Для цього слід надати перевагу
використанню форсайт-методології, яка дозволяє зважити на зовнішні виклики і
загрози та розробити основні напрями, орієнтовані на удосконалення технікотехнологічних, соціально-економічних та екологічних процесів у тваринництві.
Зазвичай при проведенні дослідження метод Форсайт пропонується
використовувати у вигляді системного інструменту для урахування змін, що
відбуваються в економіці, науці, технологіях, у сферах суспільної діяльності,
виробництві та прогнозування майбутніх параметрів. За висловлюванням вчених
―Форсайт – систематичні спроби заглянути в довгострокове майбутнє розвитку
науки, технології, економіки і суспільства з метою визначити стратегічні галузі
наукових досліджень та появу базових технологій, від застосування яких можна
очікувати найбільші економічні і соціальні вигоди‖ [327]. Стверджується, що
Форсайт характеризує дослідження (визначення контуру майбутнього) та
сукупність підходів до прийняття рішень, їхньої реалізації для досягнення
кращого впливу факторів, які забезпечують стійкий розвиток різних об‘єктів у
перспективі [299].
Слід відмітити, що наукове прогнозування постійно приваблювало
науковців-фахівців,

оскільки

надавало

можливість

отримати

необхідну

інформацію для розробки перспективних завдань стратегічного розвитку
підприємства, галузей, регіонів. Однак, у цьому процесі повинні брати участь такі
суб‘єкти, як наука, науково-технічна сфера, бізнесові структури, урядові інстанції,
безпосередні працівники. У більшості випадків Форсайт визначає область і регіон
проведення досліджень, формує взаємозв‘язки і кооперацію між сферою бізнесу,
державою і вченими, а також забезпечує активізацію інноваційної діяльності та
вибір

варіанта

майбутньому.

дієздатності

модернізації

тваринництва

(підприємства)

у
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Попри те, що метод Форсайт-дослідження є новою прогресивною
технологією,

яка

дозволяє

проводити

аналіз

і

наукове

обговорення

передбачуваних варіантних змін досліджуваного об‘єкту у перспективі, то їхнє
оцінювання повинно проводитися при допомозі експертних оцінок. В основу
проведення системних досліджень, що спрямовуються на виявлення основних
напрямів науково-технологічного прогресу і інноваційних пріоритетів при
формуванні стратегії розвитку регіонів, науковцями покладено аналіз глобальних
науково-технологічних тенденцій і серію експертних Форсайт-досліджень, [35,
127, 272], де особлива роль відводиться процесу прогнозування [304].
Необхідність застосування методу Форсайта полягає у посиленні конкуренції, яка
викликає

зростаючу

складність

забезпечувати

ефективний

розвиток

тваринництва, послабленні державної підтримки, необхідності високого рівня
науково-технологічного забезпечення. Водночас за отриманими результатами
Форсайт пропонується:
- приймати обґрунтовані рішення щодо розробки і реалізації стратегії
економічної модернізації тваринництва;
- мотивувати техніко-технологічні зміни і виробництво нових видів
продукції;
- здійснювати вибір сучасних модернізованих технологій;
- планувати підготовку висококваліфікованих спеціалістів з метою
грамотного впровадження нововведень;
- нагромаджувати базу професійних знань і навичок щодо застосування
методів і прийомів проведення модернізаційних змін у перспективі.
Розглянемо послідовність технології проведення Форсайт-дослідження у
тваринництві (рис.2.12).
Вважаємо, що науковий підхід до виконання згаданих вище важливих
операцій забезпечить підтримку перспективних напрямів досліджень і розробок у
галузях тваринництва, оскільки набір різних методів, які використовуються у
Форсайт-проектах і мають визначені сфери застосування, є досить значним і
постійно розширюється.
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ТВАРИННИЦТВО

Форсайт - дослідження

обумовлення стратегічної
спрямованості (технікотехнологічна, соціальноекономічна)
розробка заходів і
визначення
перспективних напрямів
стратегічного розвитку
прогнозування
показників розвитку
галузі і виробництва
продукції

науковий прогноз розвитку і
впровадження нових
технологій
прогнозування обсягу
постачання нових видів
продукції на ринок
оцінка отриманих
результатів прогнозу і
прийняття рішень щодо
підтримки виробників
інноваційної продукції

Рис. 2.12. Основні складові елементи методу Форсайт-дослідження
(авторська розробка)
Методологічні аспекти Форсайт-дослідження дуже різноманітні, оскільки
включають комбінацію різних експертних методів, які дозволяють провести
детальне дослідження стану тваринництва, створення умов і альтернатив для його
подальшого функціонування,

провести

опитування

працівників

з

метою

використання отриманої інформації для розробки і реалізації дієвих стратегій
модернізації тваринництва.
Слід зазначити, що сучасна методологія технологічного прогнозування і
умови ефективного використання Форсайт-дослідження потребують наявної і
достовірної

інформації

про

тваринництво

відповідного

регіону,

висококваліфікованих і компетентних експертів, які могли би проводити
опитування, виставляти оцінки і висловлювати свої думки про перспективи його
розвитку.
Важливо ураховувати те, що у кожному із Форсайт-проектів можна
застосувати комбінацію різних методів, серед яких найбільш популярними є
метод Дельфі, сценарії, технологічна дорожня карта, інтерв‘ю, технологічний
пакет

(сукупність

технологій),

екстраполяція,

імітаційне

моделювання,
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багатокритеріальний аналіз та інші. Зокрема, метод Дельфі пропонується
застосовувати для проведення прогнозування і експертизи на основі проведених
незалежних опитувань, які дають можливість отримати розгорнуті і об‘єктивні
результати.
Заслуговує на увагу те, що із числа інших широке застосування набув метод
Форсайт ―дорожня карта‖, котрий забезпечує моделювання майбутнього,
формування візуального плану-сценарію (моделі, карти-маршруту) розвитку і
впровадження технологій, сприяє узгодженню тимчасових координат дій і подій,
відображує виробничі процеси і області критичних рішень для галузей
(підприємств, регіонів).
Встановлено, що використання цього методу пронизує усі сфери діяльності
на підприємстві - від науково-дослідної роботи до виробництва високоякісної
тваринницької продукції, формування і впровадження інноваційних кластерів,
створення масштабних обсягів виробництва наукомісткої конкурентоспроможної
на внутрішньому і зовнішньому ринках продукції. Тут же слід відмітити про
цінність технологічного пакету, котрий включає функціонально-пов‘язану
сукупність технологій (володіють системними властивостями), що забезпечують
дієвість ефективних форм відслідковування і прогнозування технологічного
розвитку тваринництва.
Немало важливе значення має використання комплексних методів
економічного обґрунтування розміщення виробництва і розвитку галузей
тваринництва. У першу чергу необхідно відмітити:
- економіко-географічне картографування, яке забезпечить можливість
наочно спостерігати за розміщенням (розраховувати ефективність) об‘єктів
тваринництва на спеціальних картах;
- районне планування – доцільно застосовувати при проектуванні
розміщення виробництва різних видів тваринницької продукції на рівні
конкретного регіону;
- економіко-математичне моделювання, основою якого є системний підхід,
що відображує характер і особливості просторового розміщення і функціонування
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компонентів територіальних утворень (розміщення виробничих запасів і
потужностей, транспортна задача);
-

методи

розрахунку

економічної

ефективності

виробництва

слід

використовати з метою обчислення найбільш важливих економічних показників
(матеріаломісткість,

фондомісткість,

показники

техніко-технологічного

оновлення виробництва і економічної модернізації тваринництва, працемісткість,
виробничі витрати і терміни їхньої окупності, продуктивність праці, собівартість і
ефективність виробництва інноваційної продукції, рентабельність виробництва.
На особливу увагу заслуговує метод аналізу ситуації в галузі тваринництва
та конкуренції в ній, заснований на викладках попередньо розглянутого
комплексу методів. Перш за все при визначенні стратегії його економічної
модернізації і розвитку важливо провести дослідження специфіки галузі (стан,
привабливість, види продукції, перелік її споживачів, законодавче регулювання
виробничої діяльності, прибутковість галузей, стан модернізаційних змін),
створення умов для ефективного функціонування у конкурентному середовищі.
Вважаємо, що у період проведення такого роду досліджень при допомозі
різних методів виявляються науково-технічні і техніко-технологічні тенденції,
характерні для економічної модернізації тваринництва, а також здійснюється
порівняння можливостей галузі з досягненнями її конкурентів. На основі цього
розробляється стратегія модернізації тваринництва, у середовищі якої формується
розмір бюджету, його структура, планується спільна робота з іншими галузями
підприємств, визначаються обсяги придбання нових фермських машин і
обладнання та виробництва інноваційних видів тваринницької продукції.
2.3. Системний підхід до формування стратегічної моделі економічної
модернізації та ефективного розвитку тваринництва
Для сучасних сільськогосподарських підприємств нового типу характерний
трансформаційний період, а тому вони орієнтовані на виживання і намагаються
забезпечити за рахунок модернізації виробництва продовження своєї діяльності
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практично у нестабільних ринкових умовах. При стабілізації ринкових відносин
між суб‘єктами господарювання важливим стратегічним завданням є створення
організаційно-економічних умов для модернізації і ефективного розвитку
тваринництва з метою повного забезпечення населення якісною, високопоживною
тваринницькою продукцією. Окрім цього зазначимо, що тваринництво, як складна
виробнича система, буде функціонувати стійко, якщо всі чинники виробництва
будуть збалансовані, а сама галузь буде супроводжуватися правовим і фінансовим
забезпеченням.
Формування стратегічної моделі (системи) модернізації і ефективного
розвитку тваринництва не є випадковим, оскільки воно є однією із стратегічних
галузей сільського господарства, яка у межах своїх можливостей визначає рівень
продовольчої безпеки країни, соціально-економічні умови життя і якість
харчування населення та його здоров‘я. Водночас система характеризує собою
визначене ціле, яке включає сукупність закономірно пов‘язаних частин, що
функціонують у єдиному і тісному взаємозв‘язку з метою досягнення поставлених
цілей підприємств конкретних регіонів.
З

метою

детального

вивчення

існуючих

закономірностей

і

трансформаційних змін у будь якій системі та виявлення їхніх позитивних і
негативних наслідків важливо враховувати особливості за якими взаємодіють
основні складові частини системи, особливо виробничої. Для досягнення цієї мети
необхідно скористатися методом (сукупність правил і прийомів теоретичного
дослідження та практичного здійснення певного процесу) системного аналізу.
Зазвичай системний підхід не забезпечує отримання готових рішень, а лише
вказує на логіку або стратегію їхнього пошуку. При цьому визначається загальна
кількість (n) елементів (у нашому випадку галузей, підгалузей) в системі та
максимальне число (Кmax) можливих зв‘язків між ними за таким виразом: К max = n
(n-1). Це дає можливість визначити максимальне число (С max) різних станів
(трансформаційних змін) системи:
Сmax = 2

n (n-1)

(2.14)
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Під системою тваринництва розуміється ефективно функціонуючий
комплекс взаємозалежних і взаємообумовлених виробничою спеціалізацією
тваринницьких галузей різних за складом, розмірами і технологією виробництва
продукції, але заснованих на науково обґрунтованих технічних, організаційноекономічних,

зоотехнічних

і

ветеринарних

видах

діяльності.

А

тому

удосконалення діяльності такої системи буде залежати від організації відтворення
стада, племінної справи і інтенсивності виробництва продукції, формування
кормової бази і використання сучасних типів годівлі сільськогосподарських
тварин.
Складність існуючої до цих пір ситуації обумовлюється збитковістю
виробництва м‘яса усіх видів, молока та іншої продукції за рахунок низької
продуктивності худоби і птиці, значного коливання цін на ринку продукції і
неефективного економічного механізму державної підтримки тваринництва. У
кінцевому підсумку все це призводить до пониження рівня мотивації і
зацікавленості керівників та працівників у подальшому розвитку тваринництва і,
тим більше, його економічної модернізації. Узагальнення результатів дослідження
забезпечує теоретичне підґрунтя для визначення основних чинників, що
впливають на ефективність функціонування тваринництва:
розміщення худоби і птиці на територіях регіонів з багатими природними
ресурсами;
оптимальна

структура

стада

з

великою

часткою

племінних

і

високопродуктивних сільськогосподарських тварин і птиці;
формування міцної кормової бази, високопоживних кормових раціонів,
раціональний розподіл кормових ресурсів і харчових добавок;
залучення різних видів інвестицій для забезпечення стабільного розвитку
тваринництва;
збільшення

обсягів

виробництва

конкурентоспроможної

продукції

тваринництва за рахунок проведення модернізації виробничих процесів і
широкого впровадження сучасних технологій;

129

покращення функціональних можливостей внутрішніх ринків збуту
продукції тваринництва;
створення нових, відновлення і налагодження роботи раніше діючих
переробних підприємств, розміщених на сільських територіях;
формування мережі ринків живих тварин;
розвиток міжрегіональних інтеграційних процесів.
Основною стратегічною метою модернізації є технічне оновлення застарілої
матеріальної бази виробництва; скорочення частки сировинних галузей;
збільшення числа наукомістких, високотехнологічних галузей формування
інноваційної моделі розвитку тваринництва. Стратегія сприяє визначенню
основних напрямів і засобів досягнення цілей зміцнення, зростання і забезпечення
виживання підприємств у довгостроковій перспективі, концентруючи свої зусилля
на певних пріоритетах [126].
Важливим інструментом у розробці стратегічних програм розвитку
тваринництва

виступають

технологічні

платформи,

які

поєднують

нові

досягнення держави, бізнесу і науки. Водночас у Європейському Союзі вони
формують і поєднують пріоритети технологічного розвитку, регуляторних та
фінансових інституцій для розвитку стратегій новітніх технологій [331].
Досягненню стратегічних цілей і корекції пріоритетів передують такі
основні програмні заходи:


необхідність формування продовольчих запасів держави за рахунок

збільшення обсягів виробництва тваринницької продукції;


посилення вимог до системи її сертифікації і стандартизації;



забезпечення високої якості та безпечності харчових продуктів;



налагодження ринкових інтеграційних відносин між виробниками і

підприємствами, що переробляють продукцію тваринництва.
Зазвичай

при

урахуванні

пріоритетних

завдань,

що

стоять

перед

керівниками господарств, які спеціалізуються на виробництві тваринницької
продукції, у першу чергу виникає потреба у методології формування і розробці
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стратегії модернізації та перспектив розвитку (знаходиться під впливом чинників
внутрішнього і зовнішнього середовищ) тваринництва.
Розробка стратегічної програми базується на формуванні виробничої
(перелік цілеспрямованих завдань по нарощуванню генетичного потенціалу,
виробничих потужностей і матеріально-технічного забезпечення виробничого
процесу, отримання максимального прибутку), функціональної (організація
виробництва продукції, трудового процесу і соціального захисту працівників) і
фінансової

(визначення

фінансових потреб,

результатів і

вибір джерел

фінансування) стратегій. Дуже часто при встановленні взаємодії підприємств
(галузей)

із

зовнішнім

середовищем

виникає

потреба

провести

аналіз

(використовуючи вказані в роботі методи дослідження) позитивних і негативних
сторін їхньої діяльності у складних ринкових умовах господарювання. Оцінка і
структурування інформації, особливостей та чинників, що безпосередньо
впливають на модернізацію і сучасний етап розвитку тваринництва, проводилася
з

використанням

засобів

сучасних

інформаційних

технологій,

методів

математичного моделювання виробничих процесів із застосуванням комп‘ютерної
техніки, методичних підходів SWOT і PEST-аналізу.
Вони дають

змогу визначити переваги,

можливості,

пріоритети

і

спрогнозувати загрози для подальшого ефективного розвитку тваринництва. Ці
методи та їхні складові елементи сприяють вивченню чинників зовнішнього і
внутрішнього

середовищ,

що

впливають

(позитивно,

негативно)

на

функціонування тваринництва, виявлення тенденцій та вибір стратегії його
подальшого розвитку (рис. 2.13).
Основними складовими моделі SWOT – аналізу є сили (переваги
підприємства), слабкості (недоліки), можливості (сприятливі чинники для
успішної роботи), загрози (несприятливі чинники для роботи підприємства) [83,
с.57]. Слід зазначити, що при розробці стратегії і формуванні складових сильних і
слабких сторін у функціонуванні тваринництва, його можливостей (малі, помірні,
сильні) і загроз (легкі, важкі, руйнівні) до цих пір чітко визначеної класифікації
чинників зовнішнього і внутрішнього середовища кожного підприємства і,
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зокрема, тваринництва не існує, оскільки дуже проблематично виокремити ті з
них, які рідко перетинаються, порушуючи можливість використання стандартного
підходу до проведення дослідження.
Сила впливу на модернізацію і розвиток:

наявність переваг
(сили)

сприятливі чинники
(можливості)

несприятливі
чинники
(загрози)

Зовнішнє середовище

існуючі недоліки
(слабкості)

негативна

Тваринництво

Внутрішнє середовище

позитивна

Рис. 2.13. Схема основних складових елементів формування матриці SWOT –
аналізу (авторська розроблка)
Слід зазначити, що проведений SWOT – аналіз дозволить виявити реальну
здатність здійснення модернізації і розвитку тваринництва у тому випадку, коли
будуть ураховані усі елементи сильних сторін і можливостей, виконаний
комплекс заходів подолання слабостей і загрозливих ситуацій. Особливо важливо
реалізувати можливості інтенсивного, коопераційно-інтеграційного розвитку у
межах його регіональної діяльності, економного використання виробничих
ресурсів, впровадження інноваційних розробок (54,7% опитуваних працівників
дали позитивну відповідь на цей захід), розширення сфер діяльності на ринках
нових видів тваринницької продукції.
У кінцевому підсумку, виявлені під час проведення аналізу, можливості і
загрози формуються у групи (компоненти матриці) за ступенем і вірогідністю
впливу на функціонування тваринництва, а після встановлення між ними зв‘язків
визначається чотири поля з можливими комбінаціями елементів, які будуть
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використані при розробці стратегії модернізації і розвитку тваринництва у
сільськогосподарських підприємствах України (табл. 2.3).
Таблиця 2.3
Основні складові елементи матриці SWOT – аналізу
розвитку тваринництва
ТВАРИННИЦТВО

Внутрішнє середовище

- наявність сучасних ферм,

Можливості

технологій і обладнання;
- оптимальна площа кормових
угідь;
- міцна кормова база;
- високий рівень
структурованості племінних
тварин і птиці;
- значні переваги перед
конкурентами із-за стабільного
попиту на продукцію;
- висококваліфікований
кадровий склад спеціалістів і
працівників;
- високий рівень мотиваційної
діяльності.

- державна підтримка і
інтенсивний розвиток основних
галузей тваринництва;
- оптимізація структури стада
тварин і птиці;
- економне витрачання усіх
видів виробничих ресурсів
-налагодження
інвестиційної,
цінової і податкової політики;
- розвиток переробних
підприємств;
- зміцнення коопераційноінтеграційних зв'язків;
- ліквідація наслідків екологічно
забруднених територій.

Слабкості

Загрози

- повна (часткова) відсутність
грошових коштів на придбання
інноваційних технологій
та реконструкцію фізично
зношених машин і обладнання;
- неможливість оновлення
стада високопородними
тваринами;
- низька якість кормових
ресурсів та значні їх втрати
при заготівлі і зберіганні;
- невисокий рівень
конкурентоспроможності
продукції
- низька заробітна плата
занижує рівень мотивації до
праці.

- прискорення темпів
інфляційних процесів;
- не прогнозована бюджетна
політика;
- відсутність державного
фінансування модернізації і
екологізації виробництва;
- відсутність ринку інноваційних
продуктів;
- нерозвиненість ринкової
інфраструктури;
- відсутність постійних
споживачів продукції;
- відсутність власних селекційногенетичних баз для нарощування
поголів‘я високопродуктивних
тварин.

Джерело: розроблено автором

Зовнішнє середовище

Сильні переваги
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Потребують особливої уваги проблемні питання розширення та пошук
нових ринків збуту тваринницької продукції, особливо молочної і м‘ясної, захисту
внутрішнього продовольчого ринку від неякісного імпорту різних тваринницьких
продуктів, створення власних регіональних селекційно-генетичних баз для
постійного нарощування худоби і птиці шляхом міжпородного схрещування
різних вітчизняних молочних порід та обсягів виробництва продукції.
Варто зазначити, що такі дослідження у більшості випадків проводяться
практично на основі узагальненої, неповної і недостатньо точної інформації. А
тому пропонується аргументувати отримані наукові позиції шляхом узагальнення
даних, безпосередньо отриманих за результатами соціологічного опитування
(додатки А, Б), проведеного на протязі 2015р. на 1175 підприємствах 9 областей
(Хмельницька,

Вінницька,

Чернівецька,

Черкаська,

Тернопільська,

Івано-

Франківська, Львівська, Київська, Полтавська) України.
Хоча за останні роки у цих областях спостерігається зростання обсягів
виробництва окремих видів продукції, але у той же час погіршується її структура,
яка не завжди відповідає потребам населення кожного регіону, а при
використанні застарілих традиційних технологій знижується якість молочної і
м‘ясної продукції. У результаті на поставлене керівникам підприємств запитання
«На якому рівні розвитку у Вашому господарстві знаходиться тваринництво?»,
12,4% респондентів вказали на високий рівень, 16,5% – достатній, 28,4% –
середній, 20,6% – поганий і 22,1% – занедбаний. Більше того 48,5% респондентів
вважають, що покращити стан справ у тваринництві спроможна модернізація
виробничих процесів, 24,3% – не зовсім впевнені у позитивних результатах і
27,2% із них вказали на неможливість добитися конкретних змін (додаток А).
Все це викликає необхідність обґрунтувати такого роду стратегію, яка буде
передбачати зростання обсягів виробництва і реалізації продукції та прибутку,
збереження

досягнутих

позитивних

результатів

у

випадку

нестабільної

виробничої ситуації. Надалі, після формування переліку елементів матриці SWOT
– аналізу, пропонуємо алгоритм розробки моделі стратегії економічної
модернізації і розвитку тваринництва (рис. 2.14).
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Мета і завдання модернізації і розвитку тваринництва
Проведення детального і усестороннього SWOT-аналізу
галузі, чинників внутрішнього і зовнішнього середовищ
Визначення конкурентних можливостей, наявності власних
ресурсів, генетичного і кадрового потенціалу, виробничих
потужностей і мотиваційної спрямованості
ні

передумови
сприятливі
так

Розробка програм і вибір напрямів досягнення визначеної
мети та виконання поставлених завдань
ні

досягнуто
так

Формування стратегії і розробка комплексу заходів, що
спрямовуються на її успішну реалізацію
Реалізація і контроль за виконанням основних положень
стратегії
виконано

ні

так

Оформлення звітних матеріалів за кінцевими
результатами реалізації стратегії
Рис. 2.14. Алгоритм формування моделі стратегії економічної модернізації і
розвитку тваринництва (авторська розробка)
Формування стратегії економічної модернізації і розвитку тваринництва
повинно передбачати урахування таких складових:
- наявність сільськогосподарських тварин і сучасних тваринницьких ферм;
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- ринкові можливості задоволення внутрішніх і зовнішніх потреб населення
у тваринницькій продукції;
- наявність виробничих і трудових ресурсів;
- існуючі особливості технології виробництва продукції тваринництва,
вирощування, відтворення і годівлі тварин та птиці;
- власні можливості і прагнення працівників, стан їхньої мотивації до
технологічного переоснащення та втілення новаторських ідей у модернізацію
тваринництва;
- наукове забезпечення інноваційних процесів у розвитку племінної роботи;
- взяті керівниками зобов'язання перед працівниками про забезпечення
конкурентоспроможності його основних галузей.
Відтак, при розробці стратегії передбачається визначення завдань,
створення організаційно-економічних умов і вибір найоптимальніших шляхів
сприяння ефективному розвитку тваринництва для забезпечення населення
якісною і доступною органічною продукцією. Отже, формування стратегії
модернізації і розвитку тваринництва характеризується послідовною реалізацією
ряду взаємозв'язаних етапів (рис. 2.15). Кожен з цих етапів є системою
конкретних дій, що складаються з багатьох взаємозв'язаних елементів, які можуть
бути реалізовані за допомогою різних методів (PEST – аналіз, аналіз галузі, SWOT
– аналіз і ін.) таким чином:
- необхідно провести моніторинг стану матеріально-технічної бази,
тваринницького устаткування, організації виробничих процесів у основних
галузях

тваринництва,

забезпечення

виробничими

ресурсами,

трудовим

потенціалом;
- слід визначити основні принципи і правила модернізаційної політики, що
проводиться у цей час на підприємстві;
- розробити систему тих заходів, які складуть основу формування
стратегічної програми модернізації і подальшого розвитку тваринництва у
сучасних ринкових умовах господарювання;
- необхідно розробити і реалізувати пропозиції по стимулюванню
працівників, які прийматимуть участь у модернізаційних процесах.
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Дослідження внутрішнього і зовнішнього середовищ

Визначення мети і
завдань

Розробка стратегії і
регіональних програм

Поетапне виконання
стратегії
модернізації
Контроль виконання і оцінка кінцевих
результатів
Рис. 2.15. Основні етапи формування стратегії модернізації
(авторська розробка)
Наступним кроком повинна стати розробка внутрішніх нормативних
документів, які фіксують процес розробки стратегії модернізації галузей
тваринництва.

Завершальним

етапом

є

процес

впровадження

стратегії

модернізації, згідно сформованої програми, а також навчання працівників
працювати у середовищі використання на підприємстві сучасних технікотехнологічних технологій. Такий порядок формування стратегії модернізації є
досить специфічним, хоча він дає можливість сформувати комплекс різних
варіантів її змісту з метою вибору конкретної концепції модернізаційних
перетворень та передбачити стратегічні альтернативи залучення усіх необхідних
елементів виробничої системи, використовуючи набутий досвід тваринників та
їхні наукові передбачення можливих змін (ринкової кон'юнктури, структури
модернізаційних засобів, конкурентної боротьби). Завдяки цьому можна
ініціювати напрацювання функціональних і взаємодоповнюючих напрямів
(повинні

відображувати

стратегічні

можливості

росту

і

прибутковості)

модернізаційних змін з подальшим спрямуванням їх на постановку мети і
виконання завдань (сформувати модель) економічної модернізації виробничої
діяльності галузей тваринництва (рис. 2.16).
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА

Збільшення виробництва
та самозабезпечення
внутрішнього попиту на
продукти тваринного
походження

Забезпечення продовольчої
безпеки та покращення
продуктової структури
харчування населення

Посилення
інноваційної
складової розвитку
галузі тваринництва

Оцінка ефективності модернізації і розвитку галузі за стратегічними
програмними напрямами та вигідність внесених пропозицій для
сільського і міського населення, працівників тваринництва,
керівників і спеціалістів підприємств

Фінансово-економічний:
ефективне використання власних,
запозичених і бюджетних коштів;
раціональне витрачання ресурсів і
грошових коштів; підвищення рівня
прибутковості.
Інвестиційно-інноваційний:
зацікавлення інвесторів у проведенні
модернізації; залучення інвестицій для
виробництва інноваційної продукції;
підвищення рівня мотивації інвесторів
до впровадження ефективних
інноваційних проектів.

Механізми реалізації

Економічні:
покращення потенційних можливостей;
економічна модернізація виробництва;
повна окупність виробничих ресурсів;
зниження собівартості продукції;
прибутковість виробництва.

модернізації і розвитку

Організаційні:
налагодження діяльності виробничих
процесів; раціональне використання
генетичного потенціалу тварин,
сучасних технологій, виробничих і
трудових ресурсів; організація
виробництва інноваційної продукції.

Напрями забезпечення розвитку

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ ЧИННИКІВ
Соціальні: високий рівень
матеріального забезпечення;
зростання професійного рівня
працівників; належний рівень
добробуту і якості життя
працівників.
Екологічні:
безпечне навколишнє природне
середовище; раціональне
використання природних ресурсів;
екологічна модернізація
виробництва.
Техніко-технологічний:
придбання сучасної техніки і
обладнання; раціональне
використання матеріальних
ресурсів; налагодження
технологічних ліній виробництва
нових видів продукції.
Соціально-трудовий: покращення
соціально-трудових відносин і
партнерських взаємозв‘язків;
підвищення матеріальної
винагороди за кінцеві результати
праці; соціальний захист
працівників.

Результати впровадження і реалізації стратегії: демографічна стабільність, оптимальність
пропорцій у сфері праці, інтенсивний інноваційний розвиток, ритмічність роботи модернізованих
виробничих процесів, збільшення обсягів виробництва якісної і екологічно-безпечної продукції,
висока прибутковість і рентабельність тваринницьких галузей.

Рис. 2.16. Модель структурних складових стратегії економічної модернізації і
розвитку тваринництва (авторська розробка)
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Можна побачити, що кожна із названих складових моделі відіграє свою
конкретну роль у дієвості траєкторії стратегії економічної модернізації
тваринництва з метою перетворення його у ефективну і конкурентоспроможну
галузь, яка здатна задовольнити потреби працюючих і усього населення у його
продукції на основі раціонального використання генетичного потенціалу тварин,
індустріальних технологій і виробничих ресурсів.
Слід зазначити, що в основі реалізації стратегії знаходиться питання
формування комплексної системи завдань, які зможуть сприяти досягненню
стратегічного бачення сталого розвитку кожної області країни, де гармонійно
будуть поєднуватися модернізація, інвестиції, інновації, екологічне довкілля.
Вважаємо,

що

стратегію

модернізації

тваринництва

не

доцільно

ототожнювати з державними програмами і планами розвитку через ряд
особливостей галузі, стан розвитку якої відчутно впливає на економічний
потенціал аграрної сфери країни а також майже на всі галузі суспільного
виробництва. Пропонується розглядати модернізаційні перетворення в галузі
тваринництва як цілеспрямовану стратегію організовану у систему цілей, завдань,
методів, напрямів та механізмів забезпечення її реалізації, навколо якої мають
формуватися законодавчі ініціативи, що призведуть до якісних змін в питаннях
продовольчого забезпечення населення України. Адже тільки ефективна
економічна модернізація на інноваційних засадах формує платформу для технікотехнологічного оновлення виробництва, послаблення та ліквідацію кризи
організаційної структури, підвищення ефективності управлінських рішень та
запит на масштабне впровадження інновацій.
Запропонована

стратегічна

модель

дасть

можливість

забезпечити

здійснення модернізаційних змін, енергетичну та продовольчу безпеку.
За

результатами

проведеного

аналізу

встановлено,

що

основною

конкурентоспроможною продукцією залишаються м'ясо і яйця птиці та частково
молочні продукти. А тому при розробці стратегії модернізації тваринництва дуже
важливо знайти ті підходи і методи, які б забезпечили прийняття керівництвом
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правильних стратегічних рішень, а поєднання професійних знань з досвідом
працівників структурних підрозділів – її реалізацію.
Отже,
ефективного

дослідження
розвитку

виробничої

тваринництва

діяльності

та

визначення

напрямів

базується

на

розробленій

автором

стратегічній програмі і її складових елементах, які враховують нові тенденції і
зміни в економічних та соціальних відносинах, що існують при впровадженні
модернізації

виробничих

процесів

та

виробництві

інноваційних

видів

тваринницької продукції.
При розробці заходів формування стратегії кожне підприємство (бажано
перевагу надавати високоприбутковим і найбільш стійким до впливу на їхню
діяльність різних чинників зовнішнього середовища) регіону повинно урахувати
найбільш важливі пріоритети своєї діяльності (мета, здатність господарювати,
наявність ресурсів, можливість організації прибуткового бізнесу, конкурентні
переваги, ринки збуту продукції і продуктів її переробки). Виконанню
поставлених стратегічних завдань сприяють елементи різних механізмів, що
здатні забезпечити бажані кінцеві результати, в числі яких одне із головних місць
посідає прибутковість виробництва.
Стратегія дає підприємству можливість визначити найбільш привабливий
шлях розвитку тваринництва і створити умови для забезпечення його переваг при
функціонуванні у складних ринкових умовах: адаптація до змін у зовнішньому
середовищі; реалізація проблем ресурсного забезпечення; координування роботи
різних структурних підрозділів; покращення контролю за діяльністю галузі і
наукове обґрунтування стратегії ефективного функціонування підприємств.
Стратегія економічної модернізації і розвитку тваринництва країни повинна
відповідати запропонованій програмі (додаток Е), яка розробляється на певний
період діяльності для кожного окремо взятого регіону (додаток Ж) основними
компонентами якої є:
- відродження великих і середніх господарств, де інтенсивно розвиваються
галузі тваринництва;
- впровадження інноваційних технологій виробництва;
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-

створення

максимально

сприятливих

умов

для

функціонування

тваринницьких міні-ферм (швидше адаптуються до модернізаційних змін);
- покращення якісного складу поголів‘я і повне забезпечення його
високопоживними кормами;
- стабілізація і нарощування обсягів виробництва нових видів продукції,
особливо галузі молочного скотарства для задоволення потреб населення в молоці
і молочних продуктах;
-

забезпечення

державної

дотаційної

підтримки

основних

галузей

тваринництва.
Програма спрямовується на створення належних умов для збільшення
виробництва конкурентоспроможної тваринницької продукції усіх видів у тих
обсягах, які забезпечують науково обґрунтовані норми її споживання населенням
та нагромадження експортних ресурсів. Програма кожного регіону дає
можливість визначити основні пріоритети у галузі тваринництва, які потребують
першочергової державної підтримки з урахуванням ситуацій ринкової економіки
та вимог СОТ, адаптації чинного законодавства до європейських нормативів,
удосконалення уже діючих у даний час державних програм і економічних
механізмів підтримки основних галузей.
Розробка і реалізація стратегії економічної модернізації і розвитку
тваринництва потребує забезпечення дієвості системи, яка б виконувала,
відповідно до запропонованої програми, найбільш важливі функції: визначальну
(визначення цілей, проблем модернізаційних змін і напрямів розвитку);
координуючу (формування і ефективне використання виробничих ресурсів,
підвищення рівня зацікавленості учасників у організації виробничих процесів);
стимулюючу (стимулювання активної участі працівників у здійсненні різних
видів процесів); інноваційну (впровадження інноваційних розробок, інновацій у
сфері праці, виробництво нових видів продукції).
Передбачається, що реалізація стратегічної програми повинна відбуватися
шляхом

урахування

попередньо

розроблених

заходів,

які

стосуються

удосконалення механізму дії законодавчих матеріалів, державної фінансової
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підтримки, залучення різних видів інвестицій у будівництво нових і модернізацію
існуючих тваринницьких міні-ферм, комплексів, відгодівельних блоків, доїльних
залів, вигульних площадок та налагодження рівнозначності паритету цін між
промисловою продукцією і продукцією тваринництва.
Слід зазначити, що програма базується на основних принципах, що
викладені в Державній цільовій програмі розвитку аграрного сектору економіки
України на період до 2020 року, оскільки вона визначає основні напрями розвитку
галузей тваринництва та механізми їхньої реалізації з метою стимулювання
виробництва тваринницької продукції для задоволення потреб населення у
відповідності з встановленою фізіологічною нормою споживання. Основна мета
стратегічної програми полягає у тому, щоб забезпечити у регіонах стабільність
продовольчої безпеки, формування експортного потенціалу; інноваційний
розвиток, збільшення обсягів валової продукції та високу прибутковість
тваринництва.
Висновки до розділу 2
1. Вважаємо, що ефективний розвиток тваринництва можна забезпечити

шляхом розробки і впровадження науково обґрунтованих стратегій ведення
тваринництва (відновлення генетичного потенціалу тварин, їхнього породного
складу,

підвищення

продуктивності),

ураховуючи

при

цьому природно-

економічні умови кожного регіону, стан кормової бази, удосконалення способів
утримання і годівлі тварин, впровадження високоефективних ресурсозберігаючих
технологій, техніко-технологічного забезпечення тваринницьких ферм, яке поки
що є проблематичним, оскільки не у повній степені відповідає сучасним
ринковим умовам господарювання.
2. Зазначимо, що застосування ряду методів (кореляційно-регресійний,
сценарне планування,

вибіркове соціологічне дослідження,

моделювання,

прогнозування) і методичних підходів дало можливість урахувати основні
особливості модернізаційних перетворень на тваринницьких підприємствах,
виявити зміни у складі генетичного потенціалу, його продуктивності, виробництві
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тваринницької продукції, впровадженні сучасних технологій, фермських машин і
обладнання та спрогнозувати економічні показники інноваційного розвитку
тваринництва у перспективі. Використані науково обґрунтовані і апробовані на
практиці

методи

дослідження

сприяли

розробці

механізму

проведення

економічної модернізації тваринництва за рахунок дотримання принципів
фінансового, техніко-технологічного, інвестиційно-інноваційного забезпечення та
державного регулювання цих видів діяльності.
3. З‘ясовано, що використання різних наукових методів, прийомів і
комплексного системного підходу для проведення дослідження проблем
регіональних
обґрунтування

модернізаційних
процесу

перетворень

формування

можливе

стратегії

тільки

економічної

на

основі

модернізації

тваринництва. Окрім цього ефективність виробничо-господарської діяльності
тваринництва в ринкових умовах господарювання також обумовлюється науковообґрунтованим формуванням стратегії з метою забезпечення раціонального
використання ресурсного потенціалу та конкурентних переваг його розвитку. А
тому при інтерпретації поняття стратегії, яка є основою стратегічного планування,
було виявлено різноманіття його трактування, що свідчить про складність і
актуальність її використання при структурних трансформаціях економічних
систем.
4. Вважаємо, що використання сучасних моделей і методів дозволяє
забезпечити здійснення самого процесу економічної модернізації (ретельно
планується і реалізовується), прогнозування розвитку і використання технологій;
оцінити конкретний характер науково – технологічного напряму, рівень
економічних і соціальних заходів щодо впровадження нових технологій;
зосередитися на низці ще не вирішених до цих пір проблем заради майбутніх
орієнтирів для підприємств і їхніх галузей конкретного регіону.
5. Доведено, що функціонування і інноваційний розвиток тваринництва
відображає його стратегія, основні складові якої заснованані на програмних
принципах якісних змін на виробництві, що здатні забезпечити його сталий
розвиток за рахунок покращення конкурентоспроможних параметрів виробництва
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тваринницької продукції. Слід зауважити, що розробка стратегії модернізації і
розвитку тваринництва повинна охоплювати всю його діяльність у внутрішньому
і зовнішньому середовищі та віддзеркалюватися шляхом поєднання економічного
зростання, оновлення і продовольчої безпеки. Усе це потребує удосконалення
процесу формування науково - обґрунтованої стратегії модернізації його галузей
шляхом широкого залучення спеціалістів підприємств, які на власному досвіді
достеменно орієнтуються у проблемах становлення і розвитку тваринництва.
6. Дослідження діяльності тваринництва сприяло виокремленню тих
чинників, які найбільш суттєво впливають на виконання заходів стратегії
модернізації виробництва і розвитку галузі: бажання і здатність впровадження
різних

видів

нововведень;

наявність

необхідних

ресурсів;

можливість

використання власних і залучених грошових коштів; використовувані технології і
необхідність їхньої модифікації; стан та налагодження мотиваційної роботи щодо
проведення модернізації галузей тваринництва. А тому реалізація цих заходів, як і
багатьох інших складових, дала можливість сформувати сильні і слабкі сторони,
можливості і загрози стосовно впровадження у життєдіяльність підприємств
кожного регіону стратегії економічної модернізації і розвитку тваринництва.
7. Вважаємо, що подальший розвиток тваринництва буде залежати від повної
реалізації заходів стратегічної програми стосовно збільшення обсягів і
забезпечення беззбиткового виробництва продукції підприємств різних форм
господарювання, державної підтримки спеціалізованих на виробництві м‘яса і
молока

господарств,

стимулювання

росту

ефективності

виробництва

високоякісної продукції, модернізації устаткування при виробництві і переробці
продукції тваринництва.
Результати дослідження опубліковані автором у джерелах [ 133,142,146,159, 338].
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РОЗДІЛ 3
ОЦІНКА СТАНУ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО І ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЙОГО
ПРОДУКЦІЄЮ
3.1. Стан і тенденції економічного розвитку тваринництва та
виробництва тваринницької продукції
У сучасних ринкових умовах господарювання тваринництво виступає
однією з основних і значущних галузей сільського господарства, оскільки
забезпечує населення поживними видами продовольства, а підприємства харчової
промисловості - сировиною. Зокрема, тваринництво, як одна з найбільш важливих
галузей аграрного сектора, забезпечує виробництво різноманітних дієтичних,
вітамінізованих і висококалорійних (містять 30% калорій і 60% білку) продуктів
тваринного походження, які використовуються для харчування населення і
формування експортного потенціалу. З‘ясовано, що за рахунок тваринницької
продукції людина задовольняє на 40-50% потреби в продуктах харчування [97].
Однак, кількість поголів‘я сільськогосподарських тварин поки що повністю
не стабілізувалося, але темпи його скорочення дещо уповільнилися, оскільки
керівники і спеціалісти аграрних підприємств

усвідомили,

що подальше

скорочення поголів'я худоби сприятиме негативним змінам у структурі і
використанні кормових ресурсів, засобів виробництва і трудових ресурсів. Поряд
з цим спостерігаються значні відмінності у кількості голів утримання худоби і
птиці у господарствах різних категорій, де в основному перевагу отримують
господарства населення (табл. 3.1).
За проведеними розрахунками найбільше поголів‘я сільськогосподарських
тварин утримувалося в 2016р. у господарствах населення за винятком свиней і
птиці. При цьому частка корів у загальному числі худоби в сільськогосподарських
підприємствах складала 39,9%, а у господарствах населення – 65,8%. У
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господарствах населення утримувалося 46,5% свиней, овець і кіз – 85,8%, птиці –
45,5%, великої рогатої худоби – 67%, корів – 77%, тобто селяни в основному
Таблиця 3.1
Чисельність поголів’я сільськогосподарських тварин і птиці
у господарствах України
Види поголів‘я, роки
Усі категорії господарств,
тис.голів:
2010
2016
у%
з них: сільськогосподарські
підприємства:
2010
2016
у%
господарства населення:
2010
2016
у%

Велика у т.ч.
рогата корови
худоба

Свині

Вівці і
кози

Птиця усіх
видів

4494,4

2631,2

7960,4

1731,7

203839,8

3682,3
81,9

2108,9
80,1

6669,1
83,8

1314,8
75,9

201668,0
98,9

1526,4

589,1

3625,2

298,4

110561,3

1213,9
79,5

484,6
82,3

3565,9
98,4

187,2
62,7

109822,5
99,3

2968,0

2042,1

4335,2

1433,3

93278,5

2468,4
83,2

1624,3
79,5

3103,2
71,6

1127,6
78,7

91845,5
98,5

Джерело: [274, с.134]

акцентують увагу на утриманні корів для виробництва молока на продажу і для
своїх власних потреб. Водночас у сільськогосподарських підприємствах із
загального поголів‘я тварин велика рогата худоба складала у 2016р. 33%, з них
корови – 23%, тоді як у 2010р. – відповідно 34 і 22,4%.
Найбільш ефективною і прибутковою галуззю тваринництва є свинарство
(друга за значенням галузь), яке забезпечує населення цінними продуктами
харчування (м'ясо і сало) та побічною сировиною. В основному поширеною
породою є велика біла (понад 80% поголів‘я), яку розводять в усіх регіонах
країни. Із-за своєї скороспілості і багатоплідності свині (породи полтавська,
миргородська і українська) за досить короткий період забезпечують населення
більшою кількістю м'яса, ніж інші сільськогосподарські тварини. А тому
стверджується, що свинарство має набагато більше можливостей [39, с.213] для
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інтенсивного розвитку і модернізації виробничих процесів. Позитивним є те, що
свині мають значну забійну масу (молодняк 70–75 %, дорослі тварини 80–85 %), а
за калорійністю свинина (1кг містить 2500 калорій) перевершує яловичину і
баранину [12, с.12].
Якщо в Україні у 2000р. в усіх категоріях господарств налічувалося 7652,3
тис. гол свиней, то у 2016р. – 6669,1тис. гол, тобто на 983,2 тис. гол. (на 12,8%)
менше. Частка основних свиноматок у загальній кількості свиней складала
відповідно 7,3 і 6,3%. Скорочення поголів‘я свиней відбувалося в основному за
рахунок господарської структуризації, тобто зменшення кількість крупних
комплексів (більшість із них банкрутували) при зростанні дрібних ферм. Зокрема,
у

даний

час

3565,9

тис.гол.

свиней

вирощується

і

відгодовується

у

сільськогосподарських підприємствах, з них у фермерських господарствах – 273
тис. голів. Найбільше поголів‘я свиней утримується у сільськогосподарських
підприємствах Донецької (418,5 тис.гол.), Дніпропетровської (325,7 тис.гол.) і
Київської

(339,9

тис.гол.),

а

у господарствах

населення

–

Вінницької

(248,9тис.гол.) і Закарпатської (233,5 тис.гол.) областей.
Вагоме місце серед галузей тваринництва займає птахівництво (кури,
індички, качки, гуси, цесарки, перепілки), яке забезпечує населення дієтичними і
високопоживними продуктами харчування (м‘ясо і яйця) з гарними смаковими
якостями. Якщо у 2000р. у господарствах усіх категорій нараховувалося 123,7
млн.гол. птиці, у 2010р. – 203,8 млн.гол., то у 2016р. – 201,7 млн.голів або ж в 1,6
рази більше. Враховуючи ту ситуацію, що вирощування різних видів птиці
пов‘язане з меншими виробничими витратами (порівняно з іншими галузями), але
характеризується високою продуктивністю, короткими термінами її утримання і
визначеними ринками збуту продукції, то господарства сільського населення (на
них припадає 45,5% загального поголів‘я і найбільше (30,7%) у Вінницькій
області) в основному зацікавлені у веденні такого роду бізнесової діяльності з
орієнтацією її на міських споживачів.
Практично

до

1990р.

тваринництво

зосереджувалося

у

сільськогосподарських підприємствах, а з 2000 р. основними виробниками
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продукції тваринництва виступають дрібнотоварні господарства населення, але це
у свою чергу потребує особливої і своєчасної уваги під час проведення
селекційно-племінної роботи та ветеринарно-профілактичних заходів. А тому
якщо порівняти чисельність поголів‘я з попереднім роком, то воно зменшилося за
усіма видами тварин по усіх категоріях господарств.
За останні роки уже спостерігаються певні позитивні зрушення у кількості
поголів‘я худоби і в інших (не згаданих вище) областях країни (табл. 3.2).
Таблиця 3.2
Структура поголів’я сільськогосподарських тварин і птиці
в областях України, 2016р.

Види тварин, області

Велика рогата худоба:
Вінницька
Полтавська
Хмельницька
Чернігівська
Львівська
Корови:
Вінницька
Хмельницька
Полтавська
Львівська
Чернігівська
Свині:
Донецька
Київська
Дніпропетровська
Тернопільська
Полтавська
Птиця усіх видів:
Вінницька

Усі
з них
категорії
господар- сільськогос у % до господар у % до
-подарські загаль
-ства
загальств,
ного
тис.голів підприєм- -ного населенства
числа
ня
числа
308,8

88,1

28,5

220,7

71,5

243,9
230,8
196,5
195,3

154,2
71,7
114,8
19,3

63,2
31,1
58,4
9,9

89,7
159,1
81,7
176,0

36,8
68,9
41,6
90,1

157,7

33,3

21,1

124,4

78,9

135,9
127,0
121,3
113,3

28,0
64,3
7,3
46,6

20,6
50,6
6,0
41,1

107,9
62,7
114
66,7

79,4
49,4
94,0
58,9

455,3

418,5

91,9

36,8

8,1

454,8
426,1
422,9
398,6

339,9
325,7
197,8
293,9

74,7
76,4
46,8
73,7

114,9
100,4
225,1
104,7

25,3
23,6
53,2
26,3

27649,3

19159,6

69,3

8489,7

30,7
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Київська
Черкаська
Дніпропетровська
Хмельницька

27517,9
24310,3
18629,9
9078,8

20368,1
19743,6
14614,1
6684,5

Продовження таблиці 3.2
74,0
7149,8
26,0
81,2
4566,7
18,8
78,4
4015,8
21,6
73,6
2394,3
26,4

Джерело: [76; 274, с.136-142]

Можна побачити, що у підприємствах 10 пріоритетних областей (41,7% від
загального їхнього числа) сконцентровано найбільше поголів‘я худоби і птиці
(переважує в основному Вінницька і Київська області), що виступає сприятливою
основою для здійснення модернізаційних процесів на тваринницьких фермах.
Щорічні зміни у ринкових умовах господарювання на підприємствах
кожного регіону зумовлюють появу трансформаційних процесів у основних
галузях тваринництва. У результаті проведення дослідження було встановлено,
що галузево-територіальні трансформації у розвитку тваринництва мають чітко
виражені регіональні особливості, хоча практично в усіх регіонах України
існують необхідні умови для розвитку галузей тваринництва, але вони в
основному диференційовані за природними зонами. При цьому для кожної зони
існують характерні особливості у структурі земельних ресурсів,
кількості

поголів‘я

сільськогосподарських

тварин,

їхнього

загальній

біологічного

потенціалу та населення сільських територій (табл. 3.3).
За отриманими розрахунками розподіл поголів‘я сільськогосподарських
тварин по природно-кліматичних зонах досить різноманітний, хоча значна
кількість тварин утримується у зоні Лісостепу. Щільність поголів‘я худоби і птиці
найбільша у зоні Полісся, особливо свиней і птиці. Спостерігаються помітні
коливання (практично в усіх регіонах природно-кліматичних зон) у навантаженні
сільськогосподарських тварин і птиці у розрахунку на 1000 чоловік постійного
сільського населення, що проживає на цих сільських територіях.
Тому при розробленні заходів з економічної модернізації і розвитку
тваринництва слід ураховувати і не допускати поглиблення регіональних
диспропорцій на підприємствах.
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Таблиця 3.3
Наявність поголів’я сільськогосподарських тварин і птиці у господарствах
усіх категорій природно-кліматичних зон України, на кінець 2016р.
Показники, природно-кліматичні
зони

Велика у т.ч.
Вівці
рогата корови Свині і кози
худоба

Птиця
усіх
видів

Середнє поголів‘я
сільськогосподарських тварин і
птиці у розрахунку на область,
тис.голів:
Полісся

163,5

103,8

259,3

42,1

5674,8

Лісостеп

185,7

99,3

317,4

38,3

12630,8

Степ

108,2

61,1

249,6

84,4

6033,4

18,0
10,4
4,8

11,6
5,6
2,7

44,7
28,1
17,7

4,6
2,1
3,7

2307,4
1868,6
704,8

256

165

417

66

8846

334
251

180
142

594
611

67
194

22687
13683

Припадає у розрахунку на 100 га
відповідних видів земельних угідь,
голів:
Полісся
Лісостеп
Степ
Припадає у розрахунку на 1000
чоловік постійно проживаючого на
сільських територіях сільського
населення, голів:
Полісся
Лісостеп
Степ
Джерело: [274, с.19-21, 63, 133, 134]

Однак, на сьогоднішній день стабільне зростання виробництва різних видів
тваринницької

продукції

зумовлюється

необхідністю

здійснення

повної

модернізації (із-за високого рівня зносу фермських машин і обладнання та
низького коефіцієнту їхнього оновлення) виробничих процесів у пріоритетних
галузях тваринництва на більшості підприємств майже в усіх регіонах країни. У
даному

випадку

підприємствам,

які

спеціалізуються

на

виробництві

тваринницької продукції, варто забезпечити техніко-технологічне оновлення
(розширення, реконструкцію) своїх виробничих потужностей та інтенсивне
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використання прогресивних технологій, що стане основою для підвищення рівня
економічної модернізації тваринництва.
У даний час важливим завданням тваринництва є збільшення виробництва
обсягів продукції, які відповідають рівню забезпечення продовольчої безпеки та
задовольняють потреби населення країни у споживанні продуктів харчування
тваринного походження на рівні встановлених раціональних норм харчування.
Але у період стабілізації ринкових умов господарювання разом зі змінами у
поголів‘ї в обсягах виробництва тваринницької продукції спостерігаються помітні
коливання та зниження рівня її ефективності (табл. 3.4).
Таблиця 3.4
Динаміка виробництва основних видів продукції тваринництва в усіх
категоріях господарств
Роки

м‘ясо (у забійній
масі), тис. т

молоко,

яйця птиці,
млн. шт.
8808,6

вовна, т

2000

1662,8

тис. т
12657,9

2005

1597,0

13714,4

13045,9

3195

2010

2059,0

11248,5

17052,3

4192

2015

2322,6

10615,4

16782,9

2270

2016

10381,5
82,0

15100,4
171,4

2072

2016р. до 2000р.,%

2323,6
139,7

2016р. до 2010р.,%

112,9

92,3

88,6

49,4

3400

60,9

Джерело: [274, с.150]

Можна побачити, що виробництво м‘ясної продукції усіх видів і яєць птиці
мало тенденцію до зростання, але у цей же час обсяги виробництва молока і вовни
скоротилися порівняно з 2000-2010рр. А якщо ж порівняти ці показники із
попереднім роком, то можна спостерігати їхнє зменшення по молоку – на 2,2,
яйцях – на 10, вовні – на 8,7%. Тут же слід зазначити, що у сільськогосподарських
підприємствах частка виробленого м'яса усіх видів у загальному обсязі усіх
категорій господарств склала 64,1%, молока –26,1, яєць – 53,4%. У загальному
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обсязі м‘ясної продукції м'ясо птиці усіх видів складало 50,2%, свинина – 32,2,
яловичина і телятина – 16,2%.
Розглянемо

зміни

у

виробництві

тваринницької

продукції

у

сільськогосподарських підприємствах і господарствах населення (рис. 3.1).
4000
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5000

1500
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3000

1000
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1000

0

0
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2010

2013
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2015

Роки

2016

Вироблено у сільськогосподарських підприємствах, тис.т:
м'яса у забійній вазі
молока
Вироблено у господарствах населення, тис.т:
м'яса у забійній вазі
молока

Рис. 3.1. Динаміка виробництва продукції тваринництва
у підприємствах України
Джерело: Розраховано за даними [274, с. 156]

Ілюстровані дані показують ріст (у 3,4 рази) м'яса усіх видів у
сільськогосподарських підприємствах і зниження обсягів молока на 26,3%.
Водночас у господарствах населення спостерігається зниження цих видів
продукції – відповідно на 31,9 і 14,6%. У цих же господарствах зменшилося
виробництво вовни.
Встановлено, що обсяг виробництва практично усіх видів продукції
тваринництва залежить від наявного поголів'я і продуктивності тварин, їхнього
породного складу і науково-обгрунтованих форм утримання (забезпечують
безперебійний процес виробництва продукції з мінімальними витратами), рівня
забезпечення худоби виробничими приміщеннями, кормами та збалансованими
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раціонами годування. Виникає потреба розглянути рівень виробництва продукції
тваринництва підприємствами різних форм господарювання (табл. 3.5). Отже, тут
Таблиця 3.5
Виробництво основних видів продукції тваринництва
за категоріями господарств
Усі категорії
господарств
Показники
2010р.

з них (2016р.)

2016
до
2016р.
2010,
%

Виробництво,тис. т:
2059,0 2323,6 112,9
м'яса (у забійній
масі)
молока
11248,5 10381,5 92,3
яєць, млн. штук
17052,3 15100,4 88,6
вовни,т

4192

2072

49,4

сільсько
-господарські
підприємства

госпоу % дарства
населен
-ня

у%

1489,9

64,1

833,7

35,9

2705,6

26,1

7675,9

73,9

8067,6

53,4

7032,8

46,6

266

12,8

1806

87,2

Джерело: [274, с.150,156]

спостерігається зменшення обсягів виробництва усіх видів тваринницької
продукції у 2016р. у порівнянні з 2010р. роком за винятком м'яса різних видів.
Розрахунки показали, що найбільша частка виробленого у сільськогосподарських
підприємствах молока припадає на Полтавську (15,8%) і Черкаську (10,9%), а у
господарствах населення – на Вінницьку (8,6%), Львівську (6,7%), Житомирську
(6%) і Івано-Франківську (5,9%) області, але обсяги виробництва молока
порівняно з минулим роком зменшилися практично в усіх господарствах
областей. Щодо виробництва яєць, то на перших місцях знаходяться Київська
(29,2%), Хмельницька (10,7%) і Херсонська (10,4%), а у господарствах населення
– Житомирська (8,1%), Вінницька (7,7%) і Львівська (6,9%) області.
За проведеними розрахунками у господарствах усіх категорій частка
яловичини і телятини у загальному обсязі м'яса складала 16,2%, свинини – 32,2 і
м'яса птиці – 50,2%, тоді як у 2010р. – відповідно 20,8%, 30,7 і 46,3%. За
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розрахунками найбільша частка (64,1%) м'яса усіх видів і яєць (53,4%)
виробляється у сільськогосподарських підприємствах, а молока (майже 74%) і
вовни (87,2%) – у господарствах населення. При цьому у сільськогосподарських
підприємствах найбільше виробляється м‘ясної продукції у таких областях, як
Черкаська (19,6%), Вінницька (19,4%), найменше – Миколаївська (0,3%) і
Закарпатська (0,2%).
Такого роду зміни у виробництві основних видів тваринницької продукції
викликані рядом трансформаційних перетворень і швидкісним процесом
руйнування (а не удосконалення функціональних виробничих можливостей)
великих і середніх спеціалізованих господарств, які у свій час були основними
виробниками тваринницької продукції, а тому сприяли вирішенню будь яких
виробничих питань (погашення кредитів, виплата заробітної плати, розширення
виробничої діяльності, розрахунки за майнові паї і ін.).
Водночас у господарствах населення значно краща ситуація, оскільки
передують по виробництву м'яса Львівська (6,9%), Київська (5,9%), Закарпатська
(5,8%), і Харківська (5,7%) області. Зазвичай господарства населення у сучасних
складних ринкових умовах господарювання дещо обмежені у можливостях
інтенсивного розвитку скотарства і нарощення обсягів виробництва телятини і
яловичини порівняно з великими сільськогосподарськими підприємствами. Разом
з тим у цих господарствах частка яловичини і телятини у загальному обсязі
отриманої м‘ясної продукції складала 33,2%, свинини – 42,1, м'яса птиці –20,9%.
При цьому стверджується, що зростання обсягів виробництва м'яса птиці на
40% залежить від селекції, на 30% – від годівлі високопоживними і
збалансованими кормами та на 30% – від технології виробництва продукції [90].
Виробництво м'яса птиці можна збільшити у 1,5-2 рази за рахунок розведення на
генетично-селекційних

центрах,

племінних

птахівничих

заводах

високопродуктивних видів птиці, забезпечення її повноцінними кормами,
покращення умов утримання на основі модернізації виробничих процесів.
Насамкінець велике значення має організація виробництва нових видів
продукції тваринництва. Не випадково на поставлене респондентам запитання
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ˮ Чи доцільно запроваджувати у господарстві виробництво нових видів
тваринницької продукції, яких немає у конкурентів Вашого регіону?ˮ , 48,6%
підтвердили цей важливий процес, 37,4% –заперечили і 14% – засумнівалися у
правильній відповіді.
Зазначимо, що для підвищення ефективності та стабільного розвитку
тваринництва основна діяльність в аграрних підприємствах повинна бути
спрямована на інтенсифікацію його основних галузей, розвиток кормової бази,
здійснення модернізації виробництва, впровадження інноваційних методів
управління виробничими процесами. Це сприятиме зростанню продуктивності та
середньодобових приростів живої маси сільськогосподарських тварин (рис 3.2).
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2014р.

2015р.

Лісостеп
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Степ
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Рис. 3.2. Середньодобові прирости худоби у сільськогосподарських
підприємствах природно-кліматичних зон України, грамів
Джерело: [293, с.28, 113, 114].

Розрахунки показують значні коливання середньодобових приростів
сільськогосподарських тварин по природно-кліматичних зонах, а в цілому по
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Україні вони не значно зросли (на 0,6 і 1,9%) по великій рогатій худобі і свинях.
Найвищими вони були у областях Лісостепової зони: Хмельницька (598 г),
Черкаська (576 г), Київська (572 г), Полтавська (568 г) і Тернопільська області
(568 г), по свинях –Івано-Франківська (716 г), Хмельницька (561г), Львівська 540
г) і Київська (537 г), а по вівцях і козах – Волинська (123г) і Чернівецька (88г)
областях.
Групування підприємств (2929 од.) за середньодобовими приростами
великої рогатої худоби показало, що найбільша частка (37,5%) припадає на
господарства, худоба яких має приріст 300 – 500г і у 26,4% підприємствах – від
501 до 700 г. Цікавим є досвід Чернігівської області на території якої утримується
8 порід (українська, абердин ангуська, симентальська, поліська, знам‘янський тип
поліської, лімузин, південна, шароле) великої рогатої худоби м‘ясного напряму
продуктивності. По кількості м‘ясної худоби область займає друге місце в Україні
і 16,6% у загальноукраїнській чисельності поголів‘я. Передовим підприємством
тут вважається ТОВ ˮ Агрікор Холдингˮ у якого найбільше м‘ясного поголів‘я,
а середньодобові прирости досягають майже одного кілограма, тоді як у
середньому по області на 1.05.2016р. вони склали 564г.
Щодо свиней, то тут найбільшу частку (34,3%) займають підприємства, де
приріст складає 100-250 г і у 12,5% господарств він більший за 500 г, але у 15% –
свині за добу мають лише від 25 до 100 г приросту, а це впливає на загальні
обсяги виробництва, реалізації продукції і отримання доходів, які можуть бути
спрямовані на проведення модернізацій них змін у тваринництві.
Основними причинами погіршення стану справ у тваринництві окремих
регіонів слід вважати: низький рівень ведення тваринництва, що призвело до
скорочення поголів'я худоби і птиці майже в усіх підгалузях та викликало
зменшення обсягів виробленої продукції; погіршення генетичного потенціалу
тваринництва;

руйнування

структури

кормовиробництва;

занедбаність

функціонуючої раніше ефективної системи селекційно-племінної і ветеринарної
роботи. Завдяки таким діям у кожному регіоні країни можна буде забезпечити
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зростання середньодобових приростів живої маси сільськогосподарських тварин
та підвищення їхньої продуктивності (табл. 3.6).
Таблиця 3.6
Продуктивність худоби та птиці у господарствах України
Показники

2000р. 2005р. 2010р. 2015р.

2016р.

2016р.
до
2000р.,%

Середній річний удій молока від однієї корови, кг
Господарства усіх
категорій
Сільськогосподарські
підприємства
У%
Господарства населення

2359

3487

4082

4644

4735

200,7

1588

2952

3975

5352

5643

355,4

67,3

84,7

97,4

115,2

119,2

51,9 в.п.

2960

3643

4110

4437

4473

151,1

У%

125,5

104,5

100,7

95,5

94,5

Середній річний настриг вовни від однієї вівці, кг
Господарства усіх
категорій
Сільськогосподарські
підприємства
Господарства населення

3,0

3,5

3,4

2,9

2,8

93,3

2,4

2,6

2,3

1,7

1,6

66,7

3,8

3,8

3,8

3,3

3,2

84,2

232

108,9

Середня річна несучість курей-несучок, шт
Сільськогосподарські
підприємства

213

274

281

252

Джерело: [274, с.174].

Можна побачити, що продуктивність корів і птиці за досліджуваний період
мала позитивну тенденцію до зростання, за винятком овець. Удій молока на одну
корову у сільськогосподарських підприємствах значно вищий по відношенню до
господарств населення і підприємств усіх категорій. Відтак, групування
сільськогосподарських підприємств за середнім річним удоєм молока від однієї
корови показало, що із 2503 господарств 21,2% мають удій від 2000 до 3000 кг,
17,5% – до 4000 кг, 13,5% – до 5000 кг і 19% – більше 6000 кг.
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Окрім цього спостерігаються значні коливання у продуктивності тварин у
розрізі природно-кліматичних зон (табл. 3.7). У 2016р. середній річний удій
молока від однієї корови у порівнянні з попередніми роками значно підвищився,
за винятком господарств населення степової зони. У цілому продуктивність корів
у цих господарствах значно коливається, але залишається меншою по
відношенню до сільськогосподарських підприємств окремих областей країни.
Таблиця 3.7
Середній річний удій молока від однієї корови, кг
Роки

Україна

Природно-кліматичні зони

Полісся
Лісостеп
Сільськогосподарські підприємства

Степ

2000
2010
2012
2014
2015
2016
2016 до 2010, %

1588
1439
3975
3121
4676
3849
5027
3808
5352
4184
5643
4638
142,0
148,6
Господарства населення

1736
4338
5017
5483
5714
5819
134,1

1397
3549
4099
4553
4696
5093
143,5

2000
2010
2012
2014
2015
2016
2016 до 2010, %

2960
4110
4276
4363
4437
4473
108,8

3014
4454
4788
4890
4997
5058
113,6

3173
4270
4219
4178
4234
4210
98,6

2758
3897
4102
4223
4304
4320
110,9

Джерело: [293, c.121, 122, 157-162]

На підприємствах Вінницької області добре налагоджена племінна робота у
тваринництві, оскільки тут розведенням великої рогатої худоби займаються 22
племінних заводи і 19 племінних репродукторів. Протягом 2016 р. середній надій
молока на одну корову по племінних господарствах становив 6500 кг. Найвища
продуктивність корів у ПОСП ˮ Нападівськеˮ Калинівського району (9230 кг),
ПП ˮ Юхимівськеˮ

Шаргородського району (9066 кг), СТОВ ˮ Писарівкаˮ
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Ямпільського району – 8462 кг, Липовецька філія ПрАТ ˮ Зернопродукт МХПˮ 8230 кг молока. Окрім цього функціонують 3 племзаводи і 2 племрепродуктори,
які розводять свиней різних порід (велика біла, п‘єтрен, ландрас), а також три
племінні репродуктори по розведенню овець, коней і птахів [49].
Встановлено, що найбільшими виробниками молока у Харківській області
слід вважати: СК ˮ Востокˮ Ізюмського району (2229 корів, середній надій на
одну корову складає 4935кг), ВАТ ˮ Насінневеˮ Кегичівського району (1570
корів, 6475 кг ), ПАОП ˮ Зоряˮ Красноградського району (1220 корів, 5656 кг),
ПП ˮ Родінаˮ Дворічанського району – 6,2 тис. тонн (750 корів, 8267 кг) і ін.
Заслуговує на увагу досвід господарств, які досягають значних успіхів у
виробництві тваринницької продукції. Зокрема, майже 7000 кг молока від однієї
корови отримує ФГ ˮ Маїсˮ

Хмельницького району, 7900 кг – ТОВ НВА

ˮ Перлина Поділляˮ Білогірського, 7989кг – ТОВ ˮ Стартˮ Теофіпольського
району

Хмельницької

області.

Окрім

цього

племінне

господарство

ВП ˮ Агрофірма ˮ Шишацька‖, яке знаходиться у складі агрофірми ім. Довженка
(с. Яреськи Шишацький район Полтавська область), утримує 1530 голів великої
рогатої худоби української чорно-рябої молочної породи, з яких корови
складають 769 голів, а їхня продуктивність коливається у межах 6000-7000 кг. В
окремих регіонах функціонують господарства, де спостерігається рекордна
продуктивність корів, що складає понад 7 тис.кг (табл. 3.8)
Таблиця 3.8
Продуктивність корів у підприємствах Чернігівської області, 2016р.
Назва господарства

Район

Кількість
корів, голів

СТОВ ˮ Рожнівка Агроˮ
ПСП ˮ Пісківськеˮ
ТОВ ˮ Нива 2008ˮ
ПСП ˮ Авангардˮ
ДП ˮ Чайкаˮ філія ˮ Чемерˮ
ТОВ ˮ Крок-УкрЗалізБудˮ

Ічнянський
Бахмацький
Носівський
Бахмацький
Козелецький
Прилуцький

791
1000
523
600
300
565

Середній річний
удій молока від
однієї корови, кг
8229
7965
7494
7339
7167
7132

Джерело: За даними головного управління агропромислового розвитку Чернігівської
обласної державної адміністрації
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У цих господарствах, як і у багатьох інших, особлива увага надається
модернізації скотарства: проводиться реконструкція тваринницьких ферм,
практикується використання сучасного обладнання, створюються належні
побутові умови для трудових колективів, забезпечується можливість підвищення
продуктивності тварин та покращення якості молока і молочних продуктів.
Поки що господарства сільського населення у загальному виробництві
молока і м‘яса є одними із основних виробників і постачальників тваринницької
продукції та сировини на ринок, то виникає потреба подальшої підтримки їхньої
діяльності та внесення модернізованих змін в організацію виробничих процесів.
Щодо виробництва яєць від птиці у сільськогосподарських підприємствах, то тут
передують такі області, як Київська (2357,3 млн.шт), Хмельницька (864,8 млн.шт)
і Херсонська (841,5 млн.шт), а у господарствах населення – Житомирська (569,9
млн.шт) і Вінницька (539,7 млн.шт) області.
Варто зазначити, що на недостатній обсяг виробництва молока значно
впливає значне скорочення чисельності поголів‗я корів та їхньої продуктивності у
більшості областей країни, серед яких є ті (Вінницька, Хмельницька, Полтавська,
Львівська), де зберігається у цьому питанні певна стабільність. А тому необхідно
забезпечити

нарощування

продуктивності

корів

в

сільськогосподарських

підприємствах. Окрім цього важливо отримати у процесі відтворення стада
великої рогатої худоби високу частку телиць, яка у 2016р в усіх категоріях
господарств складала 12,5%, тоді як у 2000р. – 9,6%, оскільки вони можуть брати
посильну участь у модернізаційних процесах.
Для того, щоб успішно розв‘язати зазначені проблеми необхідно розробити
і здійснити цілу низку заходів, що стосуються підвищення рівня реалізації (у
даний час у сільськогосподарських підприємствах він складає 67%) генетичного
потенціалу (продуктивність у молочному скотарстві пропонується довести до
8000 кг молока) сільськогосподарських тварин за рахунок модернізації
виробничих

процесів

та

постійного

упровадження

новітніх

технологій

виробництва продукції тваринництва. За результатами соціологічного опитування
встановлено, що 47,2% опитуваних працівників вважають, що питання
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покращення рівня розвитку тваринництва за рахунок економічної модернізації
його основних підгалузей є дуже важливим, 23,4% – важливим, 14,3% – менш
важливим, 10,5 – майже не важливим і 4,6% – зовсім не важливим.
Досить

цікавими

є

показники

областей

згрупованих

за

ознакою

продуктивності корів у сільськогосподарських підприємствах (табл. 3.9). Можна
Таблиця 3.9
Групування областей за продуктивністю корів у сільськогосподарських
підприємствах України, 2016р.
Надій молока на одну
корову за групами
областей, кг
I до 4000
II 4001-5000

Загальна
Число
чисельність
областей,
корів,
од.
тис.голів
2
12,0
6
52,8

Валовий
надій, тис.т

Середній надій
молока на одну
корову, кг

37,7

3142

235,0

4451

III 5001-6000

10

211,7

1155,8

5460

IV більше 6000

6

1277,1

6338

IV у % до II групи

-

201,5
381,6

543,4

142,4

Джерело: Розраховано за даними [293, с.34, 117, 121; 274, с.138, 165].

побачити, що у 41,7% підприємств регіонів продуктивність корів складає 5460 кг,
а у четвертій групі вона більша на 16,1% порівняно з третьою групою і на 42,4%
по відношенню до середнього показника другої групи областей. У числі областей
України найвищими показниками продуктивності корів в усіх категоріях
господарств у 2016 році були Київська (6223 кг), Полтавська (5930 кг), Черкаська
(5780 кг), Харківська (5608 кг). Середній річний надій молока від однієї корови в
сільськогосподарських підприємствах був найбільшим у Херсонській (6574кг),
Харківській (6607 кг), Полтавській (6257кг) і Черкаській (6237кг) областях.
Однак, якщо порівняти продуктивність корів у розвинутих країнах світу, то
тут у середньому за рік від корови надоюють 6000 кг молока [187], зокрема
Ізраїль – 10424 кг, Корея – 9053, США – 8431, Швеція –7734, Данія – 7344,
Нідерланди – 7296, Фінляндія – 7036, Японія – 6874, Німеччина – 6281, Франція –
6062 кг та ін. [291].
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Зазначене вимагає знань і проведення кропіткої роботи працівників у галузі
молочного скотарства (за результатами опитування встановлено, що 54,3%
тваринників постійно розвивають свої організаційні здібності і можливості при
обслуговуванні сільськогосподарських тварин і птиці для підвищення їхньої
продуктивності, 35,2% – частково і 10,5% – цьому процесу не надають особливої
уваги) з метою поступового наближення продуктивності корів до світового рівня,
повного забезпечення потреб населення у молочній продукції та зростання обсягів
виробництва валової продукції тваринництва, частка якої в усіх категоріях
господарств з 2000р. по 2016р. зменшилася з 38,5 до 27,2% при збільшенні її
загального обсягу на 19,6%.
У більшості випадків виробництво продукції тваринництва знаходиться під
впливом внутрішніх (спеціалізація, виробничий і трудовий потенціал, організація
праці і виробництва, техніко-технологічна оснащеність, рівень продуктивність
праці) та зовнішніх (політичні, демографічні, економічні, соціальні) ризиків.
Окрім цього на зниження обсягів виробництва тваринницької продукції суттєво
вплинули чинники, які були зумовлені трансформаційними процесами в аграрній
сфері: зменшилася продуктивність сільськогосподарських тварин за рахунок
занепаду селекційної роботи; недостатнє забезпечення підприємств матеріальнотехнічними засобами; низький рівень мотивації праці став основою погіршення
трудової дисципліни і недотримання технологічних вимог виробництва продукції;
фізичне і моральне старіння більшості машин, механізмів та устаткування.
Тваринництво має величезний потенціал і володіє суттєвими резервами, а
тому уже досить тривалий час є однією із головних галузей сільського
господарства, оскільки тут виробляється 27,3% валової продукції від її загального
обсягу в усіх категоріях господарств. Одним із якісних показників, що
характеризує рівень розвитку тваринництва в цілому по країні, є загальна
структура валової продукції, яка відображує частку в ній продукції рослинництва
і тваринництва.
Однак, значення численних підгалузей тваринництва визначається не тільки
21,9% часткою його у загальному обсязі виробництва валової продукції у
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сільськогосподарських підприємствах і 34,6% – у господарствах населення, але й
значним впливом на економіку сільського господарства і рівень забезпечення
корисними та поживними продуктами харчування. Отже, покращення результатів
господарської діяльності залежить від збільшення обсягів валової продукції
тваринництва, а тому розглянемо її розміри та структуру (табл. 3.10).
Таблиця 3.10
Виробництво валової тваринницької продукції на підприємствах України
(у постійних цінах 2010 р.), млн. грн.
Роки
2000
2001-2005
2005
2006-2010
2010
2011-2015
2015
2016
2016 у % до 2000
2011-2015 у % до
2001-2005

Продукція тваринництва в:
усіх категоріях сільськогосподарських господарствах
господарств
підприємствах
населення
58183,3
12206,7
45976,6
63305,8
14706,3
48599,5
65125,9
17087,7
48038,2
67459,0
23162,0
44297,0
66934,7
25931,4
41003,3
71458,4
31079,2
40379,2
71028,3
32333,9
38694,4
69588,4
31726,4
37862,0
119,6
259,9
82,4
112,9

211,3

83,1

Джерело: Розраховано за даними [43, с.5; 274, с.46].

За досліджуваний період валова продукція тваринництва за відповідний
період зросла в усіх категоріях господарств, особливо у сільськогосподарських
підприємствах. У її загальному розмірі в усіх категоріях господарств у 2016р.
найбільшу частку (48,7%) складала м‘ясна продукція і молоко (37,8%), у
сільськогосподарських підприємствах – м'ясо худоби і птиці (65,8%), молоко
(21,2%), у господарствах населення – молоко (51,7%) та м‘ясна продукція (34,4%).
Водночас у господарствах населення спостерігається зменшення її розмірів.
Можна споглядати коливання не тільки у загальному розмірі валової
продукції тваринництва в усіх категоріях господарств, але й у господарствах
населення, яка має тенденцію до зниження. У загальному розмірі валової
продукції тваринництва на сільськогосподарські підприємства припадало 45,6%, з
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якої на державні – 0,7%, недержавні – 44,9% (з них фермерські – 2%), а на
господарства населення – 54,5%. Слід відмітити, що у 2016р. найбільше валової
продукції вироблено у таких областях, як Вінницька (9,9%), Черкаська (8,4%) і
Київська (7,5%), а найменше – Чернівецька (2,3%) і Миколаївська (2,4%) від її
загального обсягу в Україні.
Також характерні зміни у розмірі валової продукції тваринництва можна

млд.грн.

спостерігати за більш тривалий період (рис. 3.3). Так, у 2016р. порівняно з 2000р.
90,0
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62,0
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42,3

43,1

43,5
40,2

40,0

38,7
37,9

33,5

30,0
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20,0
10,0

71,0

68,0
65,3

19,7
12,2

13,5

15,1

21,4

27,3

28,9

31,0

33,5

32,3

31,7

22,5

17,1
13,5

14,3

0,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Валова продукція тваринництва, всього:

сільськогосподарські підприємства

господарства населення

Роки

Рис. 3.3. Динаміка виробництва валової продукції тваринництва, млд. грн.
Джерело: [43, с. 5; 274, с. 46].

загальний обсяг валової продукції зріс на 19,6%, зокрема у сільськогосподарських
підприємствах – у 2,6 рази, тоді як у господарствах населення спостерігається
скорочення її обсягів на 17,6%.
Виходячи

з

результатів

науково-теоретичного

дослідження

можна

констатувати той факт, що у даний час послабилися (із-за розширення діяльності
великих концернів і агрохолдингів) виробничі позиції підприємств різних форм
господарювання, особливо малих і середніх товаровиробників, знизилася їхня
мотивація до процесу об‘єднання у кооперативи на тих сільських територіях, де
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вони проживають, спостерігається у межах регіонів нерівномірність ствердження
конкурентних позицій їхньої тваринницької продукції на внутрішньому ринку.
Коливання загального обсягу валової продукції викликали певні зміни в її
розмірі у розрахунку на одиницю земельних ресурсів України (рис. 3.4).
тис.грн.
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0
2013р.
Усі категорії господарств

2014р.

2015р.

Сільськогосподарські підприємства

2016р.
Господарства населення

Рис. 3.4 Валова продукція тваринництва у розрахунку на 100 га
сільськогосподарських угідь, тис. грн.
Джерело: [43, с.7].

Можна побачити, що за останні роки обсяг продукції мав тенденцію до
зниження. Найбільше валової продукції тваринництва у розрахунку на одиницю
земельної площі було отримано у 2016р. в усіх категоріях господарств у ІваноФранківській (558,3 тис.грн.) і Черкаській

(437,1 тис.грн) областях, у

господарствах населення – у Івано-Франківській (555,4тис.грн.) і Закарпатській
(513,4тис.грн.), у сільськогосподарських підприємствах – у Івано-Франківській
(565,8 тис.грн.) і Черкаській (459,8 тис.грн) областях. Ці області у першу чергу
спроможні на реалізацію заходів по здійсненню економічної модернізації галузі
тваринництва.
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У цьому випадку особливо важливими питаннями, як стверджують вчені, є
низькі темпи техніко – технологічного оновлення виробництва у регіонах;
налагодження процесу адаптації тваринницької продукції до європейських вимог
щодо якості та безпечності харчових продуктів; зниження втрат продукції
внаслідок недосконалості системи логістики її зберігання та інфраструктури
аграрного ринку [8]. Все це спонукало до розгляду характерних змін у розмірах
валової продукції сільського господарства у розрізі природно-кліматичних зон
України (табл. 3.11).
Таблиця 3.11
Валова продукція сільського господарства за природно-кліматичними
зонами, млн. грн.
Показники
Валова продукція, всього:
2013р.
2015р.
2016р.
2016р. до 2013р., %
Валова продукція тваринництва:
2013р.
2015р.
2016р.
2016р. до 2013р., %
Валова продукція у
сільськогосподарських підприємствах:
2013р.
2015р.
2016р.
2016р. до 2013р., %
Валова продукція тваринництва:
2013р.
2015р.
2016р.
2016р. до 2013р., %
Джерело: Розраховано за даними [43, с.10, 13].

Природно-кліматичні зони
Полісся

Лісостеп

Степ

7067,1
7092,8
7439,5
105,3

12441,6
12468,6
13362,1
107,4

10583,2
9700,1
10288,3
97,2

2753,4
2648,3
2604,8
94,6

3747,7
3834,2
3786,5
101,0

2621,9
2247,7
2159,5
82,4

2194,6
3057,3
3130,1
142,6

7594,0
7667,5
8387,4
110,4

5884,5
5438,0
6015,1
102,2

711,9
717,0
723,9
101,7

2039,7
2201,8
2158,0
105,8

1130,6
937,3
904,7
80,0
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Отже, практично в усіх регіонах спостерігається незначне зростання валової
продукції сільського господарства, в тому числі і тваринництва, за винятком зони
Полісся. Водночас у регіонах Степової зони обсяги валової продукції, особливо
тваринницької, мали тенденцію до зменшення. А тому для збільшення обсягів
виробництва тваринницької продукції необхідно мотивувати попит на неї
населення за рахунок росту його реальних доходів і потреб у придбанні якісних
продуктів тваринного походження.
Прийняті до уваги показники взаємопов‘язані між собою, оскільки
характеризують окремі сторони результативності виробництва і в різній мірі
виражають

ефективність

функціонування

тваринництва.

Зазвичай,

обсяг

виробництва товарної продукції і прибутку залежить від обсягу виробництва
валової продукції.
Низьку ефективність окремих підрозділів тваринництва у першу чергу
можна пояснити його технічною та технологічної відсталістю, що занижує
привабливість цієї важливої галузі, а також зниженням якості виробленої
продукції на яку значний вплив має висока концентрація тваринницької продукції
в господарствах населення, оскільки частка отриманої тут валової продукції
тваринництва складає 54,4% від загального обсягу продукції усіх категорій
господарств.
Наразі

обов‘язково,

у

зв'язку

з

інтенсифікацією

і

економічною

модернізацією тваринництва, повинен у повній мірі спрацювати такий потужний
елемент механізму ефективної праці, як економічна зацікавленість працівників у
результатах виробничої діяльності підприємств і галузі тваринництва. Усе це
позитивно впливатиме на кінцеві результати і ефективність виробництва
продукції тваринництва (табл. 3.12).
На протязі останніх років відбулися зміни, особливо в обсягах виробництва
молока і яєць у розрахунку на одиницю земельних угідь, що на фоні зменшення
поголів‘я птиці і корів пояснюється зростанням їхньої продуктивності (середній
удій молока збільшився з 3975 кг у 2010р. до 5643 кг у 2016р.). За цей період
зросла продуктивність праці тваринників у 2,2 рази, загальний обсяг виробництва
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продукції тваринництва збільшився на 16,3%, яка становить 45,6% від усіх
категорій господарств.
Таблиця 3.12
Економічні показники розвитку тваринництва у сільськогосподарських
підприємствах України
Показник
Поголів‘я великої рогатої
худоби, тис.голів:
у тому числі корів
свиней
птиці усіх видів, млн.голів
Вироблено, тис.т:
м‘яса усіх видів (у забійній
вазі)
молока
яєць, млн.шт
Середній надій молока від
однієї корови, кг
Вироблено на 100 га
сільськогосподарських
угідь, ц:
молока
м‘яса (у забійній масі)
Вироблено на 100 га ріллі,
м‘яса свиней, ц:
Отримано яєць на 100 га
зібраних площ зернових
культур, тис. шт
Середньомісячна оплата
праці одного працівника
сільського господарства,
грн.
Обсяг валової продукції на
одного зайнятого у
сільськогосподарському
виробництві працівника,
тис.грн.:
Чисельність працівників,
зайнятих у тваринництві,
тис.осіб

2016р.до

2010р.

2014р.

2015р.

2016р.

1526,4

1310,2

1270,5

1213,9

79,5

589,1
3625,2
110,6

529,2
3732,8
122,1

505,1
3704,0
112,0

484,6
3565,9
109,8

14,4
98,4
99,3

1134,4

1451,8

1463,4

1489,9

131,3

2216,6 2647,5 2669,2
10249,6 12536,2 9762,2

2705,6
8067,6

122,1
78,7

3975

5027

5352

5643

141,9

107,7
55,1

128,8
70,7

128,7
70,5

130,4
71,8

121,1
130,3

13,3

19,5

20,6

20,4

153,4

95,1

119,3

91,9

77,6

81,6

1422

2476

3140

3916

275,4

132,7

227,8

223,3

275,3

207,5

198,7

149,6

136,0

125,1

62,9

2010р.,%
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Обсяг валової продукції
тваринництва на одного
зайнятого у цій галузі
працівника, тис.грн.:
Отримано на 100 га
сільськогосподарських
угідь, тис.грн.:
валової продукції сільського
господарства
у тому числі продукції
тваринництва
прибутку від реалізації
продукції тваринництва
Рівень рентабельності
сільськогосподарської
діяльності, %
Рівень рентабельності
виробництва продукції
тваринництва, %

Продовження таблиці 3.12
130,5

224,1

237,7

253,6

194,3

440,9

676,7

635,8

699,5

158,7

125,9

163,2

155,8

152,9

121,4

6,7

18,3

22,1

19,4

289,6

17,5

9,3

30,4

24,9

7,4 в.п.

7,8

13,4

15,3

12,7

4,9 в.п.

Джерело: [274, с.20, 22, 46, 63, 68, 138, 149, 150, 156, 164]

Однак, перевищення собівартості виробництва практично усіх видів
тваринницької продукції над її ціною реалізації викликало зменшення (порівняно
з попереднім роком) прибутку і рівня рентабельності. Встановлено, що за останні
три роки обсяги виробництва молока і м'яса у розрахунку на одиницю земельних
угідь незначно коливалися, тоді як виробництво яєць за цей період скоротилося на
18,4% в основному за рахунок зниження на 0,8 млн. голів птиці. Збільшився на
22,3% обсяг виробництва продукції тваринництва, яка становить 45,6% від
загального обсягу продукції усіх категорій господарств. Спостерігається також
помітний взаємозв‘язок між кінцевими результатами виробництва і рівнем
заробітної плати працівників тваринництва. Зокрема, при зростанні розміру
оплати плати у 2,8 рази продуктивність праці збільшилася у 2,1 рази, у
тваринництві – у 1,9 рази. Позитивним моментом є збільшення на одиницю
земельної площі не тільки продукції тваринництва, але й прибутку від її
реалізації.
З‘ясовано, що кожне підприємство, незалежно від форми власності, у
визначенні стратегії модернізації і розвитку тваринництва в основному
орієнтується на отримання максимального прибутку від реалізації продукції,
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котрий є досить складним і багатоаспектним економічним об‘єктом, що виконує
стимулюючу функцію, хоча на нього впливає значне число різних чинників (обсяг
і структура реалізації продукції, собівартість товарної продукції, ціна реалізації
продукції і ін.) [159]. Вплив цих факторів на розмір прибутку визначимо за
допомогою методу ланцюгових підстановок (додаток З ).
Незважаючи на те, що середні ціни реалізації сільськогосподарськими
підприємствами продукції тваринництва за досліджуваний період значно зросли:
худоби і птиці (у живій вазі) у 2,1 рази, молока і молочних продуктів – в 1,9 рази,
яєць (за тис. штук) – у 2,4 рази, загальний розмір збитку по окремих видах
продукції у сільськогосподарських підприємствах у 2016р. в порівнянні з 2010р.
склав 5,4 млд. грн., а в цілому по усіх підгалузях тваринництва збільшився у 2,7
рази і склав 12,9 млд. грн. [274, с.178].
Прибуток отримано від реалізації молока і молочних продуктів і м'яса птиці,
котрий може бути використаний на модернізацію обладнання, освоєння нових
технологій, розширення виробництва. Зменшення суми прибутку відбулося в
основному за рахунок скорочення обсягів реалізації і значних змін у собівартості
продукції, яка у структурі ціни займає значну частку, а тому зниження
собівартості позитивно вплине на розмір прибутку. У період глобалізації
економіки

прибутку

надається

особливе

значення,

адже

його

роль

у

господарському механізмі підприємств щорічно зростає, оскільки він є не тільки
стимулом їхньої діяльності, але й основним джерелом розвитку. Водночас він
виступає

важливим

джерелом

фінансування

розширеного

відтворення

виробництва, основним стимулом і узагальнюючим показником фінансових
результатів господарської діяльності основних галузей підприємств, а тому являє
собою різницю між загальною сумою доходів і витратами на виробництво та
реалізацію продукції з урахуванням збитків від різних господарських операцій.
Окрім цього прибуток є інвестиційним ресурсом, оскільки забезпечує
захист підприємств від банкрутства і розширене відтворення капіталу, котрий
використовується для подальшого розвитку тваринництва. При цьому наявність
прибутку для фінансової підтримки цих напрямів сприяє стабільній діяльності
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підприємств та їхньому стратегічному розвитку. Якщо за 2016р. чистий прибуток
(збиток) основних видів діяльності сільськогосподарських підприємств склав
89330,8 млн.грн., то у 2010р. – 17253,6 млн.грн, або у 5,2 рази більше. При цьому
88,3% підприємств отримали чистий прибуток на суму 102230,4 млн.грн., але
11,7% підприємств мали збиток у розмірі 12899,6 млн.грн. При цьому сума збитку
зросла за цей період у 2,7 рази, хоча частка збиткових підприємств зменшилася з
30,4 до 11,7% [274, c. 174].
Спостерігається

також

покращення

фінансової

діяльності

у галузі

тваринництва. Зокрема, тут загальна сума прибутку зросла з 3771,4 до 7829,3
млн.грн. (в 2,1 рази), у прибуткових господарствах – з 5059 до 9693,4 млн.грн. (в
1,9 рази), а їхня частка зросла з 63,3 до 72,7%. Водночас загальний розмір збитку
у збиткових підприємствах тваринницького напрямку діяльності збільшився з
1287,6 до 1864,1 млн.грн. (в 1,4 рази) при зменшенні їхньої частки у загальному
числі підприємств з 36,7 до 27,3% [50, с.5; 219, с.7].
Складність такої ситуації спонукає розглянути динамічні зміни у
рентабельності виробництва тваринницької продукції і розмірі прибутку від її
реалізації у сільськогосподарських підприємствах України (рис. 3. 5).
Можна побачити, що в останні роки загальна сума прибутку від реалізації
продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах характеризує
нестійкий процес його формування та має тенденцію до спадання. За
проведеними прогнозними розрахунками у 2020р. він складатиме 6187,2 млн.грн.,
або ж на 53,7% більше у порівнянні з 2016р. Передбачається формування
прибутку здійснювати за рахунок збільшення виручки від реалізації нових видів
продукції, фінансового результату від операційної або звичайної діяльності,
капітальних

вкладень

та

ряду

інших

операцій

на

підприємствах,

які

спеціалізуються на виробництві тваринницької продукції.
Щоб втримати цю тенденцію і досягти подальшого зростання доходності
доцільним є вкладання коштів в удосконалення матеріально-технічної бази
підприємств, оновлення і реконструкцію тваринницьких ферм і комплексів,
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будівництво сучасних об‘єктів виробничої інфраструктури, виплату заробітної
плати, а також на покращення умов їхньої праці у галузях тваринництва.
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Рис. 3.5. Динаміка рентабельності виробництва тваринницької продукції і
прибутку від її реалізації, млн. грн.
Джерело: [274,275]

Слід відмітити, що стратегія економічної модернізації повинна передбачати,
що

тваринництво

постійно

характеризується

низькою

рентабельністю

і

дохідністю порівняно з іншими галузями, оскільки тут спостерігається значний
рівень капіталомісткості, а швидкість обороту залученого у виробництво капіталу
є досить тривалою, а тому все це ускладнює чергове залучення інвестиційних
ресурсів. Здебільшого існуючі проблеми у галузі тваринництва викликані
нестабільним і низьким рівнем закупівельних цін на продукцію тваринництва,
що є наслідком недостатнього фінансового забезпечення і обмеженим
доступом до кредитних ресурсів. Все це у свою чергу гранично обмежує
інтенсивний

розвиток

виробництва,

впровадження

сучасних

техніко-

технологічних розробок та унеможливлює стійке рентабельне виробництво
продукції тваринництва.
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Спостерігаються помітні коливання і у рівні рентабельності (у перспективі в
середньому збільшиться до 38,3%), особливо у розрізі окремих видів продукції
тваринництва (табл. 3.13). Як бачимо, м‘ясна продукція практично уся збиткова,
але в останні роки рівень рентабельності молока дещо підвищився. Рентабельним
залишається лише молоко і яйця від усіх видів птиці. Слід зазначити, що м'ясо
великої рогатої худоби залишається рентабельним лише у Львівській (3,1%), і
Закарпатській (10,5%), свиней – у 8, птиці – у 8, овець і кіз - у 5 областях.
Таблиця 3.13
Рівень рентабельності (збитковості) виробництва основних видів продукції
тваринництва у сільськогосподарських підприємствах, %
Види продукції 2010р.
М‘ясо:
великої рогатої
-35,9
худоби
свиней
-7,8
овець та кіз
-29,5
птиці
-4,4
Молоко
17,9
Яйця
18,6

2011р.

2012р.

2013р.

2014р.

2015р.

2016р.

-24,8

-28,3

-41,3

-34,5

-16,9

-23,2

-3,7
-39,6
-16,8
18,5
38,8

1,8
-32,8
-2,4
1,8
52,6

0,2
-36,2
-5,9
13,1
47,6

5,6
-43,0
-12,6
11,1
58,8

12,6
-26,6
-5,4
12,7
60,9

-4,1
-31,5
3,4
18,6
0,5

Джерело: [274, с.178]

Виробництво молока є збитковим лище у Одеській (-1,7%) області при
максимальному рівні рентабельності у Волинській (28,6%) і Сумській (25,9%)
областях. Рівень збитковості яєць курячих спостерігався лише у Одеській (-23,2%)
області, тоді як максимального рівня рентабельності досягла Хмельницька
(230,1%) і Івано-Франківська (157,6%) області.
Отже, у окремих регіонах України існують достатні передумови для
інтенсивного розвитку тваринництва, до яких можна віднести не тільки природні,
історичні умови, але й законодавчі, які полягають у наданні пільг сільським
товаровиробникам

за

усіма

видами

податків.

Усе

це

спонукатиме

товаровиробників до збільшення обсягів виробництва продукції тваринництва за
рахунок росту частки інвестицій у цю галузь з усіх залучених інвестицій у
сільське господарство, які можна буде використати на оновлення виробництва.
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Подальший розвиток тваринництва у регіонах можна забезпечити шляхом
модернізації виробничих процесів на підприємствах різних організаційноправових

форм

господарювання.

При

цьому

ріст

обсягів

виробництва

високоякісної тваринницької продукції до рівня повного забезпечення потреб
населення, підвищення ефективності функціонування основних галузей і
формування відповідного експортного потенціалу, з метою забезпечення
конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках, є основним
завданням тваринництва.
3.2. Оцінка виробництва та споживання населенням тваринницької
продукції
У сучасних ринкових умовах господарювання тваринництво виступає
однією з основних і значущних галузей сільського господарства, оскільки
забезпечує населення поживними видами продовольства, а підприємства харчової
промисловості - сировиною. Зокрема, ттваринництво, як одна з найбільш
важливих галузей аграрного сектора, забезпечує виробництво різноманітних
дієтичних, вітамінізованих і висококалорійних (містять 30% калорій і 60% білку)
продуктів тваринного походження, які використовуються для харчування
населення і формування експортного потенціалу. Встановлено, що за рахунок
тваринницької продукції людина задовольняє на 40-50% свої потреби в продуктах
харчування [97].
З‘ясовано, що тваринництво є одним із головних джерел формування
продовольчих ресурсів, сприяє формуванню власного капіталу та створенню умов
для розширеного відтворення в більшості галузей національної економіки. А тому
особлива виробнича значущість та специфіка галузевої структури тваринництва
повинні

бути

стабілізатором

соціально-економічної

ситуації

(висока

енергоємність і застаріла організація виробництва продукції, низький рівень
фінансово-економічного

механізму

державної

підтримки

тваринництва,

незбалансованість попиту і пропозиції на внутрішньому ринку, нестабільність

174

конкурентних позицій тваринницької продукції на зовнішніх ринках, низький
рівень адаптації до європейських вимог її якості) в Україні, оскільки ця галузь
виступає одним із основних джерел формування продовольчих ресурсів, які є
основою продовольчої безпеки країни [133, 142, 146].
Держава зацікавлена не тільки у тому, щоб розв‘язати проблеми
економічної і продовольчої безпеки у регіонах країни, але й забезпечити вільний
доступ усіх категорій населення до наявної кількості продуктів харчування
тваринного походження. Для цього слід сприяти стабільному розвитку
виробництва, практиці самозабезпечення населення основними видами продукції
тваринництва, його доступності до продовольчих товарів і їхніх запасів.
В умовах розвитку трансформаційних процесів на економічну безпеку
аграрної продовольчої сфери впливає:
- зниження рівня відтворювальних процесів у тваринництві;
- низький рівень науково-технічного і технологічного забезпечення тваринництва;
- функціонування тіньових процесів у фінансово-економічних сферах;
- відсутність державної підтримки і захисту економічних інтересів виробників і
переробників тваринницької продукції;
- посилення впливу диспаритету цін на сільськогосподарську і промислову
продукцію та послуги;
- ускладнення стану демографічної ситуації на сільських територіях.
Натомість важливо пам‘ятати, що у границях забезпечення продовольчої
безпеки знаходиться проблема створення умов для оптимізації співвідношення
продукції власного виробництва і імпортної, ефективний розвиток мережі
підприємств з переробки і торгівлі тваринницької продукції, формування
доступних населенню цін на продукцію і продукти її переробки.
Продовольчу безпеку слід розуміти, як здатність держави забезпечити
життєво важливі потреби населення у якісних продуктах тваринного походження
у тій кількості, що відповідає вимогам науково обґрунтованих медичних норм.
Для оцінки стану продовольчої безпеки використовуються різні показники [185],
зокрема її можна визначити за часткою вітчизняної тваринницької продукції та
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продуктів її переробки у загальному обсязі товарних ресурсів (з обов‘язковим
урахуванням перехідних запасів).
Основними умовами забезпечення продовольчої безпеки є:
- продовольча незалежність полягає у недопущенні загроз стосовно
забезпечення населення необхідними продуктами відповідно до рекомендованих
МОЗ норм харчування;
- доступність продовольства, особливо у місцях життєдіяльності населення,
а також тих споживачів, які знаходяться під охороною законодавства (особи
похилого віку і з фізичними вадами, діти молодшого віку і немовлята,
невиліковувані і душевнохворі і ін.);
- економічна доступність продовольчих продуктів передбачає можливість
придбання населенням при збалансуванні рівнів цін і усіх видів їхніх доходів;
- екологічність продовольчих продуктів.
Забезпечити продовольчу безпеку країни можливо за рахунок концентрації
державних ресурсів і грошових коштів на пріоритетних напрямах розвитку
тваринництва і інших важливих галузей та механізмів їх державної підтримки з
урахуванням специфіки ринкової економіки і вимог СОТ, формування дієвої
цінової, фінансово-кредитної і бюджетної політики.
Вирішення проблем продовольчої безпеки потребує розробки нової
державної аграрної політики, яка сприятиме можливостям визначити стратегічні
пріоритети у розвитку агропродовольчої сфери країни та розробити основні
механізми їхньої реалізації. Такого роду політика повинна мати системний
характер функціонування, враховувати проблеми здорового харчування населення
сільських територій, якість продовольства та наукове забезпечення вказаних
процесів [278, с. 52]. У цьому контексті важливим є процес переорієнтації на
великотоварне виробництво (можливість і ефективність проведення модернізації
значно вища), але при одночасному стимулюванні росту рівня ефективності
виробництва високоякісної продукції у малих, середніх і кооперативних
формуваннях України. Натомість певні успіхи безпосередньо будуть залежати від
удосконалення виробничих процесів, особливо у скотарстві, та проведення
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наукового обґрунтування важливих аспектів технічного переозброєння та
реконструкції діючого виробничо-технічного потенціалу тваринництва.
В останні роки галузь тваринництва демонструє помітні ознаки стабілізації
на внутрішньому ринку, а обсяги виробництва тваринницької продукції знаходять
своє місце у прогнозах динаміки цін на продовольчі ресурси. Що ж стосується
позицій продукції тваринництва у світовому економічному просторі, то тут
існують негативні явища у формуванні продовольчої безпеки за рахунок
збільшення обсягів імпортованої продукції. Така ситуація вимагає вироблення
державної політики щодо посилення і освоєння нових позицій України на
зовнішніх ринках і розширення границь експорту тваринницької продукції. У
результаті спостерігаються значні коливання у експертно-імпортних операціях
зовнішньої торгівлі тваринницькою продукцією, а в останні роки досягнуто
позитивне сальдо, хоча різниця між експортом і імпортом у 2016р. була незначна і

млн. дол. США

склала лише 148,7 проти 275,2 млн. дол. США у 2015р. (рис. 3.6).
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Рис. 3.6. Динаміка зовнішньої торгівлі тваринницькою
продукцією, млн. дол. США
Джерело: [274, с. 29, 31]

Дослідженнями виявлено існуючі проблеми із забезпеченням внутрішнього
споживання та щорічне зростання рівня недоспоживання населенням м'яса,
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молока, яєць із-за його низької платоспроможності, що сприяє відхиленню від
фізіологічної потреби. Однак, Україна експортує готову продукцію тваринництва
в інші країни, хоча обсяги її обмежені (табл. 3.14)
Таблиця 3.14
Стан експорту і імпорту тваринницької продукції та
продуктів її переробки
2015р.

Види

кількість,т

2016р.

млн.дол.
США

2016р.до 2015р,%

кількість,т

млн.дол.
США

кількість,т

млн.дол.
США

Експорт
Яловичина свіжа,
охолоджена або
морожена
Свинина свіжа,
охолоджена або
морожена
М‘ясо і харчові
субпродукти
свійської птиці
Молоко та молочні
продукти
Масло вершкове та
інші молочні жири
Сири
Яловичина свіжа,
охолоджена або
морожена
Свинина свіжа,
охолоджена або
морожена
М‘ясо і харчові
субпродукти
свійської птиці
Молоко та молочні
продукти
Масло вершкове та
інші молочні жири
Сири

32064,4

84,0

35084,2

82,8

109,4

98,6

27168,8

54,7

3161,0

5,1

11,6

9,3

161284,3

226,7

240143,6

292,5

148,9

129,0

98133,1

112,8

89070,1

96,0

90,8

85,1

11748,5

29,9

12032,4

37,5

102,4

125,4

10815,9

34,9
8050,8
Імпорт

24,3

74,4

69,6

1164,8

3,5

1464,1

4,3

125,7

122,9

3694,1

8,2

2837,7

4,2

76,8

51,2

61251,7

37,4

83296,0

34,3

136,0

91,7

4963,2

8,3

4989,2

8,7

100,5

104,8

719,0

2,6

1083,0

3,8

150,6

146,2

5378,6

23,4

7058,4

29,9

131,2

127,8

Джерело: Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2016р.: Статистичний збірник.
– К.: Державна служба статистики, 2017. С.2,14
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Можна побачити, що зовнішньоторговельний баланс по усіх видах
тваринницької продукції є позитивним. За 2010-2016рр. експорт продукції
тваринництва зріс на 0,5%, а імпорт – зменшився на 49,6%. І це сталося за
рахунок девальвації гривні та значного зниження купівельної спроможності
населення

України.

У

структурі

експортованої

сільськогосподарської

і

продовольчої продукції на тваринницьку у 2016р. припадало 5,1%, тоді як у
2010р. – 7,8%. Водночас імпорт тваринницької продукції склав 16,1% проти
21,6% у 2010р. За цей період зменшилися лише обсяги експорту свинини, молока
і молочних продуктів та сирів, а також скоротився імпорт свинини.
Спостерігається ріст імпортного масла і сирів.
Відмінності у експертно-імпортних операціях спонукають до складання
балансу виробництва і споживання населенням найбільш важливих видів
тваринницької продукції (табл. 3.15).
Таблиця 3.15
Баланси виробництва і споживання основних продуктів харчування
населенням України, 2016р.
2015р.
Показники

м‘ясо та
м‘ясопродукти,
тис.т

Виробництво
Імпорт
Пропозиція
Споживання
Експорт
Попит
Відхилення

2322,6
66,1
2388,7
2178,7
210,5
2389,2
- 0,5

2016р.
молоко та
молочні
продукти,
тис.т
10615,4
4,96
10620,36
8995,0
98,1
9093,1
1527,26

м‘ясо та
м‘ясопродукти,
тис.т
2323,6
87,6
2411,2
2195,0
278,4
2473,4
- 62,2

молоко та
молочні
продукти,
тис.т
10381,5
4,99
10386,49
8942,0
89,1
9031,1
1355,39

Джерело: [18, с. 8; 274, с. 29, 31, 150]

За проведеними розрахунками рівень самозабезпечення основними вилами
тваринницької продукції за останні два роки практично не змінився. Зокрема, по
м‘ясній продукції у 2015р. він склав 106,6%, молочній – 118%, тоді як у 2016р.відповідно 105,9 і 116,1%. Зазначимо, що процес забезпечення внутрішнього
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споживання тваринницької продукції, за винятком молочної, слід вважати
стабільним, але таким, котрий не відповідає раціональним нормам харчування і
оптимальним фізіологічним потребам населення.
Впродовж останніх років трансформаційні процеси і відчутні перетворення
у

тваринництві

викликали

значне

загострення

проблеми

забезпечення

продовольчої безпеки країни, особливо після вступу України до Світової
організації торгівлі. У результаті актуальним постало питання модернізації
сільського господарства і у першу чергу тваринництва, яке знаходиться у
занедбаному стані, оскільки практично усі його підгалузі втратили досягнутий
рівень стійкості і виявилися нездатними сприяти стабільному забезпеченню
населення тваринницькою продукцією, загострилися проблеми імпортозаміщення
та конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції.
На сьогоднішній день тваринництво є однією із найбільш важливих галузей,
яка забезпечує вирішення продовольчої проблеми і повноцінного забезпечення
товарами продовольчого ринку. Разом з цим однією із основних негативних
процесів сучасного етапу розвитку тваринництва є той факт, що обсяг тієї
продукції, що ввозиться у регіони країни, значно вищий за експортовані товари.
Зокрема, у 2015р. експорт продукції тваринництва склав 6,6%, а імпорт –
19,4%. [197, с.16]. У 2016р. Україна експортувала сільськогосподарської
продукції (з якої 25,9% склали жири і олії тваринного походження, 5,1% – живі
тварини і тваринницькі продукти) на суму понад 4,7 млрд. доларів США, що
становило 31% від загального експорту держави, тоді як частка іпортовааних
продуктів тваринного походження склала 22,4% [274, с. 29].
Усе це віддзеркалює ту ситуацію, коли ринок продукції тваринництва
характеризується

незбалансованістю

попиту

і

пропозицій,

відсутній

безперебійний обмін (у більшості випадків здійснюється за допомогою
посередників) між виробниками і споживачами продукції, низький рівень
внутрішнього споживання, існує залежність від кон‘юнктури зовнішніх ринків, а
також недостатньо розвинута інфраструктура заготівель і збуту тваринницької
продукції та продуктів її переробки.
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Зазначимо, що перш ніж забезпечити досягнення високих результатів
виробничої діяльності у тваринництві важливо щоб підприємства усвідомлювали
свою відповідальність за правильність вибору стратегічної концепції розвитку цієї
важливої

галузі,

ураховуючи

при

цьому

високий

рівень

забезпечення

продовольчої безпеки України та розширення експорту тих видів продукції, які є
конкурентоспроможними на зовнішньому ринку і відповідають вимогам якості і
раціональних норм її споживання.
З‘ясовано, що більша частина населення нашої країни для нормальної
життєдіяльності потребує поживної і висококалорійної їжі. На жаль у даний час в
Україні спостерігається негативна тенденція стосовно споживання продуктів
харчування тваринницького походження, оскільки споживається значно менше
продуктів, ніж цього потребує мінімальна норма харчування.
Стверджується, що розмір споживання основних продуктів харчування у
розрахунку на

одну особу значно менший від раціональних науково-

обґрунтованих норм: молока – на 42%, м‘яса – на 34, рибної продукції – на 30,
плодів – на 30, винограду у свіжому вигляді – на 75%. Спостерігається
недостатність обсягів виготовлення високобілкових консервованих продуктів на
основі м‘яса та риби, а також продуктів для лікувально-профілактичного
харчування дітей з поширеними у країні захворюваннями [118].
За результатами дослідження обсяг споживання м'яса і масла в нашій країні
значно більший по відношенню до його виробництва у господарствах
тваринницького спрямування, що сприяє збільшенню імпорту даної продукції на
вітчизняні ринки. Так, за 2016р. до країни було імпортовано мясної продукції на
32,5%, молокопродукції на 0,5%, сирів – на 31,2%, масла – на 50,6% більше, ніж у
2015 році.
Основними імпортерами молочних продуктів є Польща, Португалія,
Німеччина, Франція. Але найбільше масла завозиться у країну з Нової Зеландії,
оскільки тут ціна однієї тонни масла складає 2,8 тис. доларів, тоді як Україна
експортує масло за ціною 3-3,2 тис. доларів [216].
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Встановлено, що основними стримуючими чинниками реалізації програм
імпортозаміщення тваринницької продукції є відставання рівня розвитку
сучасного обладнання і індустріальних технологій, відсутність інноваційних
ліній, вертикально-інтегрованих виробничих і збутових ланок, які б постійно
займалися постачанням якісних кормів для сільськогосподарських тварин,
виробництвом продуктів тваринного походження і первинною переробкою
продукції.
Тут же слід зазначити, що відсутність висококваліфікованих спеціалістів,
значна вартість кредитних ресурсів, великі витрати (порівняно з конкурентами
відповідного регіону) на виробництво тваринницької продукції посилюють
можливість

завезення

окремих

видів

імпортних

продуктів

тваринного

походження.
Слід зазначити, що у більшості регіонів України протягом останніх
двадцяти років тваринництво в основному забезпечувало потребу у харчових
продуктах власного виробництва. При цьому паритет цін на аграрну і промислову
продукцію

дозволяв

аграрним

товаровиробникам

здійснювати

розширене

відтворення продукції тваринництва, мати гарантований ринок збуту та
задовільний попит. Однак лібералізація економіки з 1990р. супроводжується
занепадом тваринництва у великих сільськогосподарських підприємствах і
поступовим розвитком у господарствах населення (у 2016р. утримувалося 67%
поголів‘я ВРХ, в тому числі корів – 77%, свиней – 46,5, овець – 85,8 і 45,5% –
птиці).
Вважаємо, що пріоритетним завданням кожної стратегічної програми
регіону

повинно

бути

відновлення

виробництва

усіх

видів

продукції

тваринництва у тих обсягах, які б гарантували оптимальний рівень споживання
продуктів харчування, особливо молока і молочних продуктів, у відповідності до
платоспроможного попиту населення. У цьому контексті молоко і молочні
продукти є життєво необхідними продуктами з високими харчовими якостями (за
високим вмістом білку), а тому становлять основу повноцінного харчування
населення.
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Окрім цього молоко містить молочні жири, вітаміни, мінеральні речовини,
гормони, ферменти, та інші поживні речовини. А тому від якості молока залежить
виробництво різних видів продуктів, які отримуються від його переробки і
направляються

у

хлібопекарську,

кондитерську

галузі,

фармацевтичну

промисловість та на споживання населенню.
Безперечно, усі ці питання достеменно потребують перегляду науковцями
різних

сфер

діяльності,

оскільки

нормативні

потреби

населення

у

висококалорійних і поживних продуктах щорічно змінюються. З цією метою було
досліджено вплив окремих факторів (х1 – поголів‘я корів, тис.гол.; х2 – обсяг
виробництва молока, тис.т; х3 – продуктивність корів, ц;) на обсяг споживання
молока і молочних продуктів за рік у розрахунку на одну особу, кг (y) у
адміністративних областях країни. Наявність взаємозв‘язку між вказаними
факторами визначається за функцією (додаток К):
У= 221,301 + 0,122х1 +0,038х2 + 0,473х3

(3.1)

Отриманий коефіцієнт кореляції становить R=0,546, що показує помірний
середній зв'язок між факторами, коефіцієнт детермінації – R2 = 0,298,
характеризує 29,8% впливу факторіальних ознак на результативну.
Поряд з цими проблемами зростання цін все більше призводить до
зменшення споживання усіх основних продуктів харчування населенням, у тому
числі молока та молочної продукції, а тому більш дорожчі продукти замінюються
дешевшими. У результаті кормовий раціон споживання продуктів тваринного
походження не у повній мірі відповідає фізіологічним нормам харчування, що
встановлений Міністерством охорони здоров‘я України, оскільки він не
збалансований за складом повноцінного харчового білка. У результаті на протязі
року фактичне споживання продуктів харчування однією особою відрізняється від
раціональної норми, тобто коефіцієнт співвідношення між ними не повинен бути
меншим одиниці (табл. 3.16).
Можна побачити, що за останні

роки незначно збільшилися обсяги

споживання м'яса і м‘ясопродуктів при зменшенні яєць, риби і рибних продуктів
та інших продуктів рослинного походження. При цьому обсяги фактичного
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споживання значно менші рекомендованої норми практично по усіх продуктах
харчування. У результаті за цей же період коефіцієнт відповідності споживання
значно зменшився, особливо яєчної і рибної продукції.
Таблиця 3.16
Показники відповідності раціональній нормі споживання населенням
України продуктів харчування (на особу на рік, кілограмів)
Раціональна
норма*

Види продуктів
М‘ясо та м‘ясопродукти
Молоко та молочні
продукти
Яйця, шт
Риба та рибні продукти
Хлібні продукти
Картопля
Овочі та баштанні
продовольчі культури
Плоди, ягоди та виноград
Олія
Цукор

80,0

Фактичний обсяг
споживання
2010р. 2016р.
51,2
51,4

Коефіцієнти
відповідності
2010р.
2016р.
0,640
0,643

380,0

206,4

209,5

0,543

0,551

290
20,0
101,0
124,0

290
14,5
111,3
128,9

267
9,6
101
139,8

1,0
0,725
1,102
1,040

0,921
0,480
1,0
1,127

161,0

143,5

163,7

0,891

1,017

90,0
13,0
38,0

48,0
14,8
37,1

49,7
11,7
33,3

0,533
1,138
0,976

0,522
0,900
0,876

*за термінологією МОЗ України “Орієнтовний набір основної продовольчої сировини і харчових
продуктів для забезпечення у середньому на душу населення на 2005-2015 роки”
Джерело: [18, с. 9, 10]

Отже, у даний час рівень продовольчого забезпечення, його структура і
асортимент харчування залежить у першу чергу від потреб населення, обсягів
виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, а також
від розвитку переробних галузей і товарообмінних процесів. Зазначимо, що зараз
споживання

основних

продуктів

харчування

практично

наблизилося

до

параметрів мінімального споживчого кошика, оскільки знаходиться на нижчому
рівні по відношенню до рекомендованих (фізіологічних) норм.
Більше того, фонди споживання основних продуктів харчування населенням
у 2016 р. порівняно з 2010 р. значно зменшилися. Зокрема по м‘ясу і
м‘ясопродуктах на 189 тис.т (7,9%), молоку і молочних продуктах – на 527,8 тис.т
(5,6%), яйцях – на 1870,5 млн.шт (14,1%.). Якщо здійснити порівняння цих
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показників з 2000р., то слід констатувати факт їхнього зростання – відповідно на
36,3% і 40,1% і лише фонд по молоку і молочних продуктах зменшився на 8,7%.
За цей же час калорійність продуктів тваринного походження зросла на 29,3%, але
по відношенню до 2010р. зменшилася на 2,3%. Тут же слід зазначити, що
найбільший фонд споживання м'яса і м‘ясопродуктів у Київській (290,4тис.т) і
Донецькій (231,1 тис.т) областях, а найменший – у Чернігівській (48,1 тис.т) і
Чернівецькій (40,3 тис.т) областях [18, с.8, 11].
За результатами дослідження обсяг споживання на душу населення
України протягом останніх років зменшився за винятком молока і молочних
продуктів (табл. 3.17). Так, обсяг споживання м'яса однією особою скоротився на
1,2%, яєць – на 7,9%, риби і рибних продуктів – на 33,8%.
Таблиця 3.17
Споживання основних продуктів харчування населенням України,
(на одну особу за рік, кілограмів)
Види продуктів
М‘ясо та
м‘ясопродукти
Молоко та
молочні
продукти
Яйця (шт.)
Риба та рибні
продукти

2000р.

2010 р.

2014 р.

2015 р.

2016р.

2016р. до
2010р.,%

32,8

52,0

54,1

50,9

51,4

98,8

199,1

206,4

222,8

209,9

209,5

101,5

166

290

310

280

267

92,1

8,4

14,5

11,1

8,6

9,6

66,2

Джерело: [18, с.9]

Зазначимо, що найбільша кількість молока споживається одним жителем у
таких областях, як Івано-Франківська (281,4 кг), Чернівецька (251 кг),
Тернопільська (245,7 кг), Харківська (239,9 кг), а найменша – у Одеській (188 кг),
Запорізькій (181,9 кг), Донецькій (169,3 кг) і Луганській (138,2 кг). М'яса однією
особою найбільше споживається у Київській (62,5 кг), Дніпропетровській (61,9 кг)
і Донецькій (54,3 кг), а найменше – у Луганській (39,6 кг) і Івано-Франківській
(42,6 кг) областях.
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Витрачання цих продуктів значно нижче нормативних показників за
рекомендованими нормами харчування населення, яке має споживати в
середньому 85 кг м'яса і м‘ясопродуктів та 380 кг (мінімальна норма – 341 кг)
молока і молочних продуктів (у перерахунку на молоко), в тому числі 120 кг
молока у свіжому вигляді [48]. Водночас середньорічне споживання молока і
молочних продуктів у Франції складає 440 кг, Німеччині – 430 кг, Данії – 380 кг.
[216].
Низький рівень забезпечення населення України необхідною кількістю
продуктів харчування спонукає до виявлення шляхів і можливостей розвитку
глобальних продовольчих ринків [2]. Наразі формування ринку тваринницької
продукції визначається основними чинниками:
рівнем забезпечення країни продовольчими ресурсами;
чисельністю і потребами споживачів;
державним регулюванням обігу продуктів харчування;
вартістю виробництва високопоживних продуктів харчування;
ціною продуктів тваринного походження.
Варто зазначити, що рівні виробництва і споживання (у розрахунку на одну
особу) продукції тваринництва практично співпадають за винятком яєць (рис.
3.7). Зокрема, у 2016р. на одну особу вироблено 54,5 кг м'яса і 243,3 кг молока,
354 шт яєць. При цьому обсяг споживання по відношенню до виробництва м'яса
складає 94,3%, молока – 86,1, яєць – 75,4%, тоді як у 2000р. ці показники склали
відповідно – 97%, 77,4 і 92,7%. У даному випадку існує велика потреба у
збільшенні виробництва м‘яса і м‘ясопродуктів, оскільки у 2016р. населення
споживало його лише 64,3% від рекомендованої МОЗ норми.
Більше того, у більшості областей країни розмір фактично спожитих
продуктів не відповідає раніше встановленим МОЗ рекомендованим нормам
харчування населення, яке має бути за раціональною нормою (Орієнтовний набір
основної продовольчої сировини і харчових продуктів для забезпечення у
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Рис. 3.7. Обсяги виробництва і споживання населенням продукції
тваринництва
Джерело: [18, с.9; 274, с.150]

середньому на душу населення на 2005-2015 роки) споживати у середньому 85 кг
м‘яса і м‘ясопродуктів і 380 кг (у перерахунку на молоко) молока і молочних
продуктів та відповідно 52 і 341 кг – за мінімальною [79, 246]. Тут же виникає
потреба відмітити, що обсяг споживання м'яса свинини і птиці практично
наближається до рекомендованих норм. Водночас яловичини населення споживає
з кожним роком усе менше, замінюючи її дешевшим м'ясом птиці.
Усе це спонукало до проведення більш поглибленого дослідження з метою
виявлення тих факторів, які безпосередньо впливають на об‘єм виробництва
окремих видів продукції тваринництва в усіх регіонах України. Натомість було
складено моделі і проведено кореляційно-регресійний аналіз для виявлення
взаємозв‘язку між досліджуваними показниками.У кінцевому підсумку це дало
можливість вибрати ті чинники (х1, х2 – виробничі витрати на 1ц м‘яса ВРХ і
свиней, тис.грн.; х3, х4 – поголів‘я ВРХ і свиней у розрахунку на 100 осіб
постійного населення, голів; х5 – трудова активність працівників, тис. людиногодин; х6 – розмір енергоресурсів у розрахунку на 100 осіб постійного населення,
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кВт ), які найбільше впливають на обсяг виробництва м‘яса у розрахунку на одну
особу постійного населення, кг (у). Кількісні показники впливу факторних ознак
на результативний фактор характеризуються наступним рівнянням (додаток Л):
у = -244,805+7,639х1+35,269х2+1,670х3+4,275 х4+91,269х5+0,179х6

(3.2)

Отриманий коефіцієнт кореляції R = 0,699 показує, що між вказаними
факторами існує середній зв'язок, а детермінації (D =R2= 0,488) – свідчить, що
зміна обсягу виробництва м‘яса у розрахунку на одну особу постійного населення
на 48,8% залежить від впливу вказаних факторних ознак. Такі ж розрахунки
проводилися при виявленні взаємозв‘язку між різного роду факторами (х1…х7) і
виробництвом молока у розрахунку на одну особу постійного населення, кг (у),
що дало можливість оцінити його за таким математичним рівнянням (додаток М):
у = -971,316+49,564х1+5,194х2+0,085х3+0,353 х4+0,087х5+0,025х6 +0,370 х7 , (3.3)
де х1 – поголів‘я корів у розрахунку на 100 осіб постійного населення, гол.;
х2 – продуктивність корів, ц;
х3 – виробничі витрати на 1ц молока, тис. грн.;
х4 – відпрацьовано одним працівником, тис. люд.год.;
х5 – енергоресурси у розрахунку на 100 осіб постійного населення, кВт;
х6 – вироблено молока, тис.т;
х7 – обсяг споживання молока і молочних продуктів за рік на 1 особу, кг.
У даному випадку можна дати оцінку коефіцієнтам при відповідній змінній
величині, що вказує на ступінь впливу кожного з цих факторів на результативний
показник при фіксованому значенні інших факторів, тобто як зі зміною окремого
фактора на одиницю змінюється обсяг виробництва молока у розрахунку на одну
особу постійного населення. Розрахований коефіцієнт множинної кореляції R =
0.993 показує, що між результативним показником та усіма факторами моделі
існує тісний зв'язок, а коефіцієнт детермінації (D =R2= 0,986) свідчить, що зміна
обсягу виробництва молока по відношенню до постійного населення на 98,6%
пояснюється зміною факторів, включених у модель.
Отримані результати показують досить високу якість апроксимації, а
модель є адекватною до розрахованих даних з 5% ймовірністю помилки на рівні
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значущості σ =0,05 при порівнянні показників F-критерію: Fрозрах. = R2 : (1-R2) x (nm-1): m = 156,62> 3,49 (Fтабл.= (0,05; m; n-m-1), де m – число факторів, що були
включені у модель, n – кількість об‘єктів дослідження [64, c. 107]. Здійснені
розрахунки за усіма попередніми математичними моделями характеризуються
достовірністю оцінок параметрів порівнюваних даних F-критерію.
Сформовані результати дослідження дають підґрунтя для здійснення
групування областей України за обсягом споживання однією особою м'яса і
м‘ясопродуктів (табл. 3.18).
Таблиця 3.18
Групування областей України за обсягом споживання м'яса і м’ясних
продуктів (у розрахунку на одну особу, кг), 2016р.

до 46

3

Спожито у
середньому
однією
особою, кг
42,2

II 46,1-51

14

48,5

68,3

81,6

III 51,1- 56

5

52,8

112,2

119,8

IV більше 56

2

62,2

245,6

219,2

IV у % до I

-

147,4

395,5

459,5

Групи областей за
обсягом
споживання, кг
I

Кількість
областей,
од.

Середній
фонд
споживання,
тис.т
62,1

Середній обсяг
виробництва
м'яса, тис.т
47,7

Джерело: розраховано за даними [18, с.12, 13; 274, с.151,155]

Проведені розрахунки показують, що стан справ щодо споживання
населенням м'яса і м‘ясних продуктів значно кращий у третій групі (Вінницька,
Донецька,

Кіровоградська,

Харківська,

Херсонська)

і

четвертій

групі

(Дніпропетровська і Київська) у порівнянні з першими двома групами регіонів.
Заниження обсягу споживання продуктів тваринного походження по
відношенню до рекомендованих на душу населення норм обумовлюється рядом
обставин,

які

пов'язані

із

просторовими

і

соціально-економічними

характеристиками відповідного регіону (система землеробства і поділ праці, тип
спеціалізації, виробничі ресурси). Більше того, основна причина такої ситуації
криється у небажанні керівників підприємств і підприємців здійснювати науковий
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пошук шляхів впровадження нововведень у техніко-технологічні процеси,
зоотехнію, ветеринарію, селекцію, будівництво з метою підвищення економічної
ефективності тваринництва.
Одним із самих важливих шляхів розв‘язання проблеми забезпечення
населення

м‘ясом,

молоком

і

молочними

продуктами

є

надання

сільськогосподарським підприємствам пріоритету у розвитку тваринництва з
поступовим переведенням його на індустріальну основу і у першу чергу за
рахунок модернізації основних виробничих процесів. Економічна модернізація є
основною і значущою ланкою у сфері підвищення продуктивності праці і
конкурентоспроможності

виробників

продовольчих

продуктів

тваринного

походження із власних сировинних ресурсів. Окрім цього в умовах нестабільної
ринкової кон'юнктури вона повинна сприяти економічній активності і розвитку
інших галузей за рахунок стійкого попиту населення на різну тваринницьку
продукцію.
Окрім цього на рівномірність споживання впливають відхилення у
виробництві продукції тваринництва, які викликані в основному низьким рівнем
організації племінної роботи і ветеринарної служби та зниженням продуктивності
худоби із-за того, що, як показали вибіркові спостереження, значна частина
поголів‘я молочного стада розміщена на дрібних неспеціалізованих фермах з
примітивною

технологією

і

організацією

утримання

стада,

існуючих

диспропорцій між темпами збільшення поголів‘я тварин і міцної кормової бази,
продуктивністю і рівнем годування худоби.
В останні роки на світовому продовольчому ринку зростає попит на
екологічно чисту тваринницьку продукцію, яка отримала високу оцінку у сфері
споживання і на Україні, але виробництво біопродуктів, що мають високу харчову
і біологічну цінність, поки що знаходиться у зародковому стані і не у повній мірі
регулюється нормативно-правовою базою. У цьому контексті особливу увагу слід
надати тваринницькій продукції функціонального і профілактичного призначення,
де основне місце повинна займати продукція дитячого харчування, дієтичні та
діабетичні продукти, які покращують стан здоров'я усіх інших верств населення.
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Таким

чином,

сформувати

викладені

найбільш

продовольчої

безпеки

результати

важливі
і

напрями

забезпечення

дослідження
щодо

дають

подальшого

населення

підстави

формування

продуктами

харчування

тваринного походження:
– збільшити обсяги виробництва якісної продукції тваринництва, її
експортних поставока і споживання населенням можливо шляхом модернізації
тваринницьких механізмів і устаткування, розширення можливостей внутрішніх
споживчих

ринків

збуту

продукції

та

її

переробки

безпосередньо

на

підприємствах у зоні діяльності тваринницьких об‘єктів її виробництва, що
полегшить умови її придбання споживачами;
– для того, щоб не здійснювати закупки племінних і високопродуктивних
сільськогосподарських тварин в іноземних фірмах, необхідно створювати свої
власні селекційні і генетичні центри, які сприятимуть відновленню стада худоби і
птиці та забезпечать необхідний обсяг споживання продукції тваринництва.
Дуже важливо розглянути можливість надання дотацій товаровиробникам і
субсидій малозабезпеченим громадянам із-за високих цін на продукцію
тваринництва,

оскільки

у

5,1%

домогосподарств

мають

дохід

менше

прожиткового мінімуму (з 1.05 по 30.11.2016рр. - 1339 грн. на одну особу за
місяць), а у 57,5% – він нижчий за середній рівень загального доходу (2427,51
грн.) [242].
Наразі такий захід сприятиме створенню стабільного попиту на продукцію
тваринництва, позитивно впливатиме на розвиток виробництва і безпосередньо
ринків збуту продукції, оскільки встановлено, що:
– певні перспективи щодо своєчасного реагування на ринкові ризики і
підвищення

стабільності

тваринництва

можна

пов‘язати

із

наданням

товаровиробникам на початку року гарантії цільових цін (з поступовим
здійсненням прямих компенсаційних виплат), що дасть можливість брати участь у
кредитуванні і знайти своє місце на ринку тваринницької продукції;
– обов‘язковість введення жорстких обмежень на імпортну тваринницьку
продукцію з метою виявлення загроз продовольчій безпеці і забезпечення захисту
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вітчизняних товаровиробників та регулювання внутрішнього ринку продуктів
тваринницького походження;
–

необхідність

створення

надійної

законодавчої

бази,

ринкової

інфраструктури і фінансових механізмів для постійного регулювання експортних
операцій і аграрного продовольчого ринку.
Вважаємо, що попри низку невирішених проблем в Україні існують
можливості організаційно-економічного спрямування щодо забезпечення стійкого
розвитку тваринництва, зокрема галузей скотарства, вівчарства і конярства
(обумовлюються досить великими продуктивними площами природних пасовищ і
окультурених сіножатей), які забезпечать збільшення обсягів м‘ясної продукції.
Враховуючи те, що ці, як і інші галузі, є в основному трудомісткими галузями, то
у сільській місцевості успішно буде розв‘язуватися проблема створення
додаткових робочих місць, круглорічної зайнятості і використання праці більшої
половини сільського населення.

3.3.

Рівень

техніко-технологічної

модернізації

тваринництва

як

закономірність процесу ринкової трансформації
У трансформаційний період практично неможливо швидко сформувати
підприємства нового типу з орієнтацією їхніх галузей на зростання ефективності
виробництва, оскільки дуже важко передбачити їхню діяльність у нестабільних
ринкових

умовах.

трансформаційних

Слід

зазначити,

перетворень

вплинула

що

на

здійснення

недооцінка

попередніх

можливостей

самих

підприємств, наявного виробничого і трудового потенціалу, а також ряд причин,
які обумовлені успадкованим станом економіки, її ринковою трансформацією,
суттєвими помилками при реформуванні адміністративно-командної системи.
Трансформаційні зміни, які відбулися у сільськогосподарському виробництві
призвели в основному до подрібнення та ліквідації великих господарств,
руйнування середніх та великих тваринницьких комплексів і порушення
інтеграційних зв‘язків між товаровиробниками і переробниками тваринницької
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продукції. Зазвичай аграрні трансформації, що здійснюються спонтанно, не
завжди досягають бажаних і вмотивованих результатів, у більшості випадків вони
руйнують організаційну, матеріально-виробничу структуру підприємств, не
спонукають до проведення модернізації їхніх галузей, не створюють можливості
для відтворення і розвитку виробничого потенціалу.
Такі зміни відбувалися не лише внаслідок недосконалості аграрної політики
і недосконалої організації її здійснення [218], але й в основному за рахунок того,
що на початку трансформаційного періоду чітко не були визначені мета та
завдання такого роду перетворень. У результаті поведінка підприємств певний час
орієнтувалася в основному на виживання і очікування чергових змін у
сільськогосподарському виробництві.
У цьому контексті важливе значення має розробка системи наукового
забезпечення

і

обґрунтування

подальшого

розвитку

реформаційних

та

трансформаційних процесів, оптимальне поєднання і визначення пріоритетності
їхніх спільних параметрів, що безпосередньо впливають на ефективність
функціональних змін у тваринництві [155, 169, 337].
Функціонування трансформаційних процесів у тваринництві в даний час не
супроводжується їх механічною ліквідацією, а полягає у перетворенні галузей
(систем) і існуючих тут економічних взаємовідносин у нові за змістом і з
орієнтацією на ринок. У таких складних умовах значна роль відводиться ринковій
трансформації (визначається регіональними факторами і передумовами розвитку
ринкових відносин), яка спрямована на економічну модернізацію, структурну
перебудову виробництва, забезпечення високого рівня конкурентоспроможності
продукції (особливо тваринницької) на зовнішніх ринках та задоволення
продовольчих потреб усіх верств населення.
Ринкова трансформація аграрного сектора обумовлюється особливостями,
що

характеризуються

неоднорідністю

структури

сільськогосподарського

виробництва, вільною ринковою конкуренцією, значним числом продавців і
покупців сільськогосподарської продукції та використання ними різних каналів її
реалізації.
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У період ринкових трансформацій спостерігається ситуація загострення
конкуренції функціонуючих підприємств тваринницького спрямування, що
спонукає їх активізувати процес консолідації своєї виробничої діяльності з метою
підвищення її ефективності. Здебільшого у цей час основні завдання аграрних
підприємств у галузі тваринництва полягають у тому, щоб забезпечити:
раціональне використання виробничого потенціалу;
технічне оновлення і модернізацію виробничих процесів;
використання прогресивних ресурсозберігаючих технологій;
залучення різних видів інвестицій з метою збільшення обсягів
виробництва і реалізації тваринницької продукції, підвищення її якості
та екологічної безпеки.
Трансформацію слід розуміти як напрям (основу) здійснення процесів
реформування (кардинальних змін) організаційно-правових форм господарювання
досліджуваних

об‘єктів

з

метою

забезпечення

зростання

обсягів

конкурентоспроможної продукції та підвищення ефективності її виробництва.
Розвиток трансформаційних процесів у тваринництві вимагає видозмінення його
галузей і формування нових економічних взаємовідносин та забезпечує їм
орієнтацію на модернізацію та ринок. Натомість необхідно забезпечити
оптимальне поєднання основних напрямів реалізації концепції інноваційного
розвитку регіонів відповідно до їхніх перспективних параметрів.
У сучасних умовах стабілізації ринкових взаємовідносин підприємств і
різних суб‘єктів господарювання основним напрямом техніко-технологічної
модернізації, як закономірності процесу ринкової трансформації, є створення
конкурентоспроможного виробництва тваринницької продукції. Воно передбачає
активізацію інноваційних виробничих процесів і розробку адекватної їм
методологічної (комплекс теоретичних, методичних і практичних питань) і
нормативно-правової бази, пов'язаної зі специфікою розвитку тваринництва [155,
157, 158].
Основне завдання трансформаційних змін у господарській діяльності
регіонів полягає у створенні умов для її пристосування до потреб розвитку
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внутрішнього регіонального ринку. У даному випадку повинен запрацювати
механізм створення сприятливих умов для розвитку інвестиційно привабливого і
конкурентоспроможного тваринництва. Для здійснення цих задумів воно повинно
знаходитися у тісній взаємодії з галузями землеробства і кормовиробництва, а
також мати високий рівень забезпечення механізованими тваринницькими
приміщеннями, устаткуванням і транспортними засобами.
Зазначене потребує постійного проведення детального моніторингу стану
техніко-технологічного

рівня

та

потенціальних

можливостей

галузей

тваринництва виготовляти ту продукцію, яка користується підвищеним попитом
на внутрішньому і зовнішньому ринках.
Одним із найбільш важливих елементів продуктивних сил є основні
виробничі фонди, які виступають у конкретній матеріально-речовій формі
(продуктивна худоба і багаторічні плодоносні насадження) і приймають участь у
процесі виробництва тваринницької продукції. Завдяки матеріально-речовим
елементам основних фондів (капіталу) формуються енергетичні ресурси
(характеризуються потужністю тракторів, автомобілів, моторів комбайнів,
стаціонарних двигунів, електродвигунів і електроустановок, живої тяглової сили)
сільськогосподарських підприємств і сільського господарства України (табл.3.19).
Можна побачити, що за досліджуваний період вартість (після попередньої
переоцінки) основних засобів зросла більше, ніж у 2 рази, що сприяло
збільшенню їхнього розміру у розрахунку на одиницю земельних угідь і одну
умовну голову худоби. Проте частка засобів сільського господарства у їхньому
загальному обсязі по Україні щорічно знижувалася.
Слід наголосити, що на ефективність капітальних вкладень у виробничі
засоби впливає масове виробництво і використання нових високопродуктивних
машин

і

устаткування,

підвищення

продуктивності

праці

працівників

тваринництва, будівництво тваринницьких приміщень сучасного типу (зручних у
обслуговуванні), спрямованих не тільки на здешевлення будівельних матеріалів,
але й підвищення якості тваринницької продукції.
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Таблиця 3.19
Забезпеченість сільськогосподарських підприємств основними виробничими
фондами і енергетичними потужностями
Показники

2000р. 2005р. 2010р.

2015р.

2016р.

Загальна вартість основних
97471 76034 113388 205575 210169
засобів сільського
господарства, млн. грн.
Припадає основних засобів,
тис.грн. на:
100га
326,23 343,79 550,71 990,87 1013,0
сільськогосподарських
угідь
одну умовну голову худоби 18,44 18,64 25,08
47,20
49,70
Питома вага основних
засобів сільського
господарства у їхньому
загальному обсязі, %
Енергетичні потужності,
тис.кВт
Припадає енергетичних
потужностей, кВт на:
1га посівної площі
одного зайнятого у
сільському господарстві
працівника
одну умовну голову худоби
1000 грн. валової продукції
тваринництва
Енергетичні потужності
у розрахунку на 1
підприємство, кВт

2016р.
до
2000р.,
%
215,6

310,5

269,5

11,8

6,0

2,6

2,8

2,7

-9,1в.п.

69777

46249

36739

31020

32835

47,1

2,57

1,78

1,93

1,66

1,75

68,1

15,98

11,55

11,79

10,03

12,84

80,4

13,2

11,34

8,13

7,12

7,77

58,9

5,72

2,71

1,42

0,96

1,03

18,0

1660

1285

1713

724

761

45,8

Джерело: [17, с.4,5; 43, с.5,8; 210, 212, 221, 274, с.64, 68, 70, 84-86; 293, с.10]

На противагу основним засобам енергетичні потужності мали тенденцію до
зниження як у цілому (на 52,9% ), так і у розрахунку на одне підприємство
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(на54,2%). Все це викликало зменшення рівня енергозабезпеченості рослинництва
і тваринництва та енергоозброєності праці.
Значне зниження (на 82%) показника
характеризує

досить

низький

рівень

енергоємності виробництва

ефективності

використання

обсягу

енергетичних ресурсів. Навіть якщо показати цей показник у механічних кінських
силах, то у 2000р. він складав 7,8 м.к.с, а у 2016р. – лише 1,4 м.к.с. Водночас вчені
стверджують, що на підприємствах з інтенсивним типом розвитку, де досить
широко запроваджені енергозберігаючі технології, рівень енергоємності не
перевищує 2-2,5 механічних кінських сил (перевід рекомендується здійснювати
шляхом збільшення потужності енергоресурсів на коефіцієнт 1,36) [7, с. 282].
Безперечно, найбільш вагомими факторами, що повинні забезпечувати у
послідуючі роки ріст інтенсивності механізованих робіт у тваринництві,
продуктивності генетичного потенціалу тварин, є не тільки фондо - і
енергоозброєність праці, але й ефективність їхнього використання. При цьому
головну роль тут повинна відігравати активна частина фондів – сучасна
високопродуктивна фермська техніка. Однак, на сьогоднішній день основну
частку (біля 70%) технічного ринку складають імпортні машини і устаткування,
які уже були у використанні, що викликає значне збільшення витрат на їхнє
технічне обслуговування.
Слід відмітити, що матеріально-технічна база є основою розвитку
продуктивних сил і виробничих ресурсів галузі тваринництва, а тому базується на
сформованому парку робочих і силових машин, комбайнів, транспортних засобів,
устаткуванні і засобах комплексної механізації і електрифікації тваринницьких
приміщень. Розглянемо зміни, які відбулися у складі сільськогосподарської
техніки у сільськогосподарських підприємствах України (табл. 3.20)
Можна

побачити,

що

за

досліджуваний

період

чисельність

сільськогосподарської техніки різко зменшилася, особливо тієї, яка обслуговує
процеси виробництва, заготовки і транспортування кормових ресурсів. Водночас
у тваринництві теж спостерігається зменшення числа доїльних установок і
апаратів на 69,2%, роздавачів кормів для великої рогатої худоби – майже на 78%,
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за винятком свиней, оскільки тут кількість механізмів для роздавання кормів
зросло на 6,1%.
Таблиця 3.20
Наявність на кінець року основних видів
сільськогосподарської техніки, шт.
Види техніки

2000р.

2005р.

Трактори усіх
марок, включаючи
318927 216875
трактори, на яких
змонтовані машини
Тракторні причепи 207766 125989
Картоплесаджалки
7116
4037

2010р.

2015р.

2016р.

2016р. до
2000р.,%

137757

127852

132686

41,6

70879

49004

48547

23,4

2200

1631

1573

22,1

Сінокосарки
тракторні

18878

13714

8178

7892

8228

43,6

Жатки валкові

34768

23105

15225

13595

14477

41,6

зернозбиральні

65240

47150

32750

26735

27366

41,9

кукурудзозбиральні

7874

4750

2548

1634

1534

19,5

кормозбиральні

24939

14627

7841

4982

картоплезбиральні

3574

1947

1694

1215

4861
1239

19,5
34,7

Доїльні установки
та апарати

33498

16783

10865

10232

10305

30,8

Роздавачі кормів:

18715

9185

6480

6936

6605

35,3

для великої рогатої
худоби

15755

7870

4597

3484

3465

22,0

для свиней

2960

1315

1883

3452

3140

106,1

Конвеєри для
прибирання гною

84717

43159

23664

16386

16255

19,2

Комбайни:

Джерело: [210, с. 8,10,12; 212, с.7,9,11; 274, с.74,76]

Використання кормороздавачів (сприяють зниженню трудових витрат і
підвищенню

продуктивності

праці)

функціонально

направлене

на

транспортування кормів від місця завантаження до видачі тваринам з дозованим
розподілення їх уздовж фронту годівлі. Однією із найбільш трудомістких
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операцій у тваринництві є прибирання гною, але тут спостерігається найбільше
зменшення (на 80,8%) числа конвеєрів, тобто ці види робіт, як і багато інших,
проводяться тваринниками вручну.
Все це є наслідком зростання трудових витрат, що формують собівартість
тваринницької продукції, яка практично по усіх її видах збільшилася у 1,5-2 рази.
У минулому році собівартість 1 ц м'яса великої рогатої худоби складала
2128,4грн. при середній ціні реалізації 1ц –1365,1 грн., тобто господарства
отримали збиток при реалізації одиниці продукції. Найбільша собівартість 1ц
м'яса спостерігалася у Херсонській (3013,6 грн), Дніпропетровській (2680 грн.),
Київській (2446,1 грн.), Миколаївській (2444,5 грн.), Рівненській (2346,9 грн.)
областях, а найменша – у Тернопільській (1691,9грн.), Закарпатській (1524,9грн.) і
Івано-Франківській (1496,4 грн.) областях.
Водночас собівартість 1ц молока дорівнювала 328,3 грн. при середній ціні
реалізації 1ц – 364,5грн (рівень рентабельності – 11%) і найбільшою вона була у
Дніпропетровській (392,8 грн.) і Закарпатській (364,8 грн.), найменшою – у
Волинській (280,3 грн.) областях. При цьому ціна реалізації одиниці молока у цих
областях склала відповідно 397,4; 376,4 і 348,2 грн., тобто воно було прибуткове.
Значно краща ситуація у свинарстві, оскільки тут собівартість одиниці
продукції складала 1747,7 грн. при ціні її реалізації -1845,9 грн. (прибуток від
реалізації 1ц склав 98,2грн.). Найвища собівартість м'яса свиней у Київській
(2431,5 грн.), найменша – у Івано-Франківській (1168,7 грн.) областях при ціні
реалізації – відповідно 1891,7 (рівень збитковості склав -22,2%) і 2092,2% (рівень
рентабельності склав 79%).
На сьогоднішній день тваринництво більшості регіонів країни має значний
трудовий і генетичний потенціал тварин та володіє суттєвими виробничими
резервами, а тому визначає соціально-економічні умови життя людей, що
проживають на їхніх територіях. Поряд з цим воно є одним із важливих
споживачів великих обсягів матеріально-технічних ресурсів, які приймають
участь у організації і веденні виробничої діяльності (у більшості випадків
ризикової із-за непередбачуваних кліматичних умов, використання обмежених
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земельних

ресурсів

і

впливу

зовнішніх

чинників)

на

протязі

усього

трансформаційного періоду. А тому тваринництво можна розглядати як першу
ланку переробки продукції рослинництва у тваринницьку. Це пояснюється тим,
що у кормовому раціоні тварин переважають в основному корми рослинного
походження [194, с.38]
Відповідно

усе

це

вимагає

запровадження

екологічно

безпечного

використання земельних ресурсів (дотримання технології охорони і обробітку
землі, відтворення родючості і збереження гумусного шару, недопущення
потрапляння у ґрунт нітратів, пестицидів і інших шкідливих речовин), які є
джерелом

постачання

тварин

кормами.

Зазвичай

природно-просторове

розміщення і організація використання ресурсів (без порушення екологічної
рівноваги) повинні забезпечити достатні умови для раціонального використання
потенційних можливостей модернізації тваринництва у кожному регіоні.
Варто визначити загальні умови, які необхідні для того, щоб галузі
тваринництва і їхні виробничо-технологічні процеси можна було би розглядати як
окремо взяті системи, що потребують модернізаційних змін:
– визначення мети, функцій і завдань виробничої діяльності;
– економне витрачання виробничих ресурсів при здійсненні модернізації
виробничих процесів у галузях тваринництва;
– наявність взаємозв‘язків між структурно визначеними підсистемами
(галузями), що функціонально можуть позитивно впливати на покращення
показників діяльності основної системи (тваринництва);
– надання працівникам підприємств (інтереси яких покликані задовольняти
галузі тваринництва) можливості брати участь у обговоренні і вносити
пропозиції щодо проведення модернізаційних змін;
– створення підприємству умов для здійснення модернізації і ефективного
функціонування галузей тваринництва та забезпечення можливостей
реалізації прийнятих рішень.
У більшості випадків у практиці господарської діяльності у тваринництві
названих вище дій буває недостатньо. Зокрема, коли тваринництво знаходиться в
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умовах обмеженості ресурсів, у ринковому середовищі, що не у повній мірі
дозволяє досягти його мети, відсутній чіткий поділ обов‘язків між відповідними
керівниками підрозділів, немає злагодженості між працівниками трудового
колективу (хоча для 39,4% опитуваних респондентів дружні стосунки є дуже
важливими і 44,7% – важливими), а тому прийняті рішення і внесені пропозиції
щодо економічної модернізації не можливо втілити у життя у короткий термін.
Водночас нестабільні ринкові умови розвитку тваринництва потребують швидкоо
оновлення його матеріально-технічної бази та налаштування на стабільну роботу
нових прогресивних технологічних процесів.
Так, при проведенні соціологічного дослідження у областях (Вінницька,
Київська, Хмельницька, Чернівецька, Черкаська і ін.) країни на поставлене
керівникам підприємств запитання ˮ Чи зацікавлені Ви у проведенні модернізації
галузей тваринництва і якщо ні, то чому? ˮ , 38% опитуваних не виявили бажання
її проводити. Основні причини були названі респондентами у такій послідовності:
немає вільних власних грошових коштів (24,3%); відсутнє альтернативне
державне фінансування (25,1%); існує потреба вкладати кошти у інші, більш
прибуткові сфери діяльності (19,4%); це дуже клопітка і високо затратна робота
(11,5%); у цьому процесі незацікавлені працівники тваринництва (8,7%); немає
особливого натхнення і бажання (4,8%); плануємо провести зміни у найближчі
роки (6,2%) (додаток Б).
Окрім
перетворення,

цього,

не

оскільки

кожне

підприємство

розв‘язувані

завдання

може

погодитися

характеризуються

на

таке

високим

ступенем складності і ризикованості. Більше того, відсутність досвідчених
спеціалістів, міцної науково-практичної основи і грошових коштів можуть
призвести до гальмування процесів модернізації і негативних кінцевих
результатів. Здебільшого кожне підприємство зацікавлене у тому, щоб відбулося
розширення ринку і обмеження конкуренції, та зважає на ту ситуацію, яка може
вплинути на прибутковість його основної діяльності. У більшості випадків
приватні підприємці стараються ліквідувати своїх конкурентів, отримати більший
дохід за рахунок підвищення ціни на вироблену тваринницьку продукцію, не
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враховуючи потреби підвищення її якості за рахунок впровадження сучасних
технологій і економічної модернізації виробництва.
Слід зазначити, що економічна модернізація тваринництва є одним із
основних чинників його економічного зростання в умовах ринкової трансформації
економіки і глобалізаційних викликів та розвитку бізнесової діяльності
товаровиробників сільської місцевості.

Під

модернізацією

слід

розуміти

комплексний процес повного (часткового) техніко-технологічного оновлення
виробничих процесів у галузях тваринництва та переходу на виробництво
інноваційних видів продукції з метою отримання найкращого економічного
ефекту.
Вона характеризує досить складний процес здійснення якісних змін технікотехнологічного,

організаційно-економічного,

інституційного

і

соціального

спрямування, які у змозі забезпечити національну продовольчу безпеку та
продовольчу незалежність. Ці зміни є досить довготривалими і в основному по
різному відбуваються у границях окремих територій, але завжди пов‘язуються з
інтересами населення, яке на них проживає. Натомість 59,4% опитуваних
працівників побажали, щоб керівництво їхніх підприємств брало більш активну
участь у розв‘язанні проблем трудового колективу.
Окрім цього, економічна модернізація тваринництва є комплексним
процесом (динамічний, багатокомпонентний, цілеспрямований) змін, що включає
організаційно-управлінську, техніко-технологічну, інституційну та інші складові,
які формують платформу для досягнення найкращих результатів у його розвитку.
Вона

сприяє

досягненню

техніко-технологічному
стійких

конкурентоспроможності

темпів

оновленню

розвитку

продукції

ресурсного

виробництва,

тваринництва.

потенціалу,

високому

Водночас

рівню

впровадження

агроновацій з дотриманням принципів екологічної прийнятності дасть можливість
зміцнити позиції країни на глобальному продовольчому ринку [319, c. 65].
Здебільшого позитивні трансформаційні процеси є важливим елементом
соціально-економічного

розвитку

кожного

регіону,

підвищення

конкурентоспроможності його підприємств, зміцнення продовольчої безпеки
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держави. Однак розвиток тваринництва практично в усіх підприємствах різних
форм господарювання відбувається в умовах низької економічної ефективності
виробництва і його адаптації до умов ринку. У таких випадках господарствам
кожного окремо взятого регіону залишається спільно і розумно підійти до
реалізації своїх функціональних інтересів стосовно успішного розв‘язання
питання економічної модернізації тваринництва (рис. 3.8).

Працівники

Недержавні
сільськогосподарські
підприємства

Форми реалізації інтересів

Державні
сільськогосподарські
підприємства

Суб‘єкти господарювання

Економічна модернізація тваринництва
Обмін
інформацією,
консультації,
поради
Партнерство і
взаємодопомога
Взаєморозуміння і
ініціативність
Функціонування
науковокоординаційних
рад
Громадський
контроль
Мета і результати: доцільність проведення відповідно до ринкових
трансформаційних змін, раціональний розподіл грошових коштів,
покращення умов праці трудових ресурсів, ефективність ведення
бізнесової діяльності, мінімізація ризиків, підвищення якості і
прибутковості тваринницької продукції
Рис. 3.8. Форми реалізації інтересів підприємств до проведення економічної
модернізації тваринництва (авторська розробка)
Вважаємо, що у ринкових умовах господарювання при проведенні
модернізації тваринництва аграрні підприємства регіонів повинні опиратися на
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зацікавлених господарників – бізнесменів, які до цих пір залишаються
флагманами трансформаційних і реформаційних процесів. Наразі при створенні
інституційного

середовища

і

ефективній

оптимізації

заходів

аграрної,

промислової і просторово-економічної політики регіонів можна буде спрямувати
можливості і успішну діяльність бізнесу на інтенсивний розвиток усіх галузей
тваринництва.
Виходячи з результатів проведеного дослідження термінового вирішення
потребують проблеми, які характеризують:
недостатній рівень технічного і технологічного оснащення тваринницьких
молочних ферм і комплексів;
диспаритет цін та нееквівалентність обміну молока, молочних продуктів і
промислової продукції;
збільшення квот на імпорт тваринницької продукції до ЕС;
інтеграційні процеси (об‘єднують діяльність виробників, підприємств
переробки і торгівлі);
відсутність налагодженої кредитної і податкової політики;
неефективність окремих позицій державної політики протекціонізму;
нерозвиненість інфраструктури ринку.
Вагоме значення у розв‘язанні цих проблем мають нормативно-правові
документи, які визначають основні пріоритети, заходи та механізми розвитку
галузей тваринництва: Закони України ˮ Про державну підтримку сільського
господарства Україниˮ , ˮ Про племінну справу у тваринництвіˮ , ˮ Про молоко
та молочні продуктиˮ , ˮ Про ветеринарну медицинуˮ , Постанова Кабінету
Міністрів

України

тваринництваˮ

та

ˮ Про

заходи

інші

законодавчі

щодо

активізації

матеріали.

роботи

з

Узагальнення

розвитку
позицій

законодавчих матеріалів дало можливість розробити механізм забезпечення
ефективного розвитку тваринництва у складі якого знаходиться набір основних
складових і їхніх інструментів, які дають можливість керівникам підприємств у
будь якому випадку своєчасно реагувати на дії чинників внутрішнього і
зовнішнього середовищ і добиватися високих кінцевих результатів (рис. 3.9).

та їхні елементи

Механізм ефективного розвитку тваринництва

Основніскладові

Організаційновиробнича
Технікотехнологічна
Екологічна

ринкові трансформаційні зміни, статус регіону, конкуренти,
споживачі, посередники, кредитна, дотаційна, податкова, митна
системи, законодавча політика

Соціальна

- організація безпеки праці
- дотримання вимог до
технології використання
засобів захисту рослин і
природних пасовищ
- дотримування нормативів
мікроклімату у
тваринницьких приміщеннях

- залучення різних видів
інвестиційних ресурсів
- вибір і впровадження
інноваційних технологій
- виробництво нових видів
продукції
- підвищення рівня кваліфікації
тваринників
- створення належного
соціально-психологічного
клімату у трудових колективах
- налагодження мотиваційної
діяльності

ЧИННИКИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

- забезпечення тваринницьких
ферм сучасними машинами,
механізмами і устаткуванням
- удосконалення
технологічних ліній
утримання тварин і
виробництва продукції

- наявність власних і
запозичених грошових коштів
- фінансове забезпечення
реалізації стратегічних програм
- економне витрачання
виробничих витрат і ресурсів
- раціональний розподіл доходів
- удосконалення оплати праці

Інвестиційноінноваційна

- формування ресурсного
потенціалу
- організація виробничих і
трудових процесів
- створення належних умов
для праці і відпочинку
тваринників
- визначення каналів
реалізації продукції

політична і економічна стабільність, кризові явища і інфляційні
процеси, стан міжнародних ринкових відносин, міжнародний
фінансовий лізинг

ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Фінансовоекономічна

ЧИННИКИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
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Кінцеві результати:
досягнення, довіра, визнання, конкурентоспроможність продукції, прибутковість, рентабельність
Рис. 3.9. Основні складові та елементи механізму ефективного розвитку тваринництва (авторська розробка)
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У даному випадку функціонуючий на окремих підприємствах механізм
ефективного розвитку твариництва своєчасно може реагувати на вплив
несприятливих чинників, пропонуючи конкретні варіанти заходів і забезпечуючи
подальший процес свого функціонування. А тому внутрішні чинники у механізмі
сформовані у групи за напрямами їхнього спрямування і використання, а зовнішні
– за напрямами впливу (прямого і непрямого), масштабністю і місцем
виникнення.
Стабілізація

ринкових

відносин

на

підприємствах

сучасних

форм

господарювання потребує внесення корективів у наукові підходи до оцінки
ефективності виробництва, пов‘язаного з модернізацією, і його організаційноекономічного механізму, котрий координує ринкові елементи і державний вплив
на процеси виробництва та реалізації якісної тваринницької продукції. Лише за
рахунок

модернізації

і

оптимального

поєднання

ринкових

методів

господарювання з державним регулюванням виробництва та збуту продукції
тваринництва можливо забезпечити його відродження і ефективний розвиток.
Слід відмітити, що сьогоднішні реалії і тенденції розвитку тваринництва у
послідуючі роки вимагатимуть встановлення державною політикою граничних
орієнтирів у сфері економічної модернізації виробничих і технологічних процесів,
основними напрямами якої стане:
– переоснащення виробничих підрозділів з метою забезпечення ефективної
роботи фермських машин і техніко - технологічного обладнання;
– збільшення обсягів виробництва та скорочення термінів виробничого
періоду виготовлення продукції;
– зменшення її собівартості за рахунок скорочення виробничих витрат;
– раціональне використання трудового потенціалу за рахунок зменшення
трудомісткості

і

впровадження

прогресивних

технологій

виробництва

тваринницької продукції.
Оскільки у даний час практично усі товаровиробники залежні від позикових
коштів, не в остнню чергу через відсутність власних і не у змозі модернізувати
свої засоби виробництва і технологічні процеси, то насамперед особливу увагу
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слід надавати модернізованим виробничим підрозділам, які є основними у
формуванні виробничих процесів виготовлення інноваційної і високоякісної
білкової продукції.
Економічну модернізацію тваринництва слід вважати головною складовою
підвищення ефективності виробництва продукції і прискорення забезпечення
потреб країни у високопоживних продуктах харчування, а промисловості – у
сировині тваринного походження. У зв‘язку з цим вважаємо, що можливості
кардинального покращення ситуації обумовлені необхідністю модернізації
виробничих процесів, використанням прогресивних технологій та створенням
техніко-технологічних умов для прискореного розвитку основних галузей
тваринництва.
Все це дасть можливість постійно задовольняти зростаючі потреби
населення у високопоживних і екологічно чистих продуктах харчування.
Водночас окреслені цілі потребують забезпечення рівноваги між виробничими
(ефективне

використання

виробничих

ресурсів,

сировини,

матеріалів),

соціальними (раціональний розподіл матеріальних і нематеріальних благ) і
екологічними (недопущення забруднення навколишнього довкілля) витратами, які
впливають на потенційні можливості і собівартість виробництва тваринницької
продукції.
Насамперед економічна модернізація розв‘язує одну із важливих проблем,
яка полягає у розширенні обсягів виробництва продукції, підвищення її якості і
конкурентоспроможності

на

ринку

та

забезпечення

населення

країни

продовольством. А тому сюди слід спрямовувати необхідні обсяги інвестицій (з
попередньо визначеними джерелами і шляхами їх отримання) для посилення
освоєння новітніх технологій, випуску привабливої і якісної продукції з
інноваційним наповненням, яка має конкурентні переваги на внутрішньому і
зовнішньому ринках.
В умовах ринкових трансформаційних змін у сільськогосподарському
виробництві важливим постає питання місця і ролі людини у розробці програм і
здійснення процесу економічної модернізації тваринництва, яка направлена на
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істотне поліпшення умов життя і технічне оснащення праці працівників. У цьому
випадку працівники з початковою освітою і вузькоспеціалізованою професійнотехнічною підготовкою

не можуть

знайти

застосування

своїх знань

і

можливостей, а тому поповнюють ринок праці.
Водночас техніко-технологічне удосконалення виробництва і розвиток
системи освіти потребує нових інтелектуальних знань, досвіду і таланту
працівників, їхніх організаторських і вольових здібностей у області освоєння
сучасних мініатюризованих машин, універсальних механізмів, комп‘ютерів, що
забезпечують керування складними виробничими процесами у тваринництві. У
результаті 36,8% опитуваних працівників, зайнятих у тваринництві, мають
бажання навчатися далі з метою посилення своїх професійних знань відповідно до
сучасних вимог господарювання. Лише за рахунок набутих знань і досвіду, за
висловлюванням 42,1% респондентів, можна підвищити ефективність праці у
тваринництві і свій матеріальний добробут (додаток Б).
Отже, для прискорення здійснення модернізації техніко-технологічних
процесів необхідно забезпечити галузі тваринництва працівниками високої
кваліфікації, які здатні освоїти сучасні технології з послідуючим їх застосуванням
у практичній діяльності на виробництві.
При здійсненні економічної модернізації особливу увагу слід надавати
комплексу взаємозалежних форм, методів, заходів матеріального і морального
стимулювання

праці

працівників,

які

сприятимуть

підвищенню

їхньої

зацікавленості у своєчасному і якісному виконанні різних видів робіт у
тваринництві. Немало важливу роль відіграє активна участь керівників
підприємств і підрозділів у згуртуванні і цілеспрямованому налаштуванні
трудового колективу на виконання поставлених перед ними завдань (такому
важливому

питанню

надає

перевагу

59,4%

опитуваних

працівників

тваринництва). Результати дослідження підтверджують необхідність забезпечення
високого рівня дієвості мотиваційного механізму в середовищі якого знаходиться
один з самих важливих елементів – мотивація праці, яка спрямовує трудову
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діяльність працівників на проведення модернізаційних змін у тваринництві
[168,170].
Подальший розвиток тваринництва на фінансово незалежних підприємствах
регіонів країни у повній мірі буде залежати від раціонального використання
ресурсного потенціалу, трансформації галузевої структури і своєчасності
проведення технологічної модернізації його виробничої інфраструктури. Технікотехнологічна

модернізація

тваринництва

характеризує

кількісні

і

якісні

модернізаційні перетворення, що здійснюються шляхом:
- формування бази знань, зайнятих у цій сфері працівників;
-

впровадження

наукових

інноваційних

розробок,

індустріальних

технологій;
- розширення ринку інновацій для різних галузей тваринництва;
- ефективного використання результатів (створення технологічних систем і
ліній з виробництва нових фермських машин і механізмів, використання
технологічних комплексів) наукових досліджень техніко-технологічної сфери.
Відсутність або обмеженість грошових коштів і заставної бази у аграрних
підприємствах

спонукає

їх

шукати

нові

форми

фінансування

техніко-

технологічного забезпечення тваринництва. Забезпечувати формування і розвиток
ресурсного потенціалу та модернізацію тваринництва у змозі аграрний лізинг
(один із механізмів державної підтримки сільського господарства), але лише при
інвестиційній і нормативно-правовій підтримці держави.
Наразі фінансово залежні підприємства зможуть придбати нову або ж уже
використовувану

техніку

(на

умовах

лізингу)

з

компенсацією

частини

матеріальних витрат з боку держави. Натомість загальна частка лізингових
інвестицій

у

витрачених

грошових

коштах

сільськогосподарськими

підприємствами регіонів на придбання фермської техніки і обладнання
коливається у межах 6,5-11,2% [140].
Разом з цим, як показує практика, лізингова діяльність має свої недоліки,
оскільки частка повернення лізингових платежів є низькою із-за неспроможності
підприємств сплачувати їх у повному обсязі та ще й у встановлений договором

208

термін. З огляду на це, постає необхідність здійснювати державний контроль і
регулювання цін на фермську техніку, нотаріальні послуги при оформленні
лізингових угод та страхування заставного підприємствами майна.
Викладене дає підстави до висновку, що подальший ефективний розвиток
тваринництва вимагає глибоких якісних змін у складі виробничих ресурсів і
матеріально-технічній базі. При цьому слід враховувати регіональні особливості,
оскільки

ринкові

трансформації

посилили

територіальні

диспропорції

в

розміщенні виробництва, його інфраструктурному забезпеченні і, тим самим,
поглибили нерівномірності у розвитку регіонів країни та нераціональному
використанні ресурсного потенціалу у тваринництві сільськогосподарських
підприємств України (табл. 3.21).
Можна побачити, що за досліджуваний період показники ефективності
використання виробничих ресурсів значно покращилися. Однак, спостерігається
зменшення обсягу виробництва молока у розрахунку на одиницю земельної площі
на 57%, при зменшенні загального поголів‘я корів на 20,3%, але при зростанні
продуктивності корів на 42%. За цей же період зменшилася чисельність свиней на
2,7% і зросла кількість м‘явся еликої рогатої худоби – на 30,9%.
Такі зміни вплинули на збільшення обсягу виробництва валової продукції у
розрахунку на одиницю земельних ресурсів (на 21,4%), енергоресурсів (на 30,1%)
і одного працівника (майже у 2 рази), зайнятого у галузях тваринництва, але при її
зменшенні по відношенню до основних виробничих засобів (на 36%). Все це, як і
багато інших позитивних обставин, у свою чергу сприяли значному збільшенню
розміру прибутку. Отже, рівень трансформаційних змін виражається порівнянням
позитивних результатів виробництва тваринницької продукції з кількістю
вкладеної праці у використання виробничих ресурсів.
Вважаємо, що забезпечення ефективної діяльності підприємств кожного
регіону залежить від здатності галузей тваринництва постійно підтримувати
пропорційність між чинниками розширеного відтворення і темпами його розвитку
(підвищення рівня виробництва якісної продукції) в умовах невизначеності та
мінливості зовнішнього середовища. Виходячи з цих міркувань дуже важливо
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забезпечити розширення зони діяльності товарного виробництва на науковій і
інноваційній основі, сприяти розвитку нових технологій і впровадженню
модернізації виробничих процесів у тваринництві.
Таблиця 3.21
Зміни у показниках ефективного використання виробничих
ресурсів тваринництва
Показники
Чисельність, голів:
великої рогатої худоби на
1000га
сільськогосподарських
угідь
свиней на 1000 га ріллі
птиці на 100 га зернових
культур
Середній річний надій
молока від однієї корови,
кг
Вироблено у розрахунку на
100 га ріллі, т:
м‘яса свиней
Вироблено у розрахунку на
1 га зернових яєць, шт
Вироблено на 100 га
сільськогосподарських
угідь, т:
молока
м‘яса (у забійній вазі)
Отримано валової
продукції тваринництва,
тис. грн. на: 100 га
сільськогосподарських
угідь,
одного працівника,
зайнятого у тваринництві
1 кВт енергоресурсів, грн.
100 грн. основних засобів,
грн
Прибуток, збиток (-) від
реалізації продукції
тваринництва, млн.грн

2016р.
до
2000р. 2005р. 2010р. 2015р. 2016р.
2010р.,
%
74

64

74

61

59

79,7

188

193

188

190

183

97,3

733

825

733

760

763

104,1

1588

2952

3975

5352

5643

142,0

2,13

1,56

1,33

2,06

2,04

153,4

670

883

951

919

776

81,6

31,4
4,2

35,9
4,2

10,8
5,5

12,9
7,1

13,0
7,2

120,4
130,9

35,4

70,3

125,9

155,8

152,9

121,4

17,89

47,99

130,47

237,69 253,60

194,3

174,9

369,5

742,4

1042,4

966,2

130,1

12,52

22,47

24,06

15,73

15,43

64,1

-1955,9

353,0

1374,6 4583,1 4024,9

292,8

Джерело: [274, с.46, 70, 84; 293, с.10, 18, 22, 24]
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Таким

чином,

подальше

інтенсивне

нарощування

виробництва

тваринницької продукції та відтворення виробничо-економічного потенціалу
тваринницьких підприємств практично неможливе без модернізації виробничих
процесів на тваринницьких фермах і комплексах.
3.4. Формування системи технічного переоснащення тваринництва та
технологічних процесів у виробництві сучасних видів тваринницької
продукції
Для сучасного етапу розвитку аграрного виробництва характерне помітне
прискорення темпів економічного зростання та збільшення виробництва
сільськогосподарської продукції окремих галузей рослинництва. Тваринництво,
основними елементами якого є виробництво повного асортименту якісних
продуктів, що складають повноцінний харчовий раціон (джерело білків
тваринного походження, вітамінів, мікроелементів) для різних демографічних
груп населення на сьогодні не може бути ефективним без інноваційномодернізаційних змін відповідно до вимог світового ринку продовольства.
Водночас виробництво різних харчових продуктів характеризується високою
фондо- і енергоємністю. Воно відбувається без повного урахування науковотехнічних вимог, недосконалої системи машин і устаткування, не зовсім
безпечної технології виробництва тваринницької продукції для життєдіяльності
працівників та навколишнього природного середовища. Особливі труднощі
відчувають господарства населення, валова продукція тваринництва яких у її
загальному обсязі складає 54,4%, але для її виробництва вони не мають
відповідного техніко-технологічного потенціалу [78; 274, с. 46].
Проблематичними питаннями у розвитку тваринництва окремих регіонів є:
низький рівень забезпечення сучасною фермською технікою (недостатні темпи
розвитку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування) і освоєння
підприємствами інноваційних технологій, що негативно впливає на процес
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зниження собівартості тваринницької продукції,

підвищення її якості і

безпечності, згідно вимог міжнародних стандартів [157, 167, 337]
Протягом останніх років в Україні спостерігається зменшення рівня
технічного оснащення тваринництва, адже у підприємств немає вільних обігових
коштів, які можна було би отримати за рахунок власних прибутків, бюджетних
надходжень, амортизаційних нагромаджень, кредитних ресурсів комерційних
банків. Окрім цього щорічно погіршується стан справ щодо залучення інвестицій і
впровадження новітніх технологій у сільськогосподарському машинобудуванні.
Означене коло проблем потребує удосконалення фермської техніки, яке
відтворює поетапне досягнення науково-технічного розвитку засобів механізації
утримання, обслуговування і годівлі сільськогосподарських тварин і знаходиться
у

прямій

залежності

від

закономірностей

та

вимог

ринкових

умов

господарювання, які зумовлюють необхідність впровадження науково-технічних
нововведень при виконанні виробничо-технологічних процесів у тваринництві.
Дослідження показали, що в останні роки у скотарстві і свинарстві
більшості підприємств регіонів застосовуються застарілі машини, обладнання і
технології, нераціонально використовуються енергетичні і кормові ресурси,
присутні високі трудові витрати, що негативно впливає на продуктивність тварин
і якість тваринницької продукції. Водночас ряд великих тваринницьких
підприємств

провели

повну

модернізацію

виробництва,

перейшли

на

використання сучасних технологій виробництва продукції, а тому забезпечили
прибутковість і високий рівень рентабельності (в окремих із них вона складає
понад 120%).
У

даний

час

наявні

технічні

засоби

на

тваринницьких

фермах

характеризуються значно вищим науково-технічним рівнем, оскільки процеси
доїння, доставки та транспортування кормів уздовж фронту годівлі тварин
частково

або

повністю

механізовані.

Зараз

основна

увага

тваринників

спрямовується на реконструкцію і естетичне облаштування ферм та комплексів,
наукову розробку і широке використання безприв‘язної системи утримання
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худоби, підтримку винахідницької та новаторської діяльності, ефективне
використання інноваційних технічних засобів тваринництва.
Важливою рушійною силою здійснення оновлення техніки, виробничих
фондів, технологій вирощування і утримання сільськогосподарських тварин,
методів і прийомів виробництва якісної тваринницької продукції є науковотехнічний прогрес. У свою чергу він викликає здійснення регіональних
трансформаційних змін у науково-інноваційній, техніко-технологічній, ринковій і
виробничо-комерційній діяльності підприємств, які займаються виробництвом
продукції тваринництва.
Натомість основне завдання тваринників повинно полягати у забезпеченні
непреривного

технічного

процесу

стосовно

постійного

оновлення

та

удосконалення технічних ресурсів і на цій основі впровадження системи
фермських машин з високими техніко-економічними характеристиками. Усе це
дасть можливість скоротити частку ручної праці за рахунок оновлення
виробництва, збільшення техніко-технологічних засобів, що спрямовуються на
удосконалення виробництва високоякісної тваринницької продукції; зростання
продуктивності, фондо- і енергоозброєності праці у результаті освоєння нових
науково-технічних розробок.
Слід відмітити, що під дією різних, але взаємопов‘язаних чинників,
формуються основні напрями розвитку науково-технічного прогресу:
o правові (розробка законів і нормативних актів);
o організаційні (заходи по впровадженню досягнень науки і техніки);
o економічні

(стимулювання

розвитку

та

підвищення

ефективності

тваринництва);
o біологічні (селекційні заходи по виведенню нових порід худоби і птиці,
впровадження біотехнологій, біологічний захист тварин);
o технічні (удосконалення діючих і впровадження нових зразків фермської
техніки, джерел енергії, механізація і автоматизація виробничих процесів);
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o технологічні (удосконалення існуючих і впровадження інноваційних
технологій виробництва, перевезення, зберігання і переробки тваринницької
продукції);
o екологічні

(забезпечення

дієвості

системи

захисту

навколишнього

середовища, виробництво екологічно безпечної продукції);
o соціальні (наявність і підготовка висококваліфікованих кадрів, створення
належних умов праці, налагодження мотиваційної діяльності);
o інформаційні (створення інформаційної бази знань про досягнення науки і
техніки у галузях тваринництва).
А тому розвиток продуктивних сил постійно потребує відтворення
матеріально-технічних ресурсів, технічного оновлення складу і покращення
техніко-технологічних

параметрів

матеріально-технічної

бази,

технічної

і

енергетичної озброєності праці тваринників з метою отримання ефективних
кінцевих результатів виробництва та збільшення розмірів фондів споживання
тваринницьких продуктів. Покращити стан справ у тваринництві покликаний,
прийнятий Закон України ˮ Про систему інженерно-технічного забезпечення
агропромислового комплексу Україниˮ

[251]. Цей Закон сприяє розвитку

економічних умов для створення, випробування, виробництва, реалізації,
використання і обслуговування технічних засобів для галузей агропромислового
виробництва.
У контексті зазначеного розроблені заходи по забезпеченню розвитку
тваринництва сприяли лише активізації окремих регіонів до створення нових
ферм і комплексів, використання прогресивних ресурсозберігаючих технологій.
Але кількість поголів‘я худоби і обсяги виробництва продукції тваринництва
продовжували знижуватися. Усе це спонукало до розробки у господарствах
кожного регіону стратегічної техніко-технологічної програми повної економічної
модернізації тваринництва з метою підвищення його конкурентоздатності на
внутрішніх і зовнішніх ринках.
Особливої важливості ці питання набувають у період нестійких ринкових
відносин, оскільки утримуванням фермської техніки переймаються в основному
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лише сільськогосподарські підприємства, які не маючи власних грошових коштів,
все ж таки вишукують резерви з метою зміцнення матеріально-технічної бази
тваринництва для оснащення його сучасною високопродуктивною, але недорогою
технікою і устаткуванням.
Разом з цим в останні роки спостерігається зменшення машин і механізмів,
що використовуються у тваринництві сільськогосподарських підприємств
України (рис. 3.10). Зокрема, відбулося зменшення числа доїльних механізмів на
5,2%, конвеєрів для прибирання гною – на 31,3% при рості кількості роздавачів
кормів для великої рогатої худоби і свиней – на 1,9%. Натомість у фермерських
господарствах за цей час частка від загального числа використовуваних у
сільськогосподарських підприємствах доїльних механізмів зросла з 5,6 до 7,2%,
кормороздавачів кормів великій рогатій худобі – з 3,1 до 5,7%, свиням – з 3,7 до

тис.шт

10,8%, прибирання гною – з 4,2 до 6,0%.
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Рис. 3.10. Динаміка використання механізмів і устаткування у тваринництві
Джерело: [212]

Не випадково при проведенні соціологічного дослідження на поставлене
працівникам тваринництва запитання ˮ Як Ви вважаєте, що потрібно у першу
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чергу зробити у тваринництві: модернізувати техніку і технічне обладнання, чи
технологічні процеси?ˮ , 63,7% опитуваних працівників зацікавлені у тому, щоб у
більшому обсязі механізувати свою працю на виконуваних ділянках роботи за
рахунок модернізації техніки і технічного обладнання.
Все це спонукає до проведення часткової (постійне покращення ряду
техніко-експлуатаційних параметрів механізмів і технології їхнього виготовлення,
оновлення існуючих моделей машин, устаткування, приладів) або повної
(невідкладний масовий перехід до нових поколінь фермської техніки і
інноваційних видів продукції, заснованої на сучасних науково-технічних ідеях),
але ефективної модернізації виробничих процесів за рахунок установки сучасного
обладнання, що базується на принципах комп‘ютерного обслуговування.
Така закономірність є типовою для життєвого періоду змін ефективності
використання фермських машин і технологічних процесів, протягом якого
відбувається кілька модернізацій, що пов‘язуються з ростом потужності, робочої
швидкості, експлуатаційної надійності та якості роботи. А тому необхідно
створити умови для подальшої модернізації фермської техніки, технології і
організації її виробництва на аграрних підприємствах.
Зокрема, великою популярністю користується вітчизняний і закордонний
асортимент продукції і системи для покращення роботи сучасних тваринницьких
ферм, свиноферм і птахокомплексів, які поставляються відомою фірмою ТОВ
ˮ Агротех Консалтˮ . У її розпорядженні мобільні апарати для мийки приміщень і
стаціонарних

систем,

апарати

для

дезінфекції

приміщень

виробництва

ˮ STADIKOˮ , навісні розподільники зеленої маси для корівників ˮ РЕКˮ
(Німеччина). Така професійна техніка широко використовується такими великими
німецькими фірмами, як Wiesenhof, Lohmann.
Досить ефективними є насоси і міксери для прибирання гною, системи
автоматизації процесу годування тварин (автоматичні кормотранспортери) фірм
ˮ Далтекˮ (Данія) і ˮ Falconˮ (Італія), а також кормоавтомат ˮ Тубо-О-Матˮ
(знайшов своє застосування у Данії, Франції і Німеччині), котрий за рахунок
точного дозування і повної закритості кормів у спеціальних ємностях забезпечує
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зниження їхніх втрат у межах 30…50%, покращення смакових і гігієнічних
якостей [290].
Проведені вибіркові спостереження у сільськогосподарських підприємствах
показали, що тваринництво Поділля на 40-55% від технологічної потреби
забезпечене фермською технікою, але майже 80% з неї потребує повного
оновлення. Разом з цим рівень оновлення практично усіх видів фермської техніки
щорічно знижується. Слід зазначити, що до цих пір у господарствах регіонів
можна

ще

виробництва,

спостерігати

низькі

темпи

техніко-технологічного

оновлення

щорічне зростання рівня зношеності фермської техніки і

устаткування (табл. 3.22).
Таблиця 3.22
Рівень оновлення техніки для механізації виробничих процесів в
тваринництві у сільськогосподарських підприємствах, %
Види техніки
Доїльні установки
та апарати
Очисникиохолоджувачі
молока
Молочні
сепаратори
Інкубатори
Машини і
механізми для
приготування
кормів
Роздавачі кормів
для:
великої рогатої
худоби
свиней
Конвеєри для
прибирання гною
Розкидачі гною і
добрив

2010р. 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р.

2016р.

9,3

10,7

10,1

8,9

5,9

3,9

9,8

7,9

11,8

11,6

9,2

6,0

6,0

4,1

9,4

9,5

9,0

7,3

6,8

9,0

6,3

3,2

5,5

14,6

5,0

4,9

1,8

9,6

12,2

14,6

15,8

12,9

10,4

9,7

2,9

6,4

8,1

6,7

5,9

6,3

4,9

6,7

13,2

23,6

11,9

34,4

5,4

5,7

4,6

6,3

7,0

5,3

5,0

4,7

3,8

3,7

7,6

12

10,6

9,5

7,8

7,9

10,5

Джерело: [210, с. 9,10; 212, с. 10,11; 274, с. 74, 75]
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Можна побачити, що оновлення фермської техніки за останні роки
відбувалося повільними темпами, особливо доїльних установок, очисників і
охолоджувачів молока, інкубаторів, конвеєрів для прибирання гною. У результаті
зростають

витрати

на

проведення

поточного

ремонту

і

технічного

обслуговування. Найбільш сприятливими були 2011-2012 роки, оскільки за цей
період підприємства найбільш інтенсивно оновлювали практично усі види
фермської техніки. Зазвичай технічне оснащення нових і реконструйованих
тваринницьких ферм у регіонах здійснюється не повсюдно і в основному
закордонними моделями машин і механізмів, які потребують своєрідного
технічного обслуговування висококваліфікованими працівниками.
Усе це спонукає до створення сприятливих передумов і розробки
організаційно-економічних заходів щодо організації на підприємствах постійно
діючої служби технічного сервісу для підтримання фермської техніки у робочому
стані на протязі усього періоду експлуатації. Важливо удосконалити систему
економічних взаємовідносин між тваринниками і основними підрозділами служби
технічного сервісу, автоматизувати роботу служби щодо проведення контролю і
діагностики роботи машин та обладнання.
У даний час працівниками діючих служб технічного сервісу забезпечується
технічне обслуговування машин і обладнання тваринництва та птахівництва,
вивчається

попит

підприємств

у конкретних

видах

фермської

техніки,

здійснюється реклама, перепродаж і доставка відремонтованої техніки. Однак на
окремих

підприємствах

регіонів

спостерігається

переважне

використання

застарілих технологій, збільшення вартості невідновних природних ресурсів у
структурі витрат на виробництво тваринницької продукції. У результаті
працівники більшості тваринницьких ферм і комплексів працюють на морально і
фізично застарілих механізмах та обладнанні, які мають низький рівень
ремонтопридатності, що не сприяє зниженню трудомісткості і собівартості
продукції, розширенню її асортиментного складу, підвищенню продуктивності
праці і якості продукції.
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Така

ситуація

потребує

прискореного

розвитку

і

удосконалення

матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва, що у першу
чергу вимагає налагодження процесу відновлення і відтворення основних фондів,
що забезпечують можливості зростання виробництва продукції, на основі
використання

досягнень

науково-технічного

прогресу

для

забезпечення

інтенсифікації тваринництва. Слід зазначити, що характерними ознаками
індустріалізації тваринництва є високий рівень концентрації засобів виробництва
і праці, застосування системи сучасних міні-машин вітчизняних і закордонних
зразків, спрямованих на повну автоматизацію виробничих процесів на основі
робототехніки і засобів програмного забезпечення (кормові столи, транспортнотехнологічні комбіновані агрегати), впровадження прогресивних технологій,
забезпечення стабільності, ритмічності та кооперування виробництва.
Підібрані машини і обладнання не повинні створювати шум, що вищий від
природного бар‘єру для даного виду тварин (у більшості випадків це менше 80
Дц). При цьому вибір машин і обладнання повинен передбачати таку їхню
продуктивність, яка мінімізує витрати електроенергії і підвищує коефіцієнт
використання у межах близьких до одиниці.
Технічне переоснащення сільськогосподарського виробництва означає
переведення основних його галузей на індустріальну основу розвитку з метою
завершення комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів,
особливо у тваринництві. У свою чергу все це позитивно впливає на створення в
країні і її регіонах належного рівня продовольчої безпеки. Однак процес
технічного переоснащення тваринництва у більшій мірі залежить від успішного
розвитку галузей промисловості і налагодження її взаємозв‘язків із сільським
господарством. Стверджується, що сталий розвиток сільського господарства
забезпечується доповненням промисловою переробкою його продукції, а також
організацією підсобних підприємств промислового типу, що забезпечує більш
повне використання місцевої природної сировини [200].
Надалі прискореного техніко-технологічного оновлення потребують такі
пріоритетні сфери, як біологічна (системи розведення і утримання тварин,
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виробництва кормів, кормових сумішей і комбікормів), організаційна (зберігання,
транспортування і реалізація продукції, удосконалення механізмів обслуговуючих
і допоміжних процесів), техніко-технологічна (раціональне природокористування,
модернізація процесів виробництва і переробки продукції тваринництва).
Враховуючи те, що технічне переоснащення є об'єктивним процесом
науково-технологічного розвитку суспільного виробництва України, то за
результатами дослідження і надалі буде відбуватися масове вибуття застарілих
конструкцій засобів механізації тваринницьких ферм і залучення інвестицій з
метою повного оновлення не тільки виробничої бази тваринництва, але й
виробничої інфраструктури кожного підприємства.
У цьому випадку сучасна регіональна політика щодо підвищення
економічної

ефективності

тваринництва

повинна

бути

спрямована

на

розвиненість науково-виробничих комунікацій, характер і специфіку науковоінноваційних

процесів

з

тим,

щоб

можна

було

забезпечити

технічне

переоснащення основних галузей шляхом застосування ефективних систем
вітчизняної і закордонної міні-техніки та індустріальних технологій.
Технічне переоснащення передбачає зменшення витрат праці по видах
операцій у межах прийнятої технології утримання тварин. При виборі фермських
машин і механізмів перевагу віддають схемам комплектування з мінімальною
кількістю машин у технологічному ланцюжкові. Це дає можливість підвищити
коефіцієнт готовності машин до виконання своїх функцій в регламентований час,
передбачений розпорядком дня, а також рівень механізації усіх технологічних
процесів (прибирання гною, роздача кормів, напування тварин, підтримка
параметрів мікроклімату і ін.) і, тим самим, скоротити трудові витрати на 15-20%
[306]. Водночас, за проведеними розрахунками, при комплексній механізації
трудомістких процесів розмір витрат праці на одиницю продукції тваринництва
може бути скорочений на 30-45%.
Безперечно у тваринництві на сільськогосподарських підприємствах досить
складним механізмом є виробничий процес, оскільки йому підпорядковується
утримання і обслуговування тварин, формування кормової бази, виробництво
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продукції, її первинна і промислова обробка, транспортування, зберігання і
реалізація. Усі ці стадії процесу є практично характерними для кожної галузі
різних організаційних форм суб‘єктів господарювання, хоча для свого здійснення
вимагають різноманітного набору машин і механізмів, які після певного періоду
експлуатації вимагають свого оновлення, тобто постає питання про їхню
модернізацію (табл. 3.23).
Таблиця 3.23
Склад і структура техніки для механізації виробничих процесів у
тваринництві у сільськогосподарських підприємствах за організаційними
формами суб’єктів господарювання, 2016р.
у тому числі,%
фермерські
господарства

державні
підприємства

інші
підприємства

10305

58,2

18,1

6,8

7,2

4,6

5,1

2952

56,1

18,6

7,1

7,6

4,1

6,5

292

52,7

14,4

6,5

15,8

6,2

4,4

1248

63,2

16,9

1,8

5,1

1,9

11,1

4117

55,2

16,5

6,0

12,7

3,8

5,8

3465
3140

59,6
75,9

17,7
10,2

8,2
0,9

5,7
10,8

4,0
0,9

4,8
1,3

16255

57,5

18,6

8,1

6,0

4,2

5,6

21634

49,3

16,8

4,0

23,7

2,0

4,2

кооперативи

приватні
підприємства

Доїльні установки та
апарати
Очисники-охолоджувачі
молока
Молочні сепаратори
Інкубатори
Машини і механізми для
приготування кормів
Роздавачі кормів для:
великої рогатої худоби
свиней
Конвеєри для прибирання
гною
Розкидачі гною і добрив

господарські
товариства

Види техніки

Сільськогосподарські
підприємства, штук
(100%)

Джерело: [274, с. 76]

Розрахунки показали, що у складі фермської техніки сільськогосподарських
підприємств найбільша її частка припадає на господарські товариства (особливо
роздавачів кормів для свиней – 75,9%, інкубаторів - 63,2, доїльних механізмів –
58,2% ) і приватні підприємства (очисників – охолоджувачів молока і конвеєрів
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для прибирання гною – 18,6%, роздавачів кормів для великої рогатої худоби –
17,7%). У фермерських господарствах утримуєтся 8,7% поголів‘я великої рогатої
худоби, 7,7% – свиней, 1,9% – птиці по відношенню до загальної кількості тварин
сільськогосподарських підприємств. Тут найбільша питома вага припадає на
розкидачі гною і добрив, молочні сепаратори, машини для приготування і роздачі
кормів. Однак, усіх цих механізмів і устаткування замало для обслуговування
наявного поголів‘я худоби. Зокрема, у 2016р. одна доїльна установка із усіх
наявних обслуговувала в середньому 47 корів у сільськогосподарських
підприємствах і 51 корову – у фермерських господарствах (як наслідок
знижується рівень молоковіддачі), а на один роздавач кормів для свиней
припадало відповідно 1136 і 805 голів. Не значно краща ситуація і по інших видах
фермської техніки. Усе це призводить до великих витрат праці на виробництво
одиниці тваринницької продукції по відношенню до країн з розвинутим
тваринництвом. Так, на виробництво 1ц молока в Україні затрачається 17 і більше
людино-годин, тоді як у країнах Європи (Голландія, Англія і ін.) – 0,6-2 людиногодини [177, с. 5].
Головною вимогою до системи сільськогосподарської техніки є висока
ефективність її функціонування. Основними критеріями, за якими можна оцінити
рівень експлуатації техніко-технологічного устаткування у тваринництві є
ефективність використання:
– різного роду фермських машин і обладнання (повне завантаження, висока
надійність і працездатність, простота обслуговування);
– праці тваринників (зниження трудових витрат, збільшення числа поголів‘я
тварин, яка ними обслуговується, зростання продуктивності праці);
– можливостей худоби і птиці (повне використання генетичного потенціалу,
сучасні технології утримання тварин, підвищення їхньої продуктивності,
покращення якості продукції).
Ефективність техніко-технологічного переоснащення у значній степені
залежить від кваліфікації персоналу, знання ним біологічних особливостей
тварин, їхньої реакції на стресові ситуації, а також розуміння правил технічного
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обслуговування фермської техніки і можливостей здійснювати оптимальне
технологічне налагодження робочих органів машин та обладнання. При
впровадженні сучасних машин і механізмів тварин слід оберігати від впливу
стресових ситуацій, які безпосередньо впливають на їхню продуктивність.
Особливо великий стрес у тварин спостерігається при значних порушеннях
технології доїння корів, обслуговуванні у клітках птиці, особливо індиків і
страусів.
Важливе значення для забезпечення відновлення масштабів і інтенсивного
ведення тваринництва та зростання обсягів виробництва продукції є не тільки
модернізація окремих виробничих процесів, але й технічне переоснащення
комбікормових заводів, кормозаготівельних цехів, виробничих приміщень з
відгодівлі великої рогатої худоби і птиці та первинної переробки тваринницької
продукції. Насамперед необхідно підвищити рівень технічного і технологічного
забезпечення молочного скотарства, як найбільш важливої, хоча і трудомісткої
галузі тваринництва. Ця галузь потребує прискореного впровадження сучасних
технологій виробництва молока і молочної продукції за рахунок створення
належних умов утримання молочного стада, раціонального використання і
модернізації виробничих потужностей тваринницьких ферм

і вигульних

майданчиків.
У процесі дослідження виникла необхідність поставити керівникам
підприємств запитання ˮ Який рівень матеріально-технічного забезпечення
тваринництва?ˮ . У результаті було встановлено, що 8,4% керівників вказали на
високий рівень матеріально-технічного забезпечення галузі, 17,2% - нормальний,
23,2% – бажає бути кращим, 32,5% – поганий і 18,7% опитуваних керівників
відмітили, що на даний момент часу він є зовсім поганим (додаток А). Такий стан
справ викликає занепокоєння, а тому потребує наукового підходу до розв‘язання
цього важливого питання.
Впродовж останніх років в окремих регіонах України спостерігаються
позитивні зрушення у покращенні стану матеріально-технічної бази тваринництва
(будуються сучасні тваринницькі ферми і комплекси, де може утримуватися
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велика кількість голів худоби, доїльні зали, вигульні майданчики). На особливому
рахунку знаходиться розбудова сучасних підприємств з високим рівнем
технології вирощування і відгодівлі худоби, відновлення роботи раніше недіючих
ферм,

впровадження

промислових

технологій

виробництва

продукції

тваринництва, підвищення генетичного потенціалу тварин, селекційно-племінна
робота, залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій у здійснення економічної
модернізації тваринництва.
Зокрема, у господарствах Чернігівської області значна увага надається
модернізації молочної галузі на основі будівництва і реконструкції сучасних
комплексів у складі яких 52 функціонуючих доїльних зали, впровадженню нової
технології годівлі і утримання худоби та птиці. Ефективно працює сучасний
молочний комплекс, загальна потужність якого розрахована на 6,8 тис. корів, у
ДП ―Красносільське молоко‖. Нові об‘єкти з обслуговування корів і виробництва
молока введені в експлуатацію на підприємствах: СВК ‖Райдуга‖ (400 корів),
ПСП ‖Яна плюс‖ (350 гол.) Щорського району; ТОВ ‖Крок Агро‖ (680 гол.)
Ніжинського району; молочного комплексу у ДП ‖Красносільське молоко‖ ( 1340
гол.) Борзнянського району; ТОВ агрофірма ‖Миколаївка‖ (200 гол.) і ФГ ‖Мрія
Агромаш‖ (150 гол.) Семенівського району; ТОВ ‖Мена-Авангард‖ (200 корів.)
Менського району та інших [99].
Тут слід зауважити, що ті господарства, які здійснили повну модернізацію
виробництва і перейшли на сучасні технології, використавши замкнуті цикли
промислового утримання тварин і птиці, забезпечують високу рентабельність
господарської діяльності (115-150%). Однак, переоснащення і реконструкцію
потужностей промислового виробництва молока на інших підприємствах регіону
можна проводити не тільки шляхом введення у експлуатацію нових ферм, але й за
рахунок модернізації і нарощування поголів‘я на існуючих тваринницьких
фермах з прив‘язним утриманням.
Заслуговує на увагу агрофірма ‖Гоголеве‖, що є виробничим підрозділом
ТОВ ‖Агрофірма ім. Довженка‖ (утримується більше 13 тисяч голів великої
рогатої худоби, з них майже 7 тисяч дійних корів), яка проводить свою виробничу
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діяльність на території сільських рад Шишацького і Диканського районів
Полтавської області. Провідною галуззю є тваринництво (1600 голів великої
рогатої худоби). У розпорядженні підприємства є молочнотоварний комплекс
(обслуговує 1000 голів дійного стада), котрий обладнаний за технологією чеської
компанії ‖Bauer Technics‖ на замовлення агропромхолдингу ‖Астарта-Київ‖. Тут
використовується безприв‘язна система утримання корів, яка не обмежує їм
доступ до води і кормів, реконструйовано ферми, встановлено сучасне
обладнання, створено належні побутові умови для працівників. Досить ефективно
працює модернізований доїльний зал (обслуговує 40 корів за одне доїння), а
також кормовий цех, що дозволяє при допомозі інноваційних технологій
покращити якість молока, оптимізувати кормові раціони і додатково збільшити
обсяг продукції на 10-12%.
Окрім цього у багатьох господарствах Полтавської області у модернізацію
тваринництва вкладено зверх 70 млн. грн. власних коштів: ТОВ ‖Маяк‖
(реконструкція тваринницької ферми під молочний комплекс ‖Годувальниця-2‖
на 1000 голів худоби) і СТОВ ‖Скіф‖ Котелевського району (побудовано
приміщення для вирощування 200 голів молодняка великої рогатої худоби);
СТОВ ‖Перемога‖ Чорнухинського району (реконструйовано молочно-товарну
ферму на 800 голів корів); ТОВ НВП ‖Глобинський м‘ясо-молочний комплекс‖,
ТОВ ‖Соняшник‖ (реконструкція корівників на 200 голів корів), ТОВ НВП
‖Глобинський свинокомплекс‖ (реконструкція наявних будівель і споруд під
ферми з дорощування поросят на 11,0 тис. Голів) Глобинського району і ін.
Вважаємо, що у послідуючі роки будівництво нових ферм із безприв‘язним
утриманням повинно обов‘язково передбачати використання автоматизованих
систем управління процесом утримання і обслуговування стадом корів. Усе це
дозволить прискорити темпи виконання робіт, підвищити продуктивність корів,
механізувати працю тваринників.
Спостерігаються позитивні зрушення (за рахунок залучення інвестицій і
кредитних ресурсів у реконструкцію раніше функціонуючих комплексів) у
розвитку м‘ясного тваринництва Чернівецької області [100]. Найбільш ефективні
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свинокомплекси, які виробляють свинину за новими технологіями. Тут
функціонують

сучасні

модернізовані

підприємства

(використовують

високоефективне устаткування і новітні технології) з вирощування свиней –
СТзОВ ‖Котелеве‖, ‖Євросвинка‖, ‖Наша свинка‖, ‖Колосок-1‖ і ‖Колосок-2‖( є
лідером у галузі свинарства), курей м‘ясних порід – СтзОВ ‖Тарасовецька
птахофабрика‖, індиків – ТзОВ ‖УПГ-Панка‖, ПП ‖Пан Індик‖, ТзОВ ‖УПГІнвест‖ (створений замкнутий, з повною автоматизацією виробничих процесів,
технологічний цикл виробництва і переробки м'яса індиків на місцевому
м‘ясопереробному

заводі,

обладнаному

сучасним

підприємство щорічно розширює свої виробничі

устаткуванням).

Це

потужності, забезпечує

збільшення обсягів виробництва м'яса і зниження його собівартості, а тому займає
перше місце у рейтингу товаровиробників м'яса птиці у області.
Модернізацію

галузі

тваринництва

працівники

ФГ

ім.

Шевченка

(Здолбунівський район Рівненської області) вважають важливим кроком до
підвищення продуктивності тварин і якості продукції. А тому тут впроваджено
інноваційний проект (вартість 320 тисяч євро) ―Реконструкція молочної ферми з
впровадженням технології сучасного енергозберігаючого доїльного залу типу
―Паралель‖, реалізацію якого здійснено за кошти японської грантової допомоги
непроектного типу з метою підтримки і розвитку інновацій в країні та за сприяння
Посольства Японії в Україні, Міністерства агропромислової політики України,
Рівненської облдержадміністрації і Рівненського регіонального відділення
Державної інноваційної фінансово-кредитної установи [46].
У 8 виробничих філіях сучасного типу ТОВ СП ˮ НІБУЛОНˮ : ˮ ДП
ˮ Лідієвськеˮ

(є племінним репродуктором з розведення та вирощування

племінної худоби) (Миколаївська область), ˮ Кам`янець-Подільськаˮ і ˮ Мріяˮ
(Хмельницька

область),

ˮ Хмільникˮ

і

ˮ Південний

Бугˮ

(племінні

репродуктори) (Вінницька область), а також ˮ Бистрицькаˮ , ˮ Чуднівськаˮ та
ˮ Романівськаˮ (племінні репродуктори) (Житомирська область) утримується 11
тисяч голів великої рогатої худоби англерської молочної породи (удій молока на
одну корову складає 5500-6000 кг) та 4500 свиней. У філіях запроваджена

226

промислова

технологія

виробництва

продукції,

яка

поєднує

потенційні

можливості генетичного потенціалу, технічних засобів і працівників. За рахунок
проведення реконструкції тваринницьких ферм і виробничих приміщень
технологічні процеси виробництва продукції механізовані, що дозволило
підвищити рівень ефективності розвитку тваринництва [291].
Значні успіхи у здійсненні повної модернізації свиноферм, оновленні
основного стада тварин і виробничих процесів спостерігаються на підприємствах
тваринницького

комплексу

‖АК

Груп-Агро‖

Київської

області.

Тут

сільськогосподарською діяльністю займаються ТОВ ‖Агро-Картель‖ і ТОВ ‖СГТ
Співдружність‖, а комерційною – ТОВ ‖РГК Адамант‖. На підприємствах
впроваджені передові технології по утриманню (реконструйовано і переплановано
бокси), догляду (обладнано майданчики опоросу і дорощування) та годівлі свиней
(реконструйовано

кормову

кухню

з

повною

заміною

обладнання

для

приготування і доставки кормів на свиноферми). При допомозі інвестицій
модернізовано систему водопостачання, опалювання, вентиляції приміщень,
автоматизованої подачі кормів і видалення гною. Технології утримання свиней
дають можливість використовувати автоматичні станції VELOS (голландської
компанії NedapAgri) і обладнання для централізованої подачі корму в корпусах
(італійської компанії AZAinternational) [253].
У ТОВ НВА ‖Перлина Поділля‖ Білогірського району Хмельницької
області реконструйовано молочнотоварний комплекс (на 250 голів дійного стада),
котрий оснащений сучасним обладнанням провідних світових виробників, що
дозволило автоматизувати усі виробничі процеси. Тут утримується 24% корів від
їхньої загальної кількості по району, а надій молока на корову складає 23 кг, тоді
як у інших господарствах – 16,6 кг. Побудовані і частково модернізовані
тваринницькі ферми і комплекси у господарствах: СТОВ ім. Шевченка –
Деражнянського, ФГ ‖Бізон‖-Старокостянтинівського, АФ ‖Хлібороб‖ та СТОВ
‖Шуміввецьке‖ - Хмельницького, з розведення свиней - ТОВ ‖Камчатка‖ Ізяславського (свинорепродуктор), ПП ‖Аграрна компанія 2004‖ Хмельницького
та інших районів області.
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Технічним переоснащенням тваринницьких ферм займаються господарства
Долинського району Івано-Франківської області. Так, ТОВ ˮ Велес ІФˮ
проведено реконструкцію другого приміщення молочнотоварної ферми під
утримання птиці і індиків потужністю 12,0 тис. головомісць, ФГ ˮ Еко-Карпатиˮ
реконструйовано раніше не діюче приміщення колишньої молочнотоварної ферми
для утримання дрібної рогатої худоби (овець – 28 і кіз – 50 голів) з метою
виробництва овечо-козячого молока і різного виду сирів.
Безперечно, надалі підприємствам регіонів необхідно продовжити будувати
сучасні тваринницькі ферми з безприв‘язним утриманням худоби і широким
використанням автоматизованих систем управління стадом, які мають значні
переваги

перед

іншими

способами

утримання

тварин.

Паралельно

з

модернізацією і нарощуванням потужностей промислового виробництва молока,
на заново побудованих фермах і комплексах, підприємствами особлива увага
повинна надаватися переоснащенню і нарощуванню наявного поголів‘я на
існуючих до цих пір тваринницьких фермах з прив‘язним утриманням худоби.
Встановлено, що сільськогосподарське виробництво пов'язане із землею,
природними умовами, біологічними процесами росту і розвитку рослин та тварин.
Тому переведення тваринництва на індустріальну основу розвитку і охоплення
його усіма сторонами науково-технічного прогресу передбачає якісно нові форми
впливу на землю і сільськогосподарських тварин. Тут немало важливу роль
відіграє матеріально-технічне забезпечення, ремонтно-технічне, агрохімічне,
зооветеринарне обслуговування, лісомеліоративні, рибогосподарські, будівельні,
енергетичні та інші види послуг [62].
У практичній діяльності ряду господарств дещо виправдали себе
машинотехнологічні

станції,

у

складі

яких

сконцентровано

зразки

високопродуктивної техніки, яка здатна виконувати трудомісткі види робіт з
невисокою вартістю. Вони забезпечили розширення платформи впровадження
інтенсивних технологій виробництва продукції та сприяли росту урожайності
сільськогосподарських культур, стійкому нарощуванню обсягів валової продукції
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рослинництва і тваринництва, підвищенню продуктивності праці і зростанню
ефективності виробництва.
Вважаємо,

що

у

послідуючі

роки

покращення

діяльності

діючих

машинотехнологічних станцій повинно здійснюватися в стратегічному напрямі
освоєння

прогресивних

(малоопераційних,

низьковитратних,

екологічно

збалансованих) технологій виробництва тваринницької продукції, зростання
обсягу та номенклатури виконуваних сільськогосподарськими машинами робіт у
мережі

підприємств,

агрофірм

і

концернів.

Підвищення

ефективності

господарської діяльності машинотехнологічних станцій можна забезпечити
шляхом збільшення у 1,5-2 рази річного навантаження машин і механізмів (після
їхньої реконструкції і модернізації) та підвищення інтенсивності використання
технічного потенціалу основних фондів.
Рівень технічного переоснащення усіх галузей тваринництва знаходить
узагальнене вираження у зростанні фондооснащеності (розрахунок проводиться
на одну умовну голову худоби і птиці) і фондоозброєності праці. Відсутність
комплексної механізації на тваринницьких фермах є одним з чинників, що
сповільняє процес збільшення поголів‘я тварин і сприяє росту трудомісткості
їхнього обслуговування. Встановлено, що найбільш інтенсивно технічне
оснащення здійснюється на великих свинокомплексах і птахофабриках.
У галузі свинарства технічне переоснащення ферм забезпечує найкращі
економічні

результати

тоді,

коли

практикується

цехова

організація

обслуговування свиней за їхніми віковими групами. При цьому норма
обслуговування молодняку свиней на відгодівлі зростає в 2 рази, підвищується
інтенсивність використання у свинарнику кожного скотного місця, а це
забезпечує, за нашими розрахунками, у 1,5-2 рази зниження собівартості м'ясної
продукції.
Налагодження економічних зв'язків у системі технічного переоснащення
тваринництва знаходить своє відображення в обсязі та структурі капітальних
інвестицій. Так, розмір капітальних інвестицій, вкладених у сільське господарство
в 2016р. у порівнянні з 2010р., збільшився з 11311 до 49660 млн.грн. або у 4,4

229

рази, а їхня частка у загальному обсязі інвестицій, освоєних в галузях економіки
країни зросла з 6 до 13,8%. Зростання розміру капітальних вкладень на
нагромадження

основного

капіталу

тваринництва

виступає

матеріальною

основою оновлення і розширення його основних фондів, а це у кінцевому
підсумку забезпечує ріст фондоозброєності праці та її продуктивності.
Стверджується, що у цьому контексті важливими факторами ефективності
капітальних вкладень у виробничі фонди є створення і масове виробництво нових
машин

і

устаткування;

підвищення

продуктивності

праці

працівників-

будівельників, здешевлення продукції будівельного виробництва (місткості та
зручності обслуговування) [312]. Зростання розміру витрат на будівництво
тваринницьких комплексів знижує ефективність капітальних вкладень, погіршує
економічні умови розширеного відтворення стада і продуктивності худоби,
стримує приріст продукції тваринництва та його інтенсифікацію.
Використання індустріальних методів виробництва продукції тваринництва
потребує підвищення вимог до якісного складу худоби та птиці. Наразі виникає
необхідність у комплектуванні основного стада високопродуктивними породами
та типами тварин, що придатні до тривалого використання у спеціалізованих
приміщеннях. Тут же виникає потреба підвищення витрат на вирощування
ремонтного молодняку, що буде використовуватися для поповнення основного
стада. У зв'язку з цим зростають вимоги до організації процесу відтворення
тваринництва,

підвищення

ефективності

використання

його

виробничого

потенціалу, накопичення грошових коштів для його нарощування.
Забезпечити подальший розвиток тваринництва можливо на основі повної
його економічної модернізації за рахунок використання сучасної системи машин,
технологічного устаткування і високоефективних технологій виробництва
продукції на спеціалізованих тваринницьких фермах, які у свою чергу сприяють
покращенню економічного і фінансового стану товаровиробників.
Велику популярність серед тваринників мають універсальні засоби для
приготування кормів на фермах і комплексах, які при використанні не
поступаються імпортним зразкам по надійності, продуктивності, простоті
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обслуговування і якості виконуваних робіт. Однак на сьогоднішній день дуже
проблематично забезпечити тваринництво такими засобами із-за їхньої значної
вартості. Все це спонукає до проведення лізингових операцій. При цьому
доцільно сприяти підвищенню частки фінансового лізингу в комплектуванні
технічними засобами сільськогосподарських підприємств до 15-20% [186, с. 39].
А тому фінансовий лізинг розглядається як один із способів оновлення
матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств, а закупівля
техніки на цих умовах відповідає вимогам СОТ стосовно трансформації
бюджетної

програми.

Завдяки

лізинговому

процесу,

організованому

за

лізинговою угодою на певний термін, держава повертає інвестовані із
держбюджету грошові кошти, виробники фермської техніки після її відправки
замовникам отримують кошти і направляють їх на подальший розвиток свого
виробництва, а у розпорядженні працівників тваринництва залишаються у кредит
(після сплати першого внеску у встановленому розмірі від загальної вартості
придбаної техніки) нові машини і виробниче обладнання.
Необхідність розвитку лізингових відносин між учасниками (лізингодавець,
лізингоотримувач, постачальник машин і устаткування, банківські структури)
лізингового процесу обумовлюється активізацією лізингу фермської техніки,
племінної худоби та птиці з метою зміцнення фінансових позицій підприємств.
Безперечно, організація лізингових процесів дасть можливість отримувати
підприємствам бажану і необхідну техніку та обладнання від виробників і
постачальників згідно індивідуального замовлення. Тут важливо збільшити
кількість енергозберігаючих машинних комплексів у загальному обсязі лізингу
фермської техніки, яка пропонується підприємствам.
Стверджується, що значна частина сільгосппідприємств не має достатнього
рівня платоспроможності для придбання технічних засобів за рахунок власних
фінансових ресурсів [32]. Без усунення існуючого диспаритету цін на продукцію
аграрні підприємства не зможуть найближчим часом позбутися збитковості
господарської діяльності в деяких галузях таринництва.
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Вийти з цієї кризової ситуації можна за рахунок бюджетної підтримки
нарощування і технічного переоснащення техніки та передачі її в оренду або ж на
продажу фізичним і юридичним особам на умовах лізингу. У даному випадку
основним інвестором виступає держава, яка надає компанії НАК ‖Украгролізинг‖
бюджетні кошти для придбання сільськогосподарської техніки. Лізинговий
варіант

інвестування

(відповідно

до

встановлених

процентних

ставок

комерційного кредиту) є економічно вигідним, оскільки вивільняє частину
коштів, котрі спрямовуються на подальший розвиток тваринництва і інших
галузей, та обмежує обсяг постачання закордонної техніки і обладнання на
внутрішній ринок.
У інших країнах державна підтримка спрямовується на пріоритетну технікотехнологічну

модернізацію

машинобудування.

Значна

сільського

увага

надається

господарства

та

субсидіям

відшкодування

на

розвиток

кредитних ставок на технічне переоснащення, введенню мита на імпорт іноземної
сільськогосподарської техніки у розмірі 15%, створенню пільгових умов при
організації лізингових операцій [302].
Дослідження показують, що збільшення попиту на технічні засоби повністю
залежить від купівельної активності і платоспроможності сільськогосподарських
товаровиробників та їхнього зв‘язку з машинобудівними підприємствами. А тому
цю проблему слід розв‘язувати шляхом залучення державних ресурсів на
придбання фермської техніки і устаткування, використовуючи диференційований
підхід

до

товаровиробників

з

обов‘язковим

урахуванням

їхньої

платоспроможності. У цьому контексті необхідно розглянути можливості
доповнення окремих положень
альтернативних

варіантів

лізингового законодавства

підвищення

рівня

механізації

щодо пошуку
і

автоматизації

виробничих процесів у тваринництві. У даному випадку важливо покращити
умови продажу фермської техніки і передачі її у лізинг та розширити область
охоплення лізингом різних видів технологічного устаткування.
Розширення

номенклатури

виробництва

нових

технічних

засобів,

удосконалення конструктивних елементів енергетичних та робочих органів
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машин і устаткування висуває необхідність уточнення технології при здійсненні
виробничих процесів, спрямованих на підвищення ефективності виробленої
продукції як за обсягом, так і за якістю, а також можливості зниження вартості
виконуваних робіт для підприємств, які мають обслуговуючий характер [171].
Підтримується пропозиція про доцільність застосування у виробничогосподарській

діяльності

машино-технологічної

служби,

яка

виступає

кооперативною формою організації бізнесу і за рахунок неї досягається інтеграція
економічних

інтересів

товаровиробників

і

замовників

робіт

в

єдиному

відтворювальному процесі виробництва сільськогосподарської продукції [321].
Усе це дасть можливість на 15…20% скоротити витрати на технічний сервіс [77],
ліквідувати комерційних посередників, які здійснюють (вигідний для них)
взаємозв‘язок підприємств із заводами-виробниками фермської техніки та
підвищити ефективність її використання.
У даному випадку контролюючі функції повинні знаходитися у сфері
впливу

і

розпорядженнях

сільськогосподарських

товаровиробників,

котрі

виступають засновниками машино-технологічної служби. Все це дає можливість
здійснювати повний контроль за діяльністю працівників машино-технологічної
служби і своєчасно вирішувати поточні питання обох сторін. У першу чергу це
стосується питань накопичення матеріально-технічних ресурсів, розширення
ринку послуг за рахунок поповнення сучасними машинами, механізмами,
устаткуванням і

іншими технічними засобами та забезпечення

їхнього

ефективного використання у тваринництві аграрних підприємств і особистих
господарств населення.
Особливу увагу слід надавати розвитку вторинного ринку технічних засобів
механізації тваринництва, які пропонуються для реалізації товаровиробникам
після їхнього ремонту і незначної модернізації дилерськими структурами, що
ускладнює умови їхнього використання і обслуговування. Зважаючи на
необхідність подальшого прискорення модернізації тваринництва слід посилити
контроль і державне регулювання ринку технічних засобів та матеріально-
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технічних ресурсів з метою ліквідації небажаних наслідків при їхньому
поступленні на виробництво.
Слід зазначити, що тепер економічна модернізація тваринництва є найбільш
важливим чинником підвищення ефективності виробництва та прискорення
досягнення необхідного рівня задоволення суспільних потреб населення країни у
високопоживних продуктах харчування. Однак, на 01.01.2017 року мінімальне
річне споживання м‘яса однією особою по відношенню до норми раціонального
споживання (85 кг) складало у Луганській – 46,6% і Івано-Франківській – 50,1%,
Чернівецькій – 52,1% областях, а максимальне – у таких областях, як Київська –
73,5%, Дніпропетровська – 72,8 і Донецька – 63,9%. Потреба населення у молоці
по відношенню до норми (380 кг) задовольняється на мінімальному рівні у
Запорізькій (46,6%), максимальному – у Івано-Франківській (72,2%) областях
[18,78].
Натомість

суспільство

і

аграрні

підприємства

кожного

регіону

заінтересовані не тільки у збільшення обсягів сільськогосподарської продукції,
але й зменшенні витрат на її виробництво, раціональному використанні залучених
виробничих ресурсів і грошових коштів.
Не менше значення має процес організації оплати праці працівників
тваринництва і рівень життя сільського населення. Наслідком успішного
розв‘язання цих питань виступає налагодження технологічних процесів у галузях
тваринництва, його тісна взаємодія із землеробством, кормовиробництвом та
досягнення високого рівня забезпечення виробничими і обслуговуючими
будівлями для зберігання насіння, добрив, готової продукції, різних допоміжних
матеріалів.
Зазвичай модернізація тваринництва має дві взаємообумовлені і тісно
пов'язані між собою сторони: розмір і якість вкладених у виробництво коштів, які
визначають сам процес інтенсифікації і служать показником її рівня та
результативні показники вкладених коштів, які характеризуються кількістю і
якістю виробленої продукції [222]. А тому у якості основного розрахункового
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показника рівня інтенсивності бажано брати до уваги загальну суму виробничих
фондів, які функціонують у галузях тваринництва.
Додаткові показники (поточні виробничі витрати, витрати праці, кормів)
обчислюються шляхом розрахунку на умовне або ж середньорічне поголів'я
різних видів тварин. Окрім цього про рівень інтенсифікації тваринництва можна
судити за станом механізації виробничих процесів на тваринницьких фермах,
їхнім розміром, структурою і відтворенням стада, наявністю племінної худоби,
рівнем продуктивності тварин. Покращити виробничі показники можливо також
за рахунок надання належної уваги питанням технічного і технологічного
переоснащення та модернізації тваринництва.
При реалізації розроблених на підприємствах заходів, що стосуються
проведення модернізаційних змін, перш за все важливо деталізувати розгляд
потенціалу модернізації шляхом здійснення аналізу:
- наявності власних грошових коштів та можливостей додаткового їхнього
залучення;
- прогнозованих обсягів виробництва тваринницької продукції;
- наявності висококваліфікованих працівників і генетичного потенціалу
сільськогосподарських тварин;
- необхідності придбання і ефективного використання інноваційних
розробок;
- досягнутого рівня прибутковості і рентабельності виробництва на
підприємстві.
Ефективна економічна модернізація тваринництва спроможна не тільки
забезпечити підвищення продуктивності праці тваринників, але й задовольнити
їхні потреби у проведенні механізованих робіт із мінімальними витратами в
оптимальні терміни виконання технологічних

операцій.

При проведенні

спеціалістами підприємств оцінки ефективності нової техніки і індустріальних
технологій не слід обмежуватися лише отриманим прямим ефектом, що
втілюється у рості продуктивності праці, але й ураховувати ті процеси, які
пов‘язуються з впливом модернізації на розширене відтворення продуктивних
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якісних характеристик худоби і птиці. Усе це дасть можливість значно покращити
рівень технічного оновлення і економічні показники розвитку тваринництва на
підприємствах (табл. 3.24).
Таблиця 3.24
Технічне забезпечення розвитку тваринництва у сільськогосподарських
підприємствах України
Показник
Кількість корів, що
обслуговуються однією
доїльною установкою, гол.
Припадає на один
кормороздавач, гол.:
великої рогатої худоби
свиней
Поголів‘я худоби, що
обслуговується конвеєром для
прибирання гною, гол.
Середній рівень оновлення
усіх видів фермської техніки,
%
Частка працівників, зайнятих
у процесах оновлення,
реконструкції і модернізації
фермської техніки,%*
Середньомісячна оплата праці
одного працівника, зайнятого
у тваринництві, грн.*
Отримано на 100 га
сільськогосподарських угідь в
постійних цінах 2010 р., тис.
грн:
валової продукції
тваринництва
прибутку від реалізації
продукції тваринництва
Рівень рентабельності
виробництва продукції
тваринництва, %

2010 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2016р. до
2010р.,%

54,2

50,5

49,4

47,0

86,7

332,0
1925,2

367,9
1109,6

364,7
1073,0

350,3
1135,6

105,5
58,9

64,5

76,0

77,5

74,7

115,8

8,4

6,5

5,9

3,5

-4,9 в.п.

2,2

1,3

1,1

1,2

-1в.п.

1563

2450

2675

3468

221,9

125,9

163,2

155,8

152,9

121,4

6,7

18,3

22,1

19,4

289,6

7,8

13,4

15,3

12,7

4,9 в.п.

* за даними вибіркового опитування працівників
Джерело: [274, с. 22, 46, 64,74, 138, 178]

За проведеними розрахунками на окремі машини і обладнання, зокрема
роздавачі кормів і конвеєри для прибирання гною, припадає значна кількість
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сільськогосподарських

тварин,

а

отже лише 40…45%

тварин

охоплені

механізацією технологічних процесів по роздаванню кормів і прибиранню гною.
У цей же час рівень оновлення фермської техніки щорічно знижується, а тому
більша половина робіт на тваринницьких фермах виконується працівниками
вручну, хоча продуктивність і оплата праці мають тенденцію до зростання.
Конкурентні умови виробництва якісної продукції потребують негайного
впровадження інноваційних розробок для техніко-технологічного оновлення усіх
галузей тваринництва, особливо молочного скотарства, вівчарства, конярства та
забезпечення їх вітчизняними матеріально-технічними ресурсами.
Усе це спонукає підвищувати рівень інноваційної активності підприємств
(за вибірковими дослідженнями він зменшився з 1,6% (2013р.) до 0,8% (2016р.),
ефективного використання інноваційного потенціалу та проведення об‘єктивно
необхідної модернізації усіх видів фермської техніки з метою створення
інноваційного конкурентоспроможного тваринництва.
Зазвичай необхідною умовою і основним джерелом інноваційної діяльності
є інвестиції, які сприяють реалізації інноваційної моделі економічного зростання в
тваринництві. У даний час сучасний стан інвестиційної активності не у повній
мірі сприяє забезпеченню техніко-технологічного оновлення тваринництва, хоча
загальна сума інвестицій у основний капітал цієї галузі за 2010-2016рр. зросла з
2708,6 до 6356,9 млн.грн. або ж у 2,3 рази. Не дивлячись на те, що частка
інвестицій в основний капітал тваринництва у їхньому загальному розмірі
збільшилася з 1,6% у 2010р. до 1,8% у 2016р., то по відношенню до обсягу
інвестицій у сільському господарстві, мисливстві та пов‘язаних з ними послуг
вона скоротилася з 22,4 до 12,8%. Водночас сума інвестиційних витрат на
придбання фермської техніки за 2013 – 2016 рр. зменшилися на 73,5%. За даними
опитування керівників господарств із загальної суми витрат 68,3% є власні кошти
сільськогосподарських підприємств.
Вважаємо, що зменшення розміру інвестицій у тваринництво призводить до
суттєвого скорочення технічного парку галузі, зниження якісних характеристик
машин

і

устаткування,

уповільнення

темпів

впровадження

сучасних
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енергозберігаючих

технологій

та

впливає

на

конкурентоспроможність

тваринницької продукції на національному і світових продовольчих і сировинних
ринках.
Тут же слід зазначити, що середні ціни реалізації сільськогосподарськими
підприємствами продукції тваринництва за досліджуваний період (2010-2016рр.)
значно зросли: худоби і птиці (у живій масі) у 2,2 рази, молока і молочних
продуктів – в 1,9 рази, яєць (за тис. штук) – у 2,4 рази. Усе це позитивно вплинуло
на загальний розмір прибутку в сільськогосподарських підприємствах у цілому по
тваринництву, котрий збільшився з 1374,6 до 4024,9 млн. грн. або ж у 2,9 рази,
хоча спостерігається нестійкий процес його формування. Зазначимо, що за цей
період загальна сума прибутку від реалізації продукції тваринництва у розрахунку
на одиницю земельних ресурсів збільшилася майже в 3 рази, а на одну умовну
голову сільськогосподарських тварин – у 3,1 рази (з 304 до 952,3 грн.).
Слід зауважити, що прибутковість тваринництва обумовлюється не
покращенням його матеріально-технічної бази, а в основному підвищенням цін на
м'ясо-молочну продукцію. Така ситуація потребує розробки і урахування
невідкладних заходів стосовно оптимізації кількісного і якісного складу великої
рогатої худоби та свиней, підвищення їхньої продуктивності, формування нової
системи залучення інвестицій і спрямування її на технічне і технологічне
забезпечення галузей м‘ясного і молочного скотарства, збільшення розмірів їхньої
державної підтримки.
Безперечно прибуток є інвестиційним ресурсом, оскільки забезпечує захист
підприємств від банкрутства і розширене відтворення капіталу,

котрий

використовується для подальшого розвитку тваринництва. При цьому наявність
прибутку для фінансової підтримки цих напрямів сприяє стабільній діяльності
підприємств та їхньому стратегічному розвитку. За проведеними прогнозними
розрахунками у 2020 р. він складатиме 6187,2 млн.грн., або ж на 53,7% більше у
порівнянні з 2016 р.
Передбачається зростання прибутку забезпечити за рахунок збільшення
виручки від реалізації інноваційних видів продукції, зменшення собівартості,
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збільшення капітальних вкладень та ряду інших операцій на підприємствах, які
спеціалізуються на виробництві тваринницької продукції. Отриманий прибуток
буде розподілятися на удосконалення матеріально-технічної бази підприємств,
модернізацію, оновлення і реконструкцію тваринницьких ферм і комплексів,
будівництво сучасних об‘єктів виробничої і соціальної інфраструктури, виплату
відповідного розміру заробітної плати, а також на покращення умов праці
працівників тваринництва.
Нині

рівень

технічного

переоснащення

тваринництва

повинен

забезпечуватися шляхом:
- повної модернізації з метою покращення техніко-експлуатаційних
характеристик машин, механізмів і устаткування тваринницьких ферм;
- створення сприятливих умов для підвищення використання генетичного
потенціалу тварин за рахунок інженерно-технічних факторів;
- своєчасного технічного обслуговування та ремонту фермської техніки;
- удосконалення системи фінансового лізингу з метою придбання новітніх
зразків фермської техніки;
- широкого залучення різного роду інвестицій;
- забезпечення ефективної державної підтримки модернізації і прискореного
розвитку тваринництва.
Головним завданням щодо підвищення у перспективі ефективності
тваринництва є необхідність забезпечення повного узгодження розвитку основних
факторів виробництва: технології вирощування і утримування тварин, кормової
бази,

комплексної

механізації

і

автоматизації

виробничих

процесів

на

тваринницьких фермах. Значний ефект можна отримати також при переведенні
організації виробництва на прогресивні організаційно-економічні платформи. При
цьому важливо ураховувати, що впровадження модернізації техніки і технологій
виробництва продукції повинні не тільки сприяти зниженню її собівартості та
економії праці тваринників, але й росту економічної ефективності утримування
сільськогосподарських тварин.
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Вважаємо, що подальший інтенсивний розвиток тваринництва потребує не
тільки

покращення

організаційно-економічних

умов

виробництва,

але

й

збільшення кількості сучасних матеріально-технічних засобів за рахунок
залучення додаткових інвестицій за рахунок різних джерел для забезпечення
приросту валової і товарної продукції сільського господарства. У цьому плані
належна увага повинна надаватися державній підтримці тваринництва, яка
повинна знайти своє місце у цільових програмах розвитку кожного регіону
України.
На кожному етапі розвитку національної економіки України перед
сільським господарством ставляться нові і більш складні завдання щодо
розширення та удосконалення виробництва тваринницької продукції на основі
широкого впровадження і раціонального використання високоефективних машин,
устаткування і прогресивних технологій, що забезпечить стабільність розвитку,
соціально-економічну ефективність і збільшення грошових коштів.
Сучасні умови господарювання підприємств ставлять підвищені вимоги до
виробництва продукції тваринництва, а тому потребують проведення економічної
і технологічної модернізації. Лише на цій основі можна забезпечити зниження
виробничих і трудових витрат, ріст обсягів виробництва продукції і підвищення її
ефективності,

максимізувати

доходи

та

посилити

конкурентні

позиції

тваринництва на внутрішньому і зовнішньому ринках [158].
Прискорення економічного розвитку тваринництва не можна забезпечити
без впровадження технологічної модернізації в основі якої знаходиться науковоінноваційна сфера. Безальтернативність інноваційного розвитку аграрного
виробництва на сучасному етапі є неможливою без глибокої модернізації
тваринництва, яке є важливою галуззю сільського господарства. На сьогодні воно
забезпечує зростаючі потреби населення в калорійних і корисних продуктах
харчування (молоко, м'ясо, яйця), переробну промисловість у багатьох видах
сировини,

рослинництво

у

органічних

новоствореними робочими місцями.

добривах,

а

сільське

населення
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У цей же час рослинництво забезпечує тваринництво кормовими ресурсами,
розширює перелік сільськогосподарських культур при вирощуванні яких
відтворюється

родючість

ґрунтів.

З

економічної

точки

зору,

завдяки

круглорічному виробництву товарної тваринницької продукції, можна регулярно
отримувати оборотні кошти, які дуже необхідні і важливі для стабільного
розвитку рослинництва, що має сезонний характер.
Інноваційні проекти, що впроваджуються у тваринництві, дають можливість
у першу чергу розв‘язати існуючі екологічні проблеми, підтримувати нормативні
вимоги мікросередовища у тваринницьких приміщеннях. Основною проблемою
на сьогоднішній день є розробка наукових підходів і ефективних механізмів
утилізації і переробки гною та гноївки, а вихідні газові ресурси використовувати
для опалення тваринницьких приміщень.
У процесі опитування особливо цікавим і дискусійним для працівників
тваринництва було запитанням „Чи задовольняє Вас рівень організаційнотехнологічних процесів, сформований у тваринництві?‖ (додаток Б). На отримані
відповіді респондентів керівникам і спеціалістам слід звернути особливу увагу,
оскільки вони відображують негативні процеси у розвитку тваринництва.
Зокрема, 47,6% опитуваних вказали, що сучасний рівень організаційнотехнологічних процесів достатній, 37,1% - не достатній, а 15,3% респондентів
вважають за необхідне значно його покращити.
Усе це потребує залучення інвестицій у технологічні розробки, яке дуже
повільними темпами здійснюються на підприємствах кожного регіону. Водночас
технологічна модернізація виробництва у першу чергу необхідна для організації
виробництва конкурентоспроможної тваринницької продукції, яка б відповідала
вимогам СОТ і ЄС. Підприємствам залишається лише здійснювати пошук і
стимулювання інвесторів для фінансування впровадження нових технологій
малого і середнього підприємництва у тваринництві.
Зокрема,

у

компанії

ТОВ

СП

ˮ Нібулонˮ

інвестиційні

ресурси

направляються на розширення виробництва і мережі реалізації продукції,
укомплектування тваринницьких ферм новітнім обладнанням, придбання і
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модернізацію механізмів для приготування і роздачі кормів, виготовлення нових
видів продукції (відповідають державним стандартам якості), зокрема молочних
продуктів (сухе молоко, масло, сир, суха сироватка, молочні консерви, молочні
продукти із різними здобними наповнювачами) і власних м‘ясних виробів
(ковбаси напівкопчені, варено-копчені, варені, сардельки і молочні сосиски,
паштет, сало), які не містять сої та штучних ароматизаторів.
Варто зазначити, що на кожному підприємстві зміст і структура
технологічного процесу будуть різними, а тому господарство у змозі кожен раз
здійснювати свої корективи відповідно до діючої специфіки виробництва.
Оскільки забезпечення ефективної виробничої діяльності у тваринництві є
складним багатоаспектним процесом, то дієздатність технологічних процесів
необхідно забезпечити в комплексі з найбільш важливими і модернізованими його
інструментами, які можуть пристосовуватися до організаційних змін самої
виробничої системи, вимог і потреб галузі тваринництва.
Встановлено, що на тих підприємствах, де у тваринництві функціонують
застарілі

технологічні

конкурентоспроможна

процеси
продукція,

не
а

може

тому

їх

вироблятися
необхідно

якісна

і

реконструювати

(відповідно до світових стандартів) за рахунок надання інвестиційної підтримки,
налаштувати на використання новітніх технологій та запровадити систему
стимулювання виробництва екологічно безпечної сертифікованої продукції, попит
населення на яку щорічно зростає. У цьому відношенні важливе значення має
збільшення

кількості

генетичного

потенціалу,

підвищення

біологічної

продуктивності тварин, виведення нових високопродуктивних порід худоби,
налагодження селекційної роботи, удосконалення способів утримання тварин,
інформатизація і комп'ютеризація виробничих та технологічних процесів.
Дослідження показують, що приріст тваринницької продукції можна
отримати

в

основному за

рахунок

розробки

спеціальних

програм,

де

ураховуються різноманітні чинники (технічні, життєвозабезпечуючі, технологічні,
селекційні). Особливо важливими серед них є способи утримання, вирощування і
годівлі

худоби

та

птиці,

механізація

виробничих

процесів,

технічне
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обслуговування машин і механізмів, будівництво, переоснащення і модернізація
сучасних

тваринницьких

ферм,

птахофабрик

та

свинокомплексів,

які

використовують прогресивні технології світового рівня (рис. 3.11).

ТВАРИННИЦТВО
Життєвозабезпечуючі
годування

Технічні
механізація
технологічних
процесів

Селекційні
процеси

напування

Технологічні

репродукція

об‘ємнопланувальні
вирішення

ветеринарне
обслуговування

способи
утримання
тварин

повітряне
середовище

технічне
обслуговування
техніки
пуско налагоджувальні
роботи
кваліфікація
працівників

Рис. 3.11. Складові елементи основних чинників модернізації тваринництва
(авторська розробка)
Безперечно, важливими елементами технології виробництва тваринницької
продукції є утримання, догляд, годівля і прибирання гною. Стверджується, що
значні досягнення у виробництві м‘яса птиці на 40% залежать від селекції, на 30%
– від технології і на 30% – від годівлі [90]. Наразі частка таких чинників як
система утримання, умови годівлі, параметри мікроклімату складають близько
60%, а спадкових (порода, лінія, крос, стать) – 40% [119].
За

проведеними

результатами

вибіркового

опитування

працівників

птахофабрик і господарств населення встановлено, що велику роль у збільшенні
обсягів виробництва м'яса птиці відіграють такого роду чинники: якісні корми і
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їхні складники – 32,4%, порода птиці – 24,2, умови утримання – 20,6, технології
вирощування – 14,1, завантаженість майданчиків птицею – 8, інші – 0,7%.
Водночас технології виробництва молока у європейських країнах з
розвинутим молочним скотарством, у порівнянні з технологіями в Україні, мають
значні переваги (високомеханізовані, малоенергомісткі, низькозатратні, мають
комфортні умови для безприв‘язного утримання і самообслуговування корів та
реалізації

їхнього

генетичного

потенціалу).

Прогресивні

технології

використовуються на 95% молочних ферм. Для них характерні такого роду
особливості і функції: естетичне оформлення тваринницьких приміщень з
відповідним мікрокліматом; безприв‘язний спосіб утримання корів і молодняка
різних вікових груп; нові способи заготівлі, приготування і роздавання кормів
фермськими кормовими комбайнами; годівля тварин проводиться з кормових
столів, а концентрованих кормів – з кормових станцій. Доять корів у доїльних
залах на установках – майданчиках (‖Ялинка‖, ‖Карусель‖, ‖Паралель‖);
практикується використання роботизованих доїльних систем і первинної обробки
молока; сучасні технології видалення і перероблення гною; налагодженість
селекційно-

племінної

діяльності

і

автоматизованих

систем

управління

технологічним процесом виробництва молока [177, с. 8-15].
Слід

зазначити,

що

впроваджувати

в

Україні

сучасні

технології

безприв‘язного утримання і організації годівлі тварин при допомозі кормових
столів доцільно лише при функціонуванні середніх (до 300 корів) і великих (500600 корів) молочнотоварних ферм.
Основною проблемою на сьогоднішній день щодо значного поповнення
експортних ресурсів харчових продуктів за рахунок дрібних селянських
господарств, як прогнозує багато теоретиків і практиків, є те, що товарна
продукція цих господарств щорічно стає все більш ринково непривабливою. Її
виробництво засноване на особистій праці селян і є високозатратним, оскільки тут
тварин утримують у примітивних приміщеннях, а тому не знаходять свого
застосування сучасні високоефективні і ресурсозберігаючі технології.
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У більшості випадків у господарствах населення використовуються
застарілі методи обслуговування худоби (ручний спосіб доїння, забій тварин
безпосередньо на господарському дворі, відсутність механізмів охолоджування,
обробки сировини і ін.) та транспортування на переробні підприємства і ринки.
Ураховуючи ту ситуацію, що вимоги до якості і санітарної безпеки харчових
продуктів (повинні відповідати встановленим СОТ стандартам) постійно
зростають, це повинно спонукати господарства об‘єднуватися у кооперативи з
метою здійснення переоснащення і модернізації виробничих процесів у
тваринницьких приміщеннях і закріплення своїх позицій у перспективі.
Зазначимо, що потенційні можливості збільшення виробництва м'яса і
молока в усіх категоріях господарств майже вичерпані. Основні обсяги
виробництва м'яса усіх видів (35,9%) і молока (73,9%) у 2016р. були зосереджені
у господарствах населення. При цьому, за даними вибіркового обстеження
господарств, майже 90% селян утримують по 1-3 корови. Нажаль тут неможливо
технологічно забезпечити високу якість молока, а тому на реалізацію воно в
основному поступає низького ґатунку. Збільшення виробництва тваринницької
продукції

повинно

відбуватися

шляхом

нарощування

поголів'я

тварин,

покращення їхніх генетичних характеристик і підвищення продуктивності за
рахунок організації повноцінної годівлі, відновлення роботи малих і середніх
тваринницьких ферм у сільськогосподарських підприємствах.
Зберегти кращі дрібнотоварні господарства можна шляхом створення
виробничої
забезпечуючи

інфраструктури,
при

цьому

яка

б

різними

сприяла

їхньому

видами

послуг,

функціонуванню,
і

поступовому

трансформуванню у кооперативні структури (сімейні ферми). Зокрема, на
сімейній фермі Жовківського району Львівської області сім‘я Савків утримує 13
високопродуктивних дійних корів, річний надій кожної з них складає 8000 кг
молока. Майже все отримане від корів молоко фермери реалізовують сільському
населенню (8 грн. за один літр). Завдяки правильному утриманню (світлі,
просторі і теплі стайні з пластиковими вікнами, вентилятором, теплою підлогою) і
догляду (годують корів чотири рази, доять три рази на добу доїльними апаратами,
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біля кожної тварини є автонапувалка) за худобою фермери отримують молоко,
яке відповідає вимогам і стандартам СОТ.
Отже, організація і розширення кількості сімейних тваринницьких ферм
дасть можливість розвивати усі традиційні і нові галузі тваринництва і, тим
самим, збільшити чисельність різних видів тварин і птиці та обсяги виробництва
молока і м'яса, підвищити рівень зайнятості сільського населення та створити
належні умови для розвитку сільських територій.
Отже, серед основних джерел зростання обсягу прибутку в тваринництві є
підвищення продуктивності тварин. За результатами дослідження зниження
продуктивності худоби призводить до росту трудомісткості і збитковості
виробництва продукції, а тому спонукає до впровадження у тваринництві
(особливо

молочному

скотарстві)

сучасних

інтенсивних

технологій,

які

забезпечують у 1,5-2 рази вищу продуктивність тварин порівняно із звичайними
технологіями тваринницьких ферм сільськогосподарських підприємств.
В цьому контексті необхідно розрізняти теоретичну і виробничу
продуктивність. Під теоретичною продуктивністю розуміємо повну реалізацію
генетичного потенціалу тварин при створенні ідеальних умов функціонування
живого організму. Проте, як показала практика, витрати на створення ідеальних
технічних, технологічних, ветеринарно-санітарних умов не завжди самоокупні
завдяки додатково реалізованій продукції. Тому у світовій практиці генетичний
потенціал тварин при сучасних технологіях можна реалізувати лише на 70…80%.
Усе це спонукало до проведення дослідження основних економічних
факторів

з

метою

визначення

ступеня

їх

впливу

на

продуктивність

сільськогосподарських тварин. Було відібрано вісім, на наш погляд, найбільш
важливих факторів, що безпосередньо впливають на продуктивність тварин.
Відповідно була розроблена анкета (додаток В), проведена експертна оцінка
виявлення впливу зазначених факторів по запропонованій автором (у другому
розділі) методиці, яка адаптована до регіональних умов розвитку тваринництва.
При цьому експертну оцінку давали фахівці технічного, технологічного,
біологічного, ветеринарного-санітарного напрямів. Отримані і опрацьовані
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анкетні дані по результатах опитування працівників, зайнятих у тваринництві, по
дослідженню ступеню впливу на продуктивність тварин дали можливість
сформувати структуру основних чинників модернізації тваринництва (рис. 3.12).
За результатами дослідження найважливішим чинником (на нього вказали
27% респондентів) впливу на продуктивність сільськогосподарських тварин є їхня
годівля. Адже для реалізації генетичного потенціалу необхідно мати у кормовому
раціоні повний набір поживних речовин, їх своєчасне і пропорційне поєднання та
кількісне співвідношення при надходженні в організм тварини.

Якість
кормових
компонентів

27

Зооветеринарне
обслуговування

Наукова організація праці

Людський фактор

Годування тварин

Технологія
приготування
кормів

Мотивація персоналу
Кваліфікація персоналу
Селекційна
діяльність

25
14

7

Сільськогосподарські

100

Технологія
утримання

6

тварини

10

Мікроклімат
приміщень

11

Механізація і автоматизація
потокових технологічних ліній
Рис. 3.12. Структура основних чинників модернізації тваринництва та їх
вплив на продуктивність тварин, %
Джерело: за даними вибіркового обстеження підприємств

247

Дозування надлишків тієї чи іншої речовини призводить до перевитрат і
подорожчання кормосуміші і зниження продуктивності тварин. Для забезпечення
гармонійного функціонування організму тварин їхні раціони, за проведеними
науковими

дослідженнями

[194],

повинні

збалансовуватися

за

20-ма

рекомендованими показниками для великої рогатої худоби і 50-80 показниками
для свиней і птиці. У міру розвитку науково-технічного прогресу та інноваційних
змін кількість показників, які будуть контролюватися значно зростатиме. За цих
умов одержати найвищий ефект можна лише за складом якісних кормових
компонентів, які входять в раціон тварин. Для їхнього кращого засвоєння,
швидшого поїдання, прискорення часу перетравлення, скорочення витрат енергії
тварин на пережовування з кожним роком розробляються і запроваджуються
новітні прогресивні технології приготування кормових сумішей. Сприяють росту
продуктивності тварин і прогресивні технології обробки окремих компонентів
раціону. Так, переробка фуражного зерна у пластівці і включення їх у раціон
великої рогатої худоби, підвищує добові прирости на 9…11%, а при згодовуванні
молочному стаду надої молока збільшуються на 7…10% [87].
Другим за розміром впливу чинником (вказали 25% опитуваних) на
продуктивність тварин є людина, її можливості та практичний досвід. У процесі
виробництва продукції тваринництва людина займає місце, яке функціонально
пов‘язує такі елементи системи, як ˮ машинаˮ і ˮ тваринаˮ (рис.3.13).
Тут особливо велика роль належить людині – оператору при доїнні
молочного стада. При цьому кваліфікація оператора машинного доїння суттєво
впливає на підготовку корів до доїння, підключення доїльних апаратів, контроль
процесу доїння, проведення машинного додоювання корів, відключення доїльних
апаратів, здійснення профілактичної обробки дійок після доїння [177].
Проведені дослідження показали, що висока кваліфікація працівників
тваринництва сприяє росту рівня продуктивності усіх видів тварин на 15…20%,
продовженню

терміну

експлуатації

тварин

(особливо

молочного

стада),

підвищенню виробничої надійності фермських машин та обладнання, збільшенню
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терміну служби огороджувальних конструкцій і покращенню якості продукції
тваринництва.
Виробництво продуктів
тваринництва
Машини і
фермське
обладнання
Технічна
характеристика
Елементи
технології

Людина

Тварина

Кваліфікація

Генетичний
потенціал

Мотивація

Стресостійкість

Наукова організація
праці
Ефективність
функціонування
системи

Рис. 3.13. Схема функціонування системи ˮ людина – машина – тваринаˮ
(авторська розробка)
На

продуктивність

сільськогосподарських

тварин

суттєво

впливає

мотивація праці тваринників і обслуговуючого персоналу, яка виражає трудові
відносини працівників стосовно добровільного включення їх у виробничий
процес. З метою залучення працівників до вирішення виробничих і технікотехнологічних проблем у тваринництві необхідно використати ті способи
(нормативний, примусовий, стимулюючий) і форми (матеріальна компенсація
праці, грошова винагорода, визнання заслуг кожної особистості, особисте
визнання керівництвом) мотивації, які б спонукали їх до конкретних і ефективних
дій. Відповідно на поставлене керівникам підприємств запитання

ˮ Чи

використовуєте Ви у своїй практичній роботі сучасні методи мотиваційної роботи
з працівниками тваринництва?ˮ , 28,9% опитаних відповіли позитивно, 35,4% –
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негативно і 37,5% респондентів відмітили, що дуже рідко займаються
мотиваційною діяльністю (додаток А).
У даному випадку керівникам підприємств необхідно більше уваги
надавати мотиваційній роботі, але при цьому важливо своєчасно ураховувати
вплив чинників зовнішнього ринкового середовища і основних проблем
тваринництва (внутрішні чинники), оскільки досягнуті результати будуть
залежати від докладених кожним працівником зусиль, його професійних знань і
здібностей та усвідомлення своєї ролі у модернізації технологічних процесів.
Сформована на підприємствах система мотивації у змозі забезпечити:
 впровадження нової техніки і інноваційних технологій;
 раціональне використання людських ресурсів і зростання рівня їхньої
продуктивності праці;
 покращення якісних характеристик тваринницької продукції;
 підвищення трудової активності і ініціативності працівників;
 створення нормального психологічного клімату у трудових колективах.
Відповідно до цього основні завдання мотивації повинні передбачати
демонстрування

відношення

підприємств

до

здійснення

модернізації

тваринництва, стимулювання трудової активності працівників за високі кінцеві
результати в процесі праці, популяризація кращих результатів праці тваринників,
застосування різноманітних форм визнання їхніх заслуг при виробництві
тваринницької продукції, що у свою чергу сприятиме підвищення трудової
активності і продуктивності праці працівників. Усе це забезпечує зростання
внеску кожного працівника тваринництва в кінцеві результати діяльності
підприємства, тобто відбувається процес активізації людського фактора.
Відомо, що виробництво продукції тваринництва пов‘язане з експлуатацією
живих організмів – тварин і саме від їх генетичного потенціалу залежить
ефективність розвитку тваринницької галузі. Тому для досягнення запланованих
обсягів продукції при мінімальних витратах кормів, праці та матеріальних засобів
необхідно враховувати генетичний потенціал тварин, впроваджувати прогресивні
технології їх годівлі і системи утримання. Виходячи із вищесказаного генетичний
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потенціал тварин виступає одним із основних чинників (14%) впливу на їхню
продуктивність.
У процесі виробництва тваринницької продукції тварини знаходяться як на
вигульних майданчиках (в основному у теплу пору року), так і в приміщенні. У
замкнутому просторі (приміщенні) тварину оточує повітряне середовище, яке
впливає на функціонування живого організму. Тому повітря тут має певну
температуру, вологість, хімічний склад, запорошеність, швидкість руху. Усі
параметри повітряного середовища повинні знаходитьсь в певному діапазоні,
оскільки вони регламентують зоотехнічні вимоги [259].
Для одержання від тварин максимальної, або ж близької до теоретичної,
продуктивності необхідно підтримувати параметри повітряного середовища на
оптимальному рівні. Це досить складний процес і він може бути економічно не
вигідним, тому що витрати на стабілізацію параметрів повітряного середовища
можуть не окупитися за рахунок одержаної додаткової продукції. У даному
випадку необхідно поєднувати значення параметрів у таких межах, які
забезпечують найвищий економічний ефект.
Сучасні

особливості

функціонування

тваринницьких

підприємств

зумовлюють специфічні вимоги до фермських машин та обладнання. Зазвичай
при виборі техніки необхідно враховувати її технічні характеристики з метою
підвищення коефіцієнта завантаження і технологічного використання, уникати
технологічних ліній з послідовно-працюючими машинами (кормоприготувальні
цехи), забезпечувати оптимальне комплектування технологічних процесів і
організовувати ефективне використання фермських машин та обладнання.
Вважаємо, що механізація і автоматизація потокових технологічних ліній
(вважають 11% респондентів) дає можливість створювати оптимальні умови для
більш повної реалізації генетичного потенціалу тварин, оперативно реагувати на
зміну економічних факторів щодо впливу на тварину і, тим самим, значно
підвищувати їх продуктивність.
Технологія утримання худоби (6%), на нашу думку, є також важливим
чинником підвищення продуктивності тварин. Відповідно від правильного вибору
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і використання системи їхнього утримання залежить і ефективність виробництва
тваринницької продукції на інноваційній основі. Сучасні технології утримання
дають змогу використовувати високопродуктивну робототехніку і суттєво
знизити (до 0,6…2,0 люд.-год) затрати праці при виробництві такого важливого
продукту харчування, як молоко. Традиційні методи утримання тварин
дозволяють зменшувати цей показник лише до 17 люд.-год. на 1 ц молока [177].
Поряд з цим невід‘ємною складовою інноваційного розвитку є селекційна
робота, яка супроводжується виведенням нових порід тварин і птиці з високою
продуктивністю. Проте, як показала практика, високопродуктивні тварини більш
чутливі до виникнення інфекційних і незаразних хвороб, у них менша
стресостійкість. А тому утримання такої худоби і птиці потребує значних витрат.
Окрім того велика концентрація тварин на обмеженому просторі при незначних
порушеннях

ветеринарно-санітарних

і

зоогігієнічних

правил

створюють

сприятливі умови для виникнення інфекційних хвороб.
В процесі лікування тварин лікарськими препаратами їх продуктивність
зменшується, а інколи одержану продукцію, через її низьку якість і шкідливість,
неможливо реалізувати. А тому модернізаційні зміни повинні враховувати стан
санітарно-ветеринарних заходів, які суттєво впливають на підвищення санітарної
якості продукції (особливо молока) і запобігають зараженню обслуговуючого
персоналу спільними для людини і тварини хворобами [191].
Як

показує

досвід

виробничників

на

передових

тваринницьких

підприємствах економічна модернізація стосується усіх етапів виробничих циклів,
включаючи технічно-технологічне переоснащення, матеріальне стимулювання
працівників та впровадження новітніх технологій управління виробничими
процесами.
Отже, при впровадженні економічної модернізації тваринництва на
інноваційній основі слід вирішувати цілий комплекс проблем, пов‘язаних із
збільшенням продуктивності тварин і птиці за рахунок найбільш впливових
чинників. Насамперед необхідно:
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– створити міцну і якісну кормову базу з прогресивними технологіями
виробництва дешевих, але високопоживних кормів місцевого виробництва;
– готовити кваліфікованих операторів середньої ланки по обслуговуванню
тварин

у

спеціалізованих

і

сертифікованих

навчальних

закладах,

розробляючи при цьому систему заохочувальних заходів для мотивації
працівників;
–

розвивати

мережу

тваринницьких

підприємств

по

репродукції

високопродуктивних і стресостійких тварин до новітніх інноваційних
технологій;
–

комплектувати

поточні

технологічні

лінії

конкурентоздатним,

високонадійним і технологічним обладнанням, яке адаптоване до вимог
високопродуктивних тварин і не шкодить їхньому здоров‘ю.
У цьому контексті опитані керівники і спеціалісти СГПП ˮ Маякˮ
Сарненського району Рівненської області і СГК ˮ Летаваˮ

Чемеровецького

району Хмельницької області вважають, що успіхи їхнього господарювання
повністю залежать від модернізації виробництва і впровадження новітніх
технологій з метою удосконалення продуктивних і племінних якостей худоби та
покращення

селекційно-племінної

роботи

у

тваринництві.

А

тому

тут

функціонують сучасного типу доїльні зали, де лише два оператори обслуговують
кожні 100 корів, а видоєне молоко охолоджується у холодильних камерах.
У ННЦ ˮ ІМЕСГˮ функціонують фізіологічно безпечні доїльні апарати, які
забезпечують стимулюючий режим доїння корів (не потребує проведення
машинного додоювання). При такого роду технології продуктивність корів вища
на 5-9%, жирність молока - на 0,05-0,15%, повнота видоювання коливається у
межах 98-99,4%, а рівень захворювання корів на мастит зменшується у 2,5-4 рази
[305].
Вважаємо, що спеціалістами тваринницьких підприємств регіонів України
повинні розроблятися програми розвитку м‘ясного і молочного скотарства, де
слід вказати на обов‘язковість дотримання усіх технологічних вимог щодо
утримування, селекції, догляду, годівлі сільськогосподарських тварин і птиці. Тут
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же повинні знайти своє місце проблемні питання виробництва, контролю і
заготівель якісної продукції, сервісного обслуговування фермської техніки та
забезпечення її паливно-мастильними матеріалами. Більше того, організація
роботи модернізованих приймальних молочних пунктів і спеціально обладнаних
м'ясних цехів та доїльних залів (поки що не в усіх підприємствах регіонів вони
знайшли широке застосування) сприятиме покращенню технологічних процесів
виробництва, переробки і реалізації продукції тваринництва.
В окремих регіонах деякі господарники зацікавлені у здійсненні галузевих
перетворень у тваринництві на основі використання нових технологій і прийомів
ведення господарської діяльності, оскільки їхнє застосування сприяє покращенню
генетичного відтворення стада, якості кормів, навчанню працівників і надає
можливість

підвищити

рівень

ефективності

виробництва.

Окрім

цього

використання сучасних технологій переробки продукції тваринництва дозволяє не
тільки поліпшити якість сировини, а й забезпечити виробництво товарів
(модифіковані продукти) з новими біологічними і поживними властивостями, які
необхідні для споживання групами населення з індивідуальною непереносимістю
окремих компонентів тваринної їжі.
Важливо на початковому етапі проведення модернізації виробничих
процесів

у

тваринництві

надати

перевагу

запровадженню

біотехнологій

виробництва екологічно чистої продукції, медичних препаратів і кормових
добавок (кісткового борошна, желатину, сухого молока і молочних сумішей і ін.).
Більше того, використання у тваринництві та переробній промисловості сучасних
нанотехнологій дасть можливість значно розширити номенклатуру тваринницької
продукції, підвищити її якість та ефективність виробничої діяльності.
Означене коло проблем спонукає до необхідності розширити інформаційні
можливості товаровиробників через співробітництво з державними академічними
та галузевими науково-дослідними інститутами [319, c. 72-74]. А тому нині
розроблені науковцями ННЦ ˮ ІМЕСГˮ і виробничниками заходи повинні бути
направлені на повне забезпечення населення регіонів м‘ясом і молоком за рахунок
власного виробництва. Наголошується, що створення крупних молочнотоварних
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ферм (600-1000 голів) дає можливість впроваджувати безприв‘язні технології
утримування худоби з автоматичними системами управління технологічними
процесами ферми, проводити результативну селекційну роботу, забезпечити
централізоване

постачання

високоякісного товарного

молока

переробним

підприємствам. Наразі доцільним є використання доїльних установок конвеєрного
типу (монтується на кільцевій платформі з доїльними місцями типу ˮ Ялинкаˮ ) із
пропускною здатністю більше 300 корів за годину [305].
Раніше стверджувалося, що слід відновити розвиток великотоварного (не
менше 100-150 корів на одній фермі) виробництва, яке базується на приватних
інтересах працівників по відношенню до кінцевих результатів [267]. З цією
пропозицією можна погодитися і в даний час, оскільки тут є всі можливості (при
наявності грошових коштів) здійснювати економічну модернізацію і широко
застосовувати сучасні технології виробництва тваринницької продукції. Особливу
увагу

слід

надати

розвитку

молочно-товарного

виробництва

на

основі

впровадження ефективних органічних технологій, які забезпечують отримання
біля 95% органічного і чистого молока вищого сорту за рахунок застосування у
молочному

скотарстві

електронізованого

високотехнологічного

доїння

(роботизовані доїльні системи ˮ Біоком технологіяˮ ).
Отже, проведені дослідження показали, що за останні роки стан організації
виробництва тваринницької продукції, використання праці, впровадження
модернізації і сучасних технологій значно послабився. Все це призвело, як
показали результати аналізу і вибіркових опитувань, до зниження рівня
механізації виробничих процесів на тваринницьких фермах, погіршення умов
праці, зниження якості продукції і продуктивності сільськогосподарських тварин.
Висновки до розділу 3
1. Дослідження показали, що у сучасних умовах господарювання аграрних
підприємств тваринництво являє собою складну виробничу систему у складі якої
функціонують

взаємопов‘язані

між собою

функціональні

і організаційні

підсистеми, які орієнтовані на виробництво різних видів продукції. Основне його
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завдання полягає у розширеному відтворенні, в основі якого знаходиться
інноваційний розвиток, стабільність і підвищення конкурентоспроможності
тваринницької продукції, яка є основою для формування продовольчої безпеки
України. Зазвичай вона є також однією з важливих у вирішенні проблеми
забезпечення населення харчовими продуктами відповідно до раціональних норм
їхнього споживання.
2. Встановлено, що одним з головних завдань покращення рівня харчування
населення є інтенсивний розвиток галузі м‘ясного скотарства для забезпечення
стабільного виробництва якісного м‘яса яловичини і телятини, що сприяє
формуванню продовольчої безпеки країни, насиченню ринку доступними для
населення м‘ясними продуктами (однією особою протягом року споживається
51,4 кг при рекомендованих нормативах у розмірі 80-85 кг або ж на 35,7% менше).
Розробленою програмою стратегії модернізації

і розвитку тваринництва

передбачається обмежити до мінімуму імпорт м‘яса яловичини за рахунок
прискореного розвитку м‘ясного скотарства з метою покращення стану
споживання населенням якісного м'яса і м‘ясопродуктів. Усе це, у свою чергу,
викликає

необхідність

здійснення

модернізації

усіх

сфер

діяльності

у

тваринництві, раціонального використання матеріально-технічних і кормових
ресурсів, створення необхідних фінансово-економічних умов для функціонування
високоефективного і беззбиткового тваринництва.
3. Виявлено, що сучасний стан тваринництва характеризується нестійкістю
свого розвитку (по відношенню до 2000р. кількість великої рогатої худоби в усіх
категоріях господарств зменшилася на 60,9%, корів – на 57,5%, свиней – на
12,8%, овець і кіз – на 29,9%. Якщо ж порівняти показники 2016р. по відношенню
до 2010р., то спостерігаємо скорочення поголів‘я указаних видів тварин
відповідно на 18,1%; 19,9; 16,2 і 24,1%). За цей період зменшилися обсяги
виробництва тваринницької продукції,

її

прибутковість

і

рентабельність

(рентабельними є лише молоко і яйця від усіх видів птиці). Надалі доцільно
створити усі умови для забезпечення інтенсивного розвитку галузі тваринництва.
Для цього необхідно посилити контроль за збереженням, нарощуванням (з
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розширенням можливостей закупівлі породних телят у господарствах населення)
поголів‘я великої рогатої худоби і птиці, відновити будівництво і реконструкцію
тваринницьких

ферм

(із

безприв‘язним

утриманням

і

застосуванням

автоматизованих систем управління стадом) сучасного типу, які б відповідали
техніко-технологічним вимогам їхнього переоснащення, забезпечити заготівлю
якісних кормів і збалансування кормових раціонів годівлі сільськогосподарських
тварин, активізувати роботу переробних галузей з метою створення нових
робочих місць.
4. Встановлено, що збільшення обсяів виробництва продукції тваринництва
на тваринницьких підприємствах залежить від рівня організації господарської
діяльності, яка ґрунтується на раціональному використанні виробничих ресурсів,
впровадженні інноваційних технологій та створенні необхідних умов для
збільшення обсягів виробництва та підвищення якості тваринницької продукції.
Результати

отриманих

за

методом

сценарного

планування

економічних

показників виробничої діяльності підприємств були використані при проведенні
прогнозних розрахунків щодо розвитку тваринництва у перспективі.
5. Вважаємо, що на ефективний розвиток тваринництва мають значний
вплив такі чинники, як зношеність і порушення структури матеріально-технічної
бази; поглиблення демографічної ситуації, екологічні наслідки і диспаритет цін на
тваринницьку і промислову продукцію; зниження відтворювальних функцій
породного складу поголів‘я худоби і птиці; порівняно невисокі закупівельні ціни
при високій собівартість продукції; відсутність комплексних регіональних
програм та обмаль інвестицій на придбання сучасних фермських машин і
обладнання. А тому першочерговим є придбання (на умовах лізингу, прокату і
оренди), оптимальне використання та обслуговування (машинно-технологічні
станції, центри інноваційної діяльності, механізовані загони) фермської техніки.
Відповідно для підприємств більшості регіонів важливо забезпечити оновлення
основних засобів, запровадження інноваційної техніки та обладнання і, тим
самим, механізувати та автоматизувати виробництво тваринницької продукції та
продуктів її переробки.
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6. Виходячи із результатів проведеного дослідження техніко-технологічне
переоснащення

тваринництва

передбачає впровадження

сучасних

машин,

механізмів і устаткування вітчизняних та закордонних зразків, новітніх
технологій виробництва продукції і організаційно-управлінських методів, які
сприяють

підвищенню

ефективності

виробничо-господарської

діяльності

аграрних підприємств і суб‘єктів агробізнесу. Отже, підвищити рівень технічного
і технологічного забезпечення тваринництва можливо за рахунок будівництва
нових і реконструкції функціонуючих тваринницьких комплексів і ферм,
наявності та налагодження випуску сучасної фермської техніки, яка б сприяла
впровадженню інноваційних технологій виробництва тваринницької продукції,
створенню сприятливих умов утримання і годівлі худоби, модернізації і
раціональному використанню існуючих виробничих потужностей та обладнання.
7.

Зазначимо,

що

загострює

проблему

проведення

модернізації

тваринництва той факт, що підприємства не дуже зацікавлені проводити заміну
традиційних технологій більш ощадними, оскільки цей процес потребує значних
додаткових витрат, викликає ріст собівартості продукції і зниження рівня
ефективності виробництва. У цьому відношенні значна роль відводиться державі,
яка повинна частину витрат фінансувати аграрним підприємствам, а ті, у свою
чергу, направляти їх на проведення модернізаційних процесів та впровадження
екологічно чистих інноваційних технологій.
8.

Вважаємо,

що

надалі

підвищення

ефективності

модернізації

тваринництва знаходиться у прямій залежності від ефективної державної
підтримки, кредитної і податкової політики, удосконалення організації і
технології виробництва продукції, налагодження взаємовигідних відносин між
учасниками (виробниками і переробниками продукції) інтеграційних процесів,
досягнення високої продуктивності праці зайнятих тут працівників, скорочення
затрат їхньої праці за рахунок розширення обсягу механізованих робіт, зростання
фондовіддачі та рівня рентабельності виробництва продукції тваринництва.
Результати дослідження опубліковані автором у таких джерелах [140, 155,
157, 158, 167, 169, 170, 337].
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РОЗДІЛ 4
ФОРМУВАНННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАД
ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
МОДЕРНІЗАЦІЇ І РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА
4.1. Фінансове забезпечення економічної модернізації і розвитку
тваринництва
Тваринництво є досить складною соціально-економічною системою, якій
підпорядковуються взаємопов‘язані між собою характером економічних інтересів
різні функціональні і організаційні підсистеми. Вони постійно потребують
створення відповідних умов для свого розширеного відтворення на основі
інвестиційно-інноваційного розвитку, забезпечення стабільного функціонування і
підвищення конкурентоспроможності виробленої продукції, яка направляється на
задоволення потреб населення країни, оскільки забезпечує її продовольчу
безпеку. Залишається лише проводити постійний моніторинг стану галузі
тваринництва, створити дієвий механізм для залучення інвестицій з метою
модернізації тваринницьких ферм, доїльних залів та закупівлі племінної худоби і
птиці.
Варто наголосити, що до цих пір у галузі тваринництва існує низка
невирішених проблем:
- продовжує скорочуватися поголів'я худоби і свиней, що сприяє зникненню
рідкісних порід тварин;
- продуктивність тварин має стрибкоподібні коливання, схиляючись при
цьому до мінімальних розмірів;
-

призупиняється

(ліквідовується)

виробнича

діяльність

добротних

тваринницьких приміщень та ряду інших об'єктів виробничої інфраструктури;
- не надається належна увага модернізації і інтенсифікації виробництва та
впровадженню досягнень науково-технічного прогресу у галузі тваринництва.
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Сьогоднішні проблеми економіки країни (послаблення фінансового сектора,
значна

заборгованість

підприємств,

висока

енергозалежність,

посилення

конкуренції, низький рівень виділення грошових коштів на наукові, технічні і
технологічні дослідження у сільському господарстві) викликають нестабільність
зовнішніх умов господарювання тваринницьких підприємств. А тому задоволення
потреби у підвищенні ефективності їхнього функціонування знаходиться у прямій
залежності від фінансування наукових досліджень та впровадження наукових
розробок (заснованих на такому головному капіталі, як інтелектуальні знання) у
розвиток тваринництва. Встановлено, що рівень конкурентоспроможності
підприємств також визначається здатністю до ведення інноваційної діяльності,
організація якої практично неможлива без залагодження і створення цілісної
системи фінансового забезпечення та формування оптимального співвідношення
джерел фінансування [160, 161, 162, 163].
Кожне тваринницьке підприємство формує свої фінансові ресурси у склад
яких входять внески у статутний фонд його засновників, власні кошти (грошові
надходження, доходи від реалізації тваринницької продукції і послуг), отримані
кошти від участі на фінансовому і кредитному ринках (продаж акцій, облігацій,
кредитні інвестиції), доходи від розподілу грошових надходжень (субсидії,
дотації, дивіденди, страхові відшкодування). Розглянемо зміни у структурі джерел
формування фінансових ресурсів аграрних підприємств (табл. 4.1).
Таблиця 4.1
Структура джерел формування фінансових ресурсів аграрних
підприємств України, %
Назва джерела
Усього
Надходження від реалізації
продукції
Банківські кредити
Кредиторська заборгованість
Бюджетні кошти
Джерело: [78, 197]

2010р.
100

2012р.
100

2014р.
100

2015р.
100

2016р.
100

55,1

60,3

85,4

87,3

88,4

21,0
15,1
8,8

12,7
21,9
5,1

6,3
5,6
2,7

4,9
5,3
2,5

4,5
4,8
2,3
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Розрахунки показують, що у структурі джерел фінансування підприємств
помітно зростає питома вага надходжень від реалізації сільськогосподарської
продукції (власні джерела). Водночас зменшується частка банківських кредитів
(позикові джерела) і кредиторської заборгованості (залучені джерела), тобто з
кожним роком підприємства в основному розраховують на свої власні сили і
можливості. У Державному бюджеті України на 2017р. на агропромисловий
комплекс України було виділено 7,432 млрд.грн. коштів на розвиток ряду програм
підтримки Міністерства аграрної політики і продовольства порівняно з
попередніми роками (2,008 млрд. грн. у 2016р. і 3,648 млрд. грн. у 2015р.).
Розглянемо

зміни

у

обсягах

реалізації

тваринницької

продукції

сільськогосподарськими підприємствами України (рис. 4.1).
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Рис. 4.1. Динаміка реалізації продукції тваринництва
Джерело: [280, с. 133]

Як бачимо, за досліджуваний період обсяги реалізації тваринницької
продукції зросли: сільськогосподарських тварин (у живій масі) на 37,1% (велика
рогата худоба склала 16,6%, свині – 42,5% птиція – 40,5%), молока – на 26,9% і
зменшилися: яєць – на 24,2%, вовни – на 64,3%. Відповідно спостерігається
збільшення (на 53,3%) обсягів (формують власні фінансові ресурси) реалізації
підприємствами усієї валової продукції, зокрема сільськогосподарської – у 3,9
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рази. При цьому частка валової сільськогосподарської продукції у загальному
обсязі реалізованої продукції зросла з 2,5 до 6,4%.
Безумовно, важливу роль у формуванні власних фінансових ресурсів
сільськогосподарських підприємств (особливо у тваринництві) слід відвести
державній фінансовій підтримці, де значне місце повинні посісти залучення
кредитів і тих запозичень, які будуть спрямовуватися на відновлення племінного
генетичного потенціалу, техніко-технологічне переоснащення тваринницьких
ферм і комплексів, виробництво інноваційних видів тваринницької продукції та
підвищення її конкурентоспроможності.
Однак, тут же слід зауважити, що малі і середні сільськогосподарські
підприємства не зможуть збільшувати обсяги виробництва і відповідно реалізації
продукції, особливо тваринницької, оскільки їхній фінансовий стан нестійкий,
низький рівень забезпечення виробничими (із-за зростання цін на матеріальнотехнічні ресурси) і інноваційними ресурсами. У кінцевому підсумку вони
вимушені залучати грошові кошти із зовнішніх джерел фінансування.
Організація фінансування аграрних підприємств (зацікавлені у підвищенні
рівня свого ефективного розвитку) має свої характерні особливості (процес,
джерела формування і напрями використання фінансових ресурсів, порядок і
розмір грошових надходжень), а тому дещо відрізняється від інших галузей
економіки. На підприємствах фінансування в основному направлене на отримання
максимально можливого прибутку при мінімальних витратах ресурсів, капіталу та
мінімальному ризику [226], що можливе лише при модернізаційних змінах в
організації виробничих процесів у тваринництві.
На результативне функціонування тваринництва має вплив фінансування з
допомогою економічних важелів (конкуренція і діючі ціни на ринку, проценти за
банківськими кредитами, оподаткування) і інструментів нормативно-правового і
інформаційного забезпечення виробничої діяльності.
Фінансування характеризує рівень забезпечення фінансовими ресурсами
країни, підприємств її регіонів, різних суб‘єктів господарювання відповідно до
економічних програм і видів економічної діяльності. Воно здійснюється із
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власних, внутрішніх та зовнішніх джерел, у вигляді асигнувань із коштів
бюджету, кредитних коштів, закордонної допомоги, внесків інших осіб 262,
с.262 . Інші вчені дотримуються думки, що ―фінансування – забезпечення
необхідними фінансовими ресурсами витрат на здійснення або розвиток чогонебудь,

наприклад,

проекту,

технічного

переозброєння,

плану

заходів,

комплексної програми, бюджету та бюджетних витрат‖ [309, с. 509].
За висловлюванням вчених ―…фінансове забезпечення полягає у виділенні
певної суми фінансових ресурсів на розв‘язання окремих завдань фінансової
політики господарюючого суб‘єкта‖ [73, с.20]. Стверджується, що фінансове
забезпечення характеризує суму грошей на рахунку з врахуванням прибутку чи
збитку по відкритих контрактах і комісії по цих контрактах, якби вони були
ліквідовані 31, с. 551 . Досить вдало зазначається, що ―.. фінансове забезпечення
– це формування цільових грошових фондів у достатньому розмірі та їх
ефективне використання‖ [307, с. 41]. У цьому визначенні фінансове забезпечення
розглядається як формування і використання грошових фондів підприємства.
Фінансове забезпечення здійснюється за такими взаємодоповнюючими формами:
тваринницькі підприємства для здійснення модернізації і забезпечення
ефективного функціонування використовують наявні у їхньому розпорядженні
власні грошові ресурси (самофінансування);
надання підприємствам тимчасово вільних грошових коштів держави
банківськими структурами (кредитування);
державна підтримка тваринницьких підприємств, що надається державним
і місцевими бюджетами (бюджетне фінансування).
Вважаємо, що фінансове забезпечення є безперервним процесом, а тому
повинно спрямовуватися на своєчасне і правильне формування обсягу та
визначення напрямів надходження, нагромадження і використання фінансових
ресурсів на підприємствах регіонів. Отже, на нашу думку, фінансове забезпечення
характеризує комплекс елементів пошуку, формування і залучення фінансових
ресурсів та їхніх економічних інструментів з метою організації виробничої
діяльності тваринницьких підприємств. Результати проведеного дослідження
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дають можливість сформувати модель фінансового забезпечення модернізації і
ефективного розвитку тваринництва та визначити її основні складові елементи,
які взаємопов‘язані між собою, розкривають закономірності функціонування,
можливості формування оптимального обсягу фінансових ресурсів та характеризують
результативність впливу різних ситуацій на процес фінансового забезпечення (рис. 4.
2). Тут важливу роль відіграють внутрішні складові, які дають можливість визначити
нові підходи до процесу управління і організації фінансового забезпечення
модернізації техніко-технологічних процесів і виробничої діяльності тваринницьких
підприємств, серед яких значне місце посідає власний капітал підприємств сільського
господарства.
Поряд з цим необхідним є збільшення фінансових і грошових потоків та
зростання доданої вартості тваринницьких підприємств, через підвищення частки
власних фінансових ресурсів у структурі капіталу тваринницьких підприємств, які
слід вважати фінансово стійкими у тому випадку, коли частка власного капіталу у
загальному розмірі фінансових ресурсів підприємств буде становити не менше 50%.
За період з 2010 р. по 2016 р. обсяг власного капіталу підприємств сільського
господарства збільшився у 3 рази, а у тваринницьких підприємствах – з 28,9 до 59,0
млд. грн. або у 2 рази. Поряд з цим необхідним є збільшення фінансових і грошових
потоків та зростання доданої вартості через підвищення частки власних фінансових
ресурсів у структурі капіталу тваринницьких підприємтв, оскільки на даний момент
часу у середньому вона складає 48,9%. Передусім особливої важливості набуває
питання удосконалення процесу фінансового забезпечення економічної модернізації і
виробничої діяльності тваринницьких підприємств за рахунок покращення і розподілу
його структурних складових, де частка власних фінансових ресурсів повинна значно
переважати залучені. Лише у цьому разі підприємства зможуть отримати
максимальний прибуток при мінімальних витратах грошових коштів. Як показали
дослідження на рівень формування власного капіталу значно впливає розмір
нерозподіленого прибутку і залучення додаткового капіталу. Разом з цим частка
нерозподіленого прибутку у власному капіталі тваринництва за цей період зросла з
57,1

до

71,5%,

а

його

загальний

обсяг

збільшився

у

2,2

рази,
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СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ
Організаційні

- управління, бізнес-

планування і прогнозування
- розвиток ринкової
інфраструктури
- організація виробництва і
праці
- вдосконалення
зовнішньоекономічної
діяльності
- підвищення ефективності
маркетингової діяльності
- виробництво продукції за
новими технологіями

Техніко-технологічні
- реконструкція окремих видів
фермських машин і обладнання
- оновлення техніки (придбання,
лізинг і оренда)
- модернізація технологічних
процесів
- удосконалення системи
контролю якості продукції

Економічні

- ефективний фінансово-кредитний
механізм
- оптимізація ціноутворення
- інвестиційно-інноваційні заходи
- страхування і оподаткування
- мотивація і стимулювання праці
- поліпшення професійного рівня
кадрового потенціалу
- підвищення рівня
конкурентоспроможності

Регулюючі

- урядові розпорядження і
нормативно-законодавчі
матеріали
- законодавче забезпечення
та стимулювання
економічної модернізації
галузі
- інформаційноконсультативні заходи
- інфляційне таргетування

Джерела фінансового забезпечення
- внутрішні (прибуток, амортизація); - змішані (реінвестовані дивіденди, несплачені зобов‘язання); - зовнішні (інвестиційні, позикові)

збільшення розміру фінансового
забезпечення

Результативність впливу:

- отримання більшого розміру виручки від реалізації тваринницької продукції за
рахунок економічної модернізації
- зростання обсягу та освоєння фінансових інвестиційних вкладень на
модернізаційні зміни
- збільшення обсягів та термінів дебіторської заборгованості
- отримання кредитних ресурсів від фінансових інститутів
- збільшення статутного, додаткового, пайового та резервного капіталів
- ріст нерозподіленого прибутку і амортизаційного фонду
- зростання високоліквідної готової продукції, товарів і запасів
- накопичення грошових ресурсів на банківських рахунках підприємства
- реалізація необоротних активів та міжгосподарське фінансування

зменшення розміру фінансових
зобов‘язань
- сплата заборгованості за короткостроковими
банківськими позиками та за
їхніми відсотками
- зменшення розміру дебіторської
заборгованості
- оподаткування доходу після проведення
дооцінки активів
- страхові виплати та виплати за зобов‘язаннями
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Рис. 4.2. Модель забезпечення модернізації та фінансування ефективного розвитку тваринництва
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тобто відбувалося його накопичення, яке спрямовувалося в основному на розширене
відтворення, а не на економічну модернізацію і інноваційний

розвиток

тваринницьких галузей. А тому для забезпечення активізації процесу концентрації
власного капіталу і підвищення його значення у фінансуванні економічної
модернізації тваринництва необхідно підвищити роль держави у регулюванні цих
важливих процесів, а самим підприємствам слід використати ряд економічних і
адміністративних важелів для їхнього здійснення.
Дослідження показали, що виконувані у тваринництві роботи по
використанню фермських машин і обладнання у технологічних процесах
виробництва

продукції,

утримуванню,

годівлі

і

обслуговуванню

сільськогосподарських тварин та їхнього зооветеринарного захисту мають
тривалий і безперервний характер, а тому несвоєчасне надходження коштів на ці
та інші потреби може привести до значних втрат та зниження якості
тваринницької

продукції.

цілеспрямованого

Безсумнівно

фінансового

від

забезпечення

доступного,
залежить

своєчасного

і

прибутковість,

ефективність і конкурентоспроможність тваринництва [131].
Сучасне промислове тваринництво забезпечує можливість отримувати
прогнозовані позитивні економічні результати, хоча потребує необхідної
фінансової підтримки з боку держави. Розглянемо прогнозовані показники
фінансування розвитку аграрного сектору економіки (табл.4.2).
Таблиця 4.2
Обсяги і джерела фінансування аграрного сектору України, млн грн.
Роки
2016
2017
2018
2019
2020
У % до
2016

Загальний обсяг
фінансування
5821,27
6759,2
11738,58
12872,67
9887,96
169,9

Джерело: [197]

у тому числі за джерелами
державний до загального місцеві
бюджет
обсягу,%
бюджети
4095,02
70,3
77,75
4874,01
72,1
139,52
9581,76
81,6
273,04
10320,62
80,2
545,68
6780,22
68,6
852,64
165,6
11 раз

інші
1648,5
1745,67
1883,78
2006,37
2255,1
136,8
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Можна побачити, що у перспективі загальний обсяг фінансування аграрного
сектору зменшиться у порівнянні з 2016р. майже на 20%. В основному фінансова
підтримка поступово буде переадресовуватися на місцеві бюджети і інші джерела,
оскільки спостерігається скорочення частки (до 68,6%) фінансування з
державного бюджету по відношенню до його загального обсягу.
Слід відмітити, що кожного року на модернізацію і підтримку технікотехнологічного забезпечення тваринництва виділяється обмаль (із-за скорочення
виконання плану надходжень коштів до спеціального фонду на технічне
оновлення аграрного виробництва) бюджетних коштів, а тому підприємства
шукають грошові ресурси з різних джерел. На 2016 і 2017 роки із загального
фонду Державного бюджету України замало виділено коштів на розвиток
тваринництва, особливо на часткову компенсацію вартості фермських машин і
обладнання.
Безсумнівно, купівля фермських машин на умовах компенсації частини
їхньої вартості і фінансового лізингу буде залежати від погашення кредиторської
заборгованості державних і приватних компаній та аграрних бірж. Водночас
практика

підтверджує,

що

щорічні

затримки

із

сплатою

кредиторської

заборгованості по кредитах під гарантії Уряду призводять до зменшення рівня
придбання тваринницькими підприємствами (особливо малоприбутковими)
різних видів техніки. До того ж такій ситуації сприяє посилення монопольного
впливу приватного лізингу, оскільки тут значно вищі ціни на фермські машини і
обладнання.
З‘ясовано, що значне місце у фінансовій підтримці сільськогосподарських
товаровиробників посідають дотації і субсидії, які вносять посильний вклад у
підвищення ефективності виробництва тваринницької продукції і зміцнення
фінансового стану тваринницьких підприємств. Не менш важливе значення мають
субсидії на будівництво виробничих приміщень на тваринницьких і птахівничих
фермах, субсидування процентних ставок по інвестиційних кредитах і ін.
Зокрема, Державним бюджетом на 2017р. було передбачено пряму дотацію
(4 млрд. грн.) на стимулювання виробництва молока, розвиток тваринництва і
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галузей рослинництва відповідно до державної програми ˮ Фінансова підтримка
заходів в агропромисловому комплексіˮ . При додатковому виділенні коштів (22,3 млрд. грн.) за цією програмою їх передбачалося спрямувати на формування
високопродуктивного стада великої рогатої худоби (500 млн.грн.), надання
підтримки фінансування у банківській системі (300 млн.грн.), створення фонду
гарантування

кредитів

(700

млн.грн.),

підтримку

вітчизняного

сільськогосподарського машинобудування (500 млн.грн.) і ін.
На перший погляд обсяги державної фінансової підтримки (за рахунок
дотацій, субсидій) тваринництва дещо зростають. Водночас їхній позитивний
вплив оцінити дуже важко, оскільки механізм непрозорої сплати коштів
держбюджету у більшій степені перетворюється у засіб мізерної підтримки менш
ефективних

підприємств,

де

не

практикуються

різні

форми

і

методи

стимулювання росту продуктивності праці і якості тваринницької продукції,
зниження її собівартості і підвищення ефективності виробництва. У даному
випадку застосування різних форм і методів фінансування господарської
діяльності підприємств повинно залежати від застосування виваженої і
ефективної цінової політики, удосконалення окремих положень кредитної та
стимулюючої системи.
Слід зазначити, що рівень державної підтримки галузей сільського
господарства

у

США

складає

40%

від

загальної

вартості

виробленої

сільськогосподарської продукції, у країнах ЄС – 35 %, у Японії і Франції – 72 %, а
в Україні – лише 8,3%. У країнах ЄС державна підтримка сільського господарства
надається аграрним товаровиробникам у вигляді дешевих кредитів і підтримання
стійких цін [181, с. 19]. Відповідно до Закону України [244] державній підтримці
сільськогосподарського виробництва

вітчизняні

вчені

відводять

особливо

важливу роль [16, 190, 229]. У цьому контексті державна підтримка модернізації і
розвитку тваринництва покликана забезпечити у кожному регіоні його
стабільність, конкурентоспроможність і прибутковість, що дасть можливість у
послідуючому сприяти підвищенню рівня зайнятості сільського населення,
задоволення його потреб у достатніх і якісних продуктах харчування, створення
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відповідних умов для відродження сільських територій. Після вступу України до
СОТ дискусійними є заходи щодо потреби класифікувати заходи державного
фінансування видатків на розвиток сільського господарства відповідно до
критеріїв і вимог «зеленої», «жовтої» або «блакитної скриньки». За цей період
витрати на заходи ―зеленої скриньки‖ зросли до 9 млрд. грн. у 2012р., але після
цього почали поступово знижуватися у зв‘язку з погіршенням ситуації у країні,
яка спричинила дефіцит коштів бюджету. На 2017р. передбачалося збільшення
бюджетних коштів на заходи ―зеленої скриньки‖ (рис. 4.3).
10

млд.грн.

8
6
4
2
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Зелена скринька

Роки

Виробничі субсидії та фінансова підтримка

Рис. 4.3. Витрати Державного бюджету України на розвиток
сільського господарства
Джерело: [214]

Зазвичай бюджетні видатки (їм не притаманні вимоги стосовно їхнього
скорочення), що не забезпечують підтримку обсягів виробництва (обмеження
перевиробництва) продукції і цін сільськогосподарських товаровиробників,
відносяться до ―зеленої скриньки‖ та ―блакитної скриньки‖. До них включаються
наукові дослідження, створення резервів продуктів, підготовка кадрового складу,
розбудова інфраструктури, програми охорони довкілля (рис. 4.4). Можна
побачити, що основною статтею витрат є адміністративні (складають у
середньому біля 45% від усіх витрат) та витрати на наукові дослідження.
Зменшилися витрати на освіту і проведення наукових досліджень.

269
8
7
млд.грн.
6
5
4
3
2
1
0
2010

2011

Наукові дослідження

2012

2013

Ринок землі

2014

Освіта

2015

2016 2017
Роки

Адміністративні витрати

Інші

Рис. 4.4. Складові витрат ˮ зеленої скринькиˮ
Джерело: [214]

Вважаємо, що названі витрати повинні відповідати таким критеріям:
підтримка

повинна

надаватися

за

діючими

бюджетними

програмами,

запропонованими урядом, а також не слід надавати цінову підтримку
товаровиробникам.
В останні роки в Україні спостерігається зменшення фінансової підтримки
підприємств, що пов‘язується з фінансовою кризою і необхідністю скорочення
видатків бюджету в межах прийнятного дефіциту. Рівень підтримки за заходами
(впливають на ринкову рівновагу) ˮ жовтої скринькиˮ передбачає контроль цін
та виплати, що пов‘язуються з обсягом виробництва продукції. Розміри ―жовтої
скринькиˮ

узгоджуються під час обговорення і фіксуються у зобов‘язаннях

держави, оскільки не можуть бути більшими за річний сукупний вимір підтримки
(СВП), що надається на користь усіх виробників продукції.
Витрати (виробничі субсидії) ―жовтої скриньки― здійснюються у вигляді
безпосередньої фінансової допомоги підприємствам і податкових пільг та
фінансової допомоги у формі зменшення податкових витрат підприємств
(рис.4.5).

Водночас

заходи

―жовтої

скриньки―

сприяють

підвищенню

конкурентоспроможності продукції за її ціною і обсягами виробництва, а це не у
повній мірі відповідає вимогам СОТ.
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Підтримка садівництва і виноградарства
Рис. 4.5. Виробничі субсидії сільському господарству з Державного бюджету
Джерело: [214]

Враховуючи

ту

ситуацію,

що

Україна

не

брала

зобов‘язань

по

фінансуванню заходів ―блакитної скриньки‖, то бюджетні інвестиції в аграрне
виробництво в основному здійснюються за напрямами внутрішньої підтримки:
―жовтої‖ і ―зеленої‖ ―скриньок‖ (рис.4.6).
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Рис.4.6. Структура бюджетних інвестицій України (за класифікацією СОТ)
Джерело: [40]
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Встановлено, що заходи ―зеленої скриньки‖ характеризують соціальноекономічне і

екологічне спрямування

державних

інвестицій

у сільське

господарство, а заходи ―жовтої скриньки‖ направлені на його прибутковість. А
тому розподіл коштів (згідно з вимогами СОТ) відбувається шляхом надання
прямих субсидій (98,6%-74,3%), державного кредиту (0,7%-24,9%) і фінансових
інтервенцій (0,7%-0,8%), що змінюються у певних межах. До цих пір зберігається
тенденція помірного збільшення фінансування програм ―зеленої скриньки‖ і
скорочення програм ―жовтої скриньки‖ в обсязі бюджетних витрат [75, с. 4].
Зазвичай таке скорочення програм, при якому фінансування не вбачає
обмежень з боку СОТ, характерне як для країн ЄС, так і ряду інших розвинених
країн. Зокрема, частка державного фінансування (програми ―зеленої скриньки‖)
складає у Австралії 91 %, США – 77 % від загальної суми. У країнах ЄС, Бразилії,
Канаді питома вага таких програм від розміру загальної підтримки коливається у
границях 50…60 %, а в Україні –75 % від загальної підтримки припадає на
―жовті‖ програми підтримки і лише 25 % – на ―зелені‖ [111, с.133]. Україна,
знаходячись у середовищі функціонуючих принципів СОТ, розробляє заходи (в
основному це внутрішня підтримка торгівельної діяльності і виробництва)
―жовтої скриньки‖, оскільки державі необхідно взяти зобов'язання щодо
скорочення бюджетного фінансування на:
дотації на племінне тваринництво і його продукцію, рослинництво (елітне
насінництво, комбікорми)
компенсацію частини витрат на придбання енергоресурсів, мінеральних
добрив, засобів захисту рослин, різниці між закупівельною і ринковою ціною на
сільськогосподарську (тваринницьку) продукцію;
закупівлю у підприємств продукції і товарів за вищими цінами у порівнянні
з ринковими;
розширення витрат лізингового фонду;
пільгове кредитування із бюджету товаровиробників та реструктуризація
боргів.
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Варто зазначити, що у подальшому витрати держави в межах ―зеленої
скриньки‖

повинні

здійснюватись

(у

будь-якому

розмірі

при

наявних

можливостях бюджету) за напрямами:
здійснення структурної перебудови аграрного виробництва;
формування продовольчих запасів для забезпечення продовольчої безпеки
кожного регіону країни;
удосконалення виробничої і соціальної інфраструктури;
переоснащення тваринницьких ферм і комплексів;
сприяння реалізації сільськогосподарської (тваринницької) продукції,
контроль безпеки продуктів харчування;
підтримка доходів товаровиробників, що не пов'язані з видом і обсягом
виробництва;
зооветеринарні заходи збереження і охорони генетичного потенціалу та
навколишнього середовища;
сприяння

проведенню

наукових

досліджень

та

інформаційно-

консультаційній діяльності.
Вважаємо, що інтенсивний розвиток тваринництва у значній мірі буде
залежати від розширення розміру державної підтримки, у середовищі якої вагоме
місце повинно належати субсидіям на закупівлю елітних тварин, насіннєвого
матеріалу для відтворення стада, збільшення поставок виробленого молока
високої якості на молокопереробні підприємства, відшкодуванню частини витрат
на модернізацію тваринницьких ферм і комплексів та покращенню екологічної
ситуації приналежних територій. Паралельно з цими заходами повинен знайти
своє

місце

оновлений

пільговий

режим

оподаткування

при

закупівлі

підприємствами племінних сільськогосподарських тварин, фермських машин і
технологічного обладнання.
Зазначимо,

що

економічну

модернізацію

тваринництва

практично

неможливо швидко запровадити у регіонах без державної фінансової підтримки та
значних інвестиційних вкладень. Відсутність рівномірної і стабільної державної
підтримки

виробників

тваринницької

продукції,

слаборозвинений,

не
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реалізований в повній мірі експортний потенціал галузі, не прогнозована і
мінлива податкова та цінова політика значно знижує можливості розвитку і
економічної модернізації тваринництва. Сформовані результати дали змогу
розробити концептуальну модель стратегії фінансової підтримки тваринницьких
підприємств (рис.4.7).
Усі ці види державної фінансової підтримки тваринництва дають
можливість забезпечити ефективне функціонування галузі, продовольчу безпеку і
попит населення у калорійних продуктах харчування. Загальновизнано, що зараз
основними видами державної фінансової підтримки є: пряма (дотації, пільгове
оподаткування, фінансова підтримка, формування державних страхових товарних
запасів і резервів), кредитна підтримка (проводиться шляхом здешевлених
кредитів, списання і реструктуризації боргів тваринницьких підприємств перед
банками), соціальні програми та фінансування державних, регіональних і
галузевих цільових програм розвитку досліджуваного об‘єкту. Значення цих видів
фінансової підтримки у забезпеченні економічної модернізації, зміцненні і
стабільності функціонування тваринництва практично важко оцінити.
Однією із особливостей прямої державної підтримки, що являє собою
сукупність інструментів державного регулювання, є пріоритетне фінансування
інноваційно-інвестиційних проектів, які реалізовуються у тваринництві, а також
надання субсидій на розширення виробництва, компенсацію частини витрат
товаровиробників на придбання матеріально-технічних ресурсів, фермських
машин, отримання кредитів.
Водночас непряма бюджетна підтримка забезпечує можливість провести
закупівлі сільськогосподарської продукції і продовольства для державних потреб,
розвиток аграрної науки, соціальної сфери і сільських територій, регулювання
ринку продукції, захист економічних інтересів тваринників при їхній участі у
зовнішньоекономічній діяльності. На виконання таких операцій держава дозволяє
залишати частину прибутку (без його оподаткування), надаючи можливість
економити фінансові ресурси для здійснення різних видів діяльності.
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ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА
НЕПРЯМА

ПРЯМА
дотації, субсидії

Кредитна стратегія

державні цільові
фонди

державні кредити

амортизація

гарантування позик

рівномірна

угоди за зворотною
купівлею

прискорена

регіональні
позабюджетні фонди
фінансовий лізинг

пільговий кредит

бюджетні інвестиції
реальні

Цінова політика
(ціноутворення)

договірноконтрактне

податковий кредит

фінансові

Стимулююча стратегія

Регулююча стратегія

Інтеграційна стратегія
Податкова
політика
інвестиційний і
податковий кредит
податкові канікули

пільгове

зміна бази
оподаткування

фіксоване

зниження
податкових ставок

граничне

звільнення від
податків і
податкова амністія
угоди щодо уникнення подвійного
оподаткування
звільнення від
штрафів та санкцій

фінансування підготовки висококваліфікованих кадрів
для здійснення
модернізації
тваринництва

Виробничоекономічна

фінансування наукових інноваційних розробок

вертикальноорієнтована

розвиток ринку
фінансових послуг,
кредитної та аграрної інфраструктури

Державне сприяння поширення
модернізаційних перетворень по усіх
підприємствах тваринницької галузі
на основі економічно обґрунтованих
змін податкового, банківського і
фінансового законодавства.
Стимулювання створення галузевих
промислових технопарків.
горизонтальноорієнтована

Активізація та сприяння формування
агропродовольчих ланцюгів тваринницької продукції з високою доданою
вартістю та вертикально інтегрованим
циклом виробництва, переробки і збуту
продукції на вітчизняних і зарубіжних
ринках.

Рис. 4.7. Концептуальна модель побудови стратегії фінансової підтримки
тваринницьких підприємств (авторська розробка)
Основним призначенням державної підтримки тваринництва є застосування
різних методів впливу держави на забезпечення:
- відновлення і збереження стада високопродуктивних сільськогосподарських
тварин і птиці;
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- стійкого розвитку тваринницьких галузей і підвищення обсягів виробництва
конкурентоспроможної тваринницької продукції;
- техніко-технологічного

оновлення

тваринництва

і

економічну

модернізацію його виробничих процесів;
- прибутковості основних галузей тваринництва;
- ефективного використання трудового потенціалу, розвитку соціальної і
захист екологічної сфер сільських територій.
Означене коло проблем потребує розглянути динамічний стан надання
коштів

державної

підтримки

середнім

і

великим

сільськогосподарським

підприємствам, серед яких знаходяться усі фермерські господарства (табл.4.3).
Таблиця 4.3
Види державної підтримки сільськогосподарських
підприємств України, млн.грн.
Показники
Отримано коштів
державної підтримки:
- за рахунок бюджетних
дотацій
з них:
для підтримки
виробництва продукції
рослинництва

2010р. 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2014 р. до
2010р,%
4379,4 4039,8 6459,7 6781,6 8517,0
194,5
1252,4

684,0

685,8

339,9

176,6

14,1

429,2

212,7

157,1

45,6

23,4

5,5

для розвитку
тваринництва

264,9

91,5

427,1

222,6

118,3

44,7

інші напрями
- за рахунок податку на
додану вартість:
з них:
для підтримки
виробництва продукції
рослинництва
для розвитку
тваринництва

558,3

379,7

101,6

71,7

34,9

6,3

3127,1 3355,8 5773,9

6437,8

8340,3

266,7

1637,1 2544,8 3884,3

3974,9

6106,9

373,0

1889,6

2462,9

2233,4

149,9

1490,0

811,0

Джерело: [219, с. 24, 83, 85; 275, с. 58, 63]
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Можна побачити, що за досліджуваний період обсяг коштів державної
підтримки за рахунок бюджетних дотацій щорічно знижувався, тоді як за рахунок
податку на додану вартість він збільшився у 2,7 рази, зокрема у тваринництві – в
1,5 рази. У результаті загальний обсяг коштів державної підтримки основних
галузей сільськогосподарських підприємств збільшився майже у 3 рази.
Формування системи державної підтримки тваринництва проводиться з
метою відтворення, збереження і раціонального використання генетичного
потенціалу сільськогосподарських тварин і птиці, здійснення економічної
модернізації виробничих процесів на тваринницьких фермах і комплексах,
підвищення ефективності та конкурентоспроможності продукції, отримання
прибутку. Не дивлячись на те, що фінансова підтримка має ефективний
стимулюючий вплив на функціонування тваринництва, його економічна
модернізація відбувається вкрай повільно. Це в основному є наслідком нестійкого
фінансового

стану

підприємств

тваринницького

спрямування

виробничої

діяльності, неправильного підходу до розподілу бюджетних коштів визначеним
суб‘єктам підтримки, недостатнього і нестабільного бюджетного фінансування та
ін. (табл. 4.4).
Таблиця 4.4
Державна підтримка тваринництва у сільськогосподарських підприємствах
України, 2014р. (млн.грн.)
Показники
Всього отримано коштів
державної підтримки:
у тому числі: за рахунок
бюджетних дотацій:
з них для розвитку тваринництва
у % до загальної суми дотацій
за рахунок податку на додану
вартість:
з них для розвитку тваринництва
у % до загального податку
Джерело: [219, с. 10]

Сільськогосподарські
підприємства

Фермерські
господарства

з них великі
господарства

9177,3

1186,8

585,9

206,6

34,4

7,1

132,8
64,3

19,0
55,2

4,6
64,8

8970,7

1152,4

578,8

2261,1
25,2

44,3
3,8

22,4
3,9
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За проведеними розрахунками частка податку на додану вартість у
загальній державній підтримці сільськогосподарських підприємств складала
97,7%, фермерських господарствах – 97,1%, тоді як у тваринництві ці показники
дорівнювали відповідно 24,6 і 3,7%. Що ж стосується дотацій у тваринництві, то
вони у цих господарствах складали відповідно 64,3 і 55,2% від їхньої загальної
суми дотаційної підтримки.
Підвищити ефективність виробничої діяльності у тваринництві можливо
при оптимальному забезпеченні його виробничими і грошовими ресурсами,
переоснащенні сучасною фермською технікою, використанні новітніх технологій
виробництва продукції. За результатами вибіркового опитування керівників
сільськогосподарських підприємств України рівень забезпечення сучасними
фермськими машинами і устаткуванням коливається у межах 40-55% від
встановленої потреби, однак майже 80% з них потребують модернізації. Не
маючи власних грошових коштів для сплати біля 70% вартості необхідної техніки
підприємства розраховують на отримання державної підтримки (хоча би
часткової компенсації вартості придбання нової техніки, проведення операцій по
її лізингу, зменшення відсотків по отриманню кредитів) техніко-технологічного
оновлення тваринництва.
Однак, у більшості випадків малі і збиткові підприємства не в змозі
відшкодувати витрати, які були передбачені пільговим механізмом здешевлення
кредиту на трьохрічний період [68], а тому у кінцевому підсумку результативність
державної

підтримки

техніко-технологічного

оновлення

тваринництва

залишається зовсім низькою. Не випадково вчені вважають, що до цих пір
існуючий

порядок

державної

підтримки

технічного

оновлення

агарного

виробництва (зокрема тваринництва) має ряд недоліків (не спостерігається
позитивна динаміка щодо зростання асигнувань, не достатньо обґрунтована
структура програм і заходів фінансування, неефективний механізм контролю
цільового використання коштів), а тому потребує свого удосконалення [186].
Отже, при виділенні додаткових коштів у Державному бюджеті необхідно
посилити фінансове забезпечення:
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модернізації технологічних процесів відповідно до пріоритетних напрямів

розвитку тваринництва;
 оптимальної структури генетичного потенціалу сільськогосподарських тварин;
 виробництва високоякісних та органічних видів тваринницької продукції, яких
вимагає сучасне життя;


формування інфраструктури внутрішнього продовольчого ринку;

 заходів по удосконаленню фінансово-кредитного механізму обслуговування
тваринників;
 нових форм організації виробництва і мотивації праці;


налагодження системи страхування ризиків у тваринницькій діяльності.
Законодавчою базою, що віддзеркалює і регулює процес підтримки

розвитку тваринництва є Постанова Кабінету Міністрів України ˮ Порядок
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі
тваринництваˮ , котрий формує механізм використання коштів, визначених
Мінагрополітики у державному бюджеті за програмою ˮ Державна підтримка
галузі

тваринництва‖.

Бюджетні

кошти

спрямовуються

на

часткове

відшкодування вартості закупленої племінної худоби, зокрема корів молочного,
молочно-м‘ясного і м‘ясного напряму, племінних свиней, овець ( в основному
класу ˮ еліта‖); відсоткової ставки за залученими банківськими кредитами,
покриття витрат на закупівлю молодняку сільськогосподарських тварин і
обладнання

для

тваринництва;

вартості

реконструкції

і

будівництва

тваринницьких ферм та комплексів і ін. [235].
Не менш важливе значення у цьому відношенні мають програми, які є
складовими [288] і сама програма ˮ Державна цільова програма розвитку
аграрного сектору економіки на період до 2020 року‖, заходи якої забезпечують
[118]:
- публічність і прозорість використання державних фінансів;
- фінансову підтримку (75,7% за рахунок коштів державного бюджету, 4%
місцевих бюджетів і 20,3% - інших джерел) сімейних фермерських господарств (у
частині спрощення системи оподаткування на період до 5 років), малих і середніх
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виробників

сільськогосподарської

продукції

та

створених

ними

сільськогосподарських кооперативів;
-

створення

пріоритетних

умов

проведення

модернізації

(існуючих

потужностей тваринництва), доступу до системи державної підтримки, пільгового
кредитування, міжнародних програм підтримки;
-

часткове

відшкодування

вартості

будівництва

і

реконструкції

тваринницьких та птахівничих ферм, доїльних залів;
- оновлення матеріально технічного забезпечення на основі пріоритетного
фінансування інноваційно-інвестиційних проектів;
- сприяння розвитку племінних (генетичних) ресурсів молочного та м‘ясного
скотарства, свинарства, вівчарства, козівництва і кролівництва;
- стимулювання зростання обсягів виробництва нових видів (індиків,
страусів, нутрії) продукції тваринництва;
- надання державної підтримки пріоритетним галузям шляхом запровадження
середньострокового бюджетного планування (не менше 1% від вартості обсягу
виробництва валової продукції тваринництва);
- удосконалення системи кредитного забезпечення;
- проведення комплексу науково-дослідних робіт з метою створення новітніх
технологій та розробки програм проведення селекційно-племінних робіт.
Пряма державна підтримка знаходить своє відображення у формі надання
дотацій та субсидій на виробництво продукції, збереження поголів‘я овець, кіз,
корів м‘ясного і молочного напряму, придбання матеріально-технічних ресурсів,
короткострокове і інвестиційне кредитування підприємств, оплату частини
страхового

платежу (нарахованого за

договором

страхування),

часткову

компенсацію процентних ставок банкам з метою отримання кредитів і здійснення
лізингових платежів. Бюджетна допомога, згідно з програмою ˮ Державна
підтримка галузі тваринництваˮ , надається у вигляді дотацій суб'єктам
господарювання за вирощені та продані на забій і переробку сільськогосподарські
тварини (за 1 кг прийнятої живої ваги у розмірі 2,5 гривні за молодняк великої
рогатої худоби живою масою не менше 330 кг, 1,5 грн. за свиней живою масою
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від 100 до 120 кг і одна гривня – за свиней від 120 до 150 кг), а також у вигляді
виплат спеціальної бюджетної дотації за поголів'я корів м'ясного напряму
продуктивності племінним заводам у розмірі до 1900 грн. за голову, до 1000грн. –
племінним

репродукторам,

600

грн.

–

іншим

сільськогосподарським

підприємствам. Водночас для селян запроваджені спеціалізовані дотації за
збереження молодняку великої рогатої худоби (за теля у віці від 3 до 5 місяців –
250 грн., від півроку до 8 місяців – 500 грн., від 9 до 11 місяців – 750 грн. за одну
голову).
Водночас модернізаційні виробничо-технологічні аспекти функціонування
тваринництва повинні передбачати зниження витрат на виробництво продукції та
підвищення її якості. Окрім цього економічна модернізація повинна сприяти
зниженню собівартості виробленої продукції тваринництва, стабілізації цін на неї
і підвищенню рівня рентабельності її виробництва. Усе це можна забезпечити за
рахунок ефективно діючої фінансово-кредитної система, що базується на
функціональних можливостях грошово-кредитного, бюджетного і митного
механізмів та їхньої політики.
Варто зазначити, що рівень розвитку науково-технічного прогресу визначає
не тільки стан проведення економічної модернізації за рахунок технікотехнологічного переоснащення виробничих потужностей тваринництва, але й
характеризує рівень
підприємств

підвищення інвестиційної і інноваційної активності

стосовно

впровадження

тут

новітніх

технологій,

особливо

біотехнологічних систем утримання, годівлі і розведення худоби. Важливість і
необхідність фінансового забезпечення економічної модернізації тваринництва
обумовлюється:
продовжністю процесів ринкової трансформації економіки;
руйнуванням

раніше

існуючих

виробничих

взаємозв‘язків

взаємовідносин сільськогосподарських товаровиробників;
недосконалістю розвитку техніко-технологічної бази основних галузей;
неможливістю повного фінансування інвестицій у виробничі процеси;

і
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збільшенням рівня залежності вітчизняних тваринницьких підприємств
від поставок фермських машин і устаткування іноземних компаній.
Досвід показує, що розвиток галузі тваринництва залежить не тільки від
того стратегічного напряму, котрий обирає держава для його підтримки, але й
внутрішньої політики кожного підприємства регіону. А тому, щоб зберегти
досягнуті позиції виробництва, в умовах складних ринкових процесів і
економічної нестабільності, підприємствам необхідно шукати нові можливості
фінансового забезпечення модернізації і розвитку конкурентоспроможного
тваринництва з метою подальшого виходу на перспективні ринки інших країн.
Зараз підприємствам дуже важливо для реалізації інвестиційних і
інноваційних проектів мати свої власні фінансові ресурси, склад яких
поповнюється за рахунок отримання доходів від виробничої діяльності
(амортизаційні відрахування, нерозподілений прибуток звітного і попередніх
років, доходи і резерви майбутніх періодів). При їхній допомозі формується
статутний фонд (додаткові внесків учасників підприємств). У більшості випадків
на підприємствах, як стверджують науковці, для фінансування цих процесів
використовується прибуток та амортизаційні відрахування [203]. Так, у 2016р.
88,3% (проти 69,6% у 2010р.) прибуткових (стійке фінансове становище,
відсутність

заборгованості)

підприємств

України

мали

можливість

просамофінансувати свою інвестиційно-інноваційну діяльність і підвищити рівень
ефективності господарювання.
Дуже часто окремі підприємства не завжди спроможні покращувати стан
своєї техніко-технологічної бази виробництва, яка потребує систематичного
оновлення. У них практично не вистачає власних коштів для здійснення
інвестування такого роду діяльності, а тому вони використовують дуже
поширений сьогодні метод фінансування, заснований на оренді рухомого і
нерухомого майна на тривалий період його використання (лізинг) [140]. Деякі із
цих підприємств покращували стан виробничого потенціалу і матеріальнотехнічної бази тваринництва за рахунок залучення кредитів для фінансування
інвестиційних проектів та використовувати лізинг, як один із ефективних на
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сьогоднішній день видів кредиту. Досить тривалий час (до 2009р.) фінансовий
лізинг був популярною формою фінансування закупівель фермської техніки. У
той час він широко використовувався не тільки у світовій, але й у вітчизняній
практиці. У даний час в Україні питанням поповнення і оновлення матеріальнотехнічної бази, особливо підвищенню технічної оснащеності тваринницьких ферм
за рахунок придбання (на умовах фінансового лізингу) вітчизняних машин
практично не надається належної уваги.
У цей же час у західних країнах розвиток лізингу широко підтримується
державою, оскільки він стимулює експортну діяльність та прискорює оборотність
капіталу тваринницьких підприємств. За даними Європейської федерації
національних асоціацій лізингових компаній по принципу лізингових операцій у
ФРН здійснюється 16,6% усіх інвестицій, Англії – 28,2 % , Франції – 17,5 % ,
Нідерландах – 10,5 % , Швеції – 26,3 % , Австрії – 19,9 %, у США – 30 % [317,
с.118–120].
Однак, більшість потенційних інвесторів при виборі відповідного об‘єкту
інвестування аналізують і ураховують не тільки фінансовий стан підприємств і
уміння їхніх керівників формувати грошові потоки, але й здатність зайняти
відповідне місце на внутрішньому ринку згідно вибраних каналів збуту
тваринницької
господарювання.

продукції

і

Ринкові

сформованих
умови

взаємозв‘язків

господарювання

між

суттєво

суб‘єктами

вплинули

на

господарську діяльність сільськогосподарських і приватних підприємств, їхню
фінансову

стійкість

і

рентабельність

виробництва

сільськогосподарської

продукції (табл. 4.5).
Аналіз результатів фінансової діяльності тваринницьких підприємств
показав, що розмір чистого прибутку за останні роки у сільському господарстві
збільшився майже у 6 раз, тоді як на тваринницьких підприємствах – на 24,8%.
Частка збиткових господарств має тенденцію до зниження. Відбулися характерні
зміни у їхньому фінансовому результаті і у рівнях рентабельності. В окремих
областях країни спостерігається ще ситуація порушення взаємозв‘язків і
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розбалансованості галузей, поширюється диспаритет та нічим не обґрунтоване
підвищення цін на окремі види тваринницької продукції.
Таблиця 4.5
Фінансові результати діяльності сільськогосподарських підприємств з
основним видом економічної діяльності “Тваринництво“ галузі сільського
господарства України
Показники

2013р.

2014р.

2015р.

2016р.

Частка підприємств у їхній
загальній кількості, %:
прибуткових
81,0
84,7
88,9
88,3
у тваринництві
70,9
74,4
77,9
72,7
збиткових
19,0
15,3
11,1
11,7
у тваринництві
29,1
25,6
22,1
27,3
Чистий прибуток,
млн.грн.:
підприємств сільського
15114,8 21413,4 101912,2 89330,8
господарства
тваринницьких
6274,1
6928,2 13742,2 7829,3
підприємств
У % до загальної суми
42,0
32,4
13,5
8,8
прибутку
Фінансовий результат
тваринницьких
підприємств, млн.грн.:
прибуткових
7375,9
8917,9 16229,9 9693,4
збиткових
1101,8
1989,7
2487,7
1864,1
Рівень рентабельності
(збитковості)
тваринницьких
підприємств, %:
усієї діяльності
13,0
20,2
17,5
25,4
операційної діяльності
23,3
23,8
33,1
16,8

2016р.до
2013р,%
7,3 в.п.
1,8 в.п
-7,3 в.п.
-1,8 в.п.

591,0
124,8
-33,2

131,4
169,2

-7,2 в.п.
-6,5 в.п.

Джерело: [219, с. 5-7, 274, с. 174,178]

Зокрема, з 2005 по 2010рр. середні ціни реалізації сільськогосподарськими
підприємствами (окрім малих) худоби та птиці (у живій вазі) збільшилися на
56,3%, молока і молочних продуктів – у 2,6 рази, яєць (за тис.шт) – на 86,9%.
Водночас, порівнявши середні ціни на ці види продукції за 2010 - 2016рр. можна
побачити, що вони зросли відповідно у 2,1 рази, 1,9 і у 2,4 рази [274, с. 186].
Закономірно зростають виробничі витрати, порушується фінансова стійкість
тваринницьких підприємств. На кінцеві результати фінансової діяльності
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підприємств України (до оподаткування) впливає розмір прибутку (збитку) від
операційної діяльності, фінансових і інших доходів та фінансових витрат (збитків)
(табл. 4.6).
Таблиця 4.6
Фінансові результати підприємств за видами
економічної діяльності, млрд.грн.
Показники (галузі)
Фінансові результати до
оподаткування
Сільське, лісове та рибне
господарство:
у т.ч. сільське господарство,
мисливство та надання
пов‘язаних із ними послуг
Промисловість
Будівництво
Інші

2010р.

2013р.

2014р.

2015р.

2016р.

58,3

29,3

-523,6

-340,1

-22,9

17,3

15,1

21,7

103,5

90,7

17,3

15,0

21,5

101,9

89,6

31,2
-4,4
19,9

13,7
-5,1
-5,2

-166,4
-27,3
-147,8

-181,4
-25,1
-94,5

-11,8
-8,9
19,4

Джерело: [274, с. 27]

Можна побачити, що за досліджуваний період фінансові результати
підприємств у галузях усіх видів економічної діяльності значно погіршилися, а в
останні роки вони стали збитковими. На підприємствах інших сфер діяльності (у
їхньому складі оптова і роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів,
транспорт, складське господарство) такий же поганий стан справ, як і у галузях
промисловості і будівництва.
Дещо покращилася ситуація у сільському господарстві, оскільки тут
підприємства залишилися прибутковими і навіть дещо збільшили розмір свого
прибутку.

Що

ж

стосується

сільськогосподарських

підприємств,

які

спеціалізуються на виробництві тваринницької продукції, то за останні роки вони
покращили рівень своєї господарської діяльності (табл. 4.7).
Не дивлячись на те, що частка прибутку від реалізації продукції
тваринництва у загальному його обсязі за досліджуваний період зменшилася, його
загальний обсяг значно збільшився, а рівень рентабельності – з 5 до 12,7%. За
попередніми розрахунками з отриманої у тваринництві суми прибутку можна
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буде інвестувати хоча б 65 млн.грн (2,7 млн.грн. на кожну область) у
модернізацію його основних галузей, що складає 1,6%.
Таблиця 4.7
Динаміка розміру прибутку у сільськогосподарських підприємствах України

Роки

Прибуток (збиток) від
реалізації
сільськогосподарської
продукції, млн.грн.

у тому числі
від реалізації
продукції
тваринництва

у%

Рівень
рентабельності
виробництва
продукції
тваринництва,%

2005

1253,2

353,0

28,2

5,0

2010

12750,5

1374,6

10,8

7,8

2011

19926,0

2603,3

13,1

13,0

2012

20199,4

3169,6

15,7

14,3

2013

11804,3

2826,5

23,9

11,3

2014

33283,7

3756,2

11,3

13,4

2015

40273,3

4583,1

11,4

15,3

2016

38332,4

4024,9

10,5

12,7

22227,9

2836,4

12,8

11,2

У середньому

Джерело: [275, с. 51, 52]

Для того, щоб підвищити рівень інвестиційно-інноваційної активності
підприємств необхідно їх зацікавити і стимулювати фінансування (за різними
джерелами) проведення модернізації виробничих процесів у тваринництві. Серед
основних напрямів до внутрішніх джерел фінансового забезпечення підприємств
відноситься: статутний фонд, амортизаційні відрахування, продаж активів,
нерозподілений

прибуток,

зменшення

оборотних

коштів

і

дебіторської

заборгованості, а до зовнішніх – банківські кредити, розміщення облігацій, лізинг,
кредити під боргові зобов‘язання, централізовані позабюджетні фонди 122, с. 88;
273, с.189 .
Вважається, що в основному державна фінансова підтримка повинна бути
направлена на вкрай необхідну техніко-технологічну модернізацію тваринництва
і розвиток машинобудування у частині випуску сучасних вітчизняних зразків
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фермських машин і обладнання. Натомість дуже важливо переглянути і внести
зміни у податкову політику, удосконалити пільгове кредитування, налаштувати
принципи надання дотацій і субсидій, оптимізувати систему державних
закупівель, скоординувати роботу ринкових інфраструктур.
В умовах помірної стабілізації ринкових відносин на сільськогосподарських
підприємствах усі ці проблеми, як і багато інших, потребують організаційно економічного спрямування фінансових ресурсів на забезпечення економічної
модернізації і інтенсивного розвитку тваринництва. У першу чергу це стосується
залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій, які здатні подолати низку
невирішених до цих пір проблем (недосконалість фінансово-економічної системи,
висока ресурсна енергомісткість продукції, низький рівень розвитку матеріальнотехнічної бази, загострення конкуренції) і забезпечити ефективний розвиток
тваринництва. У зв‘язку з цим актуалізується проблема пошуку надійних джерел
фінансування модернізації галузей тваринництва і інших видів економічної
діяльності України (табл. 4.8).
Таблиця 4.8
Зміни у розмірі капітальних інвестицій за джерелами фінансування різних
видів економічної діяльності (у фактичних цінах), млн. грн.
Види джерел

2010р.

2014р.

2015р.

2016р.

Усього
180576 219420 273116 359216
у т.ч. за рахунок:
коштів державного бюджету 10223
2739
6920
9264,1
коштів місцевих бюджетів
5731
5918
14260 26817,1
власних коштів підприємств і
111371 154630 184351 248769,4
організацій
кредитів банків та інших
22888 21739 20740 27106,0
позик
коштів іноземних інвесторів
3724
5640
8185
9831,4
коштів вітчизняних
інвестиційних компаній і
2647
1504
1103
2365,8
фондів
коштів населення на
18886 22064 31985 29932,6
будівництво житла
інших джерел фінансування
5106
5186
5572
5129,7
Джерело: [107, с. 4; 274, с. 23]

2016р. до
2010р.,%
198,9
90,6
467,9
223,4
118,4
264,0
89,4
158,5
100,5
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Можна побачити, що за досліджуваний період обсяг фінансування
економічної діяльності за різними видами джерел збільшився, за винятком коштів
державного бюджету, кредитів банків, різних позик та коштів вітчизняних
інвестиційних компаній і фондів.
В основному використання капітальних інвестицій проводилося за рахунок
власних коштів підприємств і організацій (69,3%), коштів населення (8,3%),
кредитів банків і інших позик (7,5%), коштів місцевих бюджетів (7,5%),
іноземних інвесторів (2,7%), державного бюджету (2,6%) і ін. Групування
областей показало, що освоєння капітальних інвестицій практично відбувалося за
рахунок власних коштів підприємств і склало в середньому: у шести областях –
44,6%, тринадцяти – 76,7% і у п‘яти – 83,6%.
Усе це є свідченням того, що сьогоднішні умови господарювання і кризовий
стан тваринницьких підприємств значно зменшують можливості залучення
грошових коштів із зовнішніх джерел на фінансування розвитку тваринництва.
Наразі при організації фінансування дуже важливо оптимізувати суми витрат на
залучення коштів

227, с. 93 , а ‖…найбільш ефективним для виробничої

діяльності є положення, коли власними джерелами покривається тільки
мінімальна потреба в оборотних коштах‖ 308, с. 100 . Після цього сформовані на
підприємствах фінансові ресурси спрямовуються на здійснення грошових витрат і
відрахувань, які необхідні для організації проведення модернізації і виробничого
процесу у тваринництві.
Після становлення ринкових відносин тваринницькі підприємства стали
самостійними суб‘єктами (результати господарювання контролюють власники
майна, обсяги виробництва тваринницької продукції – ринок, а її реалізації –
споживачі), але частково (окремі із них повністю) втратили можливість отримати
підтримку від держави, хоча їхня ефективна діяльність є безпосередньо її
наслідком. Зважаючи на цю ситуацію залишається потреба забезпечити
ефективну дієвість важелів господарського механізму (дотації, пільги, субсидії,
кредити і податки) з метою мотивації і стимулювання розширення виробничих
потужностей та виробництва інноваційних видів продукції тваринництва.
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Фінансова підтримка (у вигляді дотування) аграрного сектору економіки
регламентується Законами ˮ Про Державний бюджет Україниˮ і ˮ Про державну
підтримку сільського господарства Україниˮ [244]. Окрім цього проблема виплат
коштів спеціальних дотацій (за вирощену та продану худобу і птицю, поголів'я
корів м'ясного напряму продуктивності, екологічно чисте молоко, поголів'я
телиць, закуплених у населення для поповнення основного стада, за реалізацію
вовни) сільськогосподарським товаровиробникам регулюється також наказами,
розпорядженнями Міністерства аграрної політики України і затверджується
відповідними постановами Кабінету Міністрів України
Здебільшого до визначених дотаційних грошових ресурсів (мають досить
тривалий термін призначення) має доступ значна чисельність чиновників різних
структур, які розпоряджаються ними не за цільовим призначенням і по різному (в
основному перевага надається великим і стійким аграрним підприємствам).
Натомість, щоб добитися паритетності цін на тваринницьку продукцію та технічні
засоби необхідно забезпечити ефективне державне регулювання процесів їхнього
відтворення шляхом подальшого надання дотацій і субсидій усім тваринницьким
підприємствам, пільгового кредитування і прямого бюджетного фінансування
оновлення і придбання фермської техніки.
Стверджується, що ˮ державна підтримка аграрного сектору економіки
являє

собою

свідоме

створення

сприятливих

економічних,

правових,

організаційних та інших умов розвитку сільськогосподарського виробництва,
забезпеченого матеріальними та фінансовими ресурсамиˮ [69, с. 258].
У Законі України ˮ Про державну підтримку сільського господарства
Україниˮ

бюджетні програми підтримки надають можливість отримувати

страхові субсидії, здійснювати розрахунки із державним бюджетом. Окрім цього
тут передбачається забезпечити сприяння виробництву продукції тваринництва за
рахунок впровадження державної дотації (об‘єктами є велика рогата худоба,
свині, вівці, птиця) з метою запобігання можливої збитковості галузі і підвищення
платоспроможного попиту споживачів цієї високопоживної продукції. Тут же
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вказується, що розмір дотації встановлюється у незмінних сумах у розрахунку на
одиницю живої маси тварин, обсягу реалізованого молока або вовни [244].
Частка аграрного бюджету у загальних видатках Державного бюджету
складатиме 0,96%, тоді як у середньому за 2015–2016 рр. – 0,35%. При цьому
основними джерелами підтримки аграрного сектору України визначені кошти
бюджету за загальним та спеціальним фондами, кошти кредиту Європейського
банку розвитку та державні гарантії [261]. У Законі «Про Державний бюджет
України на 2018 рік» (№ 2246 від 07.12.2017) на потреби Міністерства аграрної
політики та продовольства України буде виділено 13, 4 млрд грн., з яких за
загальним фондом – 11,8 млрд грн, за спеціальним – 1,6 млрд грн. [242]
Встановлено, що 2013 року на підтримку галузі тваринництва було виділено
1,24 млрд. грн., але фактично використано 721 млн. грн. або 58,1%. У 2015 році ці
показники склали відповідно 250 і 41 млн.грн. Відповідно на 2016 рік розмір
державної підтримки був встановлений у сумі 30 млн. грн., а на 2017 рік
спрямовано на розвиток тваринництва за бюджетною програмою ˮ Державна
підтримка галузі тваринництваˮ 210 млн.грн. [243], що у розрахунку на одну
умовну голову сільськогосподарських тварин складає зовсім мізерну суму (48,21
грн.). Отже обсяги бюджетної підтримки галузі тваринництва в Україні є зовсім
малими у порівнянні з іншими країнами світу. Зокрема, в Угорщині державна
допомога фермеру складає 300 євро на одну корову, на Мальті – 244, в
Словаччині – 201, Чехії – 126, Литві – 82, Іспанії – коливається у границях 61 –
142, Італії – 31 - 39 євро на корову і ін. [44].
Недостатність бюджетної допомоги посилюється скасуванням механізму
спецрежиму

оподаткування,

котрий

у теперішньому

вигляді

передбачає

фінансування тільки великих тваринницьких підприємств. Відтак, низька
активність держави у фінансуванні тваринницької галузі не може компенсувати її
втрати від податкових стимулів. Доцільним є збільшення долі місцевих бюджетів
в структурі фінансової підтримки тваринництва, яка може спрямовуватися на
реконструкцію
обладнання.

тваринницьких

приміщень

та

модернізацію

технічного
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Оцінивши зміни інструментарію державної фінансової підтримки вважаємо,
що для формування стратегії ефективного розвитку тваринництва до 2020 р.
загальний обсяг фінансування тваринництва доцільно збільшити (у порівнянні з
2016 р.) на 70%, зокрема з державного та місцевих бюджетів – на 65,6%, що
посилить модернізацію технологічних процесів відповідно до пріоритетних
напрямів розвитку тваринництва, оптимальну структуру генетичного потенціалу
сільськогосподарських тварин, дієвість форм організації виробництва і мотивації
праці, збільшення обсягів виробництва нових видів тваринницької продукції.
Здебільшого функціонуючі механізми державної підтримки не в повній мірі
відповідають потребам тваринників, але держава не звертає на це увагу і не
змінює пріоритети прямої підтримки галузей тваринництва, які в окремих
регіонах є збитковими. Безсумнівно це потребує розглянути можливість
впровадження у тваринництві довгострокових поетапних заходів державної
бюджетної підтримки за попередньо розробленою стратегічною програмою, що
передбачає збереження генетичного потенціалу, модернізації технологічних
процесів та нарощування виробництва якісної тваринницької продукції.
До цих пір в окремих регіонах України спостерігається зовсім низький
рівень державної підтримки виробників тваринницької продукції за бюджетною
програмою ˮ Державна підтримка галузі тваринництваˮ . Зокрема, 2017 року за
рахунок коштів загального фонду державного бюджету заплановано виділити (на
збільшення поголів‘я худоби і стабілізацію виробництва тваринницької продукції)
210 млн. грн., а це становить 36,6% від загальної потреби. Усе це обмежує
можливість підвищення рівня конкурентоспроможності і здійснення економічної
модернізації тваринництва.
Здебільшого залишається не до кінця вирішеною проблема виплати
часткового відшкодування вартості закуплених (для забезпечення повного
відтворення)

племінних

сільськогосподарських

тварин,

реконструкції

і

будівництва сучасного типу тваринницьких ферм та комплексів, модернізованих
доїльних залів і м‘ясопереробних міні-цехів. А тому, у зв‘язку з відміною
спеціального

режиму

оподаткування

ПДВ

(передбачав

збереження

для
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виробників тваринницької і молочної продукції 80% на спеціальні рахунки
обсягів нарахованого ПДВ для подальшого їх використання на власні виробничі
потреби і 20% в бюджет), було запропоновано додатково виділити ще 3 млрд грн.,
з яких на підтримку галузі тваринництва направити 363,3 млн.грн. (зокрема на
здійснення контролю за особливо небезпечними інфекційними захворюваннями
тварин – 202,4 млн.грн.), заново створених сімейних фермерських господарств –
150 млн. грн., на здешевлення кредитів для малих та середніх підприємств – 1,2
млрд. грн. (проти виділених 300млн.грн.), держпідтримку сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів –100 млн. грн., бюджетної програми ˮ Фінансова
підтримка заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового
лізингуˮ - 500 млн.грн. і ін. [82]. У прийнятих до уваги бюджетних програмах
ураховані обмежені можливості ресурсної частини бюджету на 2017 р., а тому усі
видатки були спрямовані на пріоритетні потреби (табл. 4.9).
Таблиця 4.9
Видатки на бюджетні програми розвитку
тваринництва і сільського господарства України, млн грн.
Види програм

2015р.

2016р.

2017р.

Усього
Фінансова підтримка
сільськогосподарських
товаровиробників
Підтримка розвитку тваринництва
У % до загальних видатків
Підтримка відновлення і розвитку
садівництва
Фінансова підтримка АПВ
Фінансова підтримка заходів за
рахунок здешевлення кредитів
Підтримка розвитку Аграрного
фонду

371,5

468,3

3761,5

2017р.(+,-) до
2015р.
3390

-

-

2973

-

40,6
10,9

50
10,7

210
5,6

169,4
-5,3в.п.

-

-

75

-

-

5

60

-

290,6

300

300

9,4

40,3

113,3

143,5

103,2

Джерело: [197, 243]

Зокрема, на підтримку аграріїв виділено 3,761 млрд. грн. (2,172 млд. грн. за
загальним і 1,589 млд. грн. –спеціальним фондами) за такими основними
напрямами: фінансова підтримка (невеликих господарств з розміром землі у
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500га) товаровиробників (у розрахунку на 1 га земельної площі) – 2,973 млд. грн.
(79%); здешевлення кредитів (для малих і середніх підприємств) – 300 млн. грн.
(8%); підтримка тваринництва –210 млн.грн. (5,6%); інші (розвиток фермерських
господарств сімейного типу, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів,
аграрного фонду, закладка і обслуговування молодих багаторічних насаджень,
створення резервів насіннєвого матеріалу) – 278 млн. грн. (7,4%).
Відповідно у 2018 році пряма бюджетна підтримка АПК складатиме 6,3
млрд грн, з якої на розвиток фермерських господарств буде спрямовано 1 млрд.
грн.,

бюджетні

дотації

–

2

млрд.

грн.,

здешевлення

вітчизняної

сільськогосподарської техніки –1 млрд. грн., розвиток тваринництва – 2,3 млрд.
грн. Тут же слід зазначити, що у Державному бюджеті на 2018р. передбачається
на підтримку сільськогосподарських товаровиробників виділити 2,9 млд. грн. У
цьому

ж

році

фінансову

допомогу

отримають

1140

виробників

сільськогосподарської продукції, але біля 70% від її загального розміру
прогнозується використати на розвиток великих агрохолдингів, які розвивають
промислове птахівництво, молочне і м‘ясне тваринництво (UkrLandFarming) та
займаються виробництвом курячого м'яса і мясних продуктів (Миронівський ХП).
За результатами проведених досліджень проблема полягає не тільки в
обсягах державної фінансової підтримки, але й у формах і методах її розподілу і
використання. Однак, у будь яких ситуаціях забезпечення виробництва продукції
тваринництва необхідно

розпочинати з виявлення реального стану ресурсної

бази, особливо генетичного потенціалу сільськогосподарських тварин. За цих
умов необхідно посилювати розробку обґрунтованих заходів, які сприятимуть
збільшенню надходження фінансових ресурсів у галузь тваринництва. Зазначимо,
що розроблений економічний механізм (рис.4.8) поєднує між собою, засновану на
інтересах працівників тваринництва, сукупність об'єктивно обумовлених методів,
функцій, засобів, елементів, важелів та інструментів державної підтримки
проведення економічної модернізації з метою ефективного розвитку галузі
тваринництва.
У механізмі реалізація комплексу економічно-організаційних заходів за
напрямами державної фінансової підтримки відбуватиметься через функціональні
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СКЛАДОВІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
Ознаки
Джерела фінансування:
державний та місцеві бюджети
Об‘єкти впливу (тваринницькі підприємства)

Важелі
впливу

Державний рівень: гарантії
за кредитами та компенсація
відсотків, податкові правила
гри, дотації і амортизаційна
політика, державний кредит,
стратегії та програми
розвитку.
Галузевий рівень: фінансові
ресурси власників
підприємств (засновників),
фінансові інвестиції,
оптимальний механізм
оподаткування, власний
капітал, планування і
прогнозування.

Елементи та функціональні засади

Функції та методи
Терміни
реалізації
Вимоги до ресурсів
(обмеження)

Вплив на
діяльність

Заохочення:
фінансування з
бюджету, цінова
підтримка,
пільгове
кредитування та
оподаткування,
страхування
ризиків.
Контроль за
дотриманням
законодавства:
антимонопольні
процедури,
стандарти і
сертифікація.

Результати: інвестиційно-інноваційний,
соціальний, споживчий (продовольча безпека),
фіскальний (наповнення бюджету), екологічний.

Регулююча,
стимулююча,
нормативна,
контрольна,
наглядова,
розподільча,
облікова.

Інвестування,
кредитування,
прогнозування,
страхування,
оподаткування,
фінансування,
планування.

Форми, принципи, об‘єкти і
суб‘єкти,
нормативноправове за безпечення, інституційні засади,
перегулювання.

Підтримка: фінансовоінвестиційна, технікотехнологічна та
матеріальна.
Стимулювання:
інноваційне, податкове.
Регулювання: екологічне,
зовнішньоекономічне.

Інструменти:

Напрями:

створення конкурентного
середовища через
підтримку малих та
середніх господарств,
створення молочних
кооперативів, методичний
інструментарій, дотаційна
підтримка та
стимулювання окремих
підгалузей, селекційна
політика, модернізація
матеріально-технічної бази
через відшкодування їх
вартості, біологічнообгрунтована годівля,
стимулювання приросту
поголів‘я.

 створення пріоритетних умов проведення модернізації існуючих
потужностей тваринництва;
 доступність банківських кредитів;
 часткове відшкодування вартості будівництва
і реконструкції
тваринницьких та птахівничих ферм, доїльних залів;
 страхування ризиків;
 оновлення матеріально технічного забезпечення на основі пріоритетного
фінансування інноваційно-інвестиційних проектів;
 розвиток племінних (генетичних) тваринництва і птахівництва;
 зростання обсягів виробництва нових видів продукції тваринництва;
 проведення комплексу науково-дослідних робіт з метою створення новітніх
технологій та розробки програм проведення селекційно-племінних робіт.

Засоби реалізації:
розвиток об‘єктів тваринницької інфраструктури, стимулювання формування та діяльності технопарків, розробка відповідної нормативної бази;
повне фінансування програм фінансово-кредитної підтримки тваринництва;
покращення інформаційного та ресурсного забезпечення через дорадчі,
консультаційні служби та інші допоміжні структури;
пришвидшення та стимулювання інноваційно-модернізаційних перетворень

Рис.4.8. Концептуальний механізм державної підтримки розвитку та модернізації тваринництва (авторська розробка)
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системи

(бюджетне

планування,

прогнозування,

нормативно-правовове

регулювання, кредитування і інвестування), визначені цілі підтримки, пріоритетне
перегрупування

об'єктів

бюджетного

фінансування,

інформаційно-

консультативне забезпечення, важелі впливу запропонованих регіональних
центрів модернізації на стан виконання державних і цільових програм розвитку
тваринництва. Отже, система державної підтримки являє собою досить складний,
багатоаспектний механізм, котрий містить у собі різноманітні інструменти і
важелі впливу на результати функціонування галузі тваринництва та структуру
виробництва тваринницької продукції.
Ще одним з основних джерел формування фінансових ресурсів (при повній
або частковій відсутності власних) виступає кредит, отримання якого залежить
від правильно вибраних (у більшості випадків проблемних) напрямів його
отримання, які обумовлюються скороченням обсягів державної підтримки
тваринництва та високими відсотковими ставками на кредитні ресурси. За останні
роки відбулися значні зміни у обсягах виробництва продукції, ВВП і рівнях
рентабельності сільськогоспдарської діяльності та тваринництва на підприємствах
сільського господарства України (табл. 4.10).
Таблиця 4.10
Трансформація основних економічних показників діяльності
підприємств сільського господарства
Показники
Валовий внутрішній продукт у сільському господарстві, млн. грн.
Випуск продукції,
млн.грн: сільського
господарства
тваринництва
Рівень
рентабельності,%:
сільськогосподарської діяльності
тваринництва

2011р.

2012р.

2013р.

2014р.

2015р.

2016р.

2016р. до
2011р.,%

261331

269983

315546

381227

558788

592315

226,7

248992

256298

298984

361093

530257

540013

216,9

76310

84539

91645

908703

134638

156473

205,0

19,3

16,3

8,3

9,3

30,4

25.6

6,3 в.п.

14,9

22,7

19,9

17,5

25,4

12.2

-2,7 в.п.

Джерело: [81, с. 146, 189; 280, с. 75, 80]
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Заслуговує на увагу процес фінансування у 2017 році заходів (в основі яких
знаходиться нова програма

ˮ Фінансова підтримка сільськогосподарських

виробниківˮ ) підтримки малих форм господарювання у сільській місцевості
(сімейних фермерських господарств). Водночас залишається функціонувати
постійно діюча програма кредитування (у сумі 65млн.грн.) фермерів (негативним
моментом є те, що малих і середніх фермерів лишили підтримки та пільг), а також
програма ˮ Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі на
умовах фінансового лізингуˮ (3,82 млн. грн.) відповідно до Законів України
ˮ Про фермерське господарствоˮ [252];

ˮ

Про внесення змін до деяких законів

України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських
господарствˮ

[240] і Постанови Кабінету Міністрів України ˮ Порядок

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової
підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу‖
[237]. Усе це дасть можливість тваринницьким підприємствам своєчасно
отримувати фермерські машини і обладнання у розстрочку на умовах фінансового
лізингу.
Відповідно для покриття дефіциту власних грошових коштів та ліквідації
диспаритету цін на продукцію тваринництва і матеріально-технічні ресурси
необхідно скористатися можливістю залучення кредитних ресурсів. Тим більше,
що держава, здійснюючи правове регулювання процесу кредитування, щорічно у
Державному

бюджеті

сільськогосподарським

України

на

товаровиробникам

конкурсній
грошові

кошти

основі
для

виділяє
здійснення

фінансової підтримки через механізм здешевлення короткострокових (на один
рік) та середньострокових кредитів (до трьох років).
Зазначимо, що процес кредитування є однією із важливих форм
фінансового забезпечення, оскільки дає можливість підприємствам на певний
період, за відсутнісю власних, використовувати запозичені грошові кошти з
метою здійснення модернізації і сприяння безперервності виробничого процесу у
тваринництві. Стверджується, що кредитування виступає надзвичайно дієвою
формою фінансового забезпечення у тому випадку, коли господарство, взявши
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кредит,

вимушене

змінювати

свої

принципи

господарювання

з

метою

ефективного його використання [128], тобто кредит одночасно є економічним
важелем і джерелом запозичених підприємством фінансових ресурсів. Але в
окремих випадках запозичені ресурси, при їхньому несвоєчасному поверненню,
призводять до погіршення фінансового стану та банкрутства підприємств.
Розглянемо

зміни

у

короткостроковому

кредитуванні

банками

тваринницьких підприємств України (табл.4.11).
Таблиця 4.11
Стан кредитування банками галузей тваринництва, млн.грн.
Показники
Надання банками
короткострокових
кредитів
підприємствам:
сільського
господарства
тваринництва
У % до сільського
господарства
Поточна
кредиторська
заборгованість у
тваринництві
у т.ч. за
розрахунками
підприємств з
бюджетом
У % до
заборгованості

2012р.

2013р.

2014р.

2015р.

2016р.

2016р. до
2012р.,%

15596,3 22188,0 27527,0 27788,8 29012,6

186,0

2269,7

2259,8

2444,2

2304,3

2255,2

99,4

14,6

10,2

8,9

8,3

7,8

-6,8 в.п.

10527,4

8812,3

167,8

151,8

137,6

359,4

317,5

189,2

1,6

1,7

1,1

1,6

1,1

-0,5 в.п.

12829,5 22107,6 29354,8

278,8

Джерело: [81, с.179, 180]

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України у
2016р. майже 2 тис. тваринницьких підприємств залучали кредитні ресурси.
Серед них найбільш активними були підприємства Вінницької, Одеської,
Миколаївської, Харківської, Запорізької, Херсонської, Черкаської областей, а на
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найменш активні (Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька,
Хмельницька, Закарпатська) [197].
Розрахунки показують, що загальний обсяг короткострокових кредитів у
сільському господарстві зріс на 86%, тваринництві – зменшився на 0,6%, а їхня
частка зменшилася з 14,6 до 7,8%. Збільшився також розмір поточної
кредиторської

заборгованості

у

тваринництві,

зокрема

за

розрахунками

підприємств з бюджетом – у 1,9 рази. Неможливість підприємствами своєчасно
повернути грошові кошти викликають невпевненість у здійсненні ними
модернізаційних заходів у галузях тваринництва.
Вважаємо, що для покращення стану кредитування необхідно:
– забезпечити функціонування спеціалізованої фінансово-кредитної системи,

яка б обслуговувала тваринницькі підприємства;
– створити умови для розвитку механізму іпотечного кредитування, зокрема
рефінансування вторинного ринку іпотечних кредитів;
– залучати до співпраці інвесторів, які розпоряджаються великими обсягами
довгострокових фінансових активів;
– орієнтувати функціонуючі фінансово-кредитні інститути на обслуговування
пріоритетних галузей тваринництва;
– забезпечити здешевлення вартості та зниження дефіциту кредитних ресурсів;
– відновити розробку державних програм пільгового кредитування та
субсидування процентних ставок;
– надати тваринникам можливість доступу до інструментів мікрофінансування
та отримання мікрокредитів;
- сприяти організації і розвитку системи кредитної кооперації у сільській
місцевості.
Нормативно-правовою базою, яка регулює процес підтримки модернізації у
розвитку тваринництва, є Постанова Кабінету Міністрів України: ˮ Порядок
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової
підтримки

заходів

в

агропромисловому

комплексі

шляхом

здешевлення

кредитівˮ , де вказується про надання компенсації виробникам процентної ставки
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за банківськими кредитами, що спрямовуються на модернізацію тваринницьких
комплексів [236].
Окрім цього, програма здешевлення кредитів забезпечує можливість
компенсувати відсоткові ставки (у розмірі 50 % облікової ставки Національного
банку, які функціонують на дату нарахування відсотків, що не є вищими за
вказані у кредитних договорах) за кредитами, які використовувалися для покриття
витрат на закупівлю племінного молодняку сільськогосподарських тварин і птиці,
технологічного обладнання для тваринницьких ферм і комплексів, кормових
ресурсів, репродуктивної спермопродукції, ветеринарних препаратів і ін.
Слід зазначити, що надання фінансової підтримки тваринницьким
підприємствам через механізм здешевлення кредитів є оправданим, оскільки
сприяє збільшенню розміру надходжень кредитних ресурсів на будівництво і
модернізацію молочних тваринницьких ферм, але цей досить складний процес
оформлення кредитів потребує свого спрощення і удосконалення.
Великий досвід у системі кредитування має ТОВ ˮ ВКФ Агротех Консалтˮ
щодо розробки технологічних проектів і постачання сучасного обладнання для
промислового скотарства, свинарства і птахівництва, а також надання послуг при
модернізації, будівництві, реконструкції та експлуатації свинокомплексів,
птахофабрик, корівників. Підприємство при допомозі зарубіжних партнерів і
європейських фінансових установ пропонує додаткові кредитні програми
підтримки модернізації сучасних тваринницьких комплексів, що дає можливість
покращити

їхню

систему

опалення,

вентиляції

та

зменшити

витрати

енергоресурсів. Розроблені на підприємстві програми передбачають кредитування
(на період до чотирьох років під 6% річних) українських товаровиробників, у
розпорядженні яких повинно бути 10% власних грошових коштів для здійснення
модернізації своїх основних фондів [295].
Слід зазначити, що державна фінансова підтримка через механізм часткової
компенсації вартості кредитів дає гарантійну можливість підприємствам
тваринницького напряму розвитку швидше отримати банківські кредитні ресурси.
Разом з цим у програмі фінансової підтримки тваринницьких підприємств
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спостерігається невідповідність напрямів цільового використання пільгових
кредитів визначеними періодами кредитування, несвоєчасність відшкодування
витрат (із-за низької прибутковості господарств) за придбані сучасного типу
фермські машини і обладнання у встановлені в договорі строки, нерівномірність і
недосконалість конкурсного процесу розподілу (бажано його здійснювати за
існуючою потребою і платоспроможністю підприємств) лімітів бюджетних
коштів між регіонами. У результаті, за висловлюванням вчених, не повністю
використовуються можливості механізму часткової компенсації кредитів із-за
високих заставних вимог до їхнього забезпечення, особливо для малоприбуткових
і збиткових підприємств [183].
На особливу увагу заслуговує розвиток банківського довгострокового
кредитування для впровадження тваринниками прогресивних технічних засобів і
сучасних технологій. Велике значення має також часткова компенсація
виробникам тваринницької продукції вартості придбання фермської техніки,
племінної худоби і птиці, податкове стимулювання розвитку високоефективних
галузей і виробництва нових видів продукції. Безперечно необхідно забезпечити
фінансування нарощування і захист генетичного потенціалу, розвитку селекційної
роботи, створення міцної кормової бази.
Безсумнівно банківський капітал є одним з основних джерел залучення
інвестицій у галузь тваринництва, а при розумному і ефективному його
використанні можна було би забезпечити економічну модернізацію виробничих
процесів і добитися стійкого розвитку усіх без винятку тваринницьких
підприємств. Бажано, щоб рівень (проти сьогоднішнього 4,5%) фінансування
сільськогосподарських господарств кредитними підприємствами можна було би
довести до 20% ( як це було у 2010 році), розробивши при цьому дієві програми
довгострокового кредитування, що ураховують усі можливі напрями доступу
різних підприємств до довгострокових кредитних ресурсів.
Отже, основним складовим елементом державної підтримки тваринництва є
пільгове кредитування, яке знаходиться під впливом стану економічного
зростання результатів економіки сільського господарства, національної валюти,
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ринкових цін на тваринницьку продукцію, інтеграційних взаємозв‘язків і
експортного потенціалу. В основному пільгове кредитування проводиться (за
умови залучення банківських кредитів у перспективні проекти) у залежності від
зростання обсягів виробництва і реалізації тваринницької продукції у економічно
стійких підприємствах.
З‘ясовано, що на сьогоднішній день банківське кредитування (особливо
пільгове) тваринницьких підприємств знаходиться під впливом кредитних ризиків
(потреба у створенні страхових резервів для покриття можливих втрат при
проведенні

кредитних

операцій),

операційних

ризиків

(неналагодженість

банківських технологій і відсутність практичного досвіду роботи банків з
підприємствами) і кредитоспроможного (наявність ліквідної застави) попиту
позичальників на банківський кредит.
Таким чином, у послідуючі роки фінансування виробничої діяльності
тваринницьких

підприємств

продовжуватиме

залежати

від

подальшого

налагодження кредитування. Для активізації цього процесу необхідно:
- удосконалити положення законодавчої бази щодо визначення об‘єктів
застави у тваринництві;
- широко використовувати зарубіжну практику формування і використання
кредитних ресурсів;
- забезпечити функціонування спеціалізованого аграрного банку з метою
проведення іпотечного і кредитного фінансування сільськогосподарських і суто
тваринницьких підприємств;
- продовжити здійснювати часткову компенсацію відсоткових ставок
кредитів з державного бюджету;
- створити умови для пролонгації отриманих кредитів, як основної умови
рефінансування банків;
- розробити нові і практикувати існуючі принципи страхового захисту при
залученні кредитних ресурсів;
- сприяти рівномірному доступу до кредитних ресурсів різних за розміром
тваринницьких підприємств.
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- підвищити рівень відповідальності і культури учасників кредитного
процесу.
Отже, велике значення у розвитку малого і середнього бізнесу на селі та
підвищенні конкурентоспроможності тваринництва, особливо його нових швидко
оборотних галузей (вирощування страусів, індиків, кролів, коней, звірів,
декоративних птахів і ін.), які не потребують значних капітальних інвестицій у
обслуговування сільськогосподарських тварин і птиці, виробництво та переробку
продукції, має посильна державна допомога відповідно до визначених джерел
фінансування, що реалізуються не тільки за рахунок бюджетів усіх рівнів, але й
позабюджетної підтримки. Такого роду підтримка спрямовується на проведення
модернізації виробничих процесів у тваринництві, встановлення і регулювання
цін, тарифів, пільг, обмежень, координування внутрішніх та зовнішніх
торговельних взаємовідносин товаровиробників і споживачів тваринницької
продукції.
4.2. Державне регулювання модернізаційної діяльності і ефективного
розвитку тваринництва
Тваринництво України є дуже важливою складовою аграрного сектору
економіки, оскільки забезпечує населення продуктами харчування, а харчову
промисловість – цінною і необхідною сировиною, а також сприяє екологічному
використанню та збереженню якості земельних ресурсів, які є основою для
формування кормової бази. Дослідження показали, що основні показники
сучасного стану тваринництва на підприємствах дещо покращилися (особливо у
птахівництві і свинарстві), але ще не у повній мірі відповідають його природному
потенціалу, а тому галузь потребує контролю і додаткової підтримки з боку
держави за такими основними пріоритетними напрямами: встановлення доплати
тваринникам за якісну і органічну тваринницьку продукцію, відшкодування
частини витрат на придбання сучасних машин і обладнання для тваринницьких
ферм і комплексів, налагодження і розвиток селекційно-племінної роботи,
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розробка програм і державне регулювання пільгового кредитування виробників
тваринницької продукції з метою забезпечення стабільних економічних,
правових, соціальних і екологічних передумов його розвитку.
Слід зазначити, що щорічна державна підтримка аграрних працівників поки
що немає системного та послідовного характеру і є незначною для того, щоб
прискорити розвиток модернізаційних процесів, підвищити рівень інноваційного
оновлення і ефективність тваринництва. Велику допомогу у цьому відношенні
може надати державне регулювання визначених пріоритетних напрямів щодо
створення належних умов для виробництва конкурентоспроможної продукції
тваринництва (відповідно до потреб населення) в основі яких приорітетними є
стимулювання розвитку виробничої і соціальної інфраструктури, контроль
ціноутворення, збалансування бюджетної, страхової і податкової політики.
У цьому плані важливо оптимально поєднати принципи державного
регулювання з ринковими регуляторами (встановлення цін на м‘ясо, молоко,
обсяг модернізаційних засобів і робіт, визначення альтернативних каналів
реалізації продукції), що дасть змогу прискорити узгодження інтересів держави,
тваринницьких підприємств і приватних господарств. Окрім цього не менш
важливе значення має розвиток інтеграційних процесів між виробниками молока,
переробниками молочної сировини і реалізаторами молочної продукції та
удосконалення митно-тарифного захисту вітчизняних виробників молока і
молочної продукції [105].
Нині стан тваринництва, як однієї із життєво необхідних галузей сільського
господарства, є досить складним, оскільки досягнутий рівень розвитку не
відповідає його стратегічним можливостям. Більше того, загострення соціальноекономічних проблем, безперервність виробничого процесу та посилення вимог
ринкового механізму до виробництва якісної продукції тваринництва потребують
активної регулюючої участі держави за рахунок формування механізму
державного регулювання тваринництва з метою забезпечення стабільних
економічних, правових, соціальних і екологічних передумов його розвитку. Отже,
механізм державного регулювання є частиною тієї системи, яка поєднує
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діяльність державних органів з аграрним виробництвом, постачальниками
(техніки,

технологій,

племінних

тварин),

споживачами

і

переробниками

тваринницької продукції.
Слід зазначити, що основні позиції державного регулювання розвитку
тваринництва повинні відповідати положенням Конституції України [116],
Господарському кодексу України [63], Бюджетному кодексу України [41],
Податковому кодексу України [228], Законам України про Державний бюджет та
спеціальним указам. Передусім державне регулювання тваринництва є одним з
основних напрямів державної політики України. Воно спрямовується на
удосконалення

правового

регулювання

господарських

і

адміністративних

відносин між регуляторними і іншими органами державної влади та суб‘єктами
господарювання,

недопущення

прийняття

економічно

недоцільних

і

неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність
суб‘єктів господарювання і усунення перешкод для розвитку господарської
діяльності, що здійснюється у межах, порядку та у спосіб, які встановлені
Конституцією та Законами України [245].
Державне регулювання окремих галузей тваринництва регламентується
рядом законодавчих матеріалів: Закон України ˮ Про племінну справу у
тваринництвіˮ [248], Закон України ˮ Про бджільництвоˮ [239], Національний
проект ˮ Відроджене скотарствоˮ [209], Постанова Кабінету Міністрів України
ˮ Про розвиток і державну підтримку галузі вівчарстваˮ

[250], Стратегія

розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року [288].
Стверджується,

що

державне

регулювання

передбачає:

ˮ створення

державних законодавчих актів і ринкових стимулів, що використовуються для
контролю за рішеннями підприємств у області ціноутворення, збутової політики
або

методів

і

обсягів

виробництваˮ

[270,

с.

287].

Погоджуємося

з

висловлюванням В.Андрійчука, котрий вважає, що під державним регулюванням
ˮ слід

розуміти

організаційних
забезпечення

і

систему

економічних,

соціальних

ефективного і

заходів,

фінансових,

здійснюваних

юридично-правових,
державою

з

метою

стабільного розвитку сільськогосподарського
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виробництва та повного забезпечення населення якісним продовольством за
прийнятними ринковими цінамиˮ

[7, с. 594]. У даному випадку важливо

оптимально

державного

поєднати

принципи

регулювання

з

ринковими

регуляторами (встановлення цін на молоко, визначення альтернативних каналів
реалізації продукції), що дозволить прискорити узгодження інтересів держави,
тваринницьких підприємств, приватних господарств і суспільства.
Вважаємо, що механізм державного регулювання характеризує сукупність
цілеспрямованих економічних заходів і методів впливу на виробничу діяльність.
А тому він повинен забезпечити регуляторний процес модернізаційного і
інвестиційно-інноваційного розвитку тваринництва, оскільки повне фінансове
забезпечення наукових інновацій і капітальні інвестиції сприяють ефективному
розвитку тваринницьких підприємств.
Наразі

визначимо

основні

питання,

які

повинні

знаходитися

у

підпорядкуванні механізму державного регулювання модернізації і розвитку
тваринництва: обсяг робіт по здійсненню модернізаційних змін, номенклатура
інноваційних видів продукції, встановлення єдиних цін відповідно до стандартів
якості продукції, порядок розрахунків за продану продукцію, координування
обсягів постачання продукції на ринок і переробні підприємства, дотримання
правил і вимог конкуренції, проведення наукових досліджень, навчання і
перепідготовка працівників безпосередньо на виробництві.
Визначені передумови створюють підґрунтя для досягнення беззбитковості
виробництва у господарствах різних форм господарювання, повного забезпечення
населення продуктами харчування тваринного походження відповідно до
фізіологічних норм споживання, продовольчої безпеки держави, формування
експортних ресурсів якісної тваринницької продукції і насамкінець можна буде
підвищити рівень зайнятості сільського населення та рівень доходів працівників
тваринництва.
Неменш важливу роль слід надати удосконаленню державного регулювання
цінових важелів і розвитку ринків тваринницької продукції, удосконаленню
технології її виробництва, модернізації виробничих потужностей і процесів на
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основі інноваційних нововведень, які сприяють зменшенню виробничих витрат і
збільшенню обсягів конкурентоспроможної і високоякісної тваринницької
продукції. Необхідність державного регулювання модернізаційних змін у
розвитку тваринництва підтвердили результати вибіркового соціологічного
дослідження,

проведеного

в

осінній

період

2016р.

на

тваринницьких

підприємствах областей (Вінницька, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька).
Зокрема, 67,2% тваринників вважають рівень державного регулювання розвитку
тваринництва низьким, 22,1% – дуже низьким і 10,7% – нормальним. А тому
респонденти висловили думку про необхідність держави більше уваги надавати
встановленню оптимальних і економічно обґрунтованих закупівельних цін на
тваринницьку продукцію (33,6%), модернізації виробничих потужностей і
процесів при утриманні, обслуговуванні і годівлі тварин (27,4%), фінансовій
підтримці (18,1%), розвитку виробничої інфраструктури (11,4%) і соціальній
сфері села (9,5%) (додаток Б).
Отримані результати опитування працівників дають підстави зробити
висновок, що сучасні умови господарювання тваринницьких підприємств
потребують негайного удосконалення механізму державного регулювання
ефективного розвитку тваринництва, заснованого на потребі економічного і
техніко-технологічного оновлення його виробництва. Для цього необхідно, як
стверджують відомі вітчизняні вчені (повністю погоджуємося з їхньою думкою),
органічно поєднати підтримку виробництва, створення ринкової інфраструктури і
регулювання доходів товаровиробників з підтримкою формування сприятливого
життєвого середовища на селі [285].
Державному регулюванню повинен піддаватися такий дієвий до цих пір
фінансово-економічний метод цільового спрямування коштів за розробленими
програмами, як бюджетна підтримка. Вона передбачає здійснення, за рахунок
фінансування із державного бюджету, регулювання виробничої діяльності
виробників галузі тваринництва. Вважаємо, що державна стратегія інвестиційного
забезпечення сільського господарства повинна забезпечити трансформацію і
переорієнтацію механізму бюджетної інвестиційної підтримки товаровиробників
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тваринництва у межах тих програм, що відповідають ринковим умовам
господарювання і вимогам СОТ.
Усе це дасть можливість своєчасно забезпечувати реалізацію цільових
програм

ˮ Ферми

і

комплексиˮ ,

ˮ Генетичний

потенціалˮ ,

ˮ Молокоˮ ,

ˮ Яловичинаˮ , ˮ Свининаˮ , ˮ Кормові ресурсиˮ , ˮ Пасовищаˮ , ˮ Селекціяˮ , які
пропонується розробляти на початку року для кожного виду тварин з можливістю
їхнього незначного корегування у відповідності з появою нових інноваційних
проектів і законодавчих матеріалів. У кінцевому підсумку розроблені програми
повинні стати основою для розробки на підприємстві стратегічної програми
економічної

модернізації

виробничих

процесів

і

ефективного

розвитку

тваринництва, у яких за базу слід використати державну програму [118].
Основними

напрямами

удосконалення

організаційно-економічного

механізму державного регулювання і підтримки тваринників слід вважати:
1. Збільшення обсягів фінансування і економічне обґрунтування принципів
розподілу бюджетних коштів;
2. Підвищення ефективності видатків державного бюджету і раціонального
використання бюджетних коштів у тваринництві;
3. Забезпечення рівного доступу працівників тваринництва до участі у
програмах

державної

фінансової

підтримки

економічної

модернізації

тваринництва з метою цільового і ефективного використання грошових коштів;
4. Своєчасне проведення моніторингу та постійний контроль фінансовокредитних взаємовідносин;
5. Фінансову підтримку пріоритетних інноваційних проектів у основних
галузях тваринництва;
6. Оцінку отриманих показників ефективності від вкладених грошових
коштів у модернізацію виробничих процесів і розвиток тваринництва.
Безсумнівно, стан модернізації у різних галузях тваринництва слід
оцінювати за досягнутим рівнем ресурсного потенціалу та можливостями його
реалізації з урахуванням ряду найбільш важливих чинників: наявність власних
грошових коштів і державна підтримка, що визначають область впровадження
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інновацій; обсяги, прибутковість і рентабельність виробництва (характеризують
фінансову

здатність

до

проведення

модернізаційних

змін);

встановлені

підприємствами першочергові позиції масштабів (визначаються кількістю і
якістю впроваджених інноваційних розробок) нововведень у основних галузях
тваринництва.
Здебільшого

навіть

високоприбуткові

рослинницькі

і

овочівницькі

підприємства мають також високу інноваційну активність у тваринництві,
оскільки розводять нові породи тварин, закупляють фермську техніку і
обладнання

вітчизняного виробництва,

застосовують

сучасні

прогресивні

технології виробництва тваринницької продукції.
Отже, для удосконалення механізму державного регулювання розвитку
тваринницьких підприємств необхідно:
- практикувати застосування принципів цільового методу (рейтингова
оцінка кінцевих результатів господарювання) формування і використання
бюджетних коштів;
- збільшити обсяги фінансування при забезпеченні надійного контролю за
використанням грошових ресурсів;
- раціоналізувати розподіл бюджетних коштів за пріоритетними напрямами і
потребами підприємств;
- підвищити ефективність видатків бюджету для підтримки тваринництва за
рахунок ліквідації малоефективних програм;
- забезпечити можливість рівномірної участі тваринників у програмах
державної фінансової підтримки (впровадження інноваційних технологій) і
розподілу грошових коштів;
- здійснювати моніторинг і інформаційне ознайомлення з виконанням
бюджетних програм.
Встановлено, що важливою ознакою напрямів державного регулювання
модернізації є розширення можливостей тваринництва для використання
сучасних технологій і створення необхідних умов для розвитку нових видів
виробництва (рис. 4.9).
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Модернізація тваринництва
здешевлення
ефективної
кредитної ставки
комерційних банків
для придбання
племінних
високопродуктивних
тварин і птиці
забезпечення на
законодавчому
рівні
податкового
стимулювання
виробництва
екологічно
безпечних видів
продукції і
кормових ресурсів

надання довгострокових
кредитів для придбання
сучасних машин, механізмів,
технічних засобів і технологій

Державне
регулювання

забезпечення
працівників тваринництва
інформаційними ресурсами
наявних баз даних
тваринницького спрямування

удосконалення
системи фінансового
лізингу з метою
часткової компенсації
тваринникам вартості
придбання фермської
техніки та обладнання
фінансування
науково-селекційної
діяльності для
нарощування і
захисту
високопродуктивного
генетичного
потенціалу

Рис. 4.9. Основні напрями державного регулювання проведення модернізації
тваринництва (авторська розробка)
Проблематичною є перспектива економічної модернізації тваринництва у
малих і менш стійких до вимог зовнішнього середовища тваринницьких
підприємствах, особливо сімейного типу, оскільки у попередні роки тут
відбувалося скорочення м‘ясного і молочного поголів‘я великої рогатої худоби,
що вплинуло на рівень ефективності виробництва і потребу впровадження
інноваційних розробок. А тому такі господарства у першу чергу потребують
державного регулювання здійснення інноваційних процесів відновлення і
розширення (можливо за умови кооперативних об‘єднань) розмірів тих галузей,
які забезпечують населення необхідною високопоживною продукцією.
Щодо господарств населення, які у даний час виробляють 54,4% валової
тваринницької продукції від її загального обсягу в усіх категоріях підприємств і
34,6% – від виробленої тут сільськогосподарської продукції, то вони взагалі
мають обмежені можливості не тільки для підвищення рівня своєї ефективної
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діяльності, але й впровадження інноваційних розробок, а тому потребують
фінансової державної підтримки.
Особливої уваги, стосовно підтримки і державного регулювання проведення
економічної модернізації, потребують міні-ферми і відгодівельні майданчики,
доїльні зали, кормові міні-лінії і цехи з переробки молока та м'яса у малих і
сімейних господарствах. Ці вузькоспеціалізовані, як і великі господарства,
можуть успішно використовувати високотехнологічні інноваційні розробки, які
стосуються проблем утримання і догляду тварин, формування раціонів годівлі,
налагодження

виробничих

процесів

переробки

тваринницької

продукції,

опанування навиків роботи по фасуванню, транспортуванню і реалізації продукції
та продуктів її переробки.
Вважаємо, що значну консультативну допомогу малим і сімейним
господарствам можуть надавати економічно сильні великі підприємства, які
знаходяться в межах адміністративної території. Окрім цього у розпорядженні
великих підприємств завжди є кваліфіковані спеціалісти,

які у якості

партнерських зв‘язків можуть частково надавати зоотехнічні, ветеринарні і інші
послуги (оренда фермських машин і обладнання, репродуктивний насіннєвий
матеріал, штучне осіменіння, нормативні раціони годівлі).
З метою удосконалення механізму державного регулювання економічної
модернізації і розвитку тваринництва необхідно:
- раціоналізувати принципи формування і розподілу бюджетних коштів;
- збільшити обсяги фінансування модернізації тваринництва та забезпечити
повний контроль розподілу виділених грошових коштів;
- забезпечити рівномірну участь тваринницьких підприємств у програмах
державної фінансової підтримки та ефективного використання коштів;
- підвищити рівень ефективності використання бюджетних коштів на пріоритетні
програми модернізації і розвитку тваринництва та інших галузей сільського
господарства;
- постійно здійснювати моніторинг доцільності впровадження і виконання
бюджетних програм;
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- сприяти розвитку фінансового лізингу з метою інноваційного технікотехнологічного оновлення виробничих процесів у тваринництві;
- спрямовувати фінансові ресурси на виконання тих програм, які забезпечують
інноваційний і ефективний розвиток тваринництва.
Для кожної країни форми такої підтримки будуть досить різносторонні як за
структурою, так і за змістом. Для тваринництва України велика кількість
пропозицій, стосовно державної підтримки, може бути не актуальною через
недосконале

законодавство

щодо

аграрних

бюджетних

трансфертів

та

обмеженість фінансових ресурсів бюджету держави. За підсумками проведеного
дослідження пропонуємо напрями вдосконалення державної протекціоністської
підтримки подальшого проведення модернізації тваринництва виходячи з
розуміння того, що ця галузь не здатна до саморегулювання в умовах слов‘янської
моделі ринкової економіки, яка характеризується невеликим вкладом малого і
середнього аграрного бізнесу в економіку, недоцільним зв'язком політичної влади
і бізнесу, перерозподілом власності не за законами економіки, переважанням
капіталу фінансового над промисловим, застарілими формами організації
виробництва (рис. 4.10).
Відмітимо, що найбільше ресурсів на розвиток аграрного сектору, через
стимулюючу політику, спрямовують країни із складними природно-кліматичними
умовами (географічним положенням) та значним обсягом валового внутрішнього
продукту. Ураховуючи різний рівень централізації ВВП в бюджеті вважаємо, що
найбільш важливими напрямами для забезпечення проведення економічної
модернізації і розвитку тваринництва є пільгове податкове регулювання і цінова
політика, монетарна політика НБУ в сфері забезпечення пільгового кредитування
та створення фонду підтримки тваринництва.
У даний час виникає потреба призупинити процес скорочення поголів‘я
тварин, особливо у молочному скотарстві, а також сприяти функціонуванню
державного механізму регулювання молочного ринку і інноваційного розвитку
галузі відповідно до модернізаційних змін на виробництві.
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НАЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
РІВЕНЬ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВВП В БЮДЖЕТІ
25-35 %
АМЕРИКАНСЬКА
Види
підтримки
1. Система пільгових позик і авансів під
майбутню виручку від реалізації продукції
(державні фонди).
2. Консорціумні (синдиковані) кредити
(фінансування частки сукупних витрат на
придбання споруд-70%, техніки-45%, племінної
худоби-50%).
3. Реалізація продукції фермерами під її заставу
за гарантованими цінами.
4. Бюджетні субсидії під цільові програми за
визначеними вимогами.
5. Кредитування під заставу землі (дворівнева
система) за допомогою земельно-іпотечних
кредитів через небанківські кредитні установи
(земельно-іпотечні агентства).

35-45 %
ЄВРОПЕЙСЬКА
Види
підтримки
1.Система допомоги фермерам - початківцям.
2.Низькі ставки за сільськогосподарським
кредитом (5-7%).
3.Страхування комерційних кредитів.
4.Функціонування сільськогосподарського
рентного банку.
5.Система аграрних дотацій, субсидій і прямих
платежів.
6.Компенсаційні платежі на інвестиційні
витрати (високопродуктивну худобу).
7. Відсотки за кредитами на оплату палива.
8. Компенсації за землі, виведені з обороту та
за проведення ресурсоощадних заходів.

45-65 %
СКАНДИНАВСЬКА
Види
підтримки
1.Функціонування фонду сільського господарства
(кредити на закупівлю тваринницької техніки та
устаткування, будівництво ферм, формування
високопродуктивного племінного стада тварин).
2. Субсидії на одиницю земельної площі та на
голову сільськогосподарських тварин (до70%
вартості тваринницької продукції).
3. Платежі у разі збитків від стихійного лиха.
4. Компенсації з приводу вимушеного забою
худоби або ж реорганізації виробництва.
5. Фінансування науково-дослідних програм та
інноваційних розробок.

Рейтинг найбільш прийнятних форм державної підтримки національного тваринництва:

1. Державна політика податкового стимулювання (акумуляція ПДВ з подальшим його цільовим використанням на модернізацію, запровадження
податку на виведений капітал, річні податкові канікули для новостворених тваринницьких підприємств та фермерських господарств, квоти і податки
на експорт та імпорт).
2. Підтримка цін тваринників через їхнє рамкове обмеження та тих, які стимулюють модернізацію і розширене відтворення.
3. Кредитна, облікова та політика відкритого ринку НБУ (стимулюючі податкові пільги для комерційних банків, консорціумні кредити
тваринництву, кредити під заставу цінних паперів) та розвиток ринку цінних паперів і фінансових послуг.
4. Створення на засадах державно-приватного партнерства єдиного фонду розвитку тваринництва шляхом залучення коштів бізнесу за допомогою
бюджетних гарантій і фінансових компенсацій.
5. Кредитування під заставу землі з подальшим рефінансуванням вимог кредиторів.
6.Компенсаційні платежі (збитки через стихійні лиха або реорганізацію виробництва, кошти на інфраструктуру, агролізинг, митно-тарифна політика)
7. Пряма допомога тваринництву (фінансування модернізаційних змін на виробництві, субсидії на поголів‘я і ін.) повинна надаватися тільки під
цільові проекти, метою яких є інноваційний розвиток та модернізація виробництва і тільки для малих та середніх господарств, які займаються
виробництвом тваринницької продукції незалежно від їхньої спеціалізації.
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Рис. 4.10. Напрями вдосконалення державного регулювання розвитку та забезпечення модернізації тваринництва
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Цей механізм функціонально повинен бути спрямований на формування
параметрів збалансування

попиту і

пропозиції тваринницької

продукції,

компонування інтеграційних зв‘язків між її виробниками і споживачами, розвиток
галузей підприємницької діяльності. Не випадково особлива роль відводиться
організації ділових контрактів, що надалі перетворюються на сталі економічні
зв'язки, та підготовці достовірної економічної інформації для прийняття
оптимальних рішень [53].
У цьому відношенні велике значення має державне регулювання
модернізаційних і інвестиційно-інноваційних процесів у тваринництві за
допомогою реалізації комплексу стратегічних програм, методів фінансування,
прогнозування, планування і нормативно-правового забезпечення науковотехнічної та інноваційної діяльності.
Отже, для створення сприятливих умов по здійсненню інвестиційноінноваційної активності господарських суб‘єктів тваринництва та здійснення
державного стимулювання процесу модернізації тваринництва варто відзначити
необхідність використання таких інструментів, як:
− дотації та субсидії;
− пільгове кредитування;
− створення прийнятних податкових умов;
− система державних закупівель;
− заборони та обмеження;
− амортизаційні норми.
Зазначимо, що одними із основних напрямів розвитку тваринництва є
державне регулювання фінансування пріоритетних інноваційних проектів,
створення належних умов для здійснення економічної модернізації тваринництва
у малих і середніх підприємствах. Окрім цього тут є повна можливість
створювати додаткові робочі місця для сільського населення, отримувати доход за
рахунок вкладання інвестиційних ресурсів у свій власний бізнес, безперервно
здійснювати розширення розмірів виробництва та капіталізацію підприємства.
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Велику

допомогу

у

цьому

відношенні

повинні

надавати

висококваліфіковані фахівці, підготовку яких слід проводити у системі аграрної
освіти з послідуючим направленням їх у сільську місцевість для здійснення
трудової діяльності.
Відповідно процес функціонування механізму державного регулювання
розробки інноваційних проектів і впровадження інновацій повинен передбачати:
- проведення комплексних наукових досліджень і експериментів, які
сприяють появі нових оригінальних ідей і пропозицій;
- пошук і ефективне використання форм і джерел фінансування інноваційної
діяльності;
- компонування наукових ідей на основі особистого професійного досвіду
дослідників інноваційної діяльності підприємств;
- розробку інноваційних продуктів, нових зразків фермських машин і
обладнання;
- впровадження інноваційних видів продукції і технологій у виробництво;
- формування системи заходів, що активізують дослідження, розробку і
реалізацію нововведень у галузях тваринництва.
Однією з важливих характеристик спроможності підприємств до здійснення
модернізаційної діяльності у тваринництві є наявність їхнього інноваційного
потенціалу [141]. Однак зменшення його розмірів за останні роки слід пов‘язувати
з недоліками (зниження обсягів фінансування, нерозвиненість інфраструктури,
неефективна система маркетингу і збуту, трансформаційні процеси організаційної
структури підприємств, відсутність прагнення і низька мотивація керівників
здійснювати

стратегічну

інноваційну діяльність)

у системі

регулювання

інноваційної сфери [168].
Слід

відмітити,

що

інноваційний

і

модернізаційний

потенціали

взаємопов‘язані між собою, оскільки характеризують сукупність потенційних
ресурсів і комплексні показники певного напряму діяльності, які відображають
кінцеві

результати

розвитку

тваринництва

тваринницької продукції (рис.4.11).

і

ефективність

виробництва
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Потенційні ресурси

Тваринництво

- матеріальнотехнічний
- організаційнотехнологічний
- науковоекономічний
- кадровий

Модернізаційноінноваційний
потенціал

ПІДПРИЄМСТВО
- техніко технологічні
- біологічні
- сировинні
- енергетичні
- фінансові
- трудові

Ефективність результативної діяльності
Рис. 4.11. Основні складові модернізаційно-інноваційного потенціалу і
потенційних ресурсів тваринництва (авторська розробка)
Однак, практично усі види ресурсів, які також повинні сприяти
стратегічному розвитку галузі, потребують повного контролю щодо їхнього
раціонального використання, особливо біологічні (забезпечують галузь якісним
породним

складом

і

високопродуктивним

поголів‘ям

тварин),

техніко-

технологічні (сприяють оснащенню і переорієнтації виробництва, підвищенню
рівня якості продукції і сировини), трудові (дають можливість приймати
обґрунтовані рішення щодо підвищення обсягу знань і підвищення професійнокваліфікаційного рівня з метою впровадження нових більш ефективних
технологій при виробництві інноваційної продукції) і ін.
Вважаємо, що у заходах державного регулювання процесу модернізації і
розвитку тваринництва особливе місце повинні посідати фінансово-економічні
методи

регулювання

(фінансово-кредитне

забезпечення,

ціноутворення,

зовнішньоекономічна діяльність), які мають відповідні інструменти (пільгові
кредити, державні дотації, податкові і компенсаційні пільги), стимулюючий
характер впливу, створення державою сприятливого економічного середовища,
дієві способи мотивації і регулювання трудової та виробничо-господарської
діяльності.
Ураховуючи те, що фінансування поточних і капітальних витрат у
тваринництві потребує позикового капіталу, то важливим є процес державного
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регулювання залучення (через систему кредитування, особливо пільгового)
інвестицій у галузь тваринництва з метою відновлення і удосконалення структури
(якісного і кількісного складу) та техніко-технологічного оновлення фермських
машин і обладнання відповідно до встановлених технологічних нормативів.
Поряд з цим державної підтримки потребують і галузі, що випускають засоби
виробництва для підприємств АПК [263, с. 42].
Тут виникає потреба наголосити, що при проведенні контролю грошовокредитних відносин важливо методично забезпечити цей процес шляхом
складання реєстрів першочергової потреби підприємств (ураховуючи рівень
їхньої прибутковості) у кредитних ресурсах, можливість їхнього повернення,
оцінки виникнення загроз і ризиків у сфері кредитування, розробки заходів
покращення непередбачуваних ситуацій у сфері кредитування. Особливу увагу
слід надавати малим і менш фінансово стійким підприємствам, які обмежені у
доступі до кредитних ресурсів, а тому потребують застосування більш
прийнятних форм надання їм кредитів.
Для

проведення

тваринницьких

державного

підприємствах

регулювання
доцільно

фінансових

відносин

створювати

на

регіональні

комп‘ютеризовані інформаційно-моніторингові центри при обласних державних
адміністраціях, які зможуть проводити перевірку фінансових можливостей
потенційних позичальників грошових коштів, давати їм незалежну оцінку і
здійснювати контроль розподілу та використання бюджетних і кредитних
ресурсів. Такого роду центри зможуть надавати кваліфіковану інформаційноконсультаційну допомогу у частині організації і ведення бізнесової діяльності у
тваринництві,

уміння

позиціонувати

на

ринку

тваринницької

продукції,

урахування потреби в державній підтримкці, отриманні кредитних ресурсів і ін.
Виникає потреба акцентувати увагу на податковій політиці, яка посідає
одне із важливих місць у системі фінансового забезпечення інноваційного
розвитку тваринництва. Відповідно вона повинна базуватися на принципах
узгодженості і взаємозалежності різних систем (економічно-організаційна,
виробнича, фінансова, інноваційна, інформаційна і ін.) та активізації їхнього
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функціонування; широкого застосування податкових пільг, контролю за цільовим
використанням коштів, відновлення пільгового кредитування інноваційних
проектів; стимулювання інноваційної діяльності, пов‘язаної з модернізацією
виробничих процесів у тваринництві.
Доцільним є удосконалення процесу оподаткування, яке є одним із
основних стимулюючих фінансово-економічних методів, оскільки тут податкові
важелі

через

оподаткування

ставки

податків,

безпосередньо

податкові

впливають

пільги
на

і

спеціальний

ефективність

режим

використання

фінансових ресурсів, обсяги виробництва тваринницької продукції та стан
підприємницької діяльності
Виправданим серед науковців і практиків (в окремих випадках викликає
дискусії) є пільговий режим оподаткування, що складав половину сукупної
державної підтримки, а розміри пільг з ПДВ практично повністю вичерпують
обсяг „жовтої скринькиˮ . Здебільшого стверджується, що скасування пільгового
режиму оподаткування суттєво знизить підтримку аграріїв, погіршить фінансові
результати їхньої діяльності та призведе до збитковості [5, с.10].
Особливе місце у державному регулюванні галузі тваринництва слід
відвести ціновому регулюванню, де відповідно до Закону України ˮ Про ціни і
ціноутворенняˮ [254], держава установлює фіксовані або граничні рівні цін,
декларує їхні зміни, вводить граничні розміри торговельно-збутових націнок,
надає дотації виробникам продукції, забезпечує укладання договорів між
державою і підприємствами, щодо визначених цін.
Навіть за останні два роки можна побачити значні коливання у розмірі
середньо

виважених

закупівельних

цін

на

молоко,

закуплене

у

сільськогосподарських підприємствах Асоціації виробників молока України.
Зокрема, на 10.11.2016р. середня ціна на молоко відповідного ґатунку, закуплене
переробними підприємствами, склала (грн. за 1 кг): першого

−

7,01; екстра

−

7,89;

вищого – 7,57, тоді як на 11.04.2017р. − відповідно 7,98; 8,34 і 8,27.
Групування переробних підприємств (55,6% від їхнього загального числа)
за обсягом закупленого молока вищого сорту показало, що у першій групі середня
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ціна склала 7,85 грн. за 1кг, другій – 8,20, третій – 8,63 грн. за 1кг. При цьому
закупівельна ціна на молоко ґатунку екстра коливалася від 8,0 (ТОВ
Дубнономолоко) до 8,64 грн. за 1 кг (ВАТ ˮ Шосткинський міськмолкомбінатˮ ).
Тут же слід зазначити, що сім підприємств закупляли у сільськогосподарських
підприємствах молоко першого і вищого ґатунку, чотири – екстра і вищого, два –
екстра і першого, Тернопільський молокозавод – усіх трьох ґатунків, решта
підприємств – молоко вищого ґатунку.
За останні роки спостерігається значне коливання (викликане кризовими і
інфляційними процесами) не тільки закупівельних, але й реалізаційних цін (без
ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних і накладних витрат) на тваринницьку
продукцію (табл. 4.12). Можна побачити, що на усіх підприємствах найбільше
зросли ціни на яйця і вовну. Ціни на тварини (жива маса) у господарствах
населення, у порівнянні з сільськогосподарськими підприємствами, були вищі на
18,1%, яйця –на 60% і нижчі на молоко і вовну – відповідно на 20,3 і 38,8%.
У сільськогосподарських підприємствах у 2016р., порівняно з попереднім
роком, збільшилися ціни на тварини і молоко – відповідно на 2,3 і 25,6%, але
зменшилася ціна яєць на 16,8%, а у перші місяці 2017р. спостерігається майже
така ж тенденція по відношенню до 2016р., тобто ціни мають тенденцію до
зростання.
При цьому найбільша ціна на сільськогосподарські тварини спостерігалася
у Чернівецькій (26119,2 грн. за 1т), Вінницій (25194,8 грн. за 1т ), а найменша
(19804,2 грн. за 1т) у Запорізькій областях. Щодо молока, то порівняно великою
вона була у Тернопільській (5692,5 грн. за 1 т), Херсонській (5634,5 грн. за 1 т) і
малою – у Одеській (4852,0грн. за 1 т) областях.
Характерно, що на споживчому ринку у 2016р. ціни (грн. за 1 кг) на
тваринницьку продукцію у межах кожного регіону були дуже різними. Зокрема,
на яловичину вони були найбільшими у Чернівецькій (91,81), Волинській (91,48),
Одеській (90,88), а найменшими у Кіровоградській (79,72), Луганській (79,44),
Донецькій (71,2) областях; на свинину найбільша ціна спостерігалася у
Закарпатській (78,05), найменша – у Тернопільській (65,61) областях; по молоку
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(грн. за 1л, жирність 2,5%) – відповідно у Херсонській (17,73) і Луганській (12,63)
областях.
Таблиця 4.12
Середні ціни реалізації основних видів тваринницької продукції (грн. за 1т)
Роки

Сільськогосподарські
Молоко
Яйця
тварини (жива маса)
(за тис.шт)
Сільськогосподарські підприємства

Вовна
(за 1ц)

2010

10797,1

2938,7

470,6

416,5

2011

11967,2

3041,6

521,5

700,4

2012

13456,9

2662,2

627,0

851,3

2013

12901,3

3364,0

656,7

694,9

2014

15736,9

3588,4

782,4

755,7

2015

21966,2

4347,3

1333,2

1421,7

2016

22468,0

5461,8

1108,7

2442,0

179,6
208,1
Господарства населення

212,6

348,7

2016 до 2010,%

2010

12939,4

2563,4

809,0

350,7

2011

14224,7

2763,8

846,8

980,5

2012

16803,9

2687,1

979,7

723,2

2013

16531,5

3108,0

1014,3

664,9

2014

17883,9

3189,9

1169,9

498,4

2015

25345,9

3619,9

1749,2

802,1

2016

26542,8

4351,4

1774

1495,5

205,1

169,8

219,3

426,4

2016 до 2010,%

Джерело: [274, с. 186, 194, 195]

Потреба державного впливу на формування цін на тваринницьку продукцію
викликана їхнім порівняно низьким рівнем і значними коливанням протягом року.
У більшості випадків в Україні ціни на м‘ясні і молочні продукти на ринку в
основному залежать від числа посередників при їхній реалізації та попередніх
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домовленостей між ними і виробниками продукції. За дослідженнями вчених, у
аграрному секторі рівень цін складався стихійно, що вплинуло на фінансовий стан
підприємств, призвело до зниження прибутків і рівня рентабельності [3, с. 230]. У
інших країнах, зокрема у США, ціни в усіх регіонах однакові (при відсутності
монополії на продукти), але спостерігається розвинена диференціація цін залежно
від сезону, якості і умов постачання продукції [317, с. 137].
Безперечно, для вирівнювання у регіонах стрибкоподібних цін на м‘ясну і
молочну продукцію необхідно налагодити їхнє державне регулювання та
забезпечити належний контроль за економним витрачанням енергетичних,
газових і кормових ресурсів та ефективним використання кормових угідь.
Зважаючи на усе це пропонуємо державну цінову політику будувати на основі
вільного ціноутворення у поєднанні з механізмами державного регулювання,
ураховуючи позиції Закону України ˮ Про державну підтримку сільського
господарстваˮ [244].
Необхідно і надалі практикувати пільгові податкові платежі, квотування
обсягів виробництва, кредитування на пільгових основах. Тут особливо важливо
посилити контроль за цінами на матеріально-технічні ресурси і енергоносії, що
використовуються

у

основних

галузях

тваринництва

при

виробництві

тваринницької продукції.
Одним з найбільш ефективних фінансово-економічних методів слід вважати
страхування, яке регулюється Законом України ˮ Про особливості страхування
сільськогосподарської продукції з державною підтримкоюˮ [247] і забезпечує
можливість страхування сільськогосподарських тварин, птиці і тваринницької
продукції. У зв‘язку з цим заходи державного регулювання повинні бути
спрямовані на забезпечення стабільності виробництва, захист майнових інтересів
працівників тваринництва та заохочення їх страхувати свою ризикову діяльність.
Значну

роль

слід

відвести

моніторингово-інформаційному

напряму

державного регулювання, оскільки тут держава здійснює постійний моніторинг
досягнутих позицій тваринницької продукції на аграрному ринку та гарантує
донесення об‘єктивної і достовірної інформації до тваринницьких підприємств.
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Така інформація спрямовується на формування реального сектора стабільного
виробництва продукції тваринництва за участю вертикально інтегрованих
структур

(виробничих

і

обслуговуючих

кооперативів,

кластерів),

зміну

регуляторних функцій органів управління, реформування сектора дрібнотоварних
виробників з метою модернізації і удосконалення технологічних процесів
утримання худоби і якості виробленої тваринницької продукції [339].
Потребує забезпечення ефективної роботи система регулювання обсягів
виробництва

(ураховуючи

продуктові

баланси)

і

моніторингу

ринку

тваринницької продукції на принципах державно-приватного партнерства та
використанні ризик-орієнтованого підходу для проведення державного контролю
здійснення модернізації виробничих процесів у тваринництві.
Це питання є одним з найбільш актуальних у контексті підвищення
ефективності виробництва тваринницької продукції, розвитку тваринницьких
галузей і аграрних підприємств. При цьому збільшити виробництво м‘яса і молока
та поліпшити їхню якість можна лише на основі запровадження системного і
якісного моніторингу і розробки стратегічних програм економічної модернізації
розвитку галузі тваринництва.
Відповідно до проведення моніторингу, з метою дотримання достовірності і
об'єктивності, доцільно залучати працівників наукових установ, неурядових
організацій та незалежні науково-дослідні інститути. Особливо важливими є
питання здійснення контролю якості і регулювання безпечності тваринницької
продукції відповідно до ЄС і СОТ, та обмеження контролю за сімейними, малими
і середніми господарствами, які реалізовують продукцію на внутрішні ринки
через діючі кооперативи.
Усі ці проблеми потребують теоретичного осмислення і обґрунтування,
особливо

у

модернізації

частині

удосконалення

тваринництва

на

організації

регіональному

проведення
рівні,

моніторингу

оскільки

щорічно

розширюється самостійність регіонів, які стають більш відповідальними за
результати свого економічного розвитку.
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При цьому на етапах складання, розгляду, прийняття рішень і виконання
основних положень стратегічних програм важливо надати оцінку їхній
достовірності, обґрунтованості, відповідності (вимогам стандартів Європейського
Союзу) та ефективній результативності (шляхом співвіднесення фактично
отриманих і запланованих показників). Усе це дасть можливість побудувати
ефективну систему моніторингу, яка у змозі забезпечити стійкий стан розвитку
тваринництва у регіонах країни.
Зазначається, що проведення моніторингу дає можливість систематично
отримувати важливу інформацію про ефективність та результативність об‘єкту
дослідження [84]. У процесі здійснення моніторингу постійне і систематичне
накопичення інформації про хід робіт є своєрідним ˮ скануваннямˮ подій і
проводиться для того, щоб з допомогою спостереження і контролю вчасно
виявляти відхилення від окреслених планів [103]. Отже, моніторинг можна
характеризувати як систему регулярного відстеження змін з використанням
принципів вибірки та інструментарію для формування бази даних.
Важливим є той факт, що система моніторингу повинна будуватися з
урахуванням існуючих стратегічних пріоритетів територіального і соціальноекономічного розвитку тваринництва [22]. Окрім цього процес проведення
моніторингу не вилучає урахування таких основних принципів: своєчасність і
відповідність

поставленим

цілям,

науковість

і

точність,

системність

і

достовірність інформації, перевірка і конфіденційність джерел її існування.
Зазначимо, що об'єкти моніторингу у тваринництві є динамічними, постійно
змінюють траєкторію свого розвитку, а тому знаходяться під впливом чинників
внутрішнього і зовнішнього середовищ. А тому по відношенню до тваринництва
моніторинг

охарактеризуємо

як

процес

безперервного

спостереження

(проводиться з допомогою переліку показників і індикаторів) і контролю за його
функціонуванням з метою виявлення і надання оцінки характерним змінам та
тенденціям розвитку.
Усе це дає можливість сформулювати аргументовані висновки і розробити
рекомендації щодо удосконалення моніторингу організаційно-економічних і
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правових механізмів регулювання розвитку тваринництва і ринком його продукції
та здійснення на основі інноваційних підходів (забезпечують зменшення
виробничих

витрат

і

виробництво високоякісної

продукції)

економічної

модернізації виробництва.
Вважаємо, що сучасні тенденції розвитку ринкових відносин значно
ускладнюють виробничі процеси у тваринництві, що викликає необхідність
моніторингу розробки нових стратегічних завдань модернізації його основних
галузей:
- обґрунтованість, на основі доступної і достовірної інформації, реальних
змін у тваринництві та структурі виробництва тваринницької продукції;
-

визначення

регіональних

пріоритетів

тваринництва

та

розробка

комплексних заходів по формуванню окремих стратегічних програм його
модернізації;
- забезпечення якості формування і своєчасності реалізації засобів
(організаційних, наукових, технічних, технологічних) моніторингу у тваринництві
та встановлення його дієвості;
- дотримання норм і вимог законодавчих матеріалів щодо розвитку
тваринництва та його модернізації;
-

ефективність

виконання

стратегічних

заходів

по

модернізації

тваринництва.
Усе це дозволяє визначити основні етапи формування концепції проведення
моніторингу реалізації стратегії модернізації тваринництва (рис. 4.12). Отже,
здійснення

моніторингу

відтворює

складний

процес

спостереження

за

внутрішніми трансформаціями об'єкту дослідження, змінами його кількісних і
якісних параметрів.
Тут важливо відмітити, що показники, які входять у систему моніторингу,
повинні у межах критерію достовірності і оптимальності характеризувати
організаційну,

виробничу,

тваринництва.

За

сформувати

у

інноваційну,

результатами

регіонах

збутову

моніторингових

диференційовані

групи

сторони

функціонування

досліджень
підприємств

необхідно
за

рівнем
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ефективності реалізації стратегій модернізації галузей тваринництва. У цьому
контексті

пропонується

створення

єдиної

мережі

регіональних

центрів

моніторингу для здійснення контролю за виробництвом кількісної і якісної
продукції тваринництва.

підготовка вихідної
інформації та формування
її у регіональних
інформаційних базах
даних
формування системи
показників та визначення
комплексу засобів для
здійснення моніторингу
стану модернізаційних
процесів у тваринництві
розробка (при наявній
потребі) додаткових
заходів та визначення
шляхів для покращення
ситуаційних процесів у
області модернізації
тваринництва

Тваринництво

Підприємство
розробка структурованих
стратегічних заходів і
програм, що забезпечують
організацію процесу
модернізації галузей
тваринництва
проведення постійного
моніторингу розроблених
стратегічних програм
розвитку тваринництва та
аналіз отриманих
результатів
внесення пропозицій щодо
удосконалення стратегії
проведення моніторингу
модернізації виробничих
процесів у тваринництві

Рис. 4.12. Складові елементи основних етапів проведення моніторингу
реалізації стратегії модернізації тваринництва (авторська розробка)
Передбачається, що такого роду центри будуть функціонувати у якості
навчальних баз з метою надання професійних знань скотарям-виробникам м'ясомолочної продукції та студентам навчальних закладів з найбільш важливих
проблем розвитку тваринництва. У даному випадку не виключається необхідність
надання знань щодо розробки відповідної інноваційної стратегії і планування
заходів (презентації, тренінги, виставки), спрямованих на її реалізацію при
запровадженні комплексної соціально-економічної модернізації та ефективного
використання її потенціалу кожного із регіонів.
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Натомість прийняті до уваги показники, за встановленими у системі
моніторингу критеріями реалізації стратегій модернізації тваринництва, повинні
обов‘язково мати достовірну інформаційну базу для порівняння отриманих
параметрів (технічні, оновлення продукції, наукомісткість виробництва, якість і
конкурентоспроможність

продукції), що дасть

можливість

сформулювати

об‘єктивні висновки за результатами моніторингових процесів.
У кінцевому підсумку пропонується здійснити корегування отриманих
моніторингових параметрів з метою подальшого використання їх при розробці
галузевих і регіональних програм ефективного розвитку тваринництва.
На основі обґрунтування теоретично-методологічних і практичних аспектів
пропонується створити необхідні умови і сформувати систему моніторингу
реалізації стратегічних напрямів економічної модернізації тваринництва, як одну
із складних ланок єдиної інформаційно-обслуговуючої складової галузевого
управління тваринництвом. При цьому моніторинг повинен бути орієнтований на
достовірну базу порівняння, економічні і соціальні особливості регіональної
системи

господарювання

з

метою

виявлення

рівня

ефективності

та

результативності реалізації стратегічних заходів модернізації тваринництва в усіх
регіонах України.
Велике значення для галузі тваринництва має державне регулювання
процесу виробництва екологічно чистої і якісної продукції, яка поки що не
відповідає не тільки міжнародним, але й українським стандартам якості. У першу
чергу сюди слід віднести молочну продукцію і продукти її переробки (молоко,
вершкове масло, сир, кефір, ряжанку і ін.).
Забезпечити виконання цих вимог можливо за рахунок спрямування
державної

політики

на

утримання

високопродуктивної

худоби

і

птиці,

впровадження енергозберігаючих технологій їхнього вирощування, визначення
ефективних ринків збуту тваринницької продукції та забезпечення продовольчої
безпеки України.
Таким

чином,

на

основі

проведених

досліджень

сформовано

концептуальний механізм розвитку тваринництва та виробництва тваринницької
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продукції з метою забезпечення продовольчої безпеки, котрий враховує
сукупність взаємодій взаємопов‘язаних структурних складових і їхніх елементів,
параметрів державного регулювання функціональних процесів галузі в поєднанні
з діючими каналами забезпечення продовольчої безпеки через регулювання
продовольчої

пропозиції

та

попиту,

напрямів

використання

продукції

тваринництва, безпечність і якість продуктів харчування (рис.4.13).
У

державному

регулюванні

ефективного

функціонування

галузей

тваринництва значне місце посідає розвиток сільських територій і соціальної
інфраструктури села, які відіграють значну роль у закріпленні тут сільського
населення, особливо молоді, підвищенні їхньої зайнятості та грошових доходів.
Адже

працівники

сільського

господарства,

які

займаються

розвитком

громадського тваринництва та підприємництва у інших сферах діяльності на
сільських територіях, потребують особливої уваги з боку держави.
У цьому відношенні головну роль повинні відігравати соціально-екологічні
методи державного регулювання, що спрямовуються на соціальне забезпечення
виробників тваринницької продукції у тих регіонах, де ця галузь є головним
джерелом доходів сільського населення.
Підтримка державою розвитку тваринництва і, зокрема, сільських
територій

сприятиме

розширенню

границь

органічного

сектора,

сфери

прикладання праці, підвищенню рівня зайнятості тваринників, особливо
висококваліфікованих працівників, які раніше були вивільнені з виробництва,
відновленню престижу сільських професій та розширеному відтворенню
людського потенціалу.
Отже,

активізація

проведення

економічної

модернізації,

розвитку

тваринництва і підвищення його конкурентоспроможності визначається здатністю
держави своєчасно контролювати ці важливі процеси, а також ті, що пов‘язані із
залученням інвестиційних ресурсів і фінансовим забезпеченням інноваційної
діяльності.

Економічні

ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ТВАРИННИЦТВА
Соціально-психологічні
Економічні
Регулювання пропозиції
продовольства
Розвиток кооперації в тваринництві;
заходи по захисту виробників тваринницької продукції; фінансовокредитна, техніко-технологічна, соціальна і логістична інфраструктура; пряма і непряма бюджетна
підтримка галузі тваринництва.

Передбачуваність політичної системи, законодавчі документи,
Форвходження у світові сисмування
теми, правові гарантії,
законодавчої
прозорість дій
бази, ліквідація
влади.
тіньової економіки, стратегічне планування.
нування
Кваліфікація працівників тваринництва, рівень життя населенСтання, якісна соціальна індартизація
фраструктура, екоі сертифінканомічна стабільція продукції, ліквіність в крадація диспаритету цін, ліїні.
цензування продукції та встановлення квот.

Соціально-психологічні

Політично-правові

Політично-правові

Організаційно-адміністративні

СКЛАДОВІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА
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Регулювання попиту на продовольчу
продукцію
Продовольчі і непродовольчі субсидії,
регулювання цін антимонопольним
комітетом, таргетування
інфляційних процесів, облікова
політика НБУ, активізація
зайнятості населення, забезпечення
консалтингових та інформаційних
послуг.

СИСТЕМА

НАЦІОНАЛЬНОЇ

Використання продукції
тваринництва
Сприяння вирішенню потреб
населення, формування продовольчих
резервів, розвиток та подальша
підтримка багатоукладності
тваринницької галузі, заходи щодо
обмеження на ринку експортного
продовольства.

ПРОДОВОЛЬЧОЇ

Організаційно-адміністративні

БЕЗПЕКИ

Безпечність та якість
продовольства
Інструктування та організаційна
допомога виробникам
тваринницької продукції,
нормування, регламентування,
розпорядницький
(адміністративний) вплив.

Стан розвитку економіки, іноземні
інвестиції, технологічність виПодатробництва, рівень інфлякове стимуції, показники безлювання, бюдробіття, державжетне забезпечення,
на фінансова
стимулювання експорту,
підтримдержавні позики, доступ до
ка
технічних і кормових ресурсів.
Інформаційно-консультативне
сприяння, механізми спрямуСтанвання іноземних інвестидартизація
цій, дослідженя зові сертифінканішніх ринків.
ція продукції, ліквідація диспаритету цін, ліцензування продукції та встановлення квот.
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Рис. 4.13. Концептуальний механізм розвитку тваринництва в контексті забезпечення продовольчої безпеки

327

Інвестиційна

4.3.

підтримка

економічної

модернізації

і

конкурентоспроможності тваринництва
У складних умовах стабілізації ринкових відносин у регіонах країни для
формування і нарощування генетичного потенціалу знадобляться додаткові
фінансові

ресурси,

які

можна

сільськогосподарсьих тварин

буде

використати

для

забезпечення

сучасними модернізованими тваринницькими

фермами і виробничими приміщеннями. Встановлено, що від високого рівня
інноваційних змін у тваринництві залежить його конкурентоспроможність. Однак,
завадою для широкого відродження і стабільного розвитку тваринництва стала
відсутність та неналагодженість дієвого механізму залучення інвестицій у процес
економічної модернізації, що спричинило появу руйнівних процесів у цій, раніше
прибутковій галузі.
Незважаючи на покращення за останні роки виробничого і економічного
стану розвитку тваринництва до цих пір ще спостерігається вплив на нього
негативних чинників:
- низький рівень забезпечення фінансовими і виробничими ресурсами,
фермськими машинами та обладнанням;
- продовжує існувати диспаритет цін на сільськогосподарську і промислову
продукцію;
- відсутність дієвих заходів по організації проведення економічної
модернізації;
- нерозвиненість виробничої і соціальної інфраструктури;
- низький рівень організації і оплати праці кваліфікованих працівників;
- неналагодженість мотиваційної роботи;
- низький рівень освоєння новітніх технологій, що сприяють випуску
інноваційних

видів

тваринницької

продукції

та

підвищенню

конкурентоздатності;
- невисокий рівень дохідності основних галузей тваринництва.

її
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Усе це вимагає значного покращення існуючих ситуацій за рахунок
залучення із різних джерел інвестиційних ресурсів, які можуть бути спрямовані на
техніко-технологічну

модернізацію

виробничих

процесів

і

забезпечення

інноваційного розвитку тваринництва у послідуючі роки. Встановлено, що
високий рівень модернізаційного процесу у розвитку тваринницьких підприємств
можливо досягти лише за умови їхнього фінансового забезпечення. Водночас,
дефіцит власних інвестиційних ресурсів на підприємствах і бюджетних ресурсів у
держави практично повністю обмежує можливості широкого використання
джерел інвестування [136, 149].
Існуючі проблеми із самостійним залученням тваринниками інвестицій
ураховують важливі причини (обмежені можливості швидкого генетичного
оновлення високопродуктивних тварин, тривала продовжність виробничого
циклу,

залежність

стратегічних

від

природно-кліматичних

можливостей

функціональними

стратегіями

галузей
та

умов)

неповної

тваринництва,

програмами,

що

які

реалізації

підтримуються

визначають

основних

конкурентів, обсяги необхідних інвестицій та напрями їхнього цільового
використання [135].
Підприємствам тваринницького напряму розвитку дуже важливо мати
постійну інвестиційну підтримку техніко-технологічного оновлення виробництва,
формування стійких цін на тваринницьку продукцію, підготовку кваліфікованих
працівників, забезпечення лізингової діяльності, науково-дослідних робіт і
інформаційно-консультаційного обслуговування. А тому проблемі інвестиційного
забезпечення

(його видам,

особливостям,

формам,

напрямам)

аграрного

виробництва і його окремим галузям надається особлива увага не тільки
вітчизняними [36, 110, 113, 199], але й зарубіжними вченими [330, 343].
Для

підвищення

удосконалити

конкурентоспроможності

матеріально-технічну

і

сировинну

тваринництва
базу

та

необхідно
активізувати

інвестиційну діяльність тваринницьких підприємств, ураховуючи при цьому
низькі доходи населення регіонів і наявність на внутрішньому ринку іноземної
тваринницької продукції давно відомих торгівельних марок.
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Інвестиції у розвитку тваринництва сприяють:
 удосконаленню організаційно-економічного рівня виробництва;
 модернізації, реструктуризації і повної автоматизації виробничих процесів;
 ефективному обслуговуванні і використанні генетичного потенціалу;
 підвищенню обсягів інноваційної продукції у її загальному обсязі;
 розробці нових методів мотивації праці і управління трудовим потенціалом;
 забезпеченню виробництва якісної і конкурентоспроможної продукції;
 впровадженню маркетингових інновацій;
 удосконаленню методів логістики у збутовій діяльності;
 естетичному оформленні приміщень і територій тваринницьких ферм.
Велике значення у державній підтримці має надання державних гарантій за
кредитами, що залучаються для фінансування інвестиційних проектів сільського
господарства, а тому Державним бюджетом на цей захід виділено прямих
видатків розміром 31,68 млрд грн. Окрім цього, у 2017р. було залучено 400 млн.
євро від Європейського інвестиційного банку у рамках проекту «Основний кредит
для аграрної галузі – Україна» на реалізацію інвестиційних проектів в
агропромисловому комплексі за програмою ˮ Основний кредит для малих та
середніх підприємств та компаній з середньою капіталізацієюˮ за кодом 3511620
ˮ Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державоюˮ
[260].
Однак, встановлення першочергових об‘єктів інвестування для проведення
модернізації, відповідно до вибраних ефективних інвестиційних проектів,
потребує мати у наявності необхідні (бажано власні) фінансові ресурси. Але
найбільш вагомою перешкодою для здійснення економічної модернізації
тваринництва є відсутність джерел довгострокового фінансування інвестицій.
Водночас за останні роки у більшості підприємств регіонів тваринництво було
збитковим, а тому фінансування інвестиційної діяльності за рахунок власних
коштів було практично нездійсненним.
У більшості випадків для фінансування інвестицій використовувалися
позикові кошти (різні види кредиту, лізинг), але із-за підвищення рівня кредитної
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ставки для окремих підприємств вони стали неефективними. У даний час,
ураховуючи досвід світової практики інвестування проектів модернізації,
доцільно було би скористатися такими джерелами залучення інвестиційних
ресурсів, як інвестиційний селінг, факторинг, інжиніринг, форфейтинг та коштів
приватних інвесторів на основі державно-приватного партнерства.
Тваринництво є однією з найбільш енергозатратних галузей кожного
підприємства, а рівень зношення його основних засобів коливається по регіонах у
межах 55 - 70%. Усе це потребує значних капіталовкладень. Однак, фінансовоінвестиційних ресурсів на оновлення застарілих і зношених фермських машин і
обладнання за рахунок власних джерел не вистачає.
А тому одним із напрямів його подальшого розвитку є не тільки
модернізація найбільш важливих галузей, але й впровадження енергозберігаючих
новітніх

технологій

виробництва

продукції

з

використанням

сучасних

альтернативних видів палива. В основному досягають значних успіхів ті
підприємства, які за рахунок інвестицій зробили реконструкцію тваринницьких
ферм, оновили на інноваційній основі виробничі потужності та збільшили обсяги
якісної і екологічно чистої продукції.
За останні роки спостерігається зростання загального обсягу капітальних
інвестицій в Україні (табл.4.13). Можна побачити, що за досліджуваний період
Таблиця 4.13
Динаміка використаних капітальних інвестицій у галузях економічної
діяльності України
Роки

Освоєно
інвестицій,
млн.грн.

У % до
2010р.

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

189061
259932
293692
267728
219420
273116
359216

100
137,5
155,3
141,6
116,1
144,5
190,0

Припадає
капітальних
інвестицій на одну
особу, грн.
4164,9
5586,3
6343,4
5815,2
5122,9
6399,9
8451,6

У % до
2010р.

100
134,1
152,3
139,6
123,0
153,7
202,9

331
Джерело: [107, с. 6, 32, 37; 274, с. 23]

загальний обсяг інвестицій збільшився майже у 2 рази, що сприяло їхньому росту
у розрахунку на одну особу. У сільському господарстві освоєно 49660 млн. грн.
капітальних інвестицій, у тваринництві – 6356,9 млн.грн., що складає 12,8%.
Дещо покращився інвестиційний стан економічної діяльності, однак він поки що
не сприяє повному техніко-технологічному і інноваційному переоснащенню
сільськогосподарського виробництва.
Отже, ефективна політика інвестиційно-економічної і технологічної
модернізації тваринництва у регіонах повинна базуватися на:
визначенні і розвитку пріоритетних галузей тваринництва;
формуванні інвестиційного потенціалу;
створенні привабливого інвестиційного клімату;
першочерговому освоєнні інвестицій у стратегічно важливих галузях;
впровадженні без ризикових і ефективних інвестиційних проектів
економічної модернізації;
формуванні складу і обслуговуванні портфелю інвестиційних проектів.
У більшості випадків процес залучення інвестицій і ефективність їхнього
використання дає можливість розв‘язувати цілу низку проблем не тільки
тваринництва, але й підприємств у цілому. Водночас інвестиційна привабливість
може характеризуватися досить тривалим виробничим циклом, постійним
попитом на тваринницьку продукцію, а це позитивно впливає на рівень
задоволення інвесторів щодо періоду окупності інвестиційних проектів, оскільки
кожен із них зацікавлений у ефективному використанні інвестованих коштів.
Окрім цього інвесторів хвилює не тільки фінансова сторона діяльності
підприємств,

але

й

їхня

здатність

залишатися

конкурентоздатними

на

внутрішньому ринку у період виникнення кризових та непередбачуваних ситуацій.
У сучасних умовах господарювання виникає потреба збільшити у структурі
ВВП не тільки частки валової продукції сільського господарства, але й
виробництва продукції тваринництва поряд із рівнем залучення частки інвестицій
у сільське господарство у загальному обсязі залучених інвестицій в економіку
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країни. Проведені розрахунки дозволили виявити певні коливання у індексах
капітальних інвестицій і внутрішнього валового продукту (рис. 4. 14).
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Рис. 4.14. Динаміка індексів капітальних інвестицій і внутрішнього валового
продукту (у % до попереднього року)
Джерело: [106, с. 22, 23; 107, с. 16-32; 274, с. 23]

Спостерігаються помітні коливання у індексах інвестицій (зниження
показників в окремі роки обумовлюється в основному купівельною спроможністю
населення і складними ринковими умовами господарювання підприємств) та
внутрішнього валового продукту, які мають тенденцію до зниження, особливо за
останні три роки. Водночас сільське господарство (важлива бюджетоформуюча
галузь) демонструє зростання, оскільки частка валової доданої вартості у обсязі
валового внутрішнього продукту зросла з 7,4% у 2010р. до 13,7% у 2016р. За цей
період обсяг продукції сільського господарства зріс на 35,8%, зокрема у
сільськогосподарських підприємствах – на 59,8%, тоді як обсяг продукції
тваринництва збільшився на 22,3%.
Широке залучення інвестицій дасть можливість розширити границі
експорту продукції, своєчасно проводити висококваліфікованими працівниками
економічну модернізацію і забезпечити інтенсивний розвиток тваринництва за
рахунок застосування сучасних інтенсивних технологій виробництва і переробки
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тваринницької продукції. Окрім цього, реалізація програм здійснення економічної
модернізації і залучення різних видів інвестиції в інфраструктурні об‘єкти
тваринництва сприятиме збільшенню обсягів виробництва продукції з високою
доданою вартістю, забезпечить створення додаткових робочих місць та зростання
експортних можливостей країни.
За

досліджуваний

період

в

сільському

господарстві

України

простежувалися деякі коливання в інвестиційній діяльності, що вплинуло на зміну
виробничих умов і результати господарської діяльності сільськогосподарських
підприємств (рис. 4.15). Як бачимо, відносні показники освоюваних у сільському
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Індекси введення в дію основних засобів

Рис. 4.15. Динаміка змін у індексах інвестицій, основних засобів і
виробництва тваринницької продукції (у % до попереднього року)
Джерело: [43, с. 6; 106, с. 22, 25, 27; 107, с. 15, 43; 220, с. 7, 9, 20; 221]

господарстві інвестицій досить різко коливаються, але амплітуда коливання
основних засобів незначна, тоді як індекси тваринницької продукції практично
залишаються бути стабільними, тобто сформований рівень інвестиційних
вкладень позитивно впливає на стан виробництва продукції.
Тут же слід зазначити, що оновлення основного капіталу, впровадження
нових технологій і активізація інвестиційної діяльності є важливими напрямами
процесу модернізації не тільки тваринництва, але й ряду підприємств у цілому.
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Залишається лише забезпечити відновлення і розвиток матеріальної економічної
бази та розробку програм техніко-технологічної модернізації виробництва. А
тому основним завданням при переході тваринницьких підприємств України до
інноваційного розвитку повинно стати кардинальне покращення фінансового
забезпечення інвестиційного клімату та інвестиційно-інноваційних процесів у
галузях тваринництва.
Спостереження показали, що більшість сільськогосподарських підприємств
окремих регіонів знаходяться на грані виживання, хоча стараються отримати
мінімальний прибуток. Водночас вони мають низьку інвестиційну привабливість,
а тому щорічно знижується їхня інвестиційна активність. Зокрема, порівняно
високий індекс капітальних інвестицій у Хмельницькій (136,5), Волинській
(137,7), Чернівецькій (132,4), а найнижчий – у Запорізькій (84,9), Одеській (79,6) і
Полтавській (70) областях. До цього прибавляється ще й повна відсутність
довгострокового банківського кредитування, залучення вітчизняних і іноземних
інвестицій та неефективна амортизаційна політика.
Такого роду ситуація потребує покращення інвестиційної діяльності за
рахунок налагодження системи організаційно-економічних, регулюючих і
правових дій, які можуть позитивно впливати на рівномірне протікання
інвестиційних процесів у основних галузях сільського господарства України
(табл.4.14).
Проведені розрахунки показують, що у структурі капітальних інвестицій за
видами економічної діяльності у 2016р. на сільське, лісове і рибне господарство
припадало 14,1%, промисловість - 32,8, будівництво – 12,4%, тваринництво –
лише 1,8%, тоді як у 2010р. – відповідно 6,1%; 30,0; 17,3 і 1,5%. У даному випадку
не тільки частка мала тенденцію до зростання, але й загальна сума інвестицій,
освоєних у сільському господарстві, зросла у 1,9 рази, тваринництві – у 2,3 рази,
промисловості – у 2,1 рази, будівництві – на 35,5%.
Найбільша частка інвестицій, освоєних у сільському господарстві у їхньому
загальному обсязі, припадала на Київську (8,3%), Кіровоградську (7,3%),
Дніпропетровську (7,3%), Полтавську (7,2%) області, а найменша – на Рівненську
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Таблиця 4.14
Склад і структура капітальних інвестицій за видами економічної
діяльності млн. грн.
Види діяльності
Усього
Сільське, лісове та
рибне господарство
У % до загального
обсягу
Сільське
господарство,
мисливство та
надання пов'язаних
із ними послуг
Рослинництво

у % до
2016р. підсум
ку
189061 219420 273116 359216 100,0
2010р.

2014р.

6,1

14,1

190,0
436,4

50484

8,6

11,0

14,1

*

8 в.п.

11311

18388

29310

49660

13,8

439,0

8341

13885

22048

41790

11,6

501,0

2709

3690

6259

6357

1,8

234,7

283

85

129

426

0,1

150,5

178

381

789

777

0,2

436,5

67

27

56

47

0,0

70,1

Промисловість

56725

86242

87656

117754

32,8

207,6

Будівництво

32790

36057

43464

44444

12,4

135,5

Змішане сільське
господарство
Лісове господарство
та лісозаготівлі
Рибне господарство

18796

2016р. до
2010р., %

30155

Тваринництво

11568

2015р.

Джерело: [107, с. 32, 37; 274, с. 23]

(0,9%), Івано-Франківську (0,9%) та Чернівецьку (0,5%). При цьому у розрахунку
на одну особу найбільше (14121,6 грн.) використано капітальних інвестицій у
Київській, а найменше (2921,4 грн.) – у Чернівецькій областях, що по відношенню
до рівня України в цілому складає відповідно 1,7 рази і 34,6%.
Тут же слід відмітити, що загальний розмір прямих інвестицій (акціонерний
капітал) в економіку України за цей період зменшився з 39824,5 до 36154,5 млн.
доларів США або ж на 9,2%. При цьому у сільському, лісовому та рибному
господарстві було використано відповідно 680 і 502,2 млн. доларів США або на
26,1% менше, тобто для іноземних інвесторів сільське господарство стає менш
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привабливим.

Слід

зазначити,

що

в

окремих

господарствах

основними

передумовами для вкладання іноземних інвестицій у галузі свинарства є економія
виробничих ресурсів і кормів, середньодобовий приріст живої маси свиней у
межах 600…800 грам, загальні втрати за період вирощування свиней складають
до 10%.
Розглянемо зміни у розмірі використаних капітальних інвестицій (у
фактичних цінах) за різними видами активів в Україні (табл. 4.15). Тут же можна
Таблиця 4.15
Динаміка капітальних інвестицій у матеріальні активи за видами
основних засобів, млн.грн.
Види активів
Усього
інвестиції у
матеріальні
активи
з них: земля
машини,
обладнання та
інвентар
інженерні
споруди
транспортні
засоби
довгострокові
біологічні
активи:
тваринництва
рослинництва
біологічні
активи галузі
тваринництва у
% до обсягу
матеріальних
активів
інвестиції у
нематеріальні
активи

2010р.

2012р.

2014р.

2015р.

2016 р.

189061

293692

219420

273116

359216

2016р. до
2010р.,%
190,0

173663

264854

212035

254731

347391

200,0

1182

1756

999

1442

1916

162,1

54059

77015

68949

84423

123133

227,8

39063

61380

46599

50949

67517

172,8

11025

27016

13830

19650

36686

332,8

961

1292

1645

2349

2692

280,1

836

651

389

413

471

56,3

0,6

0,5

0,8

0,9

0,8

0,2 в.п.

6913

8402

7385

18385

11826

171,1

Джерело: [107, с. 5, 34, 35]
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побачити, що за досліджуваний період капітальні інвестиції у розрізі усіх видів
активів збільшилися, особливо нематеріальні, де на програмне забезпечення та
бази даних припадає 53,4%. Найбільшу частку у загальному розмірі капітальних
інвестицій складають матеріальні активи (окрім названих сюди ще входять
житлові і нежитлові будівлі на які припадає 30%), яка за цей час збільшилася з
91,9 до 96,7%.
Значну частку (35,4%) серед матеріальних активів займають машини,
обладнання і інвентар, інженерні споруди (19,4%) та транспортні засоби (10,6%),
тоді як довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва (у їхній
загальній сумі на галузь тваринництва припадає 85,1%) складають лише 0,9%.
Тут же слід зазначити, що найбільша сума капітальних інвестицій була
спрямована на біологічні активи тваринництва у таких областях: Київська (1101,5
млн. грн.), Полтавська (244,1 млн.грн.), Чернігівська (163,2 млн.), а найменша –
Одеська (18,7 млн.), Закарпатська (2,4 млн.грн.).
Для більш детального вивчення проблеми інвестиційного забезпечення
тваринництва регіонів України проводився багатофакторний кореляційнорегресійний аналіз з метою виявлення впливу окремих факторних ознак, які
розраховувалися на одну умовну голову сільськогосподарських тварин (Х 1 – обсяг
капітальних інвестицій у розрахунку на одну умовну голову худоби і птиці, грн.,
Х2 – вартість основних засобів у розрахунку на одну умовну голову тварин, тис.
грн., Х3 – виробничі витрати тваринництва у розрахунку на одну умовну голову
тварин, грн.) на вартість валової продукції тваринництва у розрахунку на одну
умовну голову, грн. (У).
У результаті проведених розрахунків на персональному комп‘ютері при
допомозі стандартних додатків MS Excel було отримано таку кореляційнорегресійну модель по встановленню тісноти зв'язку між досліджуваними
факторами (додаток Н):
У= 3450,9775 + 0,3959Х1 + 1,6912Х2 + 0,8071Х3

(4.1 )

У отриманому рівнянні множинної регресії його кожний коефіцієнт
характеризує ступінь впливу прийнятих до уваги факторів на обсяг валової
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продукції тваринництва у розрахунку на одну умовну голову тварин при
фіксованому значенні решти факторів, тобто як зі зміною окремого фактора на
одиницю змінюється результативний показник. У даному випадку розрахований
коефіцієнт множинної кореляційної моделі (R=0,8154) свідчить про те, що ступінь
тісноти зв‘язку між результативною і факторіальними ознаками досить високий.
При цьому коефіцієнт множинної детермінації (R2=0,665) характеризує 66,5%
суттєвого впливу вибраних факторів на обсяг виробництва валової тваринницької
продукції у розрахунку на одну умовну голову сільськогосподарських тварин.
Вважаємо, що усі ці чинники необхідно ураховувати при розробці заходів,
які є складовими виробничих програм інвестиційного забезпечення подальшого
розвитку тваринництва та зниження виробничих витрат при виробництві
тваринницької продукції.
У сучасних умовах господарювання тваринництво більшості регіонів країни
потребує

залучення

значних

обсягів

інвестицій

та

організації

якісного

інвестиційного процесу з метою глибокої структурної перебудови і модернізації
найбільш перспективних тваринницьких галузей.

Велику роль у цьому

відношенні відіграють внутрішні і зовнішні інвестиції, які у змозі визначити
основні тенденції і перспективи подальшого розвитку тваринництва та
забезпечити йому високу інвестиційну привабливість.
Встановлено, що із збільшенням обсягів капітальних інвестицій у
розрахунку на одиницю земельних ресурсів, які вкладаються у сільське
господарство,

зростає

обсяг

валової

продукції

тваринництва

у

сільськогосподарських підприємствах України (рис. 4.16).
Як бачимо за досліджуваний період у розрахунку на одиницю земельної
площі обсяг капітальних інвестицій, освоєних у сільському господарстві
збільшився у 4,4 рази, а валової продукції тваринництва – у 22,7 рази. Таким
чином, щоб збільшити обсяги виробництва тваринницької продукції необхідно
більш ефективно використовувати виділені тваринництву грошові кошти, які у
першу чергу слід направляти на реконструкцію виробництва і модернізацію
виробничих процесів та придбання сучасних фермських машин і обладнання.
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Капітальні інвестиції у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь, тис.грн.

2016

Роки

Валова продукція тваринництва у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь, тис.грн.
Линейный (Капітальні інвестиції у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь,
тис.грн.)
Линейный (Капітальні інвестиції у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь,
тис.грн.)
Линейный (Капітальні інвестиції у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь,
тис.грн.)
Линейный (Валова продукція тваринництва у розрахунку на 100 га сільськогосподарських
угідь, тис.грн.)

Рис. 4.16. Динаміка обсягів освоєних у сільському господарстві інвестицій і
валової продукції тваринництва

Джерело: [43, с. 6; 274, с. 46]

Передусім

при

інвестуванні

процесу

економічної

модернізації

і

забезпеченні конкурентоспроможності тваринництва необхідно, перш за все,
ураховувати наявний генетичний потенціал тварин

кожної області країни,

наявність наукових ідей і пропозицій щодо здійснення модернізації, набутий
техніко-технологічний

досвід

спеціалістів,

тваринництва, а також працівників,

що

обслуговують

підгалузі

обслуговуючих галузі тваринництва

відповідно до їхньої спеціалізації.
Своєчасне виконання цих завдань, як і багатьох інших (покращення цінової
політики, збалансування попиту, виробництва і реалізації тваринницької
продукції), значною мірою сприятиме покращенню кінцевих результатів
господарської діяльності тваринницьких підприємств.
Встановлено, що економічна модернізація тваринництва є одним з важливих
чинників його інтенсивного розвитку. А тому повинна віддзеркалювати
сукупність розроблених заходів, які ураховують сучасні досягнення науки і
техніки та спрямовуються на покращення оновлення фермських машин,
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обладнання,

технологічних

процесів

відповідно до встановлених

вимог,

нормативів і технічних умов. Водночас реконструкція характеризує здійснення
інвестиційного процесу реорганізації і технічного переозброєння (підготовка
виробничих потужностей) тваринництва з метою збільшення виробництва
тваринницької продукції.
У цьому контексті технічне переозброєння тваринництва (є різновидністю
інноваційного процесу реконструкції) передбачає заміну технологічних процесів і
засобів технологічного оснащення тваринницьких ферм більш сучасними для
забезпечення виробництва нових видів конкурентоспроможної тваринницької
продукції.
З‘ясовано, що інвестування є особливим чинником, оскільки сприяє
здійсненню процесу модернізації тваринництва через залучення фінансовоінвестиційних ресурсів з метою забезпечення його прибутковості, відтворення
генетичного потенціалу тварин, розширення обсягів виробництва тваринницької
продукції. Встановлено, що до цих пір проведенню модернізації тваринництва
перешкоджає ряд причин, що пов‘язані з відсутністю принципового підходу до
встановлення і покращення рівня ресурсного забезпечення, організації залучення
інвесторів, визначення напрямів і термінів здійснення процесу інвестування.
Усе це у кінцевому підсумку негативно впливає на ефективність
використання

інвестиційних

ресурсів

і

рівень

підвищення

конкурентоспроможності тваринницької продукції. Безперечно при залученні
інвестицій дуже важливо створити для них дієвий механізм і сприятливе
середовище, оскільки інвестори вимагають надати їм гарантії щодо повернення
своїх інвестицій і кінцевого терміну отримання доходів, особливо такою
ситуацією переймаються іноземні інвестори [342].
На нашу думку, щоб забезпечити стабільний розвиток тваринництва
підприємствам необхідно створити усі умови для залучення інвестицій і
проведення

модернізації

тваринницьких

ферм,

освоєння

інноваційних

наукомістких технологій і впровадження інноваційних проектів щодо підвищення
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ефективності технологічного обладнання при виробництві нових видів продукції
та скороченні витрат на її виготовлення.
За результатами дослідження зменшення розміру інвестицій у тваринництво
призвело до суттєвого скорочення технічного парку галузі, зниження якісних
характеристик машин і устаткування, уповільнення темпів впровадження
сучасних енергозберігаючих технологій, досягнення науки і передової практики,
що знижує конкурентоспроможність тваринницької продукції на продовольчих і
сировинних ринках.
З‘ясовано, що у даний час для залучення інвестицій у тваринництво
пріоритетними є такі галузі, як свинарство і птахівництво, які поглинають значну
кількість інвестиційних проектів, що спрямовані на стабілізацію і покращення
структури споживання м'яса і молока населенням в окремих регіонах країни. У
результаті фонд споживання м‘яса і м‘ясопродуктів зменшився з 2384 тис.тонн у
2010р. до 2195 тис.тонн у 2016р., молока і молочних продуктів з 9469,8 до 8942
тис.тонн, або ж відповідно на 7,9 і 5,6%. Водночас, у господарствах усіх категорій
в структурі м'яса за видами яловичина і телятина складала лише 16,2%, свинина –
32,2%, м'ясо птиці – 50,2%, інші види м'яса – 1,4%.
В останні роки окремі галузі тваринництва (молочне і м‘ясне скотарство та
свинарство) показують позитивну динаміку свого розвитку. Натомість існують ще
нерозв‘язані

питання,

які

стосуються

комплексної

техніко-технологічної

модернізації тваринництва. З огляду на цю ситуацію підприємствам більшості
регіонів виникає потреба шукати різні шляхи інвестування

оновлення,

реконструкції і будівництва сучасних тваринницьких ферм, комплексів та
виробництва інноваційних видів тваринницької продукції.
Розробка і реалізація стратегії модернізації і розвитку тваринництва
потребує вкладення значних інвестиційних ресурсів. Як показують розрахунки,
виробництво продукції тваринництва не забезпечує науково-обгрунтованих норм
споживання для населення України (табл.4.16). Це стосується насамперед молока
і молочних продуктів, м'яса яловичини і свинини.
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Виробничий досвід показує, що при визначенні вартості прямих інвестицій
в основний капітал в тваринництві, доцільно скористатися поняттям вартості
«ското-місця», що характеризує собівартість розміщення (місця) однієї тварини на
тваринницькій фермі. За результатами проведених досліджень Левченко Н.В.
[173] вартість «ското-місця» в залежності від технологій виробництва продукції
становить: в молочному скотарстві – 3,5-8 тис. грн., м‘ясному – 4,3-7,9, свинарстві
– 2,5 тис. грн.
Виходячи з вищесказаного проведемо розрахунок додаткових інвестицій у
основний капітал і виробництво основних продуктів тваринництва. При
розрахунках вартості «ското-місця» у його структуру було включено, окрім
прямих інвестиції в основні засоби, витрати на амортизацію і поточний ремонт,
закупівлю довгострокових біологічних активів і додатково обладнання для забою
і первинної обробки продукції, а також витрати на обслуговування та
забезпечення життєдіяльності тварин.
Нами спрогнозовано, що при середній живій масі сільськогосподарських
тварин перед забоєм необхідні додаткові інвестиції по Україні для виробництва
продукції тваринництва відповідно до норм її споживання, зокрема молока – 82,9
млд.грн., яловичини – 77,9, свинини – 4,5 млд.грн., котрі слід спрямовувати на
найбільш ефективну комбінацію організації трудових процесів, використання
фермської техніки, планувальних рішень у тваринницьких приміщеннях і праці
кваліфікованих працівників.
У Хмельницькій області за останні роки (2014-2016 рр.) за рахунок власних
інвестицій сільськогосподарськими підприємствами проведено будівництво і
реконструкцію 20 тваринницьких об‘єктів (на 7 молочнотоварних фермах, 6
свинокомплексах, 5 комплексах по утриманню і розведенню великої рогатої
худоби, 2 птахофабриках). Зокрема, інвестиційні проекти були реалізовані на
тваринницьких підприємствах: свинокомплексах ПП ˮ Аграрна компанія 2004ˮ і
ФГ ˮ Кобудьˮ

(утримують відповідно 25,0 і одну тис. голів); новому

свинокомплексі-репродукторі (3-й модуль маточника) ТОВ ˮ Камчаткаˮ (600
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голів свиноматок); комплексі по утриманню і розведенню великої рогатої худоби
ТОВ

Продуктивність та середня жива маса
тварин при забої, кг
Вартість одного ското-місця, всього, грн.

2
3
4
5
6

380
209,5

22
-176,5 4735
64015,0
7
5862

8,1
-13,9
283
45170,2
6951
1962,2
621
28025
1987
5624
1573,4

25
18,1
-6,9
121
15150,4
2437
1852,4
246
5863
623
4129
6669,1
294,3
4,5

15
23,9
8,9
-

203,0

11
12
13

551

10
37521
6314
13564

Потреба у додатковому поголів‘ї,
тис.гол.
Додаткові інвестиції в основний капітал в
тваринництві, млрд.грн. (2*14/5-13)*6

в т.ч.
Кількість населення, млн.чол.

довгострокових біологічних активів

Витрати на закупівлю

Наявне поголівя, тис.гол.

9

Витрати на забезпечення
життєдіяльності тварин (корми, вода та
ін.)

8

Витрати на обслуговування тварин
(обслуговуючий персонал)

Амортизація та поточний ремонт

обробки продукції

Обладнання для забою і первинної

Прямі інвестиції в основні засоби

Відхилення від науково-обгрунтованої
норми, кг

1
Молочне стадо
кг/гол/рік
Яловичина
ВРХ кг/гол/рік
Свинина
Свині кг/гол/рік
М'ясо птиці
Птиця кг/гол/рік
Виробництво продукції, кг/люд

Показники
Науково-обгрунтована норма
споживання, кг/люд
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Таблиця 4.16

Розрахунок необхідних інвестицій в основний капітал в тваринництві

14
15
16

2108,9
1295,0
82,9

1723,9
77,9

42,4

343
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СГП ˮ Дніпроˮ (одна тис. гол.); молочнотоварних фермах ТОВ ˮ Оболонь Агроˮ
та СТОВ ім. Шевченка (відповідно 625 і 600 голів).
Заслуговує

на

увагу

практичний

досвід

роботи

щодо

залучення

інвестиційних ресурсів і їхнього раціонального використання при проведенні
(почергово)

реконструкції,

придбання

обладнання

для

утримання

і

обслуговування великої рогатої худоби на тваринницькій фермі СВК ˮ Летаваˮ
Чемеровецького району Хмельницької області (табл. 4.17).
Таблиця 4.17
Динаміка і структура освоєних інвестицій на підприємстві, грн.
Роки
2009
2010
2011
2012
2015
2016
У%
Всього
У%

Обладнання
стійлове
ОСК-25
437298,56
181175,35

532523,07
134136
2,3
1285132,98
10,4

Установка доїльна Будівельно з молокопроводом
монтажні
Разом, грн
УДМ-240
роботи
44421,88
481720,44
213810,28
876706,07
2788728,22
2788728,22
1944881,26
1944881,26
435917,32
968440,39
145468,21
5480738,87
5760343,08
2,5
95,2
100
839617,69
10214348,35 12339099,02
6,8
82,8
100

Джерело: за даними первинної звітності підприємства

Слід зазначити, що у господарстві щорічно (за винятком 2013-2014рр.)
вкладалися інвестиції у розвиток тваринницької ферми, у складі якої чотири
корівники, де утримується велика рогата худоба (1137голів, з них 550 голів корів).
У структурі загального обсягу освоєних інвестицій у 2016р., як і за весь період
дослідження, найбільша частка припадала на будівельно-монтажні роботи.
Найбільший обсяг інвестицій, які вкладалися у розвиток тваринництва,
спостерігається у 2011р. (22,6%) та 2016р. (46,7%).
У першу чергу необхідно заохочувати інвесторів вкладати інвестиційні
ресурси і субсидійні кредити у молочне скотарство. Цей шлях досить тернистий,
оскільки інвестори зважують своє бажання інвестувати довгострокові проекти
(при ризиковій результативності і низькій реалізації можливостей), а тому
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надають перевагу свинарству і птахівництву, тобто тим галузям, де дуже швидко
можна отримати прибуток.
Слід зазначити, що у продовольчому забезпеченні населення України серед
енергетичних м'ясних продуктів харчування значне місце займає така інтенсивна і
ефективна галузь тваринництва, як свинарство. Але обмеженість матеріальних і
фінансових ресурсів у більшості підприємств не дозволяє добиватися найкращих
результатів у забезпеченні населення свининою високої якості без інвестицій,
техніко-технологічних і організаційно - економічних нововведень.
Водночас

великих

успіхів,

за

рахунок

ефективного

використання

інвестицій, добиваються свинокомплекси господарств Української корпорації
―Тваринпром―, серед яких ТОВ ―Агро-Овен― Дніпропетровської, ТОВ ―ФрідомФарм Бекон― Херсонської, ―Агропромислова компанія―, ВАТ ―Племзавод
―Степной―

Запорізької,

―Міг-Сервіс-Агро―

Миколаївської,

ТОВ

СПЗ

―Золотоніський― Черкаської, ТОВ ―Глобинський свинокомплекс― Полтавської
областей. На кожному з них функціонують кормопереробні цехи, утримується від
22 до 82 тисяч свиней, а у середньому за рік виробляється 2,5 - 11,5 тисяч тонн
свинини.
Усі ці, як і багато інших, свинокомплексів є рентабельними, добиваються
найкращих показників за продуктивністю тварин, валовим виробництвом
свинини, затратами кормів і праці. Вони мають свої власні м‘ясопереробні цехи,
комбікормові заводи, торгівельну мережа.
Зважаючи на таку ситуацію для забезпечення ефективного розвитку
тваринництва, підвищення його конкурентоспроможності і рентабельності
підприємствам

необхідно

шукати

інвестиційні

резерви

для

фінансового

забезпечення інвестиційних проектів по здійсненню модернізації тваринництва,
придбанню

сучасних

фермських

машин

і

обладнання,

впровадженню

ресурсозберігаючих технологій виробництва тваринницької продукції. У першу
чергу підприємствам важливо надати увагу пошуку надійних (самофінансування)
і доступних джерел фінансування інвестицій у розвиток тваринництва.
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Слід відмітити, що із-за досить складного фінансового стану банківської
системи щорічно спостерігається обмеження доступу тваринницьких підприємств
до кредитних ресурсів. У результаті частка освоєння капітальних інвестицій, за
рахунок кредитів банків та інших позик, коливалася за 2010-2016рр. у межах 815%. При цьому, як стверджують вчені, частка банківського кредитування в
обігових коштах аграрного виробництва складала майже 20%, тоді як у
розвинутих країнах світу – 70%.
Відповідно ставка за короткостроковими кредитами для сільського
господарства на кінець 2016 року складала 19,8%, що перевищувало середню
відсоткову ставку (16,4%) за кредитами по економіці [70]. Усе це спонукає до
розгляду

структури

капітальних

інвестицій

за

джерелами

фінансування

підприємств України (табл. 4.18).
Таблиця 4.18
Структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування, %
Види джерел
Усього
у т.ч. за рахунок:
коштів державного
бюджету
коштів місцевих
бюджетів
власних коштів
підприємств
кредитів банків та
інших позик
коштів іноземних
інвесторів
коштів населення на
будівництво житла
інших джерел
фінансування

2010р. 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 2016р.
100

100

100

100

100

100

5,7

7,2

6

2,5

1,2

2,5

3,2

3,2

3,1

2,7

2,7

5,2

61,6

61,2

62,6

66,3

70,5

67,5

12,6

15,2

14,5

13,9

9,9

7,6

2,1

2,1

1,8

1,7

2,6

3

10,5

7,3

8,3

9,6

10,1

11,7

4,3

3,9

3,7

3,2

3

2,4

100

2,6
7,5
69,3
7,5
2,7
8,3
2,1

Джерело: [107, с. 36]

Як бачимо, у структурі капітальних інвестицій найбільшу частку (69,3%)
складають власні кошти підприємств і населення (8,3%), а найменшу – кошти
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державного бюджету(2,6%) і інших джерел (2,1%). За останні роки частка
капітальних інвестицій за рахунок коштів державного бюджету поступово
зменшується, але збільшується за рахунок коштів місцевих бюджетів і власних
коштів підприємств.
Ураховуючи те, що зараз можливості власних інвестицій для забезпечення
проведення техніко-технологічної і економічної модернізації тваринництва та
ефективного

використання

наявного

виробничого

потенціалу

практично

обмежені, а тому виникає потреба у формуванні дієвого організаційноекономічного механізму, котрий спроможний координувати, за адекватними йому
принципами і методами, відновлювальний і модернізаційний процес та
економічну діяльність у розвитку тваринництва відповідно до умов і вимог
ринкової економіки.
Проведені дослідження спонукали до розробки цілісної

структури

організаційно-економічного механізму інвестиційного забезпечення економічної
модернізації тваринництва, котрий відображує теоретичні, методологічні і
практичні підходи до розробки завдань, формування

пріоритетних напрямів

інвестиційного забезпечення модернізаційних процесів у цій важливій галузі, яка
безпосередньо підпорядковується і є однією із основних складових державної
стратегії розвитку країни (рис. 4.17).
Слід відмітити, що сформовані у єдину систему складові і їхні елементи
запропонованого механізму взаємодіють між собою і зовнішнім середовищем.
Процес функціонування

механізму інвестиційного забезпечення економічної

модернізації тваринництва сприяє забезпеченню тісного взаємозв‘язку між
виробничими і бізнесовими структурами,

іншими галузями організаційно-

функціональної системи з метою визначення методів, оптимізації розміру джерел
фінансування, ефективного розподілу і реалізації інвестицій для прискорення
здійснення модернізаційних змін у тваринництві.
В умовах нестабільності бюджетної фінансової підтримки першочерговими
джерелами інвестування економічної модернізації і ефективного функціонування
тваринництва можуть бути: прибуток підприємств, фонд амортизації, банківські
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ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

Методи (абстрактно-логічний,
системного та порівняльного аналізу,
монографічний, аналізу і синтезу,
економіко-статистичні, групувань,
кореляційно-регресійний, експертних
оцінок і вибіркового опитування) та
прийоми (аналіз, індукція, дедукція,
гіпотеза).

Суб‘єкти та рівні:
продовольча та сільськогосподарська організація
ООН (мегарівень), Міністерство аграрної політики
та продовольства України
(макрорівень), Обласні
управління сільського
господарства (мезарівень),
місцеве самоврядування
(мікрорівень).

Нормативні документи: стратегія
(проект) розвитку галузі тваринництва на період до 2030 року;
концепція Державної цільової
програми розвитку аграрного
сектору економіки; стратегічні
напрями розвитку сільського
господарства України до 2020 р.

Форми: проведення
організаційних
заходів; матеріальнотехнічні операції;
прийняття
нормативних і
ненормативних актів.

Елементи: стратегічне управління, бюджетування,
економічні і
виробничотехнологічні
рішення, розподіл прибутку,
управління
активами.

Теоретичні
засади

Етапи: оцінка інноваційного потенціалу тваринництва;
загрози, можливості, сильні та слабкі сторони; формування
оптимальної стратегії; реалізація стратегії і вибір
інструментарію; визначення джерел фінансування та їх
структурна оптимізація; реалізація стратегії та моніторинг її
виконання; визначення ефективності стратегії.

Інструменти:

Методолотехнікотехнологічні, гічні
анкетні,
засади
економікоматематичні.

Функції:
організаційна,
інформаційна, аналітична, регулююча, стимулююча,
моніторингова,
контролююча,
реалізація
потенціалу, забезпечення
конкуренції.

Методологічні
засади

Мета, завдання, цілі (забезпечення зростання виробництва,зміцнення продовольчої
безпеки, збільшення прибутковості,
підвищення конкурентоспроможності,
реалізація інвестиційного потенціалу),
напрями, результати (використання
генетичного потенціалу, стабільний
розвиток галузі, екологічна безпека).

ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

стимули,
санкції,
методи
впливу,
ресурси,
важелі.

Практичні
(організаційнофункціональні)
засади

Регулювання
(державне,
громадське,
спільне державноприватне,
саморегулювання),
планування і
прогнозування.

Джерела фінансування:
власні (прибуток, амортизація), зовнішні залучені
(кредиторська заборгованість, кредити банків, небанківські залучені
кошти), венчурний
капітал, проведення
модернізаційних змін на
базі інвестиційного
краудфандингу. Форми та
методи фінансування:
самофінансування,
емісійне, кредитне,
державне, лізинг, змішане,
проектне.

Економічні важелі:
нормативно-правові,
науково-методичні,
фінансово-економічні,
консультативноінформаційні,
адміністративні,
організаційні,
законодавчо-інструктивні

Структурні елементи
реалізації: розробка
інвестиційноінноваційної стратегії,
реалізація інноваційних
проектів, менеджмент
інвестиційних проектів,
мотиваційний механізм,
контролінг, фінансова
безпека та система
контролю за ризиками.

Рис. 4.17. Організаційно-економічний механізм інвестиційного забезпечення економічної модернізації тваринництва
(авторська розробка)
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кредити та інші інвестиційні ресурси, зокрема іноземні. Що ж стосується
відтворення технічного потенціалу тваринницьких ферм, то необхідно здійснити
моніторинг і раціоналізувати його склад (провести списання тієї техніки, яка
відслужила амортизаційний термін і зазнала фізичного та морального зносу),
забезпечити

поповнення

(при

потребі

розширення)

новою

надійною

і

високопродуктивною фермською технікою та створити умови для її якісного
технічного обслуговування.
Результати дослідження дають можливість розглянути зміни, які відбулися
в інвестиційному забезпеченні тваринництва та їх вплив на результати
господарської діяльності підприємств (табл. 4.19). За проведеними розрахунками
Таблиця 4.19
Показники ефективності інвестиційних вкладень
у сільське господарство України
Показники
Частка використаних у
сільському господарстві
капітальних інвестицій у
їхньому загальному обсязі,%
Обсяг капітальних інвестицій
вкладених у довгострокові
біологічні активи
тваринництва, млн. грн.
Припадає інвестицій,
використаних у сільському
господарстві, грн. на:
1га сільськогосподарських
угідь
одну особу населення
Припадає інвестицій,
використаних у тваринництві,
грн. на:
одну умовну голову тварин,
грн.
одного працівника, зайнятого
у тваринництві, тис.грн.
Вироблено у
сільськогосподарських
підприємствах продукції
тваринництва, грн. на:

2010р.

2014р.

2015р.

2016р.

2016р. до
2010р,%

6,0

8,3

10,7

13,8

7,8 в.п.

961

1645

2349

2692,0

280,1

549,4

894,8

1412,7

2393,6

435,7

4164,9

5122,9

6399,9

8451,6

202,9

435,4

801,5

1437,1

1504,1

345,5

9,9

24,7

46,0

50,8

513,1
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1га сільськогосподарських
угідь
одну грн. інвестицій
одного працівника, зайнятого
у тваринництві, тис.грн.
Рівень рентабельності
сільськогосподарської
діяльності, %
Рівень рентабельності
виробництва продукції
тваринництва, %

Продовження таблиці 4.19
125,9

163,2

155,8

152,9

121,4

13,85

9,09

5,17

4,99

36,0

130,5

224,1

237,7

253,6

194,3

17,5

9,3

30,4

24,9

7,4 в.п.

7,8

13,4

15,3

12,7

4,9 в.п.

Джерело: [107, с. 5, 6, 32; 274, с. 23, 46, 58]

щорічний розмір капітальних інвестицій, освоєних у сільському господарстві, мав
тенденцію до зростання. При цьому обсяг інвестицій у довгострокові біологічні
активи рослинництва і тваринництва збільшився у 2,8 рази. У результаті обсяг
інвестицій у розрахунку на одиницю земельної площі, умовну голову тварин і
одного працюючого зріс відповідно в 4,4 рази, майже у 3,5 і 5,1 рази. Водночас
окупність тваринницькою продукцією вкладених інвестицій зменшилася на 64%.
Позитивним явищем є ріст продуктивності праці і рівня рентабельності.
Отже, однією із важливих умов подальшого розвитку тваринництва є
поєднання і взаємозв‘язок інвестиційної та інноваційної діяльності щодо
збільшення вкладання грошових коштів (власних, державних, приватних) у
сучасні інноваційні технології та виробництво інноваційних продуктів. При цьому
держава повинна забезпечити регулювання і контроль інноваційного розвитку
тваринництва за рахунок поєднання наукової і виробничої діяльності, спрощення
процедури фінансово-кредитної підтримки інноваційної діяльності, впровадження
інноваційних проектів і страхування на випадок ризикових нововведень.
Висновки до розділу 4
1.

За

результатами

дослідження

трансформаційні

процеси

у

сільськогосподарському виробництві наклали свій негативний відбиток не тільки
на розвиток практично усіх галузей тваринництва, але й на забезпеченість його
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виробничими ресурсами, фермськими машинами і обладнанням, яке на
підприємствах швидше списується, ніж поповнюється новими моделями. Нажаль
усе це викликає скорочення розмірів окремих галузей тваринництва і зменшення
рівня конкурентоспроможності виробництва тваринницької продукції. Відновити
і наростити раніше досягнуті позиції можливо тільки за рахунок інтенсивного
залучення і цілеспрямованого вкладання фінансових ресурсів у модернізацію
виробництва і ефективний розвиток тваринництва.
2. Проведенні дослідження дали можливість виявити ряд негативних
чинників, які безпосередньо впливають на стабільність розвитку тваринництва:
непередбачуваність постійних трансформаційних змін у ринковому середовищі;
адаптація підприємств до вимог зовнішнього середовища; слабкість матеріальнотехнічної

бази;

моральне

і

фізичне

зношення

основних

фондів,

що

використовувалися протягом тривалого періоду; незацікавленість керівників і
працівників проводити модернізацію тваринництва. Означене коло існуючих
проблем у першу чергу потребує налагодження на тваринницьких підприємствах
фінансової і інвестиційно-інноваційної діяльності з метою забезпечення їм
ефективного функціонування у складних ринкових умовах господарювання.
3. Доведено, що у даний час фінансове забезпечення діяльності підприємств
здійснюється переважно у таких взаємопов‘язаних формах, як самофінансування,
кредитування, бюджетне фінансування. А тому формування фінансових ресурсів
підприємств необхідно здійснювати за рахунок їхніх грошових надходжень і
доходів, коштів засновників і інвесторів, залучених коштів з фінансовокредитного ринку. В основному фінансове забезпечення повинно покладатися на
власні кошти підприємств, а державі належить брати активну участь у
інтенсифікації створення інвестиційної індустрії, яка б співпрацювала з
підприємствами, що впроваджують модернізацію на інноваційній основі.
Вважаємо, що розв‘язанню проблеми фінансового забезпечення модернізації
тваринницьких підприємств сприятиме удосконалення методів і прийомів, які
можуть

бути

використані

у

фінансових

механізмах:

самофінансування,

самоокупності, фінансової відповідальності, ціноутворення, державної фінансової
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підтримки, пільгове оподаткування і кредитування, фінансовий лізинг і
страхування.
4. Доцільно збільшити дотації на реалізовану тваринницьку продукцію
високої якості, ураховуючи при цьому можливості і умови її виробництва у
кожному регіоні країни, продовжувати виконувати заходи щодо компенсації
підприємствам частини витрат на придбання племінних тварин, селекційну
роботу, а також надавати фіксовані субсидії тим господарствам, які відтворюють
поголів‘я рідкісних і високопродуктивних порід сільськогосподарських тварин і
птиці.
5. Дослідження показали, що інвестиційна діяльність є важливою складовою
економічної модернізації і прискорення ефективного розвитку тваринництва.
Однак, до цих пір в аграрних підприємствах можна спостерігати недосконалість
процесу освоєння інвестицій із-за їхньої невизначеності і низької інноваційної
активності, неможливості комплексного впровадження при незначних темпах
інвестування переоснащення виробництва.

Зважаючи на те, що інвестиції є

ефективним засобом, котрий дає тваринництву можливість подолати відставання
у своєму розвитку, то їх необхідно першочергово спрямувати на інноваційні
процеси у його основних галузях з тією метою, щоб забезпечити покращення
економічних показників господарської діяльності і доходів сільського населення.
6. Вважаємо, що цілеспрямоване і раціональне використання інвестицій
дасть можливість провести структуризацію генетичного і виробничого потенціалу
підприємств, ефективно використовувати науково-технічний потенціал при
модернізації виробництва, впровадженні нових продуктів і новітніх технологій з
метою

переоснащення

технологічних

процесів

для

виготовлення

конкурентоспроможної інноваційної продукції тваринництва і реалізації її на
внутрішньому і зовнішньому ринках.
7. Вважаємо за необхідне вказати основні напрями здійснення економічної
модернізації і подальшого інтенсивного розвитку тваринництва: накопичення
внутрішніх інвестиційних ресурсів і раціональне їхнє використання, урахування
регіональних і галузевих особливостей при залученні та розподілі різних видів
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інвестицій, впровадження найбільш прийнятних і пріоритетних інвестиційних і
інноваційних проектів, стимулювання регіональних програм по широкому
залученню приватних інвестицій і наукових інноваційних розробок, страхування
інвестицій від некомерційних ризиків, розширення можливостей безпосередньої
участі іноземних інвесторів у здійсненні модернізації виробничих процесів в
тваринництві, організація державного контролю за дотриманням умов і вимог
інвестиційного законодавства.
Результати дослідження опубліковані автором у таких джерелах [131, 135,
136, 137, 141, 149, 160, 161, 162, 164, 165, 166].
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РОЗДІЛ 5
НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА
5.1. Інновації у підвищенні ефективності модернізаційних процесів у
тваринництві
Критичний стан у ефективному розвитку тваринництва (скорочення
поголів'я

сільськогосподарських

тварин

і

птиці,

руйнація

позитивних

характеристик генетичного і виробничого потенціалу, значне зниження темпів
виробництва тваринницької продукції, загострення конкуренції між вітчизняними
і закордонними товаровиробниками щодо покращення її якості) вимагає
негайного налагодження інвестиційно-інноваційних процесів в усіх галузях
тваринництва. Водночас рівень господарювання тваринницьких підприємств і
їхнє налаштування на впровадження нововведень в основному залежить від стану
інноваційної активності, яка знаходиться у прямій залежності від відповідного
фінансового забезпечення [165, 166].
Можливість проведення економічної модернізації і підвищення рівня
конкурентоспроможності тваринницьких підприємств на інноваційних засадах в
основному визначається здатністю до нововведень і безпосередньо залежить від
оптимального співвідношення джерел фінансування їхнього інноваційного
розвитку. Натомість у даний час важливого значення набуває інноваційне
відновлення (із-за фізичного зносу виробничого обладнання), розширення і
збільшення кількості сучасних фермських машин, устаткування і технологій
виробництва тваринницької продукції. Водночас інноваційна діяльність (рівень
активності якої щорічно знижується) потребує мобілізації вільних коштів
підприємств і постійного вкладення їх у ефективне забезпечення цих важливих
процесів відповідно до розроблених на підприємствах заходів інноваційної
стратегії і програм [137,141,163 ].
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Фінансове

забезпечення

інноваційного

розвитку

тваринницьких

підприємств спонукає здійснювати пошук нових наукових підходів, методів і
механізмів, що визначають їхню стратегічну спрямованість на інноваційні
перетворення у галузях тваринництва і забезпечують його конкурентні переваги
на внутрішньому і зовнішньому ринках. Це зумовлює необхідність установити
важливість власних, але пріоритетних джерел (прибуток, амортизація, додаткові
внески в уставний фонд, розміщення цінних паперів на вторинному ринку, кошти
від емісії цінних паперів, яка здійснюється емітентами з метою формування і
зміни первинного статутного капіталу, залучення позикових і не позикових
інвестицій і ін.) забезпечення інноваційного розвитку тваринництва [282].
Означене коло проблем потребує прийняття кардинальних рішень по
виведенню його на належний рівень розвитку протягом найближчих 5-7 років.
Ефективна економічна модернізація тваринництва можлива не тільки за рахунок
існуючих тваринницьких підприємств, але й шляхом впровадження дієвих
інноваційних рішень. Зазначимо, що реконструкція тваринницьких підприємств
дозволяє

лише

тимчасово

вирішувати

продовольчу

програму,

оскільки

направлена на підтримку існуючого стану виробництва продуктів харчування
тваринного походження із незначним його ростом в кількісному і якісному вимірі.
Модернізація вимагає значно більше як матеріальних, так і інтелектуальних
витрат. Проте остання дає можливість кардинально переламати ситуацію на
користь

довготривалого

сталого

і

ефективного

функціонування

галузі

тваринництва.
Насамперед, при впровадженні інноваційних рішень необхідно провести
моніторинг досвіду країн з розвинутим тваринництвом, прийняти до уваги
досягнуті успіхи і практичні напрацювання науково-дослідних установ України.
Вибір перспективної технології утримання тварин і птиці необхідно оцінювати з
точок зору створення сприятливих умов для реалізації генетичного потенціалу
тварин (мікроклімат, мінімізація кормових, технологічних, зорових, звукових і
інших видів стресів), зменшення витрат праці при обслуговуванні тварин,
можливість

отримання

якісної

продукції,

простота

обслуговування

як
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індивідуальної тварини, так і групи, створення умов для проведення ветеринарносанітарних робіт. І лише після цього рекомендувати найбільш пріоритетні
інноваційні технології, організаційні і технічні рішення до впровадження при
розробці

типових

проектів

тваринницьких

підприємств

з

обов‘язковим

урахуванням природно-кліматичних і господарських умов регіонів. Інноваційні
рішення передбачають системний підхід до визначення основних пріоритетних
напрямів функціонування і розвитку тваринницьких підприємств (рис. 5.1).
Напрями впровадження
інноваційних рішень
Високопродуктивне
поголів‘я тварин і птиці
Якісно підготовлені у
потрібній кількості
корми
Технології утримання
тварин і птиці
Фермські машини і
обладнання
Об‘ємно-планувальні
вирішення
тваринницьких
приміщень
Санітарно-ветеринарні
технології
Кваліфікований і
мотивований персонал

Вплив інноваційних рішень на
ефективність економічної
модернізації тваринництва
Підвищення реалізації
генетичного потенціалу тварин
і птиці
Підвищення якості
тваринницької продукції
Зменшення затрат праці на
одиницю продукції
Зменшення собівартості
продукції тваринництва
Збільшення термінів
використання тварин (молочне
стадо і маточне поголів‘я)
Зменшення забруднення
навколишнього природного
середовища

Рис. 5.1. Напрями впровадження інноваційних рішень та їхній вплив на
ефективність модернізації тваринництва (авторська розробка)
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Безсумнівно, найбільш важливим інноваційним рішенням є виведення
високопродуктивних тварин, стійких до стресових ситуацій і адаптованих до
кліматичних умов та місцевої кормової бази. З цією метою необхідно використати
рекомендації вітчизняних вчених і цілеспрямовано створювати племінні
підприємства у кожній природно-кліматичній зоні України.
Якщо урахувати, що найбільша питома вага серед економічних показників
тваринництва [306] припадає на збалансованість і якість кормів, то цей напрям
також потребує прийняття інноваційних рішень по використанню прогресивних
технологій при заготівлі, переробці і зберіганні кормів. Остання обставина
особливо важлива, оскільки потреба в кормах існує на протязі майже 200 днів, але
у цей період немає можливості використовувати свіжу вегетативну масу
рослинного походження.
Налагодження інноваційних процесів сприяє значному покращенню
інноваційних можливостей підприємств [341]. Сучасні інноваційні проекти, які
стосуються утримання тварин і птиці, передбачають стандартизацію систем і
способів обслуговування поголів‘я, впровадження у виробництво прогресивних
мало

витратних

технологій,

гнучких

виробничих

систем

(технологічне

обладнання з програмним керуванням, роботизовані комплекси) для забезпечення
комфортних умов та більш повної реалізації генетичного потенціалу.
Встановлено, що на ритмічність, якість і собівартість виробництва продукції
тваринництва впливає досконалість фермської техніки, її злагоджена робота,
надійність і довговічність. Функціонування техніки у виробничих процесах не
повинно шкодити здоров‘ю тварин, але повинно мінімізувати енергетичні
витрати, затрати на технічне обслуговування та ремонт.
Впровадження інноваційних технологій в об‘ємно-планувальні рішення у
тваринницьких приміщеннях і за їхніми межами дозволяє суттєво скорочувати
витрати праці при обслуговуванні тварин, ефективно використовувати площу
приміщень і створювати тут оптимальний мікроклімат, мінімізувати вплив
стресових факторів на продуктивність поголів‘я, зменшувати собівартість і
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підвищувати продуктивність сільськогосподарських тварин і, тим самим,
забезпечити належний рівень продовольчої безпеки.
Наразі ефективність економічної модернізації тваринництва в значній мірі
залежить від кваліфікації обслуговуючого персоналу, оскільки він є пов‘язуючим
елементом між фермською технікою, біологічною системою (тваринами),
сучасними технологіями, кормовими і технічними ресурсами. Тому фермські
спеціалісти повинні добре володіти взаємозв‘язками між різними елементами
виробництва, постійно знаходитися в пошуку інноваційних підходів і методів до
вирішення існуючих проблем при виробництві продукції тваринництва.
Впроваджуючи

інтенсивні

технології

на

тваринницьких

фермах

сільськогосподарських підприємств можна забезпечити у 1,5-2 рази вищу
продуктивність сільськогосподарських тварин, особливо у молочному скотарстві.
В останні роки помітно активізувалися інноваційні процеси у економічно
стійких сільськогосподарських підприємствах, які не обмежують себе у
фінансових ресурсах, мають міцні зв‘язки з розробниками інновацій у межах
кожного регіону. А тому вони активно впроваджують пріоритетні інноваційні
розробки, що знаходяться в інформаційній базі нововведень і стосуються системи
виведення і розведення нових порід високопродуктивних тварин і птиці,
використання ресурсозберігаючих технологій виробництва продукції, підвищення
продуктивності біологічного потенціалу, покращення формування системи
кормовиробництва, використання кормових ресурсів і модернізації виробничих
процесів.
Зокрема, за період з 2010р. по 2016р. частка власних коштів у загальних
витратах,

що

спрямовувалися

на

фінансування

інноваційної

діяльності

підприємств збільшилася з 59,4 до 87,2%. Однак, у більшості випадків лише
великі господарства мали змогу освоювати техніко-технологічні інновації,
оскільки у їхньому розпорядженні була достатня кількість власних грошових
коштів у порівнянні з малими підприємствами. Водночас інші підприємства, які
мають у своєму розпорядженні незначні розміри грошових коштів і потребують
державної підтримки, в основному надають перевагу найбільш ефективним
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інноваційним розробкам, які сприяють покращенню складу племінного поголів'я
худоби і птиці та системі їхнього утримання і годівлі. Інновації дають можливість
малим підприємствам добитися конкурентних переваг на ринку і виконати
поставлені основні завдання, які стосуються забезпечення споживачів продукцією
більш високої якості бажано за прийнятну ціну і при мінімальних витратах
виробництва. У даному випадку такі підприємства стараються забезпечити
порівняно

високу

результативність

інноваційної

діяльності.

На

малих

підприємствах, які орієнтуються на конкретні, але ефективні інновації, частка
інноваційної продукції у загальному обсязі відвантаженої (за даними вибіркового
обстеження) коливалася у межах 35…40% і у 1,5-2 рази перевищувала цей
показник у великих і середніх підприємствах.
Інновації відіграють важливу роль не тільки у відтворювальному процесі і
ефективному

використанні

сільськогосподарської

техніки

[115],

але

й

модернізації генетичного потенціалу і виробничих процесів при виробництві
нових видів продукції з використанням зарубіжних і сучасних вітчизняних зразків
фермської техніки та обладнання. Окрім цього інновації забезпечують ефективне
функціонування тваринництва на фоні процесу сільського розвитку ˮ …за якого
забезпечується гармонійний соціоекономічний розвиток сільської місцевості на
основі самоорганізації сільських громад…ˮ [33, с.70].
У більшості випадків інновації виступають важливим поштовхом до
здійснення радикальних модернізаційних перетворень, оскільки сприяють
забезпеченню зростання економічних показників у розвитку тваринництва. Будь
яка інновація характеризує кінцевий результат від впровадження сучасних
фермських машин і обладнання, удосконалення організації і технології
виробництва
тваринництва.

нових

видів

У

сучасних

продукції,
ринкових

модернізації
умовах

виробничих

процесів

господарювання

основою

функціонування тваринництва повинна бути інноваційна модель його розвитку
(рис. 5.2). Отже, у інноваційну модель входять ті важливі елементи, які базуються
на

техніко-технологічному

переоснащенні

тваринницьких

ферм

і

свинокомплексів, збереженні виробничих ресурсів, використанні сучасних, але
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загальновизнаних технологій, конкурентоспроможній продукції на внутрішньому
і зовнішньому ринках.
Державна підтримка і
регулювання
інноваційних розробок

Формування різних
видів інноваційних
ресурсів
Основні елементи
інноваційної моделі
тваринництва

Ринкова
інфраструктура
інновацій

Формування
наукового
інтелектуального
потенціалу

Впровадження і
ефективне
використання
інновацій

Рис. 5.2. Структурні елементи інноваційної моделі
тваринництва (авторська розробка)
Опанувати

здійснення

усіх

цих

процесів

можливо

при

наявності

інтелектуальних знань про ефективність існуючих інноваційних розробок, які
можуть бути використані у цій сфері діяльності.
Зазвичай, організація інноваційного процесу у тваринництві полягає у
розробці комплексу заходів, пов‘язаних з проведенням наукових досліджень щодо
створення і розвитку інноваційних продуктів, які після вдалого освоєння
забезпечать зниження виробничих витрат на виробництво якісної продукції,
підвищення її конкурентоспроможних параметрів, отримання максимальних
доходів тваринницькими підприємствами.
Посилення впливу ринкових процесів і мала відчутність державної
підтримки підприємств спонукають до проведення об‘єктивно необхідної
економічної

модернізації

з

метою

створення

інноваційного

конкурентоспроможного тваринництва. А тому забезпечити інтенсивний розвиток
тваринництва можливо тільки на основі впровадження нововвелень. Інноваційна
діяльність відіграє важливу роль у проведенні економічної модернізації і розвитку
тваринництва,

оскільки

сприяє

забезпеченню

продовольчої безпеки

та
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нарощуванню ресурсного потенціалу. Її можна визначити, як сукупність заходів і
послідовно

виконуваних

дій,

направлених

на

удосконалення

організації

виробництва якісної тваринницької продукції, зростання продуктивності праці,
максимізацію

доходів,

шляхом

впровадження

індустріальних

технологій,

використання наукових досягнень і розробок, новаторського виробничого досвіду
для забезпечення модернізації тваринництва.
Виявлено, що інноваційна діяльність тваринництва віддзеркалює сукупність
послідовно здійснюваних дій, що забезпечують виробництво нової або ж
покращеної тваринницької продукції за рахунок цілеспрямованого використання
результатів наукових розробок вітчизняних і зарубіжних вчених, досягнень
передового виробничого досвіду та модернізації виробництва. У даному випадку
наукові дослідження, проведені у тваринництві, виступають важливим джерелом
впровадження нововведень на підприємствах.
Проведені

соціологічні

дослідження

(додатки

А,

Б,

Ш)

на
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підприємствах (додаток Ш1) окремих областей (Вінницька, Хмельницька,
Чернівецька, Черкаська) дозволили виявити основні чинники, які негативно
впливають на стан інноваційної діяльності у тваринництві (табл. 5.1).
Таблиця 5.1
Структура основних чинників, впливаючих на стан інноваційної діяльності у
тваринництві сільськогосподарських підприємств України, 2016р.
Чинники
Усього
Немає можливостей і власних грошових коштів
Бажаною було б державна допомога
Неможливість отримати кредит
Незацікавленість у впровадженні інновацій
Низький рівень конкурентоспроможності
підприємства на ринку інновацій
Відсутність цікавих і економічно вигідних
інноваційних проектів
Висока вартість інноваційних продуктів
Інші
Джерело: за даними вибіркового опитування

Число
отриманих
відповідей, од.
2758
720
483
204
157

У % до
підсумку
100
26,1
17,5
7,4
5,7

99

3,6

427

15,5

645
23

23,4
0,8
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Зауважимо,

що

оцінка

отриманих

результатів

не

може

повністю

віддзеркалювати стан справ у цій галузі в усіх підприємствах (можуть бути різні
за розміром, рівнем прибутковості і інноваційної активності) України, оскільки
респонденти (ураховуючи їхні статевовікові категорії, вид діяльності, стаж
роботи) можуть мати різні і навіть непередбачувані точки зору. Проте загальні
тенденції у розвитку інноваційної діяльності усе ж таки спостерігаються.
Зокрема, основною причиною, що занижує рівень інноваційної діяльності,
опитувані вважають відсутність власних грошових коштів і державної підтримки,
високу вартість інноваційних продуктів та відсутність цікавих і порівняно
дешевих інноваційних продуктів. У якості інших чинників було названо
відсутність часу, бажання і невпевненість займатися цією діяльністю та велика
відповідальність з її кінцеві результати.
Вважаємо, що на розвиток інноваційної діяльності впливають:
специфічні особливості розвитку інноваційної діяльності у тваринництві;
дієвість чинників (ринкові відносини, конкуренція, взаємозв‘язок науки з
виробництвом, мотивація трудової і виробничої діяльності, професіоналізм
керівників підприємств) зовнішнього середовища;
стан внутрішнього середовища (наявність

фінансових,

матеріально-

технічних ресурсів, зацікавленість працівників у застосуванні прогресивних
технологій виробництва продукції і підвищенні продуктивності праці).
Стан впровадження інноваційних проектів у тваринництво характеризує
рівень інноваційної активності сільськогосподарських підприємств зниження якої
призводить до поступового старіння фермських машин і обладнання, основних
засобів, байдужого відношення до впровадження прогресивних технологій.
Усе це у свою чергу викликає збільшення виробничих витрат на
виробництво тваринницької продукції, зниження її конкурентоспроможності і
прибутковості. Низька інноваційна активність тваринницьких підприємств в
окремих регіонах обумовлюється їхньою техніко-технологічною відсталістю із-за
відсутності коштів на придбання і впровадження інновацій.
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Водночас можливість інвестиційного забезпечення інновацій створює
необхідні умови для інноваційного розвитку галузей тваринництва. Натомість,
якщо постійно надавати увагу активізації інноваційної діяльності, то можна
забезпечити створення належних умов для реалізації довгострокової стратегії
економічної

модернізації

і

формування

ефективного

ринку

продукції

тваринництва.
Для того, щоб покращити інвестиційну активність підприємств слід не
тільки раціонально використовувати внутрішні фінансові джерела, але й
забезпечити вільний доступ вітчизняних і іноземних інвесторів до поточної
науково-технічної інформації стосовно стану виробничої і підприємницької
діяльності у тваринництві. У кінцевому підсумку інвестиційний напрям у
сприятиме

інноваційному

ˮ радикального
інноваційного

розвитку

удосконалення
розвитку

галузі

галузей

потребує
через

тваринництва.
організаційне

побудову

Більше

того,

забезпечення

інтегрованої

ринкової

інфраструктури…ˮ [93, с.23].
Стверджується, що управління інвестиційним забезпеченням нововведень
ускладнюється тим, що завжди необхідно проводити пошук нових джерел
інвестування, розробляти нові схеми та механізми інвестування і забезпечувати
інноваційний розвиток базових галузей навіть за умов дефіциту фінансових
ресурсів [54, с.72].
Як показали результати дослідження стан інноваційної діяльності в
економіці підприємств України за останній період значно покращився (табл.5.2).
За останні роки зросла частка підприємств, які залагодили свою інноваційну
діяльність і відповідно збільшилися витрати на її проведення. Зменшилися лише
витрати на придбання зовнішніх знань (наукових проектів, технологій) і особливо
на інші витрати (підготовка виробництва і працівників для впровадження
інновацій). При цьому фінансування інноваційної діяльності на підприємствах на
94,9% (проти 59,4% у 2010р.) проводилося за рахунок власних коштів, 0,8%

–

державного бюджету, 0,7% – вітчизняних і іноземних інвесторів, кредитів – 2,7% і
0,9% – з інших джерел.
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Таблиця 5.2
Стан інноваційної активності підприємств України
Показники

Частка підприємств,
що займалися
інноваціями, %
Витрати на
інноваційну діяльність,
млн.грн.:
у т.ч. за напрямами:
дослідження і науководослідні розробки
придбання зовнішніх
знань
придбання машин і
обладнання, пов'язаних
з упровадженням
інновацій
інші витрати

2010р.

13,8

2013р. 2014р.

16,8

16,1

2015р.

2016р.

2015р.
до
2010р.,
%

17,3

18,9

5,1 в.п.

8045,5

9562,6 7695,9 13813,7 23229,5

996,4

1638,5 1754,6

141,6

87,0

47,2

2039,5

2457,9

84,9

64,2

288,7

246,7
45,3

5051,7

5546,3 5115,3 11141,3 19829,0

392,5

1855,8

2290,9

47,3

778,8

548,0

878,4

Джерело: [207, с. 85, 92, 95, 98; 280, с. 204, 207]

Зазначимо, що число працівників, задіяних у виконанні наукових
досліджень і розробок у сільськогосподарській галузі, зменшилося на 49,7% (з
14,5 до 7,3 тис.чол.), однак сума дослідницьких витрат на ці види робіт зросла на
20,3% (534,2 до 642,7 млн.грн.) [280, с.204, 207].
Слід зазначити, що у 2016р. найбільше коштів на інноваційну діяльність
витрачалося у Дніпропетровській – 14264,7 млн. грн. (61,4% від загального обсягу
інноваційних витрат), Харківській – 1146,5 млн. грн. (4,9%), Вінницькій – 723,2
млн. 485,8 млн.грн. (2,1%) грн. областях, а найменше – у Рівненській (40,4 млн.
грн.) і Чернівецька (19 млн. грн.) областях. Ці області мають певні переваги у
розподілі частини коштів на здійснення модернізаційних змін на тваринницьких
підприємствах.
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З

метою

підприємств

сприяння

важливо

інвестиційно-іноваційній

забезпечити

стимулювання

активності
процесу

аграрних

модернізації

тваринництва шляхом:
− зваженої податкової політики;
− пільгового кредитування модернізаційних процесів;
− надання цільових дотацій і субсидій;
− налагодження система державних закупівель;
− удосконалення амортизаційних нормативів.
Безперечно, постає необхідність продовження стимулювання інноваційної
активності, яка проявляється у субсидуванні витрат на проведення вченимиаграрниками наукових досліджень, підтримання діяльності науково-технічних
електронних бібліотек з надання послуг стосовно користування інформаційними
мережами і базами даних, активному залученні науково-технічного потенціалу до
здійснення пріоритетних винаходів і розробок, удосконалення інформаційної
інфраструктури науково-дослідних робіт.
З огляду на це, як стверджують вчені, можна швидко і ефективно
трансформувати сільськогосподарське виробництво, що має великий аграрний
потенціал, та забезпечити йому вихід на світовий ринок [196]. При цьому важливо
стимулювати функціонування малих і середніх підприємств, що спеціалізуються
на виробництві тваринницької продукції.
Слід зазначити, що розвиток інноваційної діяльності формує своєрідний
інноваційний процес, котрий відбувається при непередбачуваних і ризикових
умовах, а тому потребує здійснення управління і контролю за його розвитком
відповідними інноваційними структурами. При цьому реалізація інноваційної
моделі буде забезпечувати здійснення інноваційного процесу за такими
ланцюговими етапами (рис.5.3).
Перш, ніж придбати інноваційні продукти для здійснення економічної
модернізації, відповідно до поставлених завдань, необхідно мати про них повну
інформацію і характеристику особливостей їхнього використання. Лише після
цього можна контролювати їхнє впровадження у виробництво, робити оцінку
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проведення модернізації, формувати пропозиції і нові завдання для подальших
інноваційних науково-технологічних змін у галузях тваринництва.
Програмні завдання інноваційного процесу
Вибір інноваційних розробок з наявного
переліку
Контроль впровадження інновацій
Модернізаційний процес
Економічна оцінка отриманих результатів
Пропозиції і розробка заходів
Нові програмні завдання інноваційного процесу
Рис. 5.3. Основні етапи реалізації моделі інноваційного процесу у
тваринництві (авторська розробка)
При цьому важливо сприяти інтеграції виробництва, науки, банківських
організацій з метою забезпечення тваринництву конкурентоспроможності і
прибутковості.
Таким чином, інноваційний процес являє собою систему заходів щодо
проведення комплексу наукових досліджень і нових розробок та є основним
перехідним етапом від традиційних систем ведення тваринництва до тих, які
пов‘язані з модернізацією і впровадженням новітніх технологій виробництва
продукції, розширенням сфери прикладання праці сільського населення та
підвищенням рівня їхнього матеріального забезпечення. Стверджується, що усе
це дозволить знизити імовірність негативних ефектів після впровадження
інновацій [20].
Встановлено,

що

організація

(визначення

мети,

завдань,

функцій,

принципів, інструментів, механізмів) інноваційної діяльності у тваринництві
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знаходиться у прямій залежності від обсягу залучення і раціонального
використання

інвестиційних

ресурсів,

які

повинні

спрямовуватися

на

модернізацію тваринництва і ефективне виробництво конкурентоспроможної
тваринницької продукції з метою підвищення її прибутковості. При цьому
розробка і впровадження стратегії інноваційного розвитку потребує створення
інноваційної системи тваринництва, де особлива роль відводиться інноваційній
інфраструктурі, фінансовому і інформаційному забезпеченні галузі.
Вважаємо, що для забезпечення ефективного формування і функціонування
інноваційних процесів у тваринництві необхідно урахувати їхні найбільш
характерні особливості: наявність фінансових ресурсів; виробництво різних видів
тваринницької продукції та її залежність від складу земельних ресурсів і
продуктивності біологічного потенціалу; виробничі і природно-кліматичні умови
(вирощування кормових культур); обґрунтування потреб у впровадженні
сучасних технологій і підготовці висококваліфікованих спеціалістів; своєчасність
освоєння інновацій.
Широке впровадження інноваційних розробок є першою необхідністю, що
обумовлює

необхідні

умови

для

формування

і

виробництва

якісної

і

конкурентоспроможної тваринницької продукції. Насамперед суттєву увагу слід
надавати інноваційній політиці тваринництва підприємств країни, яка є однією із
основних частин аграрної політики країни, що спрямовується на визначення
основних завдань і стратегічних напрямів динамічного і інноваційного розвитку
тваринництва,

характерні

конкурентоспроможності

зміни
та

у

його

підвищення

галузях

з

метою

ефективності

досягнення
виробництва

тваринницької продукції.
Сформовані результати дослідження дають теоретичне підґрунтя для
висновку, що досягнення стабільного економічного зростання, забезпечення
продовольчої безпеки країни, підвищення якості життя населення залежать від
реалізації

стратегії

інноваційного розвитку тваринництва.

Підприємствам

необхідно залучати інвестиції на проведення будівництва нових і модернізацію
діючих тваринницьких ферм і комплексів, покращити функції механізму
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державної фінансової підтримки, забезпечити рівноцінний паритет цін на
промислову і тваринницьку продукцією.
Стан інноваційного розвитку тваринництва є тим складним механізмом,
котрий безпосередньо впливає на його модернізацію і конкурентоспроможність,
привабливість (за ціною і якістю) тваринницької продукції на внутрішніх і нових
зовнішніх ринках, удосконалення технології і організації її виробництва. Однак
широке впровадження інноваційних досягнень науково-технічного прогресу
повністю залежить від наявності результатів наукових досліджень і розробок, які
відповідають

потребам

тваринництва

і

забезпечують

йому

високу

конкурентоспроможність і прибутковість.
Важливо відмітити, що за період з 2010р. по 2016р. кількість наукових
сільськогосподарських організацій зменшилася з 168 до 132 од., але їхня частка у
загальному числі наукових організацій зросла з 12,9 до 13,5%. При цьому
сільськогосподарські дослідники у їхньому загальному числі складали 7,4%, серед
яких 35,1% жінок. Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних
власними силами сільськогосподарських організацій (підприємств) збільшився з
556,1 до 611,2 млн. грн. або ж на 9,9%.
З‘ясовано, що впровадження аграрних інновацій попередніх років було
направлене в основному на зміни у способах виробництва і перероблення
продовольчої сировини. А тому застосування сучасних біотехнологічних
інновацій сприятиме покращенню товарних потоків тваринницької продукції на
внутрішній і зовнішній продовольчий ринок. Усе це спонукає до розгляду
можливостей покращення управління сучасною інноваційною політикою за
рахунок оптимального поєднання інвестиційних джерел і інноваційних платформ
(попередньо прогнозованих), прискорення періоду впровадження новітніх
технологій

у

взаємопов'язаних

галузях

тваринництва,

забезпечення

результативності нововведень.
Зважаючи на необхідність підвищення стійкості і конкурентоспроможності
тваринництва, при обмежених фінансових можливостях підприємств, необхідно
перш за все налагодити ділові стосунки між виробничниками і розробниками
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інновацій,

провести

наукове

обґрунтування

стратегічних

пріоритетів

інноваційних розробок і оцінити можливості їхнього освоєння (з урахуванням
біологічного потенціалу, виробничих ресурсів і особливостей розвитку регіонів) у
галузях тваринництва.
Насамперед, кожному підприємству слід створити усі необхідні економічні
умови для забезпечення стимулювання інноваційної діяльності у галузях
тваринництва. Для цього необхідно сприяти ефективній діяльності діючих
регіональних закладів освіти і науки, інтенсивно впроваджувати фундаментальні
дослідження вчених у інноваційній сфері, створити умови для функціонування
наукового, освітнього, фінансового, інформаційного і виробничого потенціалу на
сільських територіях.
Визначено, що основними складовими інновацій у тваринництві є нові
породи тварин і птиці високої продуктивності, сучасні біологічні системи
розведення тварин, фермські машини і обладнання по утриманню і догляду за
худобою та птицею, технології виготовлення високопоживних кормів і кормових
добавок, методи оптимального використання кормових ресурсів, ефективні
препарати захисту тварин від різного роду хвороб, технічні засоби для визначення
якісних характеристик продукції, її первинної переробки і зберігання. Адекватну
оцінку необхідності запровадження інновацій рекомендується проводити за
наявністю їхньої новизни, пріоритетністю і результативністю [45, с. 11-22].
Необхідно
прискорюючих
тваринництва,

зазначити,
проведення
вкрай

що

впровадження

економічної
необхідне

для

і

технологічних

інновацій,

технологічної

модернізації

організації

виробництва

конкурентоспроможної тваринницької продукції, яка б відповідала вимогам СОТ.
Позитивним явищем є те, що впродовж останніх років більш сильні
сільськогосподарські підприємства країни активізували інноваційну діяльність за
рахунок розвитку локальних бізнес-інкубаторів. Це сприяло розширенню
напрямів тваринницького підприємництва в сільській місцевості, впровадженню у
тваринництво наукових досягнень, покращенню відтворювальних процесів
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виробництва продукції та результативних показників господарської діяльності, як
показали вибіркові обстеження, у окремих підприємствах регіонів.
Дослідження показали, що інноваційна діяльність інтенсивно проводиться у
виробничих філіях ТОВ СП ˮ Нібулонˮ , які займаються розвитком тваринництва
(худоба української чорно-рябої породи): ˮ ДП ˮ Лідієвськеˮ
область),

ˮ Кам`янець-Подільськаˮ

і

ˮ Мріяˮ

(Миколаївська

(Хмельницька

область),

ˮ Хмільникˮ і ˮ Південний Бугˮ (Вінницька область), а також ˮ Бистрицькаˮ ,
ˮ Чуднівськаˮ і ˮ Романівськаˮ (Житомирська область) та тваринницька ферма
(с. Підпилип‘я, Кам`янець-Подільський район Хмельницька область). Тут
вирощується 2900 голів великої рогатої худоби і 4500 свиней. Зокрема, у ˮ ДП
ˮ Лідієвськеˮ

з Німеччини завезено 140 голів племінного чистопородного

молодняку великої рогатої худоби англерської молочної породи з високими
приростами живої ваги, скоростиглістю і відгодівельною якістю.
Удій на одну корову за закінчену лактацію (305 днів) складає 5500-6000 кг
якісного молока високих параметрів (вміст жиру становить від 4,1 до 4,3%, білка
– 3,0-3,1%, щільність – 1,029-1,031 г/мм3), яке є гарною сировиною для
виробництва твердих сирів. У філіях технологічні процеси виробництва продукції
механізовані, тваринницькі підрозділи обладнані холодильними установками для
тривалого зберігання молока, молокопроводом, забезпечені гарячою водою.
Для збалансування раціонів годівлі за основними поживними речовинами
використовуються
мінеральні

премікси,

добавки,

що

кістково-трав‘яні

забезпечує

гранули,

отримання

високої

білково-вітамінні
продуктивності

сільськогосподарських тварин. Водночас застосування тут простого і надійного у
експлуатації обладнання (УПСМ) для переробки сої забезпечує отримання у 1,5
рази дешевших високоякісних вологих кормів і соєвого молока, яким можна
замінити незбиране молоко, отримавши при цьому зростання (у 2 рази) прибутку
від відгодівлі тварин за рахунок зменшення (на 15-20%) собівартості кормів [189,
с. 127]
Впровадження технологічних інновацій (утримання, повноцінна годівля,
доїння, відновлення генетичного потенціалу) сприяє підвищенню ефективності
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тваринництва (продуктивність худоби вища у 2,5-3 рази, трудові затрати праці
менші у 3-3,8 рази, собівартість виробництва тваринницької продукції – 1,5-2 рази
у порівнянні з іншими господарствами регіонів)
Виробничі

підрозділи

(ВП ˮ Агрофірма

ˮ Шишацька‖

і

Агрофірма

ˮ Гоголеве‖), ТОВ ˮ Агрофірма ім. Довженка‖ Полтавської області дбають про
впровадження у тваринництві інноваційних технологій виробництва продукції.
Молочнотоварний комплекс (обслуговує 1000 голів дійного стада) обладнаний за
інноваційною технологією чеської компанії ˮ Bauer Technics‖, яка дозволяє
підтримувати необхідні параметри мікроклімату у приміщеннях, формувати
оптимальний раціон годівлі при безприв‘язній системі утримання тварин.
Зокрема, застосування малогабаритних комбікормових установок забезпечує
зменшення (у 1,5-2 рази) витрат ручної праці за рахунок пневмозавантаження
сировини і сприяє отриманню комбікормів високої якості. На комплексі є
сучасний

модернізований

доїльний

зал,

розрахований

на

щоразове

обслуговування 40 корів.
Значимими для Чернігівської області є ТОВ ―Агрікор Холдинг‖ (м‘ясне
поголів‘я забезпечує середньодобові прирости майже до одного кілограма) і
сучасний молочний комплекс ДП ˮ Красносільське молоко‖ (на 6,8 тис. корів), де
запроваджені сучасні комплексні інноваційні технології, які супроводжують усі
технологічні процеси від обслуговування тварин до виробництва тваринницької
продукції.

Використовуються

прогресивні

методи

утримання

корів

(безприв‘язний), годівлі (однотипний) і доїння (модернізовані доїльні зали). В
інших господарствах обслуговується 3900 корів (СВК ―Райдуга‖ і ПСП ―Яна
плюс‖ Щорського району, ТОВ ―Крок Агро‖ Ніжинського, ТОВ агрофірма
―Миколаївка‖ і ФГ ―Мрія Агромаш‖ Семенівського району і ін.) теж працюють
доїльні зали, але інноваційні продукти впроваджуються лише частково.
Модернізація галузі тваринництва у ФГ ім. Шевченка (с. Копитків
Здолбунівський район Рівненська область) вважається важливим чинником
підвищення якості продукції. Господарство є племрепродуктором по свинарству
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та племінним заводом з розведення великої рогатої худоби (м‘ясна абердинангуська і молочна чорно-ряба породи).
Інноваційна діяльність цього підприємства і ПСП ―Хлібороб‖ заснована на
заходах презентованого інноваційного проекту ―Реконструкція молочної ферми з
впровадженням технології сучасного енергозберігаючого доїльного залу типу
―Паралель‖ (італійської компанії ―Milkline‖), що передбачає доїння корів у
доїльному залі (при безприв‘язному утриманні корів), облік видоєного молока від
кожної корови, транспортування його по молокопроводу, виведення з-під
вакууму, фільтрацію і транспортування молока у місткість для зберігання.
Продуктивність доїльної установки складає 118 корів за одну годину, затрати
праці на доїння 100 корів складають 1,91 люд.-год. Такі параметри, як і багато
інших, покращують якість молока (перша група, загальне бактеріальне
обсіменіння

складає

59

тис.шт/см3),

забезпечують

збільшення

обсягів

виробництва продукції у 2,7 рази, зниження трудових витрат у 3,8 рази.
На підприємствах СГПП ―Маяк‖ і ―Случ‖ (Березнівський район), які є
племінними заводами з вирощування великої рогатої худоби молочної
продуктивності, також надають перевагу впровадженню інноваційних технологій
утримання тварин, підготовці якісних кормів (собівартість одного центнера
кормових одиниць складає до 95грн.), забезпечення оптимальної роботи доїльних
залів і раціонального використання холодильних камер. У результаті виробництво
валової продукції на одного працівника, зайнятого у тваринництві, складає
14,5тис. грн. Зараз на молочних комплексах і тваринницьких фермах
сільськогосподарських підприємств області функціонує 42 модернізованих
доїльних залів проти п‘яти у 2005р., де виробляється до 40% (за результатами
опитування керівників господарств) молока середнього і вищого ґатунків.
Цікавим є інноваційний проект, впроваджений у дослідному господарстві
ВАТ ˮ Уманьферммашˮ

Уманського району Черкаської області, котрий дав

можливість впровадити обладнання власного виробництва для відгодівлі свиней,
що функціонує за технологією ˮ шведського столаˮ з вільним пересуванням,
відпочинком і годівлею (з використанням самогодівниць) тварин (20-60 голів) на
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відведеній платформі. Використовується обладнання для напування (соскові
напувалки), видалення гною (щілинна підлога) з 95% чистотою прибирання та
створення належного мікроклімату (системи вентиляції та обігріву приміщень).
У господарствах Вінницької області особлива увага надається розведенню
племінного (забезпечує високу продуктивність) поголів‘я великої рогатої худоби.
Тут функціонують 22 племінних заводи і 19 племінних репродукторів, які
займаються розведенням худоби такої породи, як українська чорно-ряба і
червоно-ряба молочна, симентальська, англерська і поліська м‘ясна. У середньому
за 2016 рік середній надій молока на корову по племінних господарствах складав
6500 кг. Окремим підприємствам комплексна технологічна модернізація за рядом
впроваджених інноваційних проектів дала можливість забезпечити значно більшу
продуктивність корів: ПОСП ˮ Нападівськеˮ Калинівського району (9230 кг), ПП
ˮ Юхимівськеˮ

Шаргородського району (9066

кг),

СТОВ

ˮ Писарівкаˮ

Ямпільського району (8462кг), Липовецька філія ПрАТ ˮ Зернопродукт МХПˮ
(8230 кг) і більше 7 тис.кг молока на одну корову надоїли шість племінних
господарств. У господарствах впроваджені сучасні інноваційні технології
утримання (безпідстилкове, безприв'язне) тварин і доїння корів у доїльних залах.
У розпорядженні області племінні репродуктори з розведення овець
асканійської

і

коней

російської

рисистої

породи

та

три

племінних

птахорепродуктори. Розведенням свиней породи велика біла, п‘єтрен, ландрас,
червона біло-пояса займається три племінних заводи і два племінних
репродуктори. У цих галузях інноваційні технології дозволяють у повній мірі
реалізувати ефект масштабів виробництва, здійснюючи одночасно ефективний
контроль і управління технологічними процесами.
Значної уваги надають відтворенню поголів‘я у свинарстві і ефективно
розвиваються на інноваційній основі племінні репродуктори ППАФ ˮ Хлібодарˮ і
ДП ˮ Маліцький Агроˮ

Миколаївської області. Лише за минулий рік вони

збільшили кількість поросят відповідно на 1569 і 563 голови.
Плідно працюють підприємства ˮ АК Груп-агроˮ

у галузі свинарства

Київської області, серед яких виробництвом свинарської продукції займаються
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ТОВ ˮ Агро-картельˮ і TОВ ˮ СГТ Співдружністьˮ , а комерційну діяльність
проводить ТОВ ˮ РГК Адамантˮ . Названі підприємства отримують найкращі
результати, завдячуючи модернізації виробничих процесів і прогресивним
інноваційним технологіям по годівлі (індивідуальні і кругові самогодівниці),
утриманню (станки для свиноматок, групові станки для маточного поголів‘я і
молодняку), видалення гною (скребкові транспортери, щілинні підлоги) та
догляду за тваринами (вентиляційні установки, обладнання для підігріву і подачі
свіжого повітря у приміщення). використання прогресивних технологій сприяє
збільшенню (у 3-3,5 рази) виробництва якісної свинини, зниженню (майже у 3
рази) трудомісткості і собівартості (у 2,5-3 рази) одиниці виробленої продукції
порівняно із іншими підприємствами цих регіонів.
Запропонований методичний підхід до дослідження стану розвитку
інноваційної діяльності [136] дав можливість поглибити
процесів

у

сільськогосподарських

підприємствах

вивчення інноваційних
Хмельницької

області.

Інформаційний масив респондентів формувався на рівні районних управлінь
державної статистики за отриманими результатами опитування економічно
сильних середніх і великих тваринницьких підприємств, у яких спостерігався
порівняно високий рівень фінансово-господарської діяльності, яка у змозі
забезпечити

упровадження

інновацій

з

метою

здійснення

економічної

модернізації виробничих процесів у тваринництві.
Відповідно були розроблені бланки та анкети і за сприянням головного
обласного управління статистики проведено (2013-2015рр.) вибіркове обстеження
тваринницьких підприємств області (табл. 5.3). У результаті можна побачити, що
число інноваційно-активних підприємств незначно зросло у порівнянні з тими, які
займалися впровадженням інноваційних продуктів, частка яких збільшилася за
цей період з 58,2 до 72,7%. При цьому у 3,4 рази зросла кількість підприємств
інноваційні розробки яких фінансувалися за рахунок власних грошових коштів.
Безсумнівно, проведене у регіонах вибіркове соціологічне обстеження
господарств (різної спеціалізації, форм власності, розмірів) не в змозі бути
претендентом

на

високий

рівень

репрезентативності,

однак

може

375

екстраполюватися на значну сукупність підприємств, оскільки дає повне уявлення
про стан економічної модернізації і інвестиційно-інноваційної діяльності на
тваринницьких підприємствах.
Таблиця 5.3
Розподіл тваринницьких підприємств за інноваційною активністю і
джерелами фінансування інноваційних продуктів
Показники
Кількість, од.:
підприємств, здатних займатися
інноваційною діяльністю
підприємств, що впроваджували
інновації
з них за рахунок:
власних грошових коштів
державного бюджету
місцевих бюджетів
позабюджетних фондів
вітчизняних інвесторів
іноземних інвесторів
кредитів
інших джерел

2013р.

2014р.

2015р.

2015р. до
2013р.,%

122

131

143

117,2

71

87

104

146,5

24
9
5

55
12
2
1
3
1
11
2

82
7

341,7
77,8
66,7
40,0
38,1
75,0

3
5
21
4

2
2
8
3

Джерело: за даними вибіркового обстеження

Можна констатувати той факт, що стан модернізації виробничих процесів
не зовсім задовільний, оскільки він не підтримується і не регулюється державою.
Спостерігається обмеженість у використанні інноваційних досягнень
(відсутність джерел необхідної інформації), впровадженні інноваційних розробок
і прогресивних технологій. Усе це спонукає до посилення співпраці наукових
інститутів і університетів з тваринницькими підприємствами стосовно проведення
модернізаційних змін і впровадження інновацій.
Розглянемо рівень розподілу тваринницьких підприємств, які були
згруповані за обсягами і джерелами фінансування інноваційної діяльності (табл.
5.4).
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Таблиця 5.4
Джерела розподілу обсягів фінансування інноваційної діяльності
тваринницьких підприємств Хмельницької області
2013р.

2014р.

2015р.

78383,3

70466,3

95595,6

у % до
підсумку
100

власних грошових коштів

12458,4

47734,5

83894,2

87,8

державного бюджету

3902,4

3717,6

1893,5

2,0

54,1

18,6

-

-

позабюджетних фондів

-

8,4

-

-

вітчизняних інвесторів

2785,8

2446,8

1253,0

1,3

іноземних інвесторів

389,0

36,7

111,8

0,1

кредитів

57229,2

16107,3

7767,2

8,1

інших джерел

1564,4

396,4

675,9

0,7

Назва джерела
Загальний обсяг фінансування за
рахунок, тис.грн.:

місцевих бюджетів

Джерело: за даними вибіркового обстеження підприємств

Розрахунки показали, що у структурі загального обсягу фінансування
інноваційної діяльності найбільша частка (87,8%) припадає на власні грошові
кошти підприємств і банківські кредити, хоча їхній розмір щорічно знижується.
При цьому розмір фінансування інновацій з державного бюджету у розрахунку на
одне господарство зменшився з 433,6 до 270,5 тис. грн. або на 37,6%, вітчизняних
інвесторів – з 928,6 до 626,5 тис. грн. (на 32,5%), іноземних інвесторів – з 77,8 до
55,9 тис. грн. (на 28,1%), кредитів банків – з 2725,2 до 970,9 тис. грн. або на
64,4%. Усе це характеризує ситуацію, коли більш стійкіші господарства за свій
власний рахунок фінансують свої нововведення, що не під силу менш фінансово
стійким та неплатоспроможним.
У таких випадках особливо важливо забезпечити науково-інноваційну
привабливість усіх без винятку підприємств (характеризує сукупність технікотехнологічних, соціальних, екологічних, фінансово-економічних пріоритетних
параметрів),

яка

дасть

можливість

модернізувати

виробничі

процеси,
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стабілізувати стан функціонування тваринництва та ефективність виробництва
інноваційних видів продукції.
Зазначимо, що у період здійснення ринкових трансформацій відбулися
характерні, руйнівні зміни не тільки у виробничій, але й науковій діяльності.
Зокрема, більшість тваринницьких галузей призупинили свою діяльність, а деякі з
них зовсім розпалися із-за ліквідації сільськогосподарських підприємств. У
результаті у спеціалістів зменшився рівень зацікавленості у залученні інвестицій
для проведення модернізації тваринництва і використанні тут інноваційних
технологій. Водночас відпала потреба у підготовці кваліфікованих кадрів для
сільського

господарства

у

галузевих

навчальних

(більшість

з

них

перепрофілювалися, стали комерційними) і наукових закладах (скоротилося число
науковців,
Вважаємо, що зараз для забезпечення інтенсивного розвитку галузей
тваринництва система аграрної світи повинна займатися проведенням наукових
досліджень і впроваджувати ті науково - інноваційні розробки вітчизняних
вчених-аграрників, які користуються попитом у тваринників, але потребують
найменших економічних витрат.
У даний час велике значення для науковців має проблема поглибленого
дослідження технологій біотехнологічного розведення худоби на інноваційній
основі. Вивчення біологічної повноцінності кріоконсервованого сексірованого
матеріалу биків дає можливість забезпечити ефективне його використання для
штучного осіменіння корів і телиць при строгому дотриманні зооветеринарних
вимог.
Такого роду технологія дозволяє створювати генетичні банки з метою
зберігання еталонно-елітного генетичного матеріалу, котрий при потребі можна
використовувати для розведення високопродуктивної худоби і покращення її
біологічних характеристик. Наразі у кожному регіоні України доцільно створити
сучасного типу регіональний генетичний центр для зберігання біологічного
потенціалу, організації штучного запліднення корів і телиць на основі тендерної
селекції сексірованного матеріалу.
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Про досягнуті результати діяльності у тваринництві можна судити по
максимально досягнутому рівні прибутку (75-80%) в основу якого покладено
науково-фундаментальні дослідження і розроблено заходи щодо доцільності
впровадження

нововведень

у

виробництво.

Проведення

досліджень

дає

можливість отримати вітчизняні інноваційні продукти і спрямувати їх у
тваринництво, або ж організувати закупівлю закордонної фермської техніки і
новітніх технологій.
Безперечно, для здобуття практичного досвіду освоєння і використання
розробок у тваринництві підприємствам необхідно мати у своєму розпорядженні
висококваліфіковані кадри. Підготовка наукового кваліфікованого потенціалу
(кандидати і доктори наук) здійснюється вищими навчальними закладами
третього і четвертого рівнів акредитації та науковими установами.
Однак, чисельність аспірантів за галузями наук зменшилася з 2010р. по
2016р. (сільськогосподарські – на 38%, економічні – на 51,4%), а кількість
сільськогосподарських організацій, які виконували наукові та науково-технічні
роботи

скоротилася

на

31,4%.

Загальна

чисельність

працівників

сільськогосподарських організацій, які виконували наукові та науково-технічні
роботи у межах основної діяльності зменшилася на 46,4%, ветеринарних – на
26,7%.
При цьому число дослідників основної діяльності скоротилося на 17,8%, а у
ветеринарній діяльності – на 21% [207, с. 18, 21, 22]. Спостерігається
закономірність зменшення (з 2010 по 2016рр.) числа висококваліфікованих кадрів
(докторів на 40,8%, кандидатів наук на 56,7%) від успішної роботи яких залежить
кількість і якість інноваційних розробок (рис. 5.4).
Вважаємо, що значну допомогу у розвитку діяльності на підприємствах
регіонів

країни

можна

висококваліфікованих

отримати

спеціалістів

за

(науково

рахунок
-

залучення

інноваційного

молодих

потенціалу),

підготовлених у закладах аграрної науки та науково-інноваційної інфраструктури,
які

у

змозі

надавати

кваліфіковану

науково-консультативну

допомогу
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працівникам тваринництва у питаннях модернізації і застосування сучасних

тис.осіб

технологій.
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Рис. 5.4. Чисельність виконавців наукових і науково-технічних робіт з
науковими ступенями
Джерело: [207, с.34]

В опануванні виробничниками впроваджених наукових розробок і
принципів інвестиційно-інноваційної роботи велику роль повинна відігравати
програма

екстешн-сервісу,

яка

дає

можливість

забезпечити

отримання

працівниками знань з різних сфер виробничої діяльності і пов‘язати їх з
модернізацією виробничих процесів у галузях тваринництва.
Для забезпечення підприємствам стійких позицій на ринку тваринницької
продукції і підвищення її конкурентоспроможності важливо не тільки постійно
удосконалювати методи і принципи ведення виробничої діяльності, але й
володіти необхідною інформаційною областю знань про нові можливості
розвитку інноваційних систем, стан інвестиційного забезпечення наукомістких
прогресивних технологій та інтенсивне їхнє використання з метою підвищення
рівня ефективного розвитку тваринництва.
Особливо
взаємозв‘язків
інноваційних

важливим
(у частині
продуктів)

питанням
виявлення

між

є

налагодження

потреб

власниками

і

інформаційних

можливостей

аграрних

інновацій

постачання
і

їхніми
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споживачами. Велику допомогу у розв‘язанні цих проблем підприємства можуть
отримати, створивши мережеву базу даних, яка б у будь котрий час надавала
можливість отримати такого роду інформацію: наявність і місце знаходження
продуктів, опис їхніх характеристик, умови продажі і ціна, сфера і термін
використання; вартість модернізації виробничих процесів і експлуатаційні
витрати; контакти і порядок оформлення електронних замовлень.
Варто зазначити, що лише за рахунок підвищення рівня інвестиційно інноваційної активності (посилюється при спільному поєднанні інтересів
тваринницьких підприємств, фінансових організацій, навчальних та дослідних
установ) можна забезпечити перебудову виробничих і бізнес-процесів (на основі
впровадження прогресивних технологій), збільшення обсягів виробництва
інноваційних видів продукції та добитися стабільного розвитку економіки.
Стверджується, що такого роду процеси повинні відбуватися у межах
інвестиційних потреб економіки підприємств стосовно реалізації технологічних
змін і належної мотивації інноваційного підприємництва [279]
Великою популярністю користуються об‘єднання (технопарки, технополіси,
інноваційні центри, бізнес інкубатори), діяльність яких направлена в основному
на

реалізацію

ідей

інноваційного

розвитку

підприємств

[283].

Значну

зацікавленість у науковців викликають технопарки, які сприяють виробництву
високотехнологічної наукоємної продукції [269].
Окрім цього технопарки здатні забезпечити:
- виробництво інноваційної, конкурентоздатної тваринницької продукції;
-

підвищення

ефективності

використання

науково-технологічного

потенціалу при здійсненні модернізації тваринництва;
- впровадження у виробництво інноваційних наукових розробок, новітніх
технологій;
- виконання інвестиційних і інноваційних проектів реконструкції і
побудови сучасних тваринницьких ферм і комплексів.
Вважаємо,

що

покращення

стану

стратегії

розвитку

модернізації

тваринництва і інноваційної діяльності у сільськогосподарських підприємствах
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знаходиться у прямій залежності від:
збільшення розміру інвестиційної підтримки модернізації тваринництва і
інноваційної діяльності;
запровадження екологічно безпечних технологічних процесів виробництва
продукції;
будівництва нових тваринницьких ферм з безприв‘язним утриманням
тварин і застосуванням автоматизованих систем управління стадом;
подальшого розвитку міжнародного наукового і техніко – технологічного
співробітництва;
широкої демонстрації працівникам тваринництва реального стану і ефекту
від процесу модернізації та впровадження інноваційних технологій;
створення належної інфраструктури і своєчасності проведення моніторингу
модернізаційної та інноваційної діяльності;
забезпечення дієвості системи законодавчих матеріалів, регулюючих
модернізаційні і інноваційні процеси.
Отже, важливим і актуальним питанням при здійсненні економічної
модернізації

виробничо-технологічного

процесу

галузей

тваринництва

є

забезпечення існування аграрного інноваційного ринку з потужною науковою,
виробничою базою і інформаційним центром (у розпорядженні якого сучасні
комп‘ютери і інформаційні технології).
Паралельно

з

цим

слід

відновити

темпи

розвитку

вітчизняного

сільськогосподарського машинобудування, яке могло би направити свій науковий
потенціал

і

його розробки

на

реалізацію

технологічних

рішень

щодо

налагодження випуску сучасних фермських машин і обладнання, які не
поступаються закордонним зразкам техніки.
Лише у цьому разі тваринницькі підприємства, наділені інформаційним
багажем знань про інновації і їхню інноваційну структуру, зможуть (при
наявності власних або запозичених коштів) модернізувати основні галузі
тваринництва і сприяти виробництву інноваційних видів продукції без ризику
окупності витрачених коштів.
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5.2. Напрями забезпечення функціонування тваринництва і проведення
економічної модернізації
Слід пам‘ятати, що тваринництво є однією з головних галузей сільського
господарства, але на сьогодні ситуація у цій галузі залишається досить складною
(продовжує скорочуватися, практично в усіх регіонах країни, поголів‘я
сільськогосподарських тварин і птиці, знижується їхня продуктивність і обсяги
виробництва

продукції,

зростає

її

трудомісткість,

зменшується

рівень

привабливості малоприбуткових галузей). Окрім цього спостерігаються певні
невідповідності у модернізаційних процесах, системі ціноутворення і збуту
продукції,

виробництві

і

постачанні

кормів,

послабленні

економічних

взаємозв‘язків між виробниками тваринницької продукції і споживачами
переробних підприємств. Усе це викликає зростання виробничих витрат,
собівартості одиниці продукції при зниженні на неї реалізаційної ціни, поступове
скорочення виробничих потужностей і призупинення своєї виробничої діяльності
та спонукає підприємства до зниження зацікавленості у проведенні економічної
модернізації тваринництва.
Потребують покращення основні положення законодавчої бази, оскільки
тут необхідно значно більше уваги надати модернізації і розвитку галузі
водоплавного птахівництва, вівчарства, передбачити у регіональних програмах
напрями

використання

державної

підтримки

для

відновлення

поголів‘я

високопродуктивного молочного скотарства, розробити заходи по обмеженню
існуючих ризиків від функціонування тваринницьких ферм для довкілля і
здоров‘я сільського населення.
Немало важливу роль для забезпечення населення висококалорійними і
білковими продуктами має розвиток м‘ясного скотарства, яке потребує негайного
підвищення його конкурентоспроможності за рахунок покращення породного
складу м‘ясних видів тварин, розробки і впровадження інтенсивних технологій
вирощування тварин і птиці, залучення інвестицій для реалізації нововведень і
заходів економічної модернізації виробництва.

383

Окреслені цілі потребують особливу увагу надати таким стратегічним
пріоритетним

напрямам:

стабільній

державній

підтримці

модернізації

(запровадження системи індикаторів фінансування) розвитку молочного та
м‘ясного

скотарства,

ресурсоощадності,

залученню

удосконаленню

різних

видів

породного

інвестицій,

складу

тварин

забезпеченню
і

системи

ціноутворення, дотриманню вимог світових стандартів до якості виробництва
продукції за рахунок удосконалення системи сертифікації і стандартизації та
впровадженню

інноваційно-інтенсивних

технологій

вирощування

сільськогосподарських тварин.
Однією із важливих причин зниження обсягів тваринницької продукції є
відсутність налагодженої системи і способів утримання тварин, незадовільний
стан кормової бази, незбалансовані за поживними речовинами кормові раціони і
відповідно низький рівень організації годівлі сільськогосподарських тварин та
птиці [139]. Проведені вибіркові дослідження показали, що значення кормів і
кормовиробництва для галузі є досить значним, оскільки від ефективності
виробництва, безпечності та якості кормових ресурсів залежить відродження і
сучасний стан розвитку тваринництва та підвищення продуктивних можливостей
сільськогосподарських тварин і птиці. Зокрема, на поставлене працівникам
тваринництва запитання ˮ Який стан кормової бази у тваринництві Вашого
підприємства?ˮ

11,5% респондентів відмітили, що дуже хороший, 36,8% –

хороший, 17,3% – поганий, 6,3% –дуже поганий, 28,1% – кормів часто не вистачає
(додаток Б). Отже, для забезпечення ефективного розвитку тваринництва
особливо велике значення мають, і надалі матимуть, збалансовані раціони годівлі,
які повинні розроблятися для кожного виду і групи тварин і птиці та спроможні
приймати участь у модернізаційних процесах, виходячи з можливостей кормової
бази підприємств.
Встановлено, що неналежний догляд за тваринами і незадовільний стан
кормової бази призводять до зниження рівня продуктивності тварин, обсягів,
якості та підвищення собівартості продукції тваринництва. Зазначається, що
корми у структурі собівартості тваринницької продукції складають майже 70%

384

виробничих витрат [121, с.3]. На підприємствах України у 2016р. корми у
загальних виробничих витратах складали 61,5%, а у матеріальних витратах –
72,6% [50, с. 11]. При цьому стверджується, що генетичні можливості тварин
використаються наполовину (при зниженні рівня ефективності використання
кормів) [223] і на 40-90% – при недостатній забезпеченості кормами і низькій
їхній якості [121, с. 3].
Основним

завданням

кормовиробництва

є

удосконалення

систем

виробництва якісних кормів і раціональної годівлі з метою отримання
конкурентоспроможної продукції. Наразі кормова база повинна відповідати таким
важливим вимогам: безперебійність забезпечення сільськогосподарських тварин
якісними і збалансованими за поживними речовинами кормами, стабільність
надходження кормів протягом року, зниження їхньої собівартості, достатній
асортимент при створенні необхідних страхових запасів.
Слід зауважити, що в останні роки у окремих регіонах намітилися певні
позитивні передумови для подальшого розвитку скотарства і свинарства, оскільки
за рахунок налагодження інвестиційно-інноваційних процесів поступово почало
збільшуватися поголів‘я сільськогосподарських тварин, поліпшились продуктивні
можливості природних пасовищ і сіножатей, що сприяло покращенню кормової
бази (безпосередньо впливає на продуктивність тварин) у господарствах України
(табл. 5.5).
Зазначимо, що у кормовій базі усіх категорій господарств на кормові
ресурси сільськогосподарських підприємств припадло 38,6%, господарства
населення

–

61,4%.

За

досліджуваний

період

у

сільськогосподарських

підприємствах спостерігалося зменшення розміру кормової бази, за винятком
групи концентрованих кормів, але зменшився її розмір по усіх групах кормів у
господарствах населення, а нестача кормів є однією з причин зменшення
поголів‘я худоби і зниження її продуктивності.
Найбільша частка витрачених кормів припадала на птицю (36,5%), корови і
бугаї-плідники молочного стада (25,1%), свині (22,1%), іншу велику рогату
худобу (15,1%) та інші тварини (1,2%). У господарствах значно менше
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витрачалося на одну голову кормів, ніж це рекомендується за нормативами
(корови – 30-55 ц.к.од., молодняк – 15-26 і велика рогата худоба м‘ясного
напрямку – 20-26 ц.к.од.) [193].
Таблиця 5.5
Витрати кормів худобі і птиці, тис.тонн кормових одиниць
Види кормів
Корми усіх видів:
концентровані

2000р.

2005р. 2010р.

2015р.

Сільськогосподарські підприємства

грубі
соковиті
інші види
Витрати кормів усіх
видів на одну умовну
голову великої рогатої
худоби, ц корм.од.
Корми усіх видів:
концентровані
грубі
соковиті
інші види
Витрати кормів усіх
видів на одну умовну
голову великої рогатої
худоби, ц корм.од.

2016р.

2016р.до
2000р.%

15951
4219
3265
6361
2106

11790
5649
1793
3303
1045

11774
7899
1136
2133
606

11857
8694
1085
1701
377

11739
8595
1066
1760
318

73,6
203,7
32,6
27,7
15,1

25,51

30,15

26,73

26,46

27,32

107,1

Господарства населення
26562 25691 22100
7818
7269
6900
3926
3892
3900
8726
9325
7800
6092
5205
3500

19130
5990
3790
6700
2650

18700
5850
3730
6650
2470

70,4
74,8
95,0
76,2
40,5

32,87

34,30

34,37

104,6

33,59

33,97

Джерело: [274, с.166-168; 293, с.25, 26]

У структурі кормових ресурсів сільськогосподарських підприємств 73,2%
складали концентровані корми, 15% – соковиті, 9,1% грубі, тоді як у
господарствах населення – відповідно 31,3%; 35,5 і 19,9%, а на інші корми
припадало 13,9%. Збільшилися (на 4,6%) витрати кормів у розрахунку на одну
умовну голову тварин при їхньому зменшенні (на 29,6%) у господарствах
населення. Тут значно більше витрачалося кормів на одну тварину, порівняно із
сільськогосподарськими

підприємствами,

особливо

у

розрізі

природно-

кліматичних зон країни (табл. 5.6). За останні роки відбулися певні зміни (при

386

значних коливаннях по природно-кліматичних зонах) у витратах кормів на одну
умовну голову великої рогатої худоби.
Таблиця 5.6
Витрати кормів усіх видів на одну умовну голову великої рогатої худоби у
сільськогосподарських підприємствах України, ц. корм. од.
Роки

2010
2013
2014
2015
2016
2016 до 2010, %
2010
2013
2014
2015
2016
2016 до 2010, %

Природно-кліматичні зони
Полісся
Лісостеп
Корми усіх видів
27,92
29,81
28,92
27,87
29,16
27,51
42,65
28,66
29,26
29,91
104,8
100,3
Концентровані
15,97
17,28
17,03
18,12
17,99
18,31
17,88
19,60
19,01
20,23
119,0
117,1

Степ
24,97
22,41
23,16
26,85
29,37
117,6
18,89
17,02
18,29
19,54
22,13
117,2

Джерело: [293, c. 141]

Найбільше кормів споживалося тваринами у зоні Лісостепу, а найменше – у
Поліссі, а концентрованих – у лісостеповій і степовій зонах. Характерно, що обсяг
витрачених кормів тваринам за останні щість років практично не змінився лише у
зоні Лісостепу. Групування сільськогосподарських підприємств (4482 од.) за
кількістю витрачених кормів у розрахунку на одну умовну голову показало, що
найбільшу частку (22,9%) складають підприємства (1024 од.), де на одну тварину
витрачалося до 5 ц.к.од.; 15,7% господарств (703 од.) – від 5,1 до 10 ц.к.од.; 29,1%
підприємства (1306 од.) – від 10,1 до 20 ц.к.од.; 16,6% (742 од.) – більше 30 ц.к.од.
і 15,7% підприємств (707 од.) – від 20,1 до 30 ц.к.од. [293, с. 141].
Тут же слід зазначити, що найбільші витрати кормів на одну умовну голову
тварин спостерігалися у Чернігівській (47,51 ц.к.од.), Сумській (39,52 ц.к.од.) і
Полтавській (37,83 ц.к.од) а найменші – у Київській (21,82 ц.к.од.), Львівській
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(21,8 ц.к.од.) і Закарпатській (20,78 ц.к.од.) областях, а концентрованих –
відповідно у Херсонській (27,6 ц.к.од) і Закарпатській (16,09 ц.к.од.) областях.
Існують також розбіжності у витратах кормів на виробництво одиниці
тваринницької продукції на підприємствах України (табл.5.7).
Таблиця 5.7
Витрати кормів усіх видів на виробництво одиниці
продукції тваринництва, ц.к.од.
Показники

2000р.

2005р. 2010р. 2015р. 2016р. 2016р. до
2000р.,%
Сільськогосподарські підприємства

На 1ц приросту:
великої рогатої худоби
свиней
На 1ц молока

16,73
15,89 15,69 14,80
8,97
5,98
4,46
17,9
1,63
1,30
1,18
1,00
Господарства населення

14,74
4,41
0,97

88,1
24,6
59,5

5,05
7,62
1,21

8,23
7,68
0,96

163,0
100,8
0,79

На 1ц приросту:
великої рогатої худоби
свиней
На 1ц молока

7,64
7,98
0,98

9,20
8,31
0,98

8,36
8,05
0,95

Джерело: [293, c. 26, 27]

Можна побачити, що у сільськогосподарських підприємствах витрати
кормів на виробництво одиниці усієї тваринницької продукції різко зменшилися,
а у господарствах населення – лише по молоку. Слід відмітити, що у
господарствах населення на виробництво м'яса великої рогатої худоби і молока
(за

винятком

свиней)

сільськогосподарськими

витрачалося

підприємствами.

менше
У

кормів

цілому

порівняно

витрати

кормів

із
на

виробництво одиниці продукції у більшості випадків не відповідають середнім
нормативним показникам (приріст великої рогатої худоби – 6,2-10,5; свиней – 6,48,5 ц.к.од.) [193].
Формування кормових ресурсів в основному залежить від земельних угідь у
складі яких значну роль відіграють сіножаті і пасовища, частка яких у загальній
площі сільськогосподарських угідь природно-кліматичних зон дещо коливається
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(табл. 5.8). Слід зазначити, що 45,2% поголів‘я великої рогатої худоби утримують
усі категорії господарств зони Лісостепу, 31% – Полісся і 23,8% – Степу.
Таблиця 5.8
Навантаження площ кормових угідь на велику рогату худобу у природнокліматичних зонах України, 2016р.
Показники
Поголів‘я великої рогатої худоби в усіх
категоріях господарств, тис. гол.
Припадає на одну голову великої рогатої
худоби, га:
сільськогосподарських угідь
сіножатей
пасовищ
Частка у загальній площі
сільськогосподарських угідь, %:
сіножатей
пасовищ
Витрати кормів усіх видів на одну умовну
голову великої рогатої худоби у
сільськогосподарських підприємствах, ц.
корм. од.

Природно-кліматичні зони
Полісся Лісостеп
Степ
1164,4

1695,1

890,8

6,80
0,94
1,14

8,56
0,59
0,84

19,44
0,36
2,57

13,8
16,7

6,9
9,8

1,8
13,2

29,26

29,91

29,37

Джерело: [274, с. 63, 64; 293, c. 25, 26, 141]

Спостерігається своєрідна закономірність у взаємозв‘язку цих показників
(зокрема, при дослідженні впливу площі під сінокосами і пасовищами на витрати
кормів виявлено середню тісноту зв‘язку за коефіцієнтом множинної кореляції
R=0,591), яка характерна для господарств конкретної природно-кліматичної зони,
кожна з яких спеціалізується на виробництві тих кормових культур, що
відповідають її умовам і продуктивності земельних ресурсів. У результаті можна
побачити певну рівномірність у використанні сіножатей і перевагу степової зони
у наявності сільськогосподарських угідь і пасовищ. Водночас багато господарств
лісостепової зони користуються можливістю вирощувати кормові однорічні
культури раннього періоду дозрівання, а зелені корми на протязі тривалого
періоду згодовування тваринам забезпечують ріст їхньої продуктивності.
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Встановлено (при розв‘язуванні кореляційних моделей за стандартними
додатками MS Excel), що між досліджуваними факторами (х1 – обсяг виробництва
яловичини і телятини у розрахунку на площу сіножатей і пасовищ,т, х 2 – частка
сінокосів і пасовищ у загальній площі сільськогосподарських угідь,% і х3 –
витрати кормів на одну умовну голову великої рогатої худоби, ц.к.од., у –
кількість поголів‘я на 100 га кормових угідь) існує досить тісний взаємозв‘язок,
оскільки коефіцієнт кореляційної моделі (R=0,8496) його підтверджує, а
коефіцієнт множинної детермінації (R2=0,7218) характеризує 72,2%% впливу
факторіальних ознак на результативну. Отримане рівняння регресії показує, як
при зміні факторіальних ознак на одиничну величину змінюється показник
результативної ознаки (додаток П):
у = 23,366+7,671х1+ 0,490х2+0,045х3

(5.1)

Розглядалася також можливість виявлення взаємозв‘язку між уже вказаними
вище факторами, але у якості результативної ознаки (у) до уваги було взято обсяг
виробництва яловичини і телятини у розрахунку на площу кормових угідь.
Отримане рівняння регресії має вигляд (додаток Р):
у = 1,550+0,033х1+0,048х2+0,088х3

(5.2)

У даному випадку множинний коефіцієнт кореляції (R=0,844) показує
високу ступінь тісноти зв‘язку між результативною і факторіальними ознаками, а
коефіцієнт множинної детермінації (R2=0,712) характеризує 71,2% впливу цих
факторів на обсяг виробництва продукції великої рогатої худоби у розрахунку на
площу кормових угідь. Такого ж роду показники (з незначними відхиленнями)
при незалежних змінних можна отримати при розв‘язуванні інших варіантних
моделей.
Викладене дає підстави стверджувати про доцільність збільшувати
поголів‘я великої рогатої худоби у господарствах тих природно-кліматичних зон,
де є достатньо кормових площ для її вільного розміщення і випасання за умови
технології безприв‘язного способу утримання. Нажаль зараз не у повній мірі
використовується виробничий потенціал тваринництва. Його можна покращити за
рахунок раціонального використання на великих кормових площах областей зони
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степу, де кількість поголів‘я коливається у межах 0,1-0,7 голів на 1 га пасовищ,
тобто значно менша, ніж могла би бути. А тому взаємозв‘язок між цими
факторами практично слабкий при коефіцієнті множинної кореляції R=0,386.
Більше того, ураховуючи низькі темпи розвитку вітчизняної хімічної
промисловості, виникають проблеми у забезпеченні сільськогосподарських
підприємств мінеральними добривами і засобами захисту рослин. Усе це викликає
нераціональне використання земель, зниження їхньої родючості і деградації
ґрунтів внаслідок інтенсивного їх використання під посіви тих культур (ріпак,
соняшник і ін.), які швидко поглинають поживні речовини. А тому необхідно
підвищувати обсяги внесення органічних добрив за рахунок переробки гною і
гноївки, які будуть отримані від сільськогосподарських тварин. Усе це, у свою
чергу, спонукає підприємства до збільшення стада сільськогосподарських тварин і
птиці та відповідно забезпечення прискореного проведення модернізації
виробничих процесів у тваринництві.
За результатами дослідження однією з основним причин зменшення обсягів
виробництва кормів та зниження їхньої якості і, відповідно продуктивності
тварин, є відсутність сучасної кормозбиральної техніки, а тому заготівля (у
більшості

випадків)

кормів

проводиться

за

традиційними

технологіями.

Своєчасність розв‘язання питання підвищення якості і продуктивної дії кормів,
зменшення

втрат

поживних

речовин

та

псування

у процесі

заготівлі,

консервування і зберігання дасть можливість значно підвищити продуктивність
тварин і ефективність тваринництва. Заслуговує на увагу ефективна технологія
заготівлі сінажу і інших кормів за допомогою стретч-плівки, яка не потребує
створення спеціальних умов зберігання, не залежить від погодних умов, дозволяє
зберігати корми поряд із тваринницькими фермами без лишніх витрат на їхню
доставку тваринам [89].
Вважаємо, що необхідно збільшити обсяги виробництва кормів шляхом
формування високопродуктивних сівозмін, удосконалення структури посівних
площ кормових культур, впровадження і використання високоврожайних сортів,
застосування добрив,

механізації

процесу кормовиробництва.

Збільшення
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виробництва кормів і покращення їхньої якості потребує не тільки підвищення (за
рахунок наявної у господарствах техніки) рівня механізації виробничих процесів,
але й застосування сучасних фермських машин і обладнання, які б забезпечили
автоматизацію

і

ефективне

використання

прогресивних

технологій

у

кормовиробництві.
Встановлено, що сільські товаровиробники усвідомили, що без відновлення
традицій інтенсивного розвитку тваринництва і його модернізації, практично
неможливо

розширити

сферу

прикладання

праці

сільських

працівників,

підвищити їхні доходи та забезпечити розвиток сільських територій. Зокрема, за
результатами опитування, проведеного на підприємствах Подільського та
Прикарпатського регіонів України, селяни вказали, що успіхи у подальшому
розвитку тваринництва на 37% будуть залежати від його модернізації, 31%
забезпечення високопоживними кормами, 23%
сільськогосподарських тварин і птиці та 9%

–

–

–

від генетичних можливостей

від знань і умінь працюючих у цій

галузі працівників (додаток Б).
Отже, правильне використання і розподіл наявних у господарствах кормів
повинен бути оптимальним, тобто повністю забезпечувати продуктивних тварин
необхідними поживними речовинами. Доведено, що збільшення корів у стаді від
35 до 60% вимагає додаткового витрачання кормів на 16,4%, але виробництво
молока збільшується на 71,4% [57]. Зокрема, у структурі стада з 35% корів на
кожну витрачену кормову одиницю в рік можна одержати 0,41 кг молока, при
40% корів – 0,52, 50% – 0,58, 55% – 0,60 і при 60% – 0,70 кг молока [34]. Усе це
позитивно впливає на розмір додаткових доходів від його реалізації та є значним
резервом для вкладення коштів у модернізацію молочного скотарства.
Такого роду дослідження доцільно проводити з використанням сценарного
моделювання, яке будучи одним із найбільш ефективних методів стратегічного
планування, пов‘язане з когнітивною складовою і націлене на покращення стану
основних складових елементів об‘єкта дослідження. Наразі використання методів
сценарного

математичного

моделювання,

ПК

і

сучасного

програмного

забезпечення MS Excel [153] дає можливість забезпечити розробку кількох

392

варіантів сценарного розвитку тваринництва на основі раніше виявлених тут
тенденцій і закономірностей.
Зокрема, доцільно збалансувати норми годівлі сільськогосподарських
тварин і раціонально розподіляти корми на виробництво одиниці продукції. Для
розв‘язку такої задачі була використана раніше розроблена економікоматематична модель [300, с. 58-67] і на її основі складена матриця задачі по
оптимізації розподілу кормів у розрахунку на 1 ц молока (додаток С). Розв‘язок
задачі на ПК дозволив визначити оптимальний варіант (додаток Т) розподілу
різного виду кормів на виробництво тваринницької продукції у господарствах
Хмельницької області (табл.5.9).
Таблиця 5.9
Фактичний і оптимальний варіанти розподілу кормів на виробництво одного
центнера молока, 2016р.
По фактичному
плану
Види кормів

Зерно, включаючи
кукурудзу
Мука, крупа
Макуха і шрот
Комбікорм
Трав‘яна мука
М‘ясна мука
Силос
Кормові буряки
Картопля
Зелені корми
Пасовищні корми
Сіно
Солома

По
оптимальному
плану
кг
кг
корм.
од.

Показники
оптимального
до фактичного
плану, %

кг

кг
корм.
од.

3,7

3,8

3,8

3,9

102,7

0,7
0,3
26,8
0,3
1,0
173,2
79,9
10,9
209,4
28,1
5,6
71,8

0,7
0,2
25,5
0,2
0,7
33,3
9,9
3,6
35,0
4,1
2,8
14,6

0,2
28,3
0,4
0,9
180,4
78,7
11,4
216,6
26,2
8,1
94,6

0,2
26,9
0,2
0,7
34,6
9,8
3,8
36,2
3,8
4,1
19,2

66,7
105,6
133,3
90,0
104,2
98,5
104,6
103,4
93,2
144,6
131,8

Джерело: Розраховано за даними первинної і річної звітності господарств

Розраховані показники показують, що в оптимальному варіанті планується
збільшити (у розрахунку на одиницю продукції) обсяг таких кормів, як
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комбікорми на 5,6%, силос – на 4,2, картопля – на 4,6, зелених – на 3,4, сіна – на
9,9, соломи – на 32%. У структурі оптимального кормового раціону найбільшу
питому вагу повинні займати зелені корми (36,2%), силос (34,6), комбікорми
(16,5), солома (11,8%) і інші. Слід відмітити, що по існуючому плану на
виробництво одиниці продукції молочного скотарства витрачається 0,326 га
земельних ресурсів, тоді як по оптимальному – 0,292 га, або ж на 10,4% менше.
Розмір економії площі в послідуючий період буде використаний у
господарствах під посів інших сільськогосподарських культур. Раціоналізація
розподілу та використання кормових ресурсів за оптимальним планом сприятиме
збільшенню продуктивності тварин (на 18-20%), підвищенню ефективності
виробництва тваринницької продукції (зменшення виробничих витрат на 10-15%,
та зростання прибутку в 1,2 рази), особливо молока та молочних продуктів. А
тому

спеціалістам

підприємств

пропонується

розширити

площі

посіву

багаторічних трав, які є основою для забезпечення отримання сінажу, силосу,
сіна. Важливо збільшити площу посіву багаторічних бобових трав, післяукісних і
післяжнивних кормових культур, виготовляти силос із суміші кукурудзи і
цукрового сорго та пізньостиглих сортів сої, злаково-бобових сумішок
зернофуражних культур і ін.
Отримані результати дають підстави до висновку, що у господарствах
кожного регіону кормові і зернофуражні культури повинні займати таку площу,
яка могла би забезпечувати відповідний рівень продуктивності тварин, а
отриманої кормової продукції вистачало для повного забезпечення наявного
поголів'я худоби достатньою кількістю збалансованих за поживною цінністю
кормів. Отже, для забезпечення високого рівня виробництва якісних кормів і
підвищення ефективності їхнього використання необхідно:
– надавати особливу увагу розробці науково-обґрунтованої системи кормових
сівозмін, насінництва однорічних, багаторічних бобових і злакових культур, які
забезпечать отримання з гектара кормової площі по 70-80 ц кормових одиниць і
110-120 г перетравного протеїну;
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–

розробити заходи щодо застосування найбільш врожайних сортів і

гібридів кормових культур, дотримання вимог заготівлі і зберігання кормів
відповідно до умов природно-кліматичних зон;
– у сільськогосподарських підприємствах забезпечити виробництво кормів
відповідно до цілорічної однотипної годівлі тварин повноцінними кормовими
культурами і їхніми сумішками;
– концентровані корми згодовувати тваринам у вигляді збалансованих і
високоякісних

комбікормів,

використовуючи

фуражне

зерно

власного

виробництва і білково-вітамінні та мінеральні добавки;
– модернізувати виробничі процеси у кормовиробництві, тобто у галузі
тваринництва використовувати тільки ту фермську техніку, яка відповідає діючим
технологіям виробництва, заготівлі і використання кормів.
Для

цього

доцільно

підвищити

рівень

досконалості

конструкцій,

універсальності і технічних можливостей фермських машин і обладнання
(ротаційних косарок, валкоутворювачів, ворушилок, подрібнювачів, візківпідбирачів,

рулонних

прес-підбирачів

грубих

(сіно,

сінаж)

кормів

і

великогабаритних тюків), що сприятиме зменшенню затрат праці при для
заготівлі, приготуванні і роздачі кормів та збереженні їхньої якості. Ураховуючи
сучасні досягнення комп‘ютерних технологій модернізація фермських машин для
кормовиробництва повинна відбуватися у напрямку створення і впровадження у
тваринництві

інтелектуальних

моделей

з

високою

техніко-технологічною

надійністю та системами автоматизації виконання технологічних процесів.
Слід також ураховувати, що організація годівлі сільськогосподарських
тварин залежить від системи і способів їхнього утримання у різних господарствах
(племінні заводи, державні господарства, репродуктори держгоспів і комплексів,
ферми та селянські ферми), які безпосередньо впливають на відповідну
технологію виробництва

продукції,

економічну і технічну модернізацію

виробничих процесів у тваринництві. На тваринницьких фермах (особливо
молочнотоварних) в основному застосовують такі варіанти утримання худоби, як
прив‘язне, безприв‘язне (найбільш поширені), конвеєрне, а телят – у клітках і

395

станках. Прив‘язний спосіб (обслуговується 97% корів громадського сектору
країни) [177, с. 5] утримання (простий в організації виконання робіт і догляді за
тваринами) дозволяє ураховувати індивідуальні особливості і звички тварин,
раціоналізувати обсяг витрачання кормів, але усе це зумовлює значні затрати часу
і праці (особливо при доїнні корів) та занижує рівень впровадження сучасних
технологій виробництва тваринницької продукції.
Безсумнівно, більш прогресивним і оправданим, але обмеженим у границях
використання, є безприв‘язний спосіб утримання (поділеної за продуктивністю і
лактаційними ознаками) великої кількості худоби (вільно переміщується на
вигульно-кормових майданчиках з годівницями, автонапувалками та навісами для
грубих кормів), котрий сприяє значно кращій організації і підвищенню
продуктивності

праці,

зниженню

трудомісткості

виробництва

продукції,

забезпечує можливість використання сучасних фермських машин і обладнання
для роздавання кормів, прибирання гною, доїння корів.
При такому способі можна використовувати такі технології, як утримання
тварин у приміщенні на глибокій підстилці (на одну корову відводиться 4,5-5 м2) з
вільним доступом до секційного кормового столу та пересуванням на вигульних
майданчиках (не менше 10 м2 площі з твердим покриттям); у відокремлених
роздільниками один від одного основних боксах (для доїння і відпочинку тварин)
та комбібоксах (для годування і напування).
У свинарстві великих тваринницьких підприємств слід практикувати
безвигульну систему утримання тварин у приміщеннях з індивідуальними і
груповими станками або ж у клітках-ярусах, що послаблює їхню конституцію і
знижує рівень продуктивності. Більш ефективними слід вважати такі системи
утримання свиней, як вільно вигульна з постійним доступом на вигульні секційні
майданчики із суцільним твердим покриттям та режимно-вигульна – з
переміщенням на них тварин у визначений за розпорядком дня час.
У птахівництві, яке в основному переведене на промислову основу
(функціонують

птахофабрики),

необхідно

використовувати

інтенсивну

і

комбіновану системи утримання, де мають місце кілька способів утримання
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птиці: підлоговий (на глибокій підстилці, планчастій або сітчастій підлозі),
клітковий,

безвигульний

і

вільно

вигульний

(необмежений

доступ

до

огороджених майданчиків з твердим покриттям та водоймищ).
Передусім важливо сформувати раціональну структуру стада, яка буде
забезпечувати оптимальне співвідношення різних статевовікових груп тварин для
виробництва необхідної кількості продукції з мінімальними витратами кормів,
праці і засобів виробництва. Окрім цього слід ураховувати, шо структура стада
залежить від строків господарського використання маточного поголів‘я, системи
утримання і вирощування молодняку, віку першого його парування, часу і періоду
реалізації над ремонтного молодняку. А тому важливим напрямом у ефективному
розвитку тваринництва є науковий підхід до проведення селекційної роботи і
укомплектування стада великої рогатої худоби та птиці племінними видами
тварин, що сприяє підвищенню біологічних і продуктивних характеристик
молочних і м'ясних порід сільськогосподарських тварин.
Збільшення виробництва м‘яса знаходиться в прямій залежності від віку
молодняку, що реалізується, і кількості вибракуваних із стада корів. Практика
показує, що чим вища біологічна продуктивність тварин, тим менше кормів і
засобів витрачається на кожний центнер продукції. Молоді корови мають
підвищену життєву енергію, добре оплачують корми продукцією, краще реагують
на поліпшення умов утримання, що дає можливість збільшувати виробництво
продукції. Тому ріст продуктивності худоби ставить підвищені вимоги до
племінної роботи по відтворенню стада. Більш продуктивніші корови бувають з
телиць, що розвиваються на рівні вимог класу еліта і першого класу, які
постачають господарства – репродуктори. Доцільно чітко визначити, потомство
яких корів доцільно використовувати для відтворення молочного стада.
Селекційну і племінну роботу (розведення, добір і підбір тварин) необхідно
проводити у тих господарствах (племінних і товарних фермах), які займаються
оновленням стада чистопородним і високопродуктивним молодняком. Це дасть
змогу, без втрат надоїв, ремонтувати (модернізувати) молочне стадо корів шляхом
оновлення його на 10-12%.
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Вважаємо, що для ефективного використання молочного стада його
структура, як показали спостереження, повинна на 25-35% складатися із корів
молодшого віку (1-3 роки лактації), на 30-40% тварин середнього віку (4-7 років
лактації) і 20-25% корів – старшого віку. Наразі система модернізації стада
повинна передбачати застосування власного відтворення, завезення із племінних
заводів, господарств, ферм, що дозволяє за умов сучасних технологій
удосконалювати існуючі породи тварин та підвищувати їхні фізіологічні і
продуктивні характеристики.
На нашу думку, одним із важливих етапів племінної роботи на
високомеханізованих фермах повинна бути достовірна оцінка і відбір телицьпервісток

за

великомасштабної

власною
селекції,

продуктивністю
що

та

спрямовується

подальше
на

застосування

інтенсивне

генетичне

поліпшення молочного стада. Вона дозволить виявити закономірності у змінах
спадкової структури худоби, специфіку умов її існування, можливість штучного
осіменіння маток глибоко замороженою спермою бугаїв-поліпшувачів та
проведення селекційно-генетичного аналізу популяцій.
Отже, підвищити ефективність селекції в скотарстві необхідно за рахунок
проведення

селекціонерами

господарств,

спеціалістами

племоб‘єднань

і

науковими працівниками глибокої оцінки (використовуючи матеріали первинного
зоотехнічного і племінного обліку та детального огляду тварин) племінних,
продуктивних і екстер‘єрних якостей худоби з метою подальшої інтенсифікації і
модернізації тваринництва та перебудови організаційних форм племінної справи.
Окрім цього, керівникам кожного регіону доцільно надавати особливу увагу
існуючим і заново створеним елітним племінним репродукторам з метою
відновлення продуктивних можливостей генетичного потенціалу худоби і птиці,
оскільки у даний час його реалізація у виробництві молока складає 58,9%,
яловичини – 54%, свинини – 48% [21, с. 19].
Вважаємо, що велике значення слід надавати трудовій участі науковців і
безпосередніх працівників ветеринарної служби, які займаються розробкою
інноваційних методів селекції, умовами годівлі, системами утримання і доїння,
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станом і режимом санітарної обробки тваринницьких ферм, доїльних залів,
молочних блоків і молочного устаткування. Передусім ветеринарні й зоотехнічні
працівники підприємств повинні застосовувати прогресивні технології, які
передбачають використання найновіших препаратів і методів для ранньої
діагностики та лікування захворювань тварин. У зв‘язку з цим працівникам
тваринництва було поставлене запитання ˮ

Чи функціонує у Вашому

господарстві зооветеринарна служба?ˮ , 47,8% респондентів дали позитивну
відповідь, 19% - вказали на її відсутність і 33,2% опитуваних відмітили, що такого
роду служба існує одна на кілька сіл (додаток Б).
Встановлено, що від добре налагодженої роботи працівників ветеринарної
служби залежать показники підвищення надоїв, приростів і прибутковість
тваринництва. Наразі державне регулювання і стимулювання розвитку цих
важливих процесів забезпечить бажані перспективи для проведення модернізації,
розвитку

галузі

тваринництва

і

високий

рівень

ефективного

розвитку

тваринницьких підприємств.
Зважаючи на ці проблеми, аграрні підприємства і товаровиробники країни
повинні урахувати існуючу ситуацію з метою виконання стратегічних програм
стабілізації розвитку тваринництва у яких передбачити:
- оновлення структури породного складу сільськогосподарських тварин;
- модернізацію і перехід на нові прогресивні технології виробництва
продукції;
- покращення кормової бази за рахунок збільшення виробництва
високоякісних

концентрованих

і

білкових

кормів

з

метою

підвищення

продуктивності сільськогосподарських тварин і птиці;
- підвищення ефективності та конкурентоспроможності основних видів

продукції тваринництва на основі впровадження у виробництво стратегічних
програм і наукових розробок вчених (прогресивні технології, інновації,
економічна модернізація);
- збільшення виробництва якісної продукції тваринництва та забезпечення
потреб у ній населення відповідно до рекомендованих норм споживання;
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- удосконалення генетичних характеристик тварин шляхом налагодження

селекційної і зооветеринарної роботи;
- запровадження регіональної системи моніторингу, яка дасть можливість
своєчасно надати достовірну оцінку усім тим трансформаційним процесам, що
відбуваються у галузях тваринництва.
Вважаємо, що основними напрямами активізації здійснення економічної
модернізації і забезпечення ефективного функціонування тваринництва також є:
економічно-правове формування ринкових відносин; стабільність розвитку галузі;
взаємозв‘язок стратегічного і поточного державного регулювання; оптимальне
поєднання галузей при формуванні раціональної структури і модернізації
виробництва;

системний

підхід

до

розв‘язання

виробничих,

соціально-

економічних, екологічних і інших завдань; відповідність державних регуляторів і
їхніх засобів реальному стану тваринництва та соціально-економічному розвитку
підприємств; збалансованість заходів регулювання з наявним ресурсним і
генетичним потенціалом тваринництва; ефективний розподіл прибутку.
5.3. Формування механізму здійснення економічної модернізації і
розвитку тваринництва
Проведені дослідження показали, що важливою проблемою сьогодні
залишається та, яка стосується відродження, виживання і налагодження
стабільності у розвитку галузі тваринництва у складних та мінливих умовах
аграрного ринку. А тому при розробці перспективних напрямів розвитку
тваринництва

необхідно

забезпечити

дієвість

функціонування

механізму

здійснення економічної модернізації. Передусім слід ураховувати щорічну
проблему стійкого скорочення у регіонах поголів‘я великої рогатої худоби при
скудній або відсутній селекційно-генетичній базі відновлення та нарощування
поголів‘я високопродуктивних тварин. Зокрема, з 2000р. по 2016рр. зменшилося
поголів‘я сільськогосподарських тварин в усіх категоріях господарств (свиней –
на 12,8%, ВРХ – на 60,9, зокрема корів - на 57,5%) [293, с. 10], значно скоротилося
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число тих аграрних підприємств України, які займалися виробництвом та
переробкою м‘яса і молока.
Усе це призвело до значного зменшення обсягів виробництва м'яса, молока
та їхнього споживання; зниження платоспроможного попиту на ці продукти із-за
високої собівартості їхнього виробництва; неповного використання наявних
потужностей і застосування застарілих технологій виробництва тваринницької
продукції, що впливає на її якість і не відповідає вимогам внутрішнього і
зовнішнього ринків.
Вважаємо, що кожне господарство, перш за усе, повинно зважити свої
конкурентні позиції на ринку, усвідомити правильність вибору своєї виробничої
діяльності

та

нести

відповідальність

за

нарощення

обсягів

і

продажу

тваринницької продукції, здійснення інвестицій у модернізацію і розширення
виробничих потужностей та впровадження інноваційних технологій.
Відповідно, у перспективі основні заходи державної аграрної політики
повинні бути направлені на:
 забезпечення

високого

рівня

державної

підтримки

тваринництва,

розширення можливостей і розмірів усіх форм державної підтримки на
придбання, розведення і збереження племінних сільськогосподарських тварин і
птиці, особливо у спеціалізованих підприємствах;
 фінансування

реконструкції

і

модернізації

тваринницьких

ферм

і

комплексів;
 використання різних напрямів кредитування для придбання фермських
машин і обладнання;
 виробництво органічних видів тваринницької продукції;
 модернізацію технологічних процесів;
 покращення екологічної ситуації на сільських територіях;
 збільшення обсягів фінансування на проведення наукових досліджень у
сфері селекційної діяльності, кормовиробництва, можливостей заощадження
виробничих ресурсів, впровадження енергозберігаючих технологій, використання
альтернативних джерел освітлення тваринницьких приміщень.
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На нашу думку, у перспективі особливу увагу і першочергову пріоритетну
підтримку

слід

надавати

м‘ясному

скотарству,

свинарству,

вівчарству,

козівництву, бджільництву, декоративному птахівництву, кроліківництву. У
даному випадку велику роль повинно відігравати налагодження мотиваційної
роботи у малих, середніх і сімейних господарствах щодо розвитку цих важливих
галузей, а також молочного скотарства, з метою збільшення виробництва
йогуртів, сухого молока на експорт, різних видів сирів (за присвоєними їм
регіональними торговими марками).
У цьому контексті у послідуючі роки для підвищення ефективного розвитку
тваринництва на підприємствах регіонів необхідно:
- переглянути цінову політику на м'ясо індиків і страусів, молоко і молочну
продукцію;
- оптимізувати щільність поголів‘я тварин на одиницю земельних угідь;
- розширити кормову площу, особливо у приміських зонах;
- знизити ціни на надання різного роду послуг (оранка, посів, збирання,
перевезення кормових культур);
- покращити стан зооветеринарного обслуговування худоби і птиці.
Доцільно забезпечити раціональне поєднання і активізацію використання
адміністративно-правових,

організаційно-фінансових,

соціально-економічних,

інформаційно-екологічних методів державного регулювання і інструментів
математичного моделювання та прогнозування, що сприятиме визначенню
реальних можливостей здійснення економічної модернізації і перспективам
розвитку тваринництва у регіонах України.
Передусім основним завданням при проведенні прогнозування, для
позитивного вирішення існуючих проблем у галузі тваринництва, стала
організація проведення кореляційно-регресійного аналізу на основі використання
лонгітюдних

даних

з

метою

виявлення

закономірностей

і

кількісного

взаємозв‘язку між факторами, економічними показниками, явищами і процесами,
що впливають на розвиток тваринництва, та прогнозування динаміки їхніх змін у
перспективному періоді. Такий підхід дає можливість своєчасно приймати
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обґрунтовані рішення, які слід формувати на основі широкого використання
методів моделювання, прогнозування та залучення засобів сучасної комп‘ютерної
техніки,

з

метою

забезпечення

ефективного

розвитку тваринництва

та

виробництва різних видів продукції у послідуючі роки.
На нашу думку, використовувані економіко-математичні моделі [24] мають
теоретичну і практичну цінність для проведення планування і прогнозування,
оскільки

будуються

на

основі

статистичних

рядів

найбільш

важливих

характеристик виробничих процесів у галузі тваринництва та дають можливість
розв‘язувати завдання, які є практично невирішеними для інших моделей
економічного аналізу, зокрема розподіл впливу багатьох факторів, що діють у
взаємному зв'язку і обумовленості.
Рекомендується у практичній діяльності застосовувати моделі лонгітюдних
даних з фіксованими і випадковими ефектами, які дадуть можливість:
- виявити і провести детальний аналіз тенденцій і змін досліджуваних
характеристик тваринництва на регіональному рівні у рамках окремих часових
рядів;
- пояснювати поведінку окремо взятих і різних параметрів із сукупності даних у
вибрані періоди часу;
- сприяти зменшенню рівня мультиколінеарності і росту ступенів свободи;
- призвести до підвищення ефективності прогнозних оцінок (показників розвитку
тваринництва) за рахунок поєднання окремих часових або варіаційних рядів;
- забезпечити оцінку параметрів і кореляцію виключених змінних з наявними у
моделях факторами.
Таким чином, виявлення впливу сукупності факторіальних ознак (х1, x2, –
чисельність поголів‘я великої рогатої худоби і свиней у розрахунку на 100 осіб
постійного населення, гол.; x3 – продуктивність праці працівників тваринництва,
тис.грн; x4 – навантаження постійного населення на одного зайнятого працівника,
осіб; x5 –обсяг виробництва валової продукції тваринництва у розрахунку на 100
га сільськогосподарських угідь, тис.грн.) на результативну (у – обсяг виробництва
валової тваринницької продукції у розрахунку на одну особу постійно
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проживаючого населення на території країни, грн.) та випадкові змінні (z)
здійснювалося шляхом побудови багатофакторних економетричних математичних
моделей, які розв‘язувалися на персональному комп‘ютері, при допомозі
стандартних додатків MS Excel (програма дає можливість отримати коефіцієнти
при змінних, їхні стандартні помилки; коефіцієнт детермінованості; стандартну
похибку оцінки результативної змінної; регресійну і залишкову суму квадратів ),
що сприяло проведенню оцінки наявних залежностей і встановленню тісноти
зв'язку між досліджуваними факторами.
Після завершення на ПК усіх етапів моделювання було отримано наступне
математичне рівняння зв‘язку між досліджуваними факторами (додаток У):
у = 383,138+7,866х1+3,734х2+0,028х3–11,861х4+7,096х5

(5.3)

Розрахований коефіцієнт множинної кореляційної моделі (R=0,995) свідчить
про те, що ступінь тісноти зв‘язку

між результативною і факторіальними

ознаками досить високий. У цьому контексті коефіцієнт множинної детермінації
(R2=0,990) характеризує 99% суттєвого впливу вибраних факторів на обсяг
виробництва валової тваринницької продукції у розрахунку на одну особу
постійно населення. В отриманому рівнянні множинної регресії його кожний
коефіцієнт вказує на ступінь впливу взятих до уваги факторів на обсяг валової
продукції тваринництва у розрахунку на одну особу постійно населення при
фіксованому положенні решти факторів, тобто як зі зміною окремого фактора на
одиницю змінюється результативний показник. Розраховані коефіцієнти парної
кореляції складають відповідно ryx1 = 0,908 і ryx3 = 0,940, ryx4 = 0,781 ryx5= 0,993, що
характеризує тісний зв'язок між досліджуваними факторами (додатки У1-У4). Тут
же вільний член рівняння множинної регресії показує постійну величину
тваринницької продукції, яка не змінюється із зміною вказаних факторіальних
ознак.
Окрім цього, розглядався також взаємозв‘язок між валовою продукцією
тваринництва у розрахунку на одну особу постійного населення і окремими
факторіальними ознаками (продуктивність праці працівників тваринництва,
навантаження постійного населення на зайняте і виробництво валової продукції
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тваринництва у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь), що дало
можливість отримати такого роду рівняння (додаток Ф):
у = 99,476+0,103х3-1,676х4+7,605х5

(5.4)

У даному випадку коефіцієнт кореляційної моделі (R=0,993) показує повну
ступінь тісноти зв‘язку між результативною і факторіальними ознаками, а
коефіцієнт множинної детермінації (R2=0,987) характеризує майже 99% впливу
цих факторів на обсяг виробництва валової тваринницької продукції у розрахунку
на одну особу постійно населення. Такі ж показники (з незначними відхиленнями)
при незалежних змінних можна отримати при розв‘язуванні інших варіантних
моделей. Результати проведених розрахунків були ураховані при прогнозуванні
економічних показників розвитку тваринництва у перспективі.
Необхідно ураховувати те, що галузь тваринництва кожного аграрного
підприємства являє собою специфічну виробничу систему, яка може змінюватися
під впливом зовнішніх і внутрішніх умов. А тому її діяльність необхідно
розглядати з точки зору системно-функціонального підходу до дослідження за
різними (песимістичним, оптимістичним і реалістичним) сценаріями її складових
підсистем, де особливу увагу слід звертати на їхній склад, структуру, зв'язок з
усіма сферами сільськогосподарського виробництва стосовно виробництва
продукції, реалізації населенню м‘яса, молока, які є необхідними продуктами з
високими харчовими якостями і становлять основу повноцінного харчування
населення.
Однак, за досліджуваний період (2010-2016рр.) обсяг споживання м‘яса і
м‘ясопродуктів (найбільший його розмір, у порівнянні до рівня України – 51,4 кг,
припадає на Київську (62,5 кг), Дніпропетровську (61,9 кг) області, а найменший
(42,6 кг) – на Івано-Франківську область) у розрахунку на одну особу за рік,
зменшився на 1,2%, молока і молочних продуктів – збільшився лише на 1,5%
(найбільше їх споживали жителі Івано-Франківської (281,4 кг), найменше –
Луганської (138,2 кг) областей. Нажаль у більшості областей країни розмір
фактично спожитих продуктів не відповідає раніше встановленим МОЗ
рекомендованим нормам харчування населення, яке має за раціональною нормою
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споживати у середньому 80 кг м‘яса і м‘ясопродуктів та 380 кг (у перерахунку на
молоко) молока і молочних продуктів і відповідно 52 і 341 кг [79, 246].
Зазначимо, що детальний аналіз розрахованих моделей показав наявність
резервів збільшення виробництва продукції тваринництва, яка в тій чи іншій мірі
залежить

від

різних

чинників

(особливо

від

модернізації

виробничо-

технологічних процесів) і виробничих ситуацій. У зв‘язку з цим під впливом
різних чинників значення економічних показників на протязі тривалого періоду
зростають (спадають) з різною інтенсивністю, а їхні зміни (у межах діючих умов і
причин) чергуються з певною періодичністю. З огляду на це підвищується роль
науково обґрунтованих прогнозів, оскільки точне передбачення майбутніх змін
підвищує ефективність прийняття рішення щодо подальшого розвитку галузей
тваринництва.
Згідно із Законом України система прогнозних і програмних документів
(комплексні плани, цільові програми і проекти), яка направлена на реалізацію
стратегічних цілей і пріоритетів економічного і соціального розвитку України,
включає прогнози розвитку окремих галузей (зокрема тваринництва) економіки
на короткостроковий і середньостроковий періоди [241].
Завдяки використанню економетричних моделей лонгітюдних даних було
отримано статистично значущі і реальні результати прогнозування досліджуваних
явищ і процесів у тваринництві. Водночас від організації проведення
прогнозування і передбачення майбутніх змін буде залежати рівень прибутковості
підприємств. А тому для підвищення ймовірності прогнозу слід покращувати
якість вихідної інформації, яка повинна бути повною, достовірною, точною і
своєчасною.
Зважаючи на відмічене виникає потреба побудувати на основі інформації, що
містить лонгітюдні дані, сформовані з допомогою структурного часового періоду,
математичні моделі прогнозування розвитку галузі тваринництва за умови
ефективного функціонування і використання усіх його структурних елементів.
Доцільним є використання апробованих на практиці методів економічного
прогнозування, які дають можливість визначати основні економічні чинники, що
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формують результативні показники тваринництва та отримати з певною
вірогідністю науково обґрунтовані прогнози його розвитку.
Повне дослідження проблеми розвитку галузі тваринництва неможливе без
передбачення майбутніх змін і прийнятті конкретних альтернативних варіантів
рішень

по

формуванню

і

використанню

генетичного

потенціалу

сільськогосподарських тварин. Все це спонукало до застосування методу
прогнозування для розрахунку кількості поголів‘я тварин і виробництва
тваринницької продукції.
Цьому процесу передувало проведення наукового аналізу тенденцій
показників розвитку галузей тваринництва; поетапне передбачення їхніх змін
(сформованих і намічених) у майбутньому; оцінка можливих наслідків прийнятих
рішень. Насамперед, для здійснення процесу прогнозування економічних
показників у першу чергу необхідно вибирати такий метод, котрий би не тільки
відповідав економічному змісту кожного прогнозованого параметра, але й
забезпечував отримання найкращих результатів прогнозу для прийнятних часових
рядів та дозволив виявити позитивні тенденції у ефективному розвитку
тваринництва (покращення продуктивних якостей тварин, збільшення обсягів
виробництва тваринницької продукції, підвищення її конкурентоспроможності).
Побудовані моделі застосуємо для прогнозування (екстраполяції) минулих
тенденцій

позитивних

показників

розвитку

тваринництва,

використавши

трендовий підхід (рекомендується використовувати при короткостроковому (5-7
років) прогнозуванні) до отриманих лінійних та криволінійних регресій. При
прогнозуванні було враховано, що виробничі функції не завжди адекватні
реальній дійсності, а тому вони дещо наближено апроксимують отримані
залежності.

Використання

методу

експоненціального

згладжування

дав

можливість розрахувати прогноз основних показників на послідуючі роки у
вигляді суми їхніх фактичних значень і прогнозу на необхідний період вирівняних
за допомогою спеціальних коефіцієнтів за виразом:
У t*

(1 а)У t* 1

аУ t ,

(5.5)
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де У t* – прогнозоване значення економічних показників для періоду часу t; У t* 1 –
прогнозоване значення для періоду t-1; У t –фактичне значення економічних
показників для періоду часу t; 0 < а < 1 – інтервал коефіцієнту згладжування за t
періодом часу. У кінцевому підсумку оцінка прогнозних результатів проводилася
за критерієм:
(У t У t* ) →min

(5.6)

t

Здійснення розрахунків і обґрунтування перспективних показників розвитку
тваринництва та виробництва різних видів продукції проводилося у такій
послідовності:
- оцінювання і обробка фактичних та підвищення репрезентативності
вибіркових даних;
- встановлення періоду часу (повинен бути достатнім для виявлення
закономірностей) на протязі якого досліджується прогнозований процес розвитку
тваринництва;
- побудова динамічних рядів фактичних рівнів економічних показників з
урахуванням їхніх змін у часовому періоді;
- застосування

стандартних

інструментів

трендових

моделей

для

екстраполяції найбільш важливих показників;
- порівняння, перевірка та аналіз вихідних даних з отриманими після
екстраполяції;
- корегування прогнозних показників щодо їхнього реагування на тенденційні
зміни у модернізації і технології виробництва продукції, які знайшли своє
відображення у перспективних програмах розвитку тваринництва;
- оцінка, обґрунтування і упровадження прогнозних програм у виробництво з
метою ефективного розвитку галузей тваринництва та забезпечення населення
різними видами тваринницької продукції.
Результати проведених прогнозних розрахунків (додаток Х-Х11) на
персональному комп‘ютері при допомозі стандартних додатків MS Excel
подаються у таблиці 5.10. Таким чином, в Україні у найближчій перспективі
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Таблиця 5.10
Економічні показники розвитку тваринництва в Україні у перспективі
Показники
Поголів‘я сільськогосподарських тварин, тис.гол.:
великої рогатої худоби
корів
свиней
Вироблено, тис.т
м‘яса (у забійній масі)
молока
Припадає на одну особу
постійного населення, кг: м‘яса
молока
Частка сільського населення у
загальному числі постійного
населення, %
Частка зайнятого населення у
загальному числі сільського
населення, %
Вироблено валової продукції
на одного зайнятого у
сільськогосподарських
підприємствах, тис.грн.
в т.ч. продукції тваринництва
Припадає валової продукції на
100 га сільськогосподарських
угідь, тис.грн.:
в усіх категоріях господарств
у сільськогосподарських
підприємствах
Припадає валової продукції
тваринництва на 100 га
сільськогосподарських угідь,
тис.грн.:
в усіх категоріях господарств
у сільськогосподарських
підприємствах

2017-2021 до
20052010рр.,%
(прогноз)
20172021рр.

20052010рр.

20112016рр.

5213,3
2933,3
7354,2

4248,0
2414,9
7463,2

4732,8
2542,7
7745,4

90,8
86,7
105,3

1903,4
12030,3

2275,6
11153,4

2386,4
13546,2

125,4
112,6

41,2

62,6

74,5

180,8

260,3

310,2

433,0

166,3

32,0

39,3

44,3

12,3в.п.

22,6

23,1

25,6

3в.п.

112,76

188,47

235,91

209,2

94,33

185,73

218,56

231,7

507,4

658,9

772,4

152,2

318,5

616,6

734,8

230,7

180,0

201,3

248,7

138,2

80,3

153,0

196,8

245,1

Джерело: розраховано за даними [258, с. 5-9; 274, с. 44; 274, с. 19, 20, 63; 293, с. 10,11]
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чисельність поголів‘я сільськогосподарських тварин, за винятком свиней, буде і
надалі зменшуватися у силу суб‘єктивних причин, указаних вище у результатах
дослідження.
Спостерігатиметься ріст обсягів виробництва продукції тваринництва (за
рахунок росту продуктивності великої рогатої худоби і свиней), що у свою чергу
сприятиме збільшенню м‘яса і молока у розрахунку на одну особу постійного
населення – відповідно у 1,8 і 1,7 рази. Зростання рівня забезпечення населення
продовольством матиме позитивний вплив на стан соціального життя населення.
Заслуговує на увагу той факт, що навантаження постійного сільського
населення на одного зайнятого працівника тваринництва зменшиться з 12 чол. до
5 чол., що сприятиме зростанню рівня забезпечення постійного населення
необхідними продуктами тваринного походження. Спостерігається збільшення
валової

продукції

тваринництва

в

усіх

категоріях

господарств

і

у

сільськогосподарських підприємствах не тільки у розрахунку на 100 га
сільськогосподарських угідь, але й на одного зайнятого працівника (частка
працюючих незначно коливається).
Зважаючи на це можна зробити висновок, що у послідуючі роки
спостерігатиметься тенденція порівняно ефективного розвитку тваринництва, що
стане поштовхом для прискорення процесу його модернізації. Важливе значення у
цьому відношенні матиме Державна цільова програма [118].
Слід зазначити, що програма віддзеркалює інноваційно-інвестиційну
модель розвитку галузі тваринництва, яка передбачає фінансову інвестиційну
підтримку щодо запровадження прогресивних технологій з вирощування
молодняку сільськогосподарських тварин і птиці (з попереднім урахуванням
регіональних техніко-технологічних особливостей підприємств), покращення
їхніх племінних і продуктивних якостей, створення міцної і повноцінної кормової
бази, підвищення рівня мотивації і зацікавленості тваринників у збільшенні
виробництва якісної продукції тваринництва [170].
Окрім цього необхідно створити належні умови і надавати фінансову
допомогу

товаровиробникам

спеціалізованих

підприємств

та

селянських
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господарств, які можуть забезпечили інтенсивний розвиток тваринництва.
Важливо відновити практику постійних закупівель у сільського населення
тваринницької продукції, удосконаливши при цьому закупівельні ціни, які б
стимулювали ріст обсягів виробництва продукції, зниження собівартості та
покращення її якісних характеристик.
У першу чергу для відродження галузей тваринництва у регіонах України
необхідно забезпечити розширення племінних і високопродуктивних груп
поголів‘я

сільськогосподарських

тварин.

Зокрема,

питання

такого

роду

розглядалося на основі інформаційного масиву статистичних даних, які дали
можливість розрахувати (додаток Ц-Ц16) прогнозну кількість тварин і птиці та
обсяги виробництва тваринницької продукції на підприємствах окремих областей
Подільського та Прикарпатського регіонів України (табл. 5.11).
Таблиця 5.11
Поголів’я тварин в усіх категоріях господарств, тис. гол.
Області

20052010рр.

20112016рр.

Україна:
Велика рогата
5213,3
4248,0
худоба
корови
2933,3
2414,9
7354,2
7463,2
Свині
1717,4
1582,2
Вівці і кози
181726,2 213686,0
Птиця
Вінницька:
Велика рогата
346,1
314,3
худоба
корови
198,2
167,9
419,9
370,7
Свині
37,8
37,3
Вівці і кози
9420
20578,7
Птиця
Тернопільська:
Велика рогата
207,5
177,4
худоба
корови
124,4
105,3
337,6
397,9
Свині
11,7
12,4
Вівці і кози
4325,3
4736,9
Птиця

2017-2021рр.
(прогноз)
реалістичний оптимістичний

2017-2021
до 20112016рр.,%

4543,2

4732,8

111,4

2331,4
7638,5
1527,9
217345,4

2542,7
7745,4
1732,6
224554,2

105,3
103,8
109,5
105,1

298,6

325,5

103,6

152,3
373,1
36,6
25847,2

176,4
382,5
41,6
27947,4

105,1
103,2
111,5
135,8

176,1

183,7

103,6

112,4
388,7
11,2
4876,2

126,2
431,7
13,6
5013,3

118,7
108,5
109,7
105,8
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Продовження таблиці 5.11
Хмельницька:
Велика рогата
худоба
корови
Свині
Вівці і кози
Птиця
Чернівецька:
Велика рогата
худоба
корови
Свині
Вівці і кози
Птиця

309,1

250,2

251,1

276,4

110,5

166,8
304,4
24,8
4175,4

144,6
329,9
26,6
8965,6

148,3
342,6
25,4
9067,2

157,3
350,7
30,8
9214,6

108,8
106,3
115,8
102,8

142,3

107,3

116,3

120,6

112,4

78,7
183,1
53,4
3200,0

63,9
162,1
47,9
3395,9

59,6
166,7
47,8
3516,9

65,6
175,9
50,5
3643,8

102,7
108,5
105,4
107,3

Джерело: розраховано м за даними [293, с. 29-47, 51-54]

За прогнозними розрахунками, у взятих до уваги областях, спостерігається
незначний ріст сільськогосподарських тварин, а по окремих групах навіть і
зменшення їхньої кількості у порівнянні з більш віддаленим минулим періодом.
Водночас прогнозні показники (за оптимістичним варіантом прогнозу), по
відношенню до останніх років, характеризують тенденцію зростання чисельності
поголів‘я практично усіх груп тварин і птиці, особливо у Тернопільській і
Чернівецькій областях. Але поступове відродження і розвиток тваринництва у
більшій степені буде залежати від ефективної дієвості економічного механізму та
взаємообумовленості його основних складових (забезпечення державного
регулювання,

інвестиційно-інноваційних

процесів,

налагодження

цінової,

кредитної і податкової політики).
Усе це у свою чергу сприятиме збільшенню у перспективі обсягів
виробництва тваринницької продукції високої якості у широкому асортименті,
яку можна буде використовувати для підвищення рівня збалансованого
харчування населення (табл. 5.12 ).
Розрахунки (за обома видами сценаріїв) з використання великого
інформаційного масиву даних показали, що у найближчій перспективі обсяги
виробництва продукції тваринництва матимуть тенденцію до зростання не тільки
у вказаних, але й інших областях та в цілому по Україні. Зважаючи на окреслені
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цілі необхідним виступає пошук і застосування дієвих економічних важелів, в
основі яких знаходиться мобілізація внутрішніх резервів та інтенсифікація
розвитку усіх галузей тваринництва.
Таблиця 5.12
Виробництво основних продуктів тваринництва в усіх категоріях
господарств
Області
Україна, тис.т:
М'ясо (жив.вага)
Молоко
Яйця, млн.шт
Вінницька
М'ясо (жив.вага)
Молоко
Яйця, млн. шт
Тернопільська
М'ясо (жив.вага)
Молоко
Яйця, млн. шт
Хмельницька
М'ясо (жив.вага)
Молоко
Яйця, млн. шт
Чернівецька
М'ясо (жив.вага)
Молоко
Яйця, млн. шт

20052010рр.

20112016рр.

2740,7
3226,52
12030,26 11153,4
15241,36 18756,56

2017-2021
до
2011реалістичний оптимістичний 2016рр., %
2017-2021рр.
(прогноз)

3247,31
12263,62
18873,41

3381,82
13546,20
19211,37

104,8
121,5
102,4

100
839,9
701,32

255,08
846,64
823,92

260,14
850,32
837,08

263,12
858,34
865,33

103,2
101,4
105,0

64,73
442,62
364,50

70,42
460,9
428,68

71,06
461,22
433,52

72,43
473,25
461,73

102,9
102,7
107,7

72,08
636,22
345,46

88,22
593,58
1448,26

90,43
607,45
1487,32

94,52
644,54
1526,13

107,1
108,6
105,4

61,50
330,54
339,30

65,82
297,54
398, 44

66,01
315,18
400,76

66,75
341,18
421,09

101,4
114,7
105,7

Джерело: розраховано за даними [293, с. 62-87,116-120, 125]

Для того, щоб у перспективі добитися бажаних обсягів виробництва
високоякісного м'яса і молока на тваринницьких підприємствах регіонів країни
необхідно:
- укомплектувати тваринницькі ферми високопродуктивним поголів‘ям
тварин та налагодити на сучасній науковій основі селекційну роботу з метою
отримання якісної тваринницької продукції;
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забезпечити

-

високий

рівень

техніко-технологічного

оновлення

тваринницьких ферм і повну модернізацію виробничих процесів в усіх підгалузях
тваринництва;
- перевести технологічні процеси виробництва молока на використання
модернізованого фізіологічно-безпечного для корів доїльного обладнання;
- розробити такі планувально-технологічні рішення для тваринницьких ферм
і комплексів, які б забезпечували найкращі умови для організації утримання,
годівлі тварин та реалізації генетичного потенціалу тварин при мінімальних
виробничих і трудових витратах;
- використовувати на тваринницьких фермах якісні і екологічно чисті корми з
широким використанням новітніх систем годівлі тварин;
- повністю перевести виробництво тваринницької продукції на промислову
основу з метою підвищення рівня зацікавленості у ній переробних підприємств;
- модернізувати обладнання для утилізації фермських відходів, виготовлення
органічних добрив та економії енергоресурсів;
підвищити

-

рівень

висококваліфікованих

мотивації

працівників,

забезпечення
зокрема

і

ефективності

спеціалістів

по

праці

утриманню,

обслуговуванню тварин і фермського обладнання.
Усі ці проблеми потребують теоретичного осмислення і обґрунтування у
частині

удосконалення

тваринництва

на

організації

регіональному

проведення

рівні,

оскільки

моніторингу
щорічно

модернізації
розширюється

самостійність регіонів, які стають більш відповідальними за результати свого
економічного розвитку [143].
Втім окреслені цілі у майбутньому потребують забезпечити:
– галузі тваринництва висококваліфікованими працівниками, сучасними
високопродуктивними зразками фермських машин та обладнання;
– механізацію технологічних процесів виробництва і переробки продукції;
– покращення стану кормової бази і, тим самим, підвищення продуктивності
сільськогосподарських тварин;
– підвищення рівня селекційної і зооветеринарної роботи;
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– впровадження сучасних технологій утримання сільськогосподарських
тварин і виробництво якісної продукції тваринництва;
– організацію переробки (з дотриманням нормативних стандартів якості)
тваринницької продукції там, де здійснюється її виробництво.
Зважаючи на проведені дослідження застосовувані методи і моделі
пропонується використовувати для підтвердження різних гіпотез у покращенні
формування найбільш важливих виробничих і економічних процесів, виявлення
основних чинників впливу на розробку рішень і стратегічних програм
інвестиційно-інноваційного

забезпечення

та

запровадження

заходів

для

отримання у перспективі ефектів економічного розвитку тваринництва.
Таким чином, стабільний розвиток тваринництва у перспективі можна буде
забезпечити за рахунок:
 своєчасного отримання державної підтримки тваринництва;
 інтенсивного розвитку модернізаційних процесів на підприємствах;
 удосконалення

технології

виробництва

нових

видів

тваринницької

продукції;
 створення необхідних умов для забезпечення можливостей широкого
залучення інвестицій;
 покращення

рівня

мотиваційної

роботи

з

метою

підвищення

продуктивності праці тваринників;
 підвищення професійно-кваліфікаційного рівня і навичок працівників
тваринництва;
 розвитку і зміцнення державно-приватного партнерства. Слід відмітити, що
державно-приватне партнерство у регіонах відіграє особливо важливу роль,
оскільки дає можливість залучити у тваринництво не тільки бюджетні кошти, але
й приватні інвестиції, що спроможні повністю або частково модернізувати
виробничі потужності тваринницьких ферм.
Зазначимо, що вказані, як і багато інших проблем, окремих тваринницьких
підгалузей

ураховані при розробці

організаційно-економічного механізму

економічної модернізації і розвитку тваринництва, у внутрішньому середовищі
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якого

знаходиться

взаємопов‘язана

сукупність

основних

складових

та

підпорядкованих їм елементів, які віддзеркалюють специфіку ринкових концепцій
у виробництві тваринницької продукції, спрямовані на забезпечення ефективного
розвитку тваринницьких підприємств та забезпечення продовольчої безпеки
країни (рис. 5.5).
Запропонований механізм модернізації і розвитку тваринництва є досить
гнучким до економічних і соціальних змін на виробництві, оскільки забезпечує
ефективне використання генетичного потенціалу сільськогосподарських тварин і
трудових ресурсів, зайнятих у тваринництві, гармонійно поєднує розроблені
стратегічні заходи для забезпечення ефективного розвитку тваринницьких
підприємств. Наразі ігнорування будь-якого із названих факторів призводить до
зменшення реалізації генетичного потенціалу тварин, високої собівартості
тваринницької

продукції,

зниження

її

якості,

а

відповідно

і

конкурентоспроможності, а також погіршення екологічної ситуації у зоні
функціонування тваринницьких підприємств.
Безперечно, механізм економічної модернізації має теоретичну і практичну
цінність, оскільки дає можливість урахувати усі чинники, що впливають на
формування

техніко-технологічного

процесу

виробництва

продукції

тваринництва і задоволення у ній потреб населення, розширення номенклатури
тих видів продукції, яка користується найбільшим попитом у населення.
Вважаємо, що дієва реакція механізму повинна спрямовуватися на
здійснення підприємствами процесів економічної модернізації тваринництва та
проводитися

на

основі

використання

доступних

інноваційних

техніко-

технологічних розробок спеціалізованих наукових закладів, дослідних і успішно
функціонуючих тваринницьких підприємств, на базі яких доцільно створювати
науково-регіональні центри модернізації, які у змозі підтримувати стабільно
стійкі підприємства і виробничо-бізнесові структури.
Функціонування

взаємопов‘язаних

складових

механізму

економічної

модернізації та розвитку галузі тваринництва повинно відбуватися у напрямку

- виробничий напрям
- форми і методи управління

Сільськогосподарські
обслуговуючі
кооперативи
- підготовка кваліфікованих
кадрів
- створення належного
соціально-психологічного
клімату у трудових
колективах
- забезпечення соціального
захисту працівників

Соціальна

- стратегія модернізації
- умови праці на робочому
місці
- кормова база і оптимізація
розподілу кормових ресурсів
- селекційна діяльність

- нові форми організації і
мотивації праці
- стимулювання модернізації
виробничих процесів
- конкурентоспроможність
продукції тваринництва
- прогнозування кількості і
продуктивності тварин

Механізм економічної модернізації і розвитку
тваринництва
- ефективна фінансовокредитна система
- формування грошових
коштів
- економне витрачання
виробничих ресурсів
- оптимальний розподіл
прибутків

Фінансово-кредитна

- залучення різних видів
інвестиційних ресурсів
- інвестиційне забезпечення
модернізації виробничих
процесів
- інноваційні технології
виробництва продукції

Інвестиційноінноваційна

Техніко-технологічна
- забезпечення ферм
сучасними машинами,
механізмами і засобами
технічного сервісу
- впровадження
прогресивних технологій
утримання тварин
- моніторинг
модернізаційних процесів
у тваринництві

Регіональні кластери

- організація безпеки праці
- дотримання вимог до
захисту довкілля від
виробничої діяльності
тваринницьких підприємств
- виробництво екологічно
безпечної продукції

Екологічна

,
- податкова, цінова і митна політика

- місце розташування ферм
- розмір ферм за поголів‘ям
тварин
- наявність налагоджених
під‘їзних доріг
- наявність майданчиків для
збереження фермських
машин і обладнання
- дотримання параметрів
мікроклімату на фермах

Організаційноекономічна

ринків, конкуренти, споживачі, посередники, податкова, цінова і митна політика)

Організаційновиробнича

Чинники зовнішнього середовища (кон‘юнктура внутрішнього і зовнішнього

Загальновиробнича

)

виробництва та інфляційні процеси)

Чинники зовнішнього середовища
(фінансово-кредитні відносини, державне законодавче регулювання, стагнація
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Результати господарювання (якісна і конкурентоспроможна продукція, прибутковість, рентабельність)
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Рис. 5.5. Основні складові та елементи організаційно-економічного механізму економічної модернізації і
розвитку тваринництва (розробка автора)
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отримання державної фінансової підтримки молочного і м‘ясного скотарства,
стимулювання тваринників за збільшення обсягів виробництва якісної продукції,
забезпечення беззбитковості і модернізації галузей тваринництва. Проведені
перспективні розрахунки підтвердили необхідність покращення якісного складу
наявного поголів‘я худоби і птиці, стабілізації і подальшого розвитку
тваринництва, особливо молочного скотарства для повного задоволення потреб
населення у молоці і молочних продуктах, впровадження інноваційних і
ефективних технологій їхнього виробництва, зміцнення інтеграційних зв‘язків у
сформованих кластерах, розвиток виробничих і обслуговуючих кооперативів.
Після реформування великих сільськогосподарських підприємств з‘явилося
велике число дрібних товаровиробників, які по різному ведуть свою виробничу
діяльність. Проте відсутність професійних навичок працівників часто призводить
до низьких економічних результатів. Одним із шляхів підвищення рівня
господарювання і ефективності виробництва продукції стала здача селянами в
оренду виділених паїв. Втім практика показала, що цей захід був сприятливий
лише для галузі рослинництва.
Водночас розформування тваринницьких ферм і комплексів практично
знищило великотоварне виробництво у цій галузі. Більшість тварин і птиці почали
вирощувати у селянських домогосподарствах. Господарства населення уже досить
тривалий час залишаються основними виробниками продукції тваринництва
практично в усіх регіонах України. Зокрема, в господарствах населення у 2016р.
утримувалося 67% великої рогатої худоби (77% корів), 46,57% – свиней, 85,8% –
овець і кіз, 45,5% - птиці усіх видів від загальної кількості поголів‘я в усіх
категоріях господарств. У результаті частка виробленого м'яса великої рогатої
худоби і птиці складала 35,9%, молока – 73,9, яєць від птиці усіх видів – 46,6,
вовни – 87,2% від загального обсягу виробленої продукції в усіх категоріях
підприємств [274, с.138, 156].
На відміну від рослинництва продукція тваринництва, без належної
первинної обробки, має дуже короткий термін зберігання, а звідси і різке
зниження якості м'яса і молока під час їхньої реалізації. Тому на даному етапі

418

єдиним виходом із цієї ситуації є об‘єднання дрібних потоків продукції
тваринників у великі масиви. Це дозволить сконцентрувати зусилля фахівців на
доведенні тваринницької продукції до належних стандартів, організувати її
зберігання і просування на ринку зручними для покупців партіями.
Тут же слід зазначити, що активізації кооперативного руху у сільській
місцевості вченими надається особливе значення [10, 276], оскільки він дає
можливість незалежним приватним сільськогосподарським товаровиробникам,
об‘єднаним спільними економічними інтересами, здійснювати надання послуг
(заготівельно-збутові, переробні, постачальницькі, сервісні), обслуговування
членів-кооперативу та ефективно (без отримання прибутку) вести виробничу
діяльність.
У

даний

час

виникає

необхідність

забезпечити

розвиток

сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, яка є важливою умовою не
тільки відродження села і сільських територій регіонів, але й розв‘язання проблем
продовольчої безпеки країни. Більше того, на поставлене керівникам підприємств
і безпосереднім працівникам тваринництва запитання ˮ Чи є у Вашому
господарстві (районі, регіоні) обслуговуючі тваринницькі кооперативи?ˮ , 6,8%
опитуваних дали позитивну відповідь, 74,6% – негативну і 27,6% – не змогли
відповісти (додаток А, Б).
Встановлено, що поодиноко діючі в окремих регіонах сільськогосподарські
обслуговуючі кооперативи (в основному рослинницького спрямування) за
обсягами та якістю надання послуг не у повній степені задовольняють потреби
сільських виробників продукції і її споживачів (особливо тваринницької),
оскільки вони не мають постійно діючих каналів її реалізації. Окрім цього із-за
виконання різного роду домашніх робіт у них немає вільного часу для реалізації
власної продукції на стихійному ринку, а тому у більшості випадків частина
продукції

попадає

до

посередників,

псується

або

ж

залишається

у

домогосподарствах. Водночас окремі країни ЄС, користуються послугами
сільськогосподарських

обслуговуючих

кооперативів,

реалізовують

70%

виробленої продукції, США і Канада – 60%, Україна – 20% [256]. У найближчій
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перспективі прогнозується обсяг реалізації молочної продукції довести до 3540%, м‘ясної – 45-50%.
У зв‘язку з цим доцільно об‘єднуватися дрібним товаровиробникам,
особливо тваринницької продукції, в обслуговуючі кооперативи. Такі об‘єднання
дозволяють підвищити конкурентоздатність продукції тваринництва і успішно
подавати її на внутрішньому і зовнішньому ринках. Особливо це важливо у світлі
сьогоднішніх реалій, коли Україна шукає свою нішу на міжнародних ринках.
Нажаль, у селянських господарствах, за сприянням місцевої влади і
переробних підприємств, в окремих регіонах функціонують лише пункти
приймання молока від приватних господарів. Практичний досвід роботи щодо
надання цілого роду послуг (доїння корів, заготовка, обробка і охолодження
молока, заготівля і зберігання кормів, заготовка, охолодження і фасування м'яса)
селянам

підтверджує

ефективність

виробничої

діяльності

окремих

СОК

Вінницької, Волинської, Запорізької, Херсонської і інших областей [257].
Вважаємо, що назріла необхідність повсюдно і там, де є така можливість,
створювати сільськогосподарські обслуговуючі молочні кооперативи (СОМК)
сучасного типу, які могли би самостійно (без втручання комерційних структур)
забезпечити безперебійну роботу молочно-приймальних пунктів, м‘ясних забійносанітарних і молочних цехів. Наразі модернізація дрібних господарств (за
фінансової підтримки держави) дасть можливість створювати сучасні виробничі
інфраструктури, де головними господарями будуть не комерсанти - посередники,
а селяни і кооператори.
Окрім

цього,

функціонування

сільськогосподарських

обслуговуючих

молочних кооперативів буде забезпечувати умови для конкуренції із середніми і
великими підприємствами, а також визначатиме шляхи покращення добробуту
господарств населення за рахунок розширення джерел їхніх доходів, збереження
існуючих і створення нових робочих місць, розвитку сільських територій.
Вважаємо, що у цій ситуації необхідно розробляти організаційні,
технологічні, технічні і економічні рішення, які б сприяли підвищенню якості
молока від індивідуального селянського господарства. Отже, основними
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напрямами

розвитку

сільськогосподарських

обслуговуючих

молочних

кооперативів необхідно вважати:
-

удосконалення

основних

положень

законодавчих

матеріалів

щодо

створення і розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
-

розробка

у

кожному

регіоні

дієвої

програми

розвитку

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
- часткове фінансове забезпечення (рекомендується ураховувати специфічні
особливості

регіонів

сільськогосподарських

і

власні

обслуговуючих

кошти
об‘єднань

кооперативів)
(державна

діяльності

підтримка

на

початковому етапі їхнього розвитку повинна складати до 2% дохідної частини
бюджету);
- створення умов для функціонування фінансово-кредитних структур
(приватних і кооперативних банків, сільських кредитних спілок) з метою
спрямування інвестиційних ресурсів на розвиток кооперативних об‘єднань;
- організація мотиваційної роботи стосовно налаштування учасників
сільськогосподарських

молочних

кооперативів

на

відповідальну

трудову

поведінку і економічно стійкі результати господарської діяльності;
- посильна допомога селянам (надання послуг і консультацій) спеціалістами
аграрних наукових закладів та інформаційно-консультативних і регіональних
центрів модернізації.
Слід зазначити, що в останні роки досить популярною і необхідною є
модернізація селянських господарств, оскільки вони виробляють значну частку
усіх видів продукції, але вона не у повній мірі відповідає визначеним вимогам і
стандартам якості й безпеки, особливо міжнародним. Зазначимо, що у 2016р. у
3752 тис. селянських господарствах вироблялося 7675,9 тис.т молока (73,9% від
загального обсягу виробленої продукції в усіх категоріях), що у 2,8 більше
порівняно із сільськогосподарськими підприємствами [274, с.156]. Окрім цього на
вітчизняний ринок молоко у вигляді сировини поставляють дрібні фермерські
господарства та великі молочні корпорації. Більшу частину молочної сировини
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постачають

індивідуальні

селянські

господарства.

В

основному

це

ті

господарства, власники яких утримують по одній, дві або три корови.
Світова практика показала, що за кордоном практично не використовують
молоко від особистих господарств населення, як сировину для промислового
виробництва молокопродуктів. Це пояснюється кількома причинами: низькою
якістю

молока

і

нестабільними

поставками

його

на

молокопереробні

підприємства. Зауважимо, що невисока якість молока обумовлена низькою
культурою доїння корів, відсутністю дотримання санітарно-ветеринарних вимог
під час виведення молока із вимені корови і тим фактом, що власники корів у
більшості випадків розбавляють молоко водою і іншими хімічними препаратами з
метою збільшення кількості зданого молока та приховування його якості при
недостатньому первинному контролі на молокоприймальних пунктах.
Нажаль через низьку якість молока молокопереробні підприємства фізично
не можуть виготовляти якісні молочні продукти, а це, в свою чергу, закриває
можливість збуту молокопродуктів на світових ринках, де контроль за такими
товарами досить жорсткий. Виходячи з цього наша молочна галузь відчуває
потребу постійно розв‘язувати проблему суттєвого браку якісного молока для
виготовлення конкурентоспроможної молочної продукції (масла, сиру, йогуртів,
сметани і ін.).
Водночас імпорт якісного молока залежить і безпосередньо пов'язаний із
терміном його зберігання. Тому для швидкої доставки молока на українські
молокопереробні заводи потрібно шукати його у тих країнах, які мають з
Україною спільні кордони (Білорусь, Словаччина, Польща, Угорщина, Румунія).
Імпорт

молока

буде

суттєво

підвищувати

собівартість

молокопродуктів

(ураховується ціна закупівлі і транспортні витрати). Передбачається, що у
перспективі ціна молочної продукції, завезеної з ЄС, буде співвідноситися з ціною
вітчизняної продукції і населення буде віддавати перевагу не українським
молокопродуктам сумнівної якості, а імпортним. Це призведе до втрати ринків
збуту не лише на ринках ЄС, але й в Україні.
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Щоб вийти із ситуації, що склалася, необхідно забезпечити будівництво
тваринницьких

молочних

ферм,

або ж

підвищення

якості

молока

від

індивідуальних селянських господарств. Однак, як показують елементарні
економічні розрахунки, термін окупності новозбудованих молочних ферм
знаходиться у межах 7-10 років. Водночас залучити до будівництва ферм
внутрішніх інвесторів практично не можливо, оскільки західні інвестори не
хочуть вкладати довгі інвестиції в молочну галузь через нестабільну економічну і
політичну ситуацію в Україні.
Наукою доведено, що молоко, яке знаходиться у вимені корови, практично
завжди є стерильним. Наразі якість молока залежить від дотримання ланцюжка
вимог, що виникають перед людиною-оператором, технологією і технічним
забезпеченням під час процесу отримання молока від корів, його транспортування
до місця первинної обробки (очищення від механічних домішок, охолодження і
зберігання), а також доставки до молокопереробних підприємств для здійснення
первинної обробки і переробки у молочні продукти.
На середніх і великих молочних фермах цей шлях молоко проходить при
встановлених санітарно-ветеринарних вимогах і зводить до мінімуму механічну
забрудненість, бактеріальне обсіменіння і кислотність молока. А тому за
результатами анкетного опитування (додаток Д) працівників 1563 індивідуальних
селянських господарств у різних областях країни встановлено, що існує ціла
низка факторів, які суттєво впливають на якість молока (рис. 5.6).
Отримані нами результати вибіркових досліджень показали, що найбільший
вплив на якість молока і молочних продуктів мають наступні чинники: машинне
доїння (24%), зберігання видоєного молока (21%), кваліфікація дояра (17%),
санітарна обробка вимені (12%), корми (10%), очищення молока (9%),
фальсифікація якості молока (7%).
Нажаль здійснювати вплив на зменшення величини вищеназваних факторів
на якість молока і, відповідно, на закупівельну ціну, практично не можливо через
наявність великої кількості селянських господарств в яких спостерігається низька
культура доїння корів, слабке технічне оснащення цього процесу, а в окремих
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Корма

10
00
00
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Кваліфікація
дояра

Машинне доїння

17

24
Якість молока
(100%)

9
Очищення
молока

7

21
Зберігання
молока

12

Фальсифікація
якості молока

Санітарна обробка
вимені
Умовні позначення:

- чинники, які впливають на якість молока в господарствах населення
- чинники, які впливають на якість молока на доїльних майданчиках
обслуговуючого кооперативу
Рис. 5.6. Структурні елементи факторів результативного впливу на якість
видоєного молока у господарствах населення
Джерело: за результатами вибіркового обстеження господарств населення

випадках

відсутність

доїльних

апаратів.

Зауважимо,

що

створення

і

функціонування молочарських кооперативів, де централізовано приймають
молоко від видоєних корів у індивідуальних селянських господарствах, не
вирішує проблему підвищення якості молока, оскільки воно поступає до
кооперативу вже низької якості і практично його не можливо довести до
необхідних технологічних стандартів.
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На нашу думку, настав час для вирішення проблеми підвищення якості
молока від корів, які утримуються в індивідуальних селянських господарствах,
шляхом створення і розвитку обслуговуючих молочних кооперативів у межах
населених пунктів. Вони забезпечать здійснення машинного доїння, первинну
обробку молока, його зберігання і доставку від приватних індивідуальних
господарств на молокопереробні підприємства.
Вважаємо, що обслуговуючий молочний кооператив, що виконує такого
роду функції, заслуговує на існування, оскільки формує високоякісну сировинну
базу молока для населення і молочної переробної галузі. Вирішення окресленої
проблеми повністю залежить від зацікавленості селян у розвитку кооперації,
модернізації виробничих процесів, державної підтримки і регулювання розвитку
мережі обслуговуючих молочних кооперативів, які у змозі значно підвищити
рівень конкурентоспроможності особистих селянських і малих фермерських
господарств, розширити сферу зайнятості працівників та підвищити їхні доходи.
Фінансування діяльності таких кооперативів може здійснюватися як за
рахунок власників корів, так і підприємців, що будуть зацікавлені у партнерській
співпраці. За результатами розрахунків залучені кошти окупляться протягом 1-2
років. Основним джерелом прибутку виступатиме збільшена закупівельна ціна на
молоко підвищеної якості. Якість молока гарантується високою кваліфікацією
операторів, яких попередньо необхідно навчити дотримуватися усіх вимог до
машинного доїння корів, реалізації продукції, використання сучасних доїльних
установок, обладнання для первинної обробки молока та його зберігання.
Дослідження показали, що із усіх видів продукції тваринництва найбільш
вибагливим до дотримання санітарно-ветеринарних вимог є молоко, оскільки
найменші порушення у процесі доїння, первинної обробки і зберігання
призводять до дуже швидкого зниження його якості. Тому доцільно доїти корів не
в

розрізнених

товаровиробниками

домогосподарствах,
(на

принципах

а

централізовано

самоорганізації)

у

створеному

молока

селянському

обслуговуючому кооперативі, котрий забезпечить здійснення машинного доїння,
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первинну

обробку

молока,

його

зберігання

і

доставку

від

приватних

індивідуальних господарств на молокопереробні підприємства.
Розглянемо організацію процесу доставки корів до місця доїння, сам процес
доїння, первинної обробки і зберігання молока, що дає можливість отримувати
високоякісну молочну сировину за умови суворого дотримання технології
машинного доїння корів у обслуговуючих молочних кооперативах (рис. 5.7).
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мобільність
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школи, лікарні,
дошкільні
заклади, військові
частини, дитячі
табори
відпочинку)

Ринок

Виплати виробникам
грошових коштів за молоко

Заводи по
переробці
молока

Рис. 5.7. Схема формування економічних взаємовідносин при функціонуванні
обслуговуючого молочного кооперативу (авторська розробка)
У створенні умов для безперервного функціонування обслуговуючого
молочного кооперативу важливу роль відіграє оператор, котрий забезпечує
мобільність корів. У його обов‘язки входить доставка (підгін) корів від
господарств приватного сектору до місця доїння (кооперативу) і повернення їх
приватним господарям або ж на пасовище після доїння. Такого роду операція
здійснюється циклічно, тобто в залежності від кратності доїння протягом доби у
строго визначені проміжки часу.
Велике значення слід надати функціям, які виконує у обслуговуючому
кооперативі оператор машинного доїння. В залежності від типу доїльної
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установки він виконує регламентовані технологічні операції, що забезпечують
отримання від корів молока високої якості. У результаті усе це сприяє його
реалізації переробним підприємствам за більш високою ціною.
Вважаємо, що розвиток і економічна стабільність аграрних підприємств
України залежить від повного технічного переоснащення виробництва і
впровадження

сучасних

ресурсозберігаючих

технологій,

формування

і

раціонального використання наявного виробничого потенціалу, збільшення
обсягів виробництва і реалізації якісної сільськогосподарської продукції,
розширення ринків її збуту, сприяння залученню іноземних і вітчизняних
інвестицій.
Усі ці, як і багато інших проблем, доцільно вирішувати шляхом переходу на
кластерні технології, оскільки економіка повинна відповідати усім сучасним
критеріям конкурентоспроможності, які покликані забезпечити регіональні
економічні кластери (локальна концентрація підприємств однієї галузі, компаній,
та організацій, що їх обслуговують) [151, 340].
Вирішення цієї проблеми в Україні повністю залежить від формування
матеріально-технічної бази, кваліфікованих кадрів, зацікавленості селян у
розвитку кооперації, державної підтримки і регулювання розвитку мережі
сільськогосподарських
підвищити

рівень

обслуговуючих

кооперативів,

конкурентоспроможності

які

у

селянських

змозі
і

значно

фермерських

господарств, розширити сферу зайнятості працівників та підвищити їхні доходи.
Класичне визначення кластеру М. Портера полягає у тому, що кластер це
ˮ сконцентровані за географічною ознакою групи взаємопов‘язаних компаній,
спеціалізованих постачальників послуг, фірм у відповідних галузях, а також
пов‘язаних з їх діяльністю організацій (університетів, агентств по стандартизації,
торговельних об‘єднань) в певних областях, що конкурують, але разом з тим і
проводять спільну роботуˮ [232, c. 127 ]. Вчений у кластері особливу увагу
надавав

взаємодії

галузям

та

ототожнював

кластери

з

територіально

локалізованою групою функціонально-суміжних підприємств (обслуговують
об'єкти інфраструктурного характеру), яка відрізняється за високим інноваційним
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потенціалом, єдиною спеціалізацією та внутрішньою конкуренцією [233]. Такої ж
позиції

дотримуються

науковці,

які

досліджують

проблеми

формування

кластерних структур [11].
Висловлені позиції вчених викликають певний науковий інтерес, а тому
заслуговують на схвалення. Поняття кластер пропонується використовувати для
проведення аналізу (виступає альтернативним для певного підприємства об'єктом
вивчення (прогнозування) або ж для організації практичної діяльності (є об‘єктом
підтримки в границях стратегій регіонального розвитку) з метою підвищення
рівня продуктивності, інноваційності, конкурентоспроможності і прибутковості
його основних галузей, зокрема тваринництва.
На нашу думку, регіональні кластерні об‘єднання є однією з форм
організації виробничої діяльності конкуруючих тваринницьких підприємств, які
забезпечують свій розвиток на основі модернізаційних і інноваційних змін. Кожен
сформований кластер координує спільну діяльність підприємств і різних
учасників кооперації, сприяє концентрації виробництва тваринницької продукції,
дає можливість своєчасно забезпечити її реалізацію на внутрішньому і
зовнішньому ринках.
Водночас досягнення позитивного результату, при проведенні активних
економічних перетворень у процесі формування кластерів, буде залежати від його
ініціювання і фінансування структурами державної, регіональної влади і
місцевого самоврядування. Окрім цього необхідно залучати усі види ресурсів,
бізнес-працівників галузі, громадські структури і домогосподарства.
Усе це дає можливість запропонувати основні принципи формування
кластерів у галузі тваринництва:
- географічний, передбачає територіально-суміжну взаємодію учасників
кластерного формування, консолідованих в рамках єдиного технологічного
процесу. Таке просторове розміщення учасників кластера забезпечує високу
швидкість здійснення економічних процесів, стимулює ріст продуктивності праці,
впровадження інноваційних технологій;
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- відповідальності і переслідування створення сукупного інноваційного
продукту,

що

характеризує

принципову

відмінність

кластера

від

ряду

інтегрованих формувань кластерної організації, яка полягає у широкому
застосуванні інноваційних технологій з метою випуску конкурентоспроможної
продукції тваринництва та її вигідного подання на внутрішньому і зовнішньому
ринках. Окрім цього кластер може виступати не тільки споживачем інноваційних
розробок, але й самостійно проявляти науково інноваційну активність щодо
створення наукових проектів, виставляючи їх на продажу без передачі іншим
суб‘єктам своїх авторських прав;
- не примусової участі у формуванні і поточній діяльності кластерних
структур, що характеризує можливість функціональної, фінансово-майнової і
управлінської автономії учасників кластера. У цьому випадку забезпечується
збалансованість

інтересів

учасників

кластерних

утворень

при

розробці

виробничих, модернізаційних, збутових та фінансових рішень;
- виділення ˮ основиˮ кластера, котрий, як просторово виділена структура,
повинен

мати

свою

керуючу

ланку

функціонально-економічну). У ролі ˮ основиˮ

(адміністративно-управлінську,
кластера може виступати

конкретне підприємство (галузь) або ж створений на території його існування
багатофункціональний координаційно-консультативний центр;
- переважання приватно-державного партнерства передбачає використання
потенціалу підприємницьких структур і приватного капіталу при реалізації
кластерних ініціативних заходів. Наразі держава виступає ініціатором заходів,
програм та здійснює контрольно-координуючі функції, а аграрні бізнесові
структури виконують ризикові (у більшості випадків) операції по реалізації
кластерних ініціатив;
- ефективності і паритетності економічних відносин сприяє забезпеченню
збалансування інтересів щодо рівності учасників (без урахування їхнього внеску в
сукупний кластерний продукт) кластера, пропорційності поділу економічних
ризиків і прибутку між учасниками кластерного формування. Дотримання вимог
цих функцій покладається на взаємоконтролюючі і координаційні структури;
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- соціальної орієнтації кластерних технологій, що забезпечує вирішення
соціальних проблем (реалізація кластерних ініціатив) сільських територій, на яких
розміщені кластери.
Формування кластерних об‘єднань є актуальним кроком при сучасному
стані економіки тваринництва, котрий обумовлений відсутністю взаєморозуміння,
кординації та єдиної стратегії розвитку взаємозалежних виробничих структур
окремо взятого регіону країни.
Вважаємо, що найбільш популярними в аграрній сфері економіки України є
кластерні об‘єднання, у складі яких знаходиться безліч конкуруючих між собою
підприємств.

Вони

виступають

однією

із

ефективних

форм

організації

інноваційних процесів в аграрному виробництві, оскільки сприяють підвищенню
конкурентоспроможності основних його галузей, росту продуктивності праці
працюючих, економії витрат по здійсненню модернізації, прискорюють темпи
впровадження інновацій, забезпечують кооперацію і стимулювання ефективної
праці тих працівників, які приймають активну участь у роботі об‘єднань.
Зазначимо,

що

створення

кластера

дасть

можливість

сформувати

специфічний економічний простір, основна мета якого полягатиме у розширенні
області вільної торгівлі, збільшенні обсягів експорту продукції кластера, вільному
переміщенні грошових засобів і людських ресурсів, поширенні комунікаційних і
інноваційних процесів. Отже, розвиток процесів кластеризації є однією із
прогресивних

форм

організації

економічних

зв‘язків

різних

суб‘єктів

господарювання.
У даний час тваринництво країни, особливо молочне скотарство,
знаходиться у скрутному становищі, оскільки воно перебуває на рівні високої
економічної і техніко-технологічної відсталості, порушення диспропорцій
сировинних ресурсів, що постачаються на внутрішній і зовнішній ринки. Це
спонукає до організації кластерної форми господарювання у галузі тваринництва,
зокрема

створення

тваринницьких

регіональних

кластерів

молочних

доцільно

кластерів.

визначити

При

окремими

формуванні
структурами

тваринницькі господарства з виробничим і переробним напрямом діяльності.
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Особливу увагу слід надавати типовій моделі агрокластера з виділенням окремих
підкластерних формувань, що спеціалізуються на виробництві м'ясної і молочної
продукції.
Під молочним кластером вбачається самоорганізована територіальногалузева

виробнича

система,

яка

забезпечує

ефективне

функціонування

самодостатніх і структурно взаємопов‘язаних тваринницьких підприємств,
обслуговуючих галузей, переробних і збутових підприємств та органів
управління, що координують діяльнысть з метою ефективного використання
їхнього ресурсного потенціалу, збільшення обсягів виробництва молочної
продукції та підвищення її конкурентоспроможності на ринку.
У запропонованій структурі молочного кластеру інвестиційні вкладення
спонукають

до

впровадження

техніко-технологічних,

організаційних

та

управлінських інновацій, а розширене виробництво молочної продукції мотивує
до

розвитку

власних

науково-дослідних

структур

і

експериментально-

інноваційних лабораторій. Такі зрушення у виробничому процесі незмінно
призведуть до появи нових сучасних навчальних закладів та відповідної їм
системи профосвіти.
Вважаємо, що процес формування таких кластерів є досить трудомістким,
оскільки потребує системного опрацювання організаційних, фінансових та
управлінських питань конкретного регіону з урахуванням його галузевих,
природно-економічних пріоритетів і соціально - культурних особливостей.
Відповідно формування молочного кластера у кожному регіоні є ще й до того
складним і тривалим процесом, оскільки потребує мати у наявності надійний,
високопродуктивний генетичний і кваліфікований трудовий потенціал.
Важливо, що створення молочного кластера дає змогу відновити молочне
стадо корів, забезпечити модернізацію технологічних процесів, стабільні обсяги
виробництва високоякісного молока, його промислову переробку та своєчасну
реалізацію споживачам. Вважаємо, що молочні кластери повинні передбачати, що
у своєму складі наявність таких учасників: сільськогосподарські підприємства,
господарства

населення

(постачальники

сировини);

підприємства
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машинобудування (постачальники фермських машин і обладнання); переробні
підприємства; агропромислові формування (корпорації); фінансові організації;
місцеві органи влади; наукові інститути і навчальні заклади; консалтингові
організації.
У

цьому

контексті

основним

завданням

регіональних

кластерів

тваринницького спрямування повинно бути формування і розповсюдження
інноваційних продуктів та винаходів на основі опанування нових знань і
технологій, накопичення навичок, досвіду і наукових ідей фахівців у сфері
модернізаційної діяльності та створення мережі стійких зв‘язків між усіма
учасниками кластера (рис. 5.8).
Пропонована структура молочного кластеру дасть можливість збільшити
виробництво молока і продуктів його переробки, сприяти інноваційності усіх
суб‘єктів галузі та підвищити конкурентоспроможність її продукції. Окрім цього,
невеликі виробничі підприємства та господарства населення не спроможні на
забезпечення необхідних темпів впровадження техніко-технологічної модернізації
через відсутність ефекту масштаба.
Молочні кластери повинні створюватися у межах кожної області, оскільки
дають можливість підвищити рівень конкурентоспроможності спеціалізованих
тваринницьких підприємств, ураховуючи при цьому конкурентні переваги взятих
до уваги основних галузей та розвиток логістики. При цьому важливо розглянути
питання концентрації виробництва молочної сировини і переробних потужностей,
потреби населення у молочній продукції, ємність ринку, можливість виробництва
органічної молочної продукції, наявність ринків її збуту та їхнє територіальне
розміщення.
За цих умов головними складовими успіху реалізації кластерних об‘єднань
повинен стати їхній інноваційний характер і модернізацйні зміни з широким
залученням освітніх і дослідних організацій, створення науково-освітнього центру
підготовки кадрового потенціалу та вільний доступ до фінансових ресурсів (за
рахунок значної заставної маси), що зробить їх головним рушієм розвитку
тваринництва та його модернізації.
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МОЛОЧНИЙ КЛАСТЕР
Тваринництво
(поголів‘я)

Зооветеринарні
служби

племінне

молочне
Господарства населення і
приватні господарства

Сільськогосподарські і
фермерські підприємства
Молокоприймальні
пункти, цехи
первинної обробки і
охолодження молока

Координаційно НДІ, інноваційні центри,
навчальні заклади,
кваліфіковані фахівці

Фінансові
інститути і
організації

Кормова база

консультативний
центр кластеру

Селянські
обслуговуючі
кооперативи

Технікотехнологічне
обслуговування,
модернізація
виробництва

Переробні підприємства
Види продукції та її реалізація
пастеризоване молоко, сири, масло,
кисломолочні продукти

консервоване молоко, йогурти,
маргарин, сухе молоко

Споживачі
внутрішнього ринку

зовнішнього ринку

Кінцеві результати діяльності кластеру

Рис. 5.8. Схема взаємозв’язків і економічних відносин учасників молочного
кластеру (авторська розробка)
Вважаємо, що такі, як і багато інших, видів діяльності повинні регулювати
висококваліфіковані спеціалісти координаційно-консультативного центру, а
також вести перемовини між державними органами, приватними селянськими
господарствами,

учасниками

кластеру

(товаровиробники,

постачальники,

навчальні, науково-дослідні заклади, сервісні організації і ін.) щодо внесення
ділових

пропозицій,

розв‘язуванню

існуючих

проблем

(модернізація,
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стандартизація,

оптимізація

сировинної

бази,

інфраструктурні

зміни,

фінансування, інвестування, оподаткування), обміну інформацією і досвідом
практичної роботи.
Усе це сприятиме зниженню виробничих витрат (позитивно впливає на
вартість продукції і забезпечує вищий рівень її затребуваності на ринку),
підвищенню

продуктивності

праці

і

конкурентоспроможності

продукції,

розширенню області ведення бізнесу і вільної торгівлі, збільшенню обсягів
експорту тваринницької продукції, розширенню сфер застосування власного
капіталу, прискоренню економічної модернізації галузі та техніко-технологічного
переоснащення тваринницьких комплексів. Водночас досягнення позитивного
результату у процесі формування кластеру буде залежати від його ініціювання і
фінансування структурами регіональної влади і місцевого самоврядування. Окрім
цього, необхідно залучати усі види ресурсів, бізнес-працівників галузі, громадські
структури і домогосподарства.
Встановлено,

що кластер,

котрий сприяє поєднанню кооперації і

конкуренції у галузях тваринництва, забезпечує налагодження еквівалентних
економічних відносин і

коопераційних зв‗язків між постачальниками і

споживачами, координацію спільної діяльності працівників, їхню компетенцію,
концентрацію виробництва та реалізацію тваринницької продукції. Цей процес
пов'язується

з

підготовкою

регламентів,

положень,

розробкою

системи

документообігу і внутрішньо кластерних заходів, орієнтованих на зниження
виробничих витрат і підвищення конкурентоспроможності тваринницької
продукції.
При
внутрішньо

впровадженні
кластерних

такого
процесів,

роду

технологій

специфічних

здійснюється

видів

робіт

передача

(послуг)

і

функціональних завдань, виконання яких вимагає значних часових, трудових і
фінансових

витрат,

залученим

стороннім

організаціям

(аутсорсинговим

компаніям). В окремих випадках можна створювати власну внутрішньо кластерну
форму

аутсорсингу,

яка

буде

підпорядковуватися

інфраструктурного забезпечення кластера.

розвиненій

сфері
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Вважаємо,

що

формування

кластерних

обє‘днань

буде

найбільш

ефективним при забезпеченні зрозумілого і стабільного нормативно-правового
регулювання діяльності підприємств галузі тваринництва, поєднання кооперації і
конкуренції, значного інформаційного обміну, ефективної координації між
органами влади та управліня, інтеграції важелів аграрної і продовольчої політики
держави в світовий ринок.
У останні роки спостерігаються певні позитивні зміни в економіці окремих
регіонів України. Однак, інноваційний потенціал є ще досить низьким, що не
сприяє інтенсивному розвитку процесів кластеризації і широкому впровадженню
кластерів на підприємствах, що займаються виробництвом і переробкою
тваринницької продукції. А тому необхідно повністю перевести тваринництво на
індустріальну основу розвитку, тобто оновити його матеріально-технічну базу,
удосконалити

способи

і

організаційно-господарські

форми

виробництва

продукції, підвищити професійно-кваліфікаційний рівень працівників.
Ураховуючи ту ситуацію, що у кластері важливу роль відіграє ресурсний
потенціал конкретного регіону і розвиток ділових стосунків, то метою кожного
кластеру повинно бути створення ділових відносин, в основі яких має місце
прагнення у повній мірі задовольнити потреби споживача на тваринницьку
продукцію, яка постачається кластером. Узагальнення набутого досвіду показує
високу ефективність діяльності кластерних формувань, як територіальних
об‗єднань взаємопов‗язаних підприємств і установ у межах конкретного регіону.
Слід зазначити, що зараз в основному створюються обласні кластери, що
спрямовуються

на

реалізацію

проблем

зеленого

туризму

(Львівська,

Хмельницька), виробників екологічної продукції (Полтавська), аграрних питань
(Чернівецька) і агропромислових інновацій (Рівненська). У зв‘язку з цим місцеві
органи державної влади повинні у першу чергу розглянути доцільність створення
і розвитку економічного кластеру на конкретній території.
Задля

цього

слід

здійснити

моніторинг

наявного

регіонального

інноваційного потенціалу, інфраструктури підприємств і можливостей їхнього
подальшого розвитку, а також розглянути можливість цільового фінансування
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регіональних кластерних організацій. Тут важливу увагу слід надати їхнім
складовим структурам. Зокрема, до основних суб‘єктів економічного кластеру
можна віднести:
- інвесторів, які зацікавлені інвестувати розвиток конкретної галузі
(розширення її фондів і інших активів);
- державу, яка при допомозі бюджетних коштів інвестує розвиток різних
інфраструктур (енергопостачання, транспортні комунікації, фінансові системи,
фондові ринки, інформаційні мережі) та сприяє доступу національного і світового
капіталу до користування ними;
- людські ресурси регіону, їхні знання та професійно-кваліфікаційні
можливості;
- підприємства малого і середнього бізнесу, які надають різні галузеві
послуги.
Усе це дає можливість запропонувати концептуальний напрям кластера і
характер його діяльності: економічний (отримання прибутку), інноваційний
(розробка, апробація, впровадження інноваційних технологій), соціальний
(соціальні проблеми галузі). Для кожного з них формулюються стратегічні
завдання, а ініціатором їхнього виконання виступають органи галузевого
регіонального управління. Після цього слід провести оцінку ринкових перспектив
кластера у межах територіальних переваг і недоліків його розміщення,
диференціації трудового потенціалу, виробничо-збутової і прибуткової діяльності.
Отже, конкурентні відношення дають можливість об‘єднати дрібні фірми і
малі підприємства під координацією їхньої діяльності кількома сильними
підприємствами.

Основним

завданням

таких

кластерів

є

формування

і

розповсюдження інноваційних продуктів і винаходів на основі опанування нових
знань і технологій, накопичення навичок, досвіду і наукових ідей фахівців у сфері
модернізаційної діяльності та створення мережі стійких зв‘язків між усіма
учасниками кластера. Усе це сприяє зниженню виробничих витрат (позитивно
впливає на вартість продукції і забезпечує її вищий рівень затребуваності на
ринку

споживчих

переваг),

підвищенню

продуктивності

праці

і
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конкурентоспроможності продукції, розширенню області ведення бізнесу і вільної
торгівлі, збільшенню обсягів експортної продукції, розширенню власного
капіталу.
Виникає необхідність визначитися з основними і найбільш перспективними
напрямами економічної модернізації тваринництва, які відповідають загальній
концепції

розвитку сільського

господарства

[285].

При

цьому

сприяти

прискоренню здійснення економічної модернізації і інноваційного розвитку
тваринництва покликані заходи, направлені на:
– розширення розмірів державної підтримки і надання без обмежень
кредитних ресурсів тваринникам для придбання сучасних фермських машин і
обладнання на принципах функціонування системи фінансового лізингу;
–

часткову

компенсацію

вартості

придбання

племінних

сільськогосподарських тварин, складної фермської техніки та інноваційних
технологій;
– бюджетне фінансування нарощування високопродуктивного генетичного
потенціалу, його захисту та проведення наукової селекційної діяльності;
– подальший розвиток діючих і створення нових каналів реалізації
тваринницької продукції та удосконалення її цінових характеристик;
– покращення інформаційно-комунікаційного і транспортного зв‘язку із
аграрними ринками;
– поширення практики об‘єднання малих тваринницьких підприємств з
метою підвищення їхньої конкурентоспроможності;
– створення міцної кормової бази на основі вирощування високопоживних
кормових культур та окультурення природних пасовищ;
Вважаємо,
модернізації
інноваційних
наукових

що

здійснення

повинно

підприємствами

проводитися

техніко-технологічних

закладів,

дослідних

і

на

основі

розробок

успішно

процесів

використання
державних

функціонуючих

економічної
доступних

спеціалізованих
тваринницьких

підприємств на базі яких доцільно створювати науково-регіональні центри
модернізації (НРЦМ).
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Розвиток і функціонування таких центрів у змозі підтримувати стабільно
стійкі підприємства і виробничо-бізнесові структури, інноваційну продукцію яких
у послідуючому вони також могли би використовувати на реалізацію своїх
потреб. Окрім цього, вони будуть надавати консультації і серію науково-освітніх
послуг за допомогою вчених і практиків щодо проведення економікотехнологічної модернізації виробничих процесів і реалізовувати готові пакети
економіко – організаційних, зооветеринарних і інженерно-технологічних рішень
для малих, фермерських підприємств та господарств населення, які сприятимуть
їхній прибутковості.
Для проведення ефективної економічної модернізації у тваринництві
необхідно

моніторити

сільськогосподарських

прогресивні
тварин,

тенденції

технічному

у

технологіях

переоснащенні

утримання
потокових

технологічних ліній, селекційній роботі і кормовиробництві. Частково необхідна
інформація є у різних інформаційних джерелах, але отриманих з них знань, як
показує досвід, недостатньо для розробки заходів і внесення інноваційних
пропозицій по забезпеченню ефективного ведення тваринництва. На це
спроможні лише відповідні фахівці (інженери, економісти, біологи, агрономи і
ін.). З метою стимулювання (шляхом надання преміальних доплат у розмірі 1015% від загального преміального фонду) їх до наукових пошуків нового і
прогресивного,

рекомендуємо

керівникам

підприємств

пропонувати

цим

спеціалістам навчатися у заочній аспірантурі по відповідних напрямках
виробничої і наукової діяльності.
Ураховуючи ту ситуацію, що зараз навчальні заклади в основному
переведені на платну основу надання середньої і вищої освіти, більшість
тваринників є непідготовленими або ж слабо підготовленими спеціалістами у
складних виробничих питаннях, особливо здійснення економічної модернізації,
оскільки не мають сільськогосподарської освіти та не можуть бути своєчасно
проінформовані (за винятком не частого проведення виробничих консультацій і
семінарів службами дорадництва).
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Наразі держава, використовуючи найбільш популярні організаційноінформаційні методи державного регулювання, повинна особливе значення
надавати

проблемі

кадрового

і

науково-інформаційного

забезпечення

тваринництва. Усе це дасть можливість своєчасно інформувати тваринників про
поточні зміни у ринкових механізмах ціноутворення, формах стимулювання
виробництва інноваційних видів продукції, розвитку кооперативно-інтеграційних
систем і інтеграційних зв‘язків між суб‘єктами агарного ринку, методах
проведення модернізаційної діяльності у тваринництві.
Висновки до розділу 5
1. Встановлено, що модернізація передбачає попереднє нарощування
генетичного потенціалу сільськогосподарських тварин і птиці, створення умов
для розвитку різних галузей тваринництва, оновлення їхньої матеріальнотехнічної бази, стимулювання інвестиційних процесів, впровадження сучасного
типу

виробничих

технологій

для

виробництва

інноваційної

конкурентоспроможної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках,
розвиток безпосередньо на виробництві наукоємних галузей, що забезпечують
отримання найкращих результативних показників тваринницьких підприємств. А
тому на найближчу перспективу у господарствах України пріоритетними
напрямами повинні стати: зростання обсягів виробництва високоякісної продукції
тваринництва;

упровадження

науково-технічної

політики

і

інвестиційно-

інноваційної діяльності; інтенсивний розвиток транспортного і сервісного
обслуговування тваринницьких підприємств.
2.

Проведені

дослідження

організаційно-економічного

сприяли

механізму

організації

модернізації

процесу

розробки

тваринництва

та

обґрунтуванню його структурно-функціональних складових, що адекватно
відображують

інституційні

зміни

і

стратегічні

напрями

інвестиційно-

інноваційного розвитку тваринницьких підприємств. Запропонований механізм
модернізації, функціонування і розвитку тваринництва є дієвим, оскільки
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забезпечує бажаний рівень прибутковості і надійну фінансову підтримку аграрних
підприємств, більшість з яких на кінець року залишаються прибутковими і
рентабельними. Натомість з‘являється можливість проведення модернізації
виробничих процесів у основних підгалузях тваринництва і впровадження
інноваційних технологій виробництва тваринницької продукці. Наразі ці важливі
процеси потребують державного регулювання своєчасності і ефективності їхнього
виконання у кожному регіоні, в залежності від його економіко-фінансового стану,
розвиненості інфраструктурних об‘єктів та ринкових відносин.
3. Вважаємо, що на послідуючих етапах господарювання перевагу слід
надавати спеціалізованим і стійким підприємствам, які у змозі забезпечити
інтенсивний шлях відродження славних традицій тваринництва, зміцнення
кормової бази, оптимізацію розподілу кормових ресурсів, удосконалення
технологій утримання (безприв‘язний спосіб), догляду, годівлі (пасовищний і
однотипний

способи),

зооветеринарне

обслуговування

тварин

з

метою

підвищення продуктивності тварин і виробництва якісної продукції. Слід
наголосити,

що

забезпечення

інтенсивного

розвитку

тваринництва

на

інноваційній основі і активізація інноваційних процесів на підприємствах регіонів
потребує розробки і реалізації дієвих техніко-технологічних і організаційноекономічних рішень щодо створення конкурентоспроможного виробництва
високоякісної тваринницької продукції.
4. Виявлена (за результатами вибіркового дослідження) важливість
підвищення обсягів і якості молока (на 24% залежить від організованого процесу
доїння корів, 21% - зберігання продукції, 17% - кваліфікації дояра, 12% санітарної

обробки

вимені

і

ін.) та конкурентоспроможності

продукції

тваринництва. А тому доцільним є створення у кожному регіоні країни
сільськогосподарських обслуговуючих молочних кооперативів (СОМК) для
обслуговування дійних корів з метою підвищення ефективності (покращення
якості і закупівельної ціни на молоко) використання молочного стада господарств
населення. У роботі СОМК передбачається створення умов для дотримання
правил машинного доїння, що гарантує високу якість отриманого молока.
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5. Дослідження підтвердили важливість розвитку кластерних формувань у
чітко визначеній діяльності, що будують свої взаємовідносини (на принципах
довіри, кооперації, відкритості і взаєморозуміння) на пов‘язаних спільними
інтересами тваринницьких і переробних підприємствах, організаціях і наукових
закладах, консультативних центрах з метою раціонального використання їхнього
ресурсного потенціалу, збільшення обсягів виробництва якісної продукції та
підвищення

її

конкурентоспроможності.

Проведені

дослідження

дають

можливість запропонувати процес безпосереднього формування кластера у
тваринництві у форматі наступних етапів: проводиться кооперування групи
однорідних у функціональному плані підприємств, створюються міжгосподарські
координаційні

і

контролюючі

структури,

розглядаються

організаційно

-

економічні проблеми модернізації і розвитку основної діяльності учасників,
розробляються заходи і визначаються потенційні напрями їхнього розв‘язання.
Після визначення функціональної частини кластера у тваринництві здійснюється
розробка перспективної стратегії його розвитку, ринкове і територіальноекономічне розширення сфери існування та забезпечується дієвість основних
проектів і програм.
6. Зазначимо, що у перспективі спостерігатиметься ріст обсягів виробництва
продукції тваринництва (за рахунок росту продуктивності великої рогатої худоби
і свиней), що сприятиме збільшенню м‘яса і молока у розрахунку на одну особу
постійного населення. Вважаємо, що досягненню спрогнозованих рівнів
економічних показників сприятиме розвиток на підприємствах блокових мініферм та реконструкція раніше діючих комплексів для розведення різних груп
високопродуктивної рогатої худоби, застосування мало затратних технологій її
вирощування, використання спеціалізованих м‘ясних порід свиней, коней і птиці,
оптимізація кормових раціонів і підвищення загального рівня годівлі тварин,
моніторинг процесу економічної модернізації і реалізації продукції, фінансова
підтримка селекційної роботи, покращення ветеринарного обслуговування
сільськогосподарських тварин.
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7. Пропонується також вирішення цієї проблеми здійснювати за рахунок
раціонального розміщення і розвитку основних галузей тваринництва відповідно
до природно-кліматичних і екологічних умов регіонів; мотивації до узгодження
інтеграційних

взаємозв‘язків

виробників,

споживачів

і

переробників

тваринницької продукції; забезпечення відкритого доступу виробників продукції
до виправданих себе і заново виявлених каналів її збуту; раціонального
використання виробничих потужностей; покращення якості і безпечності
експортованої продукції; інвестиційного і наукового забезпечення інноваційного
формування, розвитку і підвищення продуктивності генетичного потенціалу,
селекції, племінної справи; економічної модернізації та техніко-технологічного
переоснащення виробничих процесів пріоритетних галузей тваринництва.
8. Вважаємо, за доцільне запропонувати тваринницьким підприємствам
користуватися послугами науково регіональних центрів модернізації (НРЦМ), які
будуть розглядати можливість розв‘язання проблем фінансового забезпечення
модернізаційних процесів, що у свою чергу сприятиме більш ефективному
розвитку тваринництва. Обсяг фінансових коштів (нагромаджуються у Фонді
модернізаційного розвитку)

повинен

визначатися

розміром

кошторису

і

фактичних витрат на оплату комунальних платежів, оренду приміщення,
придбання офісних меблів, оплату праці працівників і ін.
Результати даного розділу опубліковані автором у таких джерелах [139, 141,
143, 151, 153, 168, 339, 340].
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ВИСНОВКИ
У

дисертаційній

роботі

здійснено

узагальнення

теоретичних

і

методологічних засад та запропоновано методологічний підхід до вирішення
важливої наукової проблеми формування стратегії і розроблення механізму
проведення економічної модернізації тваринництва. За результатами дослідження
сформульовано висновки і внесено пропозиції, які сприяють вирішенню
поставлених завдань відповідно до мети дослідження.
1. У проведеному дослідженні акцентується увага на необхідності й
обов‘язковості здійснення процесу економічної модернізації тваринництва, яка
покликана

сучасними

вимогами

сільськогосподарського

виробництва

та

ринковими умовами господарювання аграрних підприємств України. Під
економічною модернізацією в галузі тваринництва розуміється безперервний
процес розвитку науки і техніки, що обумовлює позитивні прогресивні зрушення
в

управлінні

тваринництвом

під

впливом

техніко-технологічних,

життєвозабезпечуючих, інвестиційно-інноваційних, сервісно-обслуговуючих і
людських чинників, направлених на раціональне використання виробничого і
генетичного потенціалу, економію ресурсів, підвищення продуктивності праці й
ефективний розвиток галузі тваринництва. На основі цих положень проводилося
обґрунтування можливостей та розробка (з урахуванням впливу чинників
внутрішнього і зовнішнього середовищ) функціональних елементів, методів,
інструментів

формування

організаційно-економічного

і

регулювання
механізму

діяльності

економічної

основних

складових

модернізації,

котрий

структурно відображує комплексний процес здійснення ресурсного і технікотехнологічного оновлення, забезпечує стійкі темпи виробництва якісної й
конкурентоспроможної тваринницької продукції. Запропонований механізм
сприятиме оцінці реального стану розвитку тваринництва, своєчасній реалізації
виробниками конкурентних стратегій, здійсненню організаційних заходів щодо
покращення ресурсного потенціалу та формування ефективних рішень для
забезпечення економічної стійкості галузі.
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2. Оцінку рівня організації господарської діяльності, особливостей та
чинників, що безпосередньо впливають на процес економічної модернізації і
сучасний етап розвитку тваринництва, пропонується проводити з використанням
методологічних прийомів, методичних параметрів і їхніх інструментів, засобів
інформаційних технологій, методів математичного моделювання виробничих
процесів і сценарного планування. Застосування системного підходу дало змогу
виявити кількісні і якісні чинники впливу на стан модернізації та її інвестиційноінноваційне забезпечення, визначити і обґрунтувати перелік виробничих й
технологічних показників діяльності тваринницьких підприємств та рівня
забезпечення тваринницькою продукцією населення. Встановлені позитивні
тенденції рекомендується враховувати при розробці алгоритму і формуванні
стратегічної моделі (забезпечує здійснення модернізаційних змін і продовольчої
безпеки), регіональних програм і відповідних їм складових стратегій модернізації
та подальшого розвитку тваринництва, освоєння нових напрямів діяльності за
рахунок

покращення

організаційних,

техніко-технологічних,

селекційно-

ветеринарних видів робіт, використання інновацій при виробництві та реалізації
тваринницької продукції. Це дасть змогу своєчасно виявляти реальну здатність
підприємств здійснювати модернізацію виробничих процесів, визначати переваги,
пріоритети елементів сильних сторін і можливостей та спрогнозувати комплекс
заходів

по

подоланню

загроз

для

подальшого

ефективного

розвитку

тваринництва.
3. Виявлені низькі темпи техніко-технологічного оновлення підгалузей
тваринництва у більшості тваринницьких підприємств при високих рівнях
зношеності машин і обладнання на фермах (доїльних установок і апаратів,
роздавачів кормів, конвеєрів для прибирання гною) та використанні застарілих
технологій

у

скотарстві

і

свинарстві.

Нераціонально

використовуються

енергетичні і кормові ресурси, мають місце високі трудові витрати (формують
собівартість тваринницької продукції), що негативно впливає на обсяги
виробництва та якість тваринницької продукції. Це вимагає впровадження заходів
щодо економічної модернізації тваринництва, параметри якої безпосередньо
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пов‘язані з техніко-технологічною та інноваційною модернізацією, які є
втіленням закономірностей процесу ринкової трансформації. На рівні державних
структур необхідно більше уваги приділяти питанням розробки технікотехнологічної програми модернізації як необхідної умови реалізації впровадження
пріоритетних

переваг

стабілізації

розвитку

тваринництва,

підвищення

ефективності та конкурентоспроможності тваринницької продукції з метою
задоволення населення у високопоживних і екологічно чистих продуктах
харчування. Вважаємо, що модернізаційні зміни відповідно до розроблених
стратегічних програм повинні бути спрямовані тваринниками на технічне
оновлення застарілої матеріально-технічної бази підприємств, реконструкцію,
естетичне облаштування і будівництво тваринницьких ферм, комплексів та
об‘єктів виробничої інфраструктури, ефективне використання інноваційних
технічних засобів, удосконалення організації технологічних процесів, покращення
умов праці в підгалузях тваринництва з метою формування інноваційної моделі
його розвитку.
4. Досліджено, що ринкові умови господарювання підприємств висувають
підвищені вимоги до якості виробництва продукції тваринництва, що у свою
чергу потребує проведення не тільки економічної, але й технологічної
модернізації.

За

результатами

дослідження

встановлена

наявність

у

сільськогосподарських підприємств значних резервів до зниження виробничих і
трудових

витрат.

Спостерігається

ріст

обсягів

виробництва

конкурентоспроможної і якісної продукції та підвищення її ефективності, що
сприяє максимізації доходів та посиленню конкурентних позицій тваринництва на
внутрішньому і зовнішньому ринках. Повна дієздатність технологічних процесів
досягається в комплексі з найбільш важливими і модернізованими інструментами
(застосуванням високоефективних і ресурсозберігаючих технологій), які здатні
забезпечити у 1,5-2 рази вищу продуктивність тварин порівняно з поширеними
сьогодні

на

вітчизняних

тваринницьких

фермах

технологіями

та

пристосовуватися до організаційних змін самої виробничої системи, вимог і
потреб галузі тваринництва.
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5. Встановлено, що фінансове забезпечення виступає необхідним і
безперервним процесом формування, нагромадження і використання фінансових
ресурсів підприємствами для забезпечення проведення економічної модернізації
та інтенсивного розвитку тваринництва в країні. З‘ясовано, що на тваринницьких
підприємствах в 2016 р. виробництво яловичини, свинини, м‘яса овець та кіз було
збитковим, а тому фінансування їхньої діяльності за рахунок власних коштів було
утрудненим. В основному використовувалися позикові кошти (різні види кредиту,
лізинг), але із-за підвищення рівня кредитної ставки для окремих підприємств
вони стали неефективними. За проведеними розрахунками у перспективі (2020 р.)
загальний обсяг реального фінансування тваринницької галузі зменшиться у
порівнянні з 2016 р. майже на 20%. До поки що щорічна державна підтримка
аграрних підприємств немає системного та послідовного характеру і є явно
недостатньою для того, щоб прискорити розвиток модернізаційних процесів,
підвищити рівень інноваційного оновлення і ефективність тваринництва
(порівняно з практикою господарювання великих птахофабрик і свинокомплексів,
які у своєму розвитку базуються на використанні іноземного капіталу). Вважаємо,
що фінансова підтримка тваринництва повинна бути організована за принципом
стимулювання модернізаційних процесів на інноваційній основі шляхом
створення

відповідної

фінансової

і

інвестиційної

інфраструктури,

що

спрямовується на забезпечення отримання такого його рівня прибутковості,
котрий

сприятиме

розширеному

відтворенню

генетичного

потенціалу

сільськогосподарських тварин, модернізації виробничих процесів, покращенню
добробуту селян та їхніх сімей, задоволенню потреб населення у якісних і
високопоживних

продуктах

харчування,

збільшенню

обсягів

експорту

тваринницької продукції. Активізувати вирішення такого роду проблем можливо
за рахунок забезпечення дієвості розробленого механізму державної підтримки
розвитку тваринництва, який поєднує між собою засновану на інтересах
працівників галузі сукупність об‘єктивно обумовлених методів, функцій, засобів,
елементів, важелів та інструментів за напрямами державної підтримки проведення
економічної модернізації з метою ефективного розвитку галузі тваринництва.
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6. Доведено, що завадою для стабільного розвитку тваринництва стала
відсутність

та

інвестиційних

неналагодженість
ресурсів

для

процесу
проведення

залучення

із

економічної

різних

джерел

модернізації,

реструктуризації та повної автоматизації виробничих процесів, обслуговування
генетичного потенціалу тварин, що спричинило появу руйнівних процесів у
відтворенні цієї галузі. Вважаємо, що для налагодження системної фінансової
діяльності з вирішення проблем галузі запропоновано організаційно-економічний
механізм інвестиційного забезпечення економічної модернізації тваринництва,
котрий діятиме на національному і територіальному рівнях, основні елементи і
інструменти якого спрямовані на відтворення і ефективне використання
виробничого, особливо генетичного, потенціалу тваринницьких підприємств,
оптимізацію розміру джерел фінансування, ефективний розподіл і реалізацію
інвестицій для прискорення здійснення модернізаційних змін у тваринництві.
Доцільно наголосити, що ефективна політика інвестиційно-економічної та
технологічної модернізації тваринництва у країні повинна базуватися на
визначенні і розвитку його пріоритетних галузей при формуванні інвестиційного
потенціалу, створенні привабливого інвестиційного клімату, впровадженні
безризикових і ефективних інвестиційних проектів економічної модернізації у
стратегічно важливих підгалузях, формуванні складу й обслуговуванні портфелю
пріоритетних інвестиційних проектів.
7. Виявлено, що можливість проведення економічної модернізації,
підвищення якості та рівня конкурентоспроможності тваринницької продукції на
інноваційних засадах в основному визначається здатністю тваринницьких
підприємств до нововведень (сприяють підвищенню продуктивності тварин у 1,52 рази), які дають змогу в повній мірі реалізувати ефект масштабів виробництва,
здійснюючи одночасно ефективний контроль і управління технологічними
процесами. На жаль рівень активності інноваційної діяльності має тенденцію до
зниження через слабкі імперативи розвитку інноваційної системи та відсутність
підприємницької активності вітчизняного тваринницького бізнесу. Водночас
вимоги виробництва потребують формування і використання власних грошових
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ресурсів для постійного вкладення їх у ефективне забезпечення цього важливого
процесу відповідно до прийнятих на тваринницьких підприємствах обґрунтованих
економічних рішень і розроблених заходів інноваційної стратегічної програми.
Поряд з цим для ефективного розвитку тваринництва на інноваційній основі
необхідна стабільна система бюджетного планування і фінансової підтримки,
надання цільової підтримки на поворотній основі за умови призначення
відповідальних осіб за найкращий результат господарювання, стимулювання
розвитку необхідних для бізнесу фінансових інструментів (венчурних фондів,
страхових компаній, фондових інструментів), продовження оправданої себе
практики фінансування інноваційно-інвестиційних проектів на принципах
державно-приватного партнерства.
8. Вважаємо, що процес проведення економічної модернізації тваринництва
є об‘єктивною необхідністю трансформаційних перетворень, оскільки відображує
тенденцію позитивних інституціональних змін у розвитку його підгалузей, сприяє
підвищенню ефективності виробництва тваринницької продукції і покращенню
рівня продовольчого забезпечення населення країни. У цьому відношенні, на
нашу думку, важливими є заходи державної політики, серед яких державне
регулювання визначених пріоритетних питань, що знаходять своє відображення у
збільшенні

обсягів

фінансування

процесу

модернізації

тваринництва

і

забезпеченні повного контролю за розподілом виділених грошових коштів,
визначенні оптимальної доплати тваринникам за якісну і органічну тваринницьку
продукцію, встановленні єдиних цін відповідно до стандартів її якості,
забезпечення рівного доступу працівників тваринництва до участі у програмах
державної фінансової підтримки економічної модернізації тваринництва з метою
цільового і ефективного використання грошових коштів. У цьому контексті
державі необхідно постійно здійснювати моніторинг доцільності впровадження і
виконання бюджетних програм, розробці і реалізації програм пільгового
кредитування виробників тваринницької продукції та спрямування фінансових
ресурсів на виконання тих програм, які забезпечують інноваційний і ефективний
розвиток тваринництва.
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9. Зазначимо, що використання методів сценарного планування забезпечило
можливість виявлення перспективних змін у складі генетичного потенціалу,
обсягах виробництва тваринницької продукції і економічних показниках розвитку
тваринництва, які формують судження про стан проведення економічної
модернізації у цій галузі. Досягнення прогнозованих параметрів низки
економічних показників передбачається за рахунок якісних змін у складі усіх
видів виробничих, енергетичних ресурсів, широкого застосування міні-техніки,
високопродуктивних фермських машин, механізмів та індустріальних технологій.
Основної уваги потребує удосконалення генетичних характеристик тварин
шляхом налагодження селекційної і зооветеринарної діяльності. При цьому
система модернізації в тому числі передбачає застосування і власного відтворення
стада тварин, що дає змогу за умов сучасних технологій зменшити витрати на
купівлю великої кількості високопродуктивного маточного поголів‘я і одночасно
удосконалювати наявні породи тварин та підвищувати їхні фізіологічні і
продуктивні характеристики.
10. Слід ураховувати ту ситуацію, що практично усі господарства населення
вичерпали свої потенційні можливості технологічно забезпечити інтенсивне
нарощування обсягів виробництва якісної тваринницької продукції, особливо
молочної. А тому для виробництва якісної і конкурентоспроможної молочної
продукції

доцільно

забезпечити

функціонування

у

кожному

регіоні

сільськогосподарських обслуговуючих молочних кооперативів (СОМК), які
повинні створюватися й існувати на принципах об‘єднання низки господарств
населення з подальшим розширенням можливостей їхньої основної діяльності та
взаємодії з молокопереробними підприємствами. Пропоновані СОМК можуть в
подальшому стати базою для поглибленої переробки молока в інноваційні
молочні продукти, що знайдуть широкий попит у населення. Ефективна робота
СОМК полягає в машинному доїнні безпосередньо на території кооперативу, а не
в

приватних

домогосподарствах,

що

дасть

змогу

покращити

якісні

характеристики продукції, і, як наслідок, підвищить добробут селян, сприятиме
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розширенню джерел їхніх доходів, створенню нових робочих місць та розвитку
сільських територій.
11. Встановлено, що однією з форм організації виробничої діяльності
тваринницьких підприємств є кластерні об‘єднання, які забезпечують їхній
розвиток на основі модернізаційних та інноваційних змін. Необхідно розгорнути
процес

створення

молочних

кластерів,

які

сприятимуть

ефективному

функціонуванню підприємств молочного спрямування, активізації інтеграційних
процесів у тваринництві, покращенню інноваційних і моніторингових процесів,
що забезпечить підвищення конкурентоспроможності виробленої у середовищі
кластера тваринницької продукції та рівня продовольчої безпеки країни.
Учасникам кластеру пропонується розглядати питання, пов‘язані з концентрацією
виробництва молочної сировини і переробних потужностей, задоволенням потреб
населення у молочних продуктах, можливостями виробництва високоякісної і
екологічно чистої молочної продукції, визначенням ринків її збуту та їхнім
територіальним розміщенням. У рамках кластера повинні бути сформовані
системи зв‘язків, які забезпечать координацію спільної діяльності господарств,
працівників і різних учасників кооперації (підприємств, бізнес-працівників галузі,
громадських структур, домогосподарств і ін.), концентрацію виробництва
тваринницької продукції та її реалізацію на внутрішньому і зовнішньому ринках.
Особливу увагу слід надати моделі кластера з виділенням окремих підкластерних
формувань, що забезпечують виробництво м‘ясної і молочної продукції.
12. Вважаємо, що для забезпечення подальшого розвитку тваринництва
доцільно ураховувати пріоритетні напрями проведення економічної модернізації,
у якості яких виступають кардинальні і структурні трансформаційні зміни (якісні
перетворення у системі функціонування і управління підгалузями тваринництва),
які сприятимуть розробці нових і удосконаленню існуючих елементів механізму
модернізації та їхньої взаємодії при забезпеченні ефективного розвитку
тваринництва. Пропонуються найважливіші напрями активізації економічної
модернізації і розвитку галузі тваринництва, серед яких важливе місце
відводиться відновленню роботи, модернізації середніх і малих тваринницьких
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ферм та комплексів сучасного типу, які спроможні забезпечити поступове
нарощування якісного складу тварин і птиці, підвищення їхньої продуктивності та
інтенсивне застосування сучасних технологій утримання, використання і годівлі
сільськогосподарських

тварин.

Ефективність

виробництва

продукції

тваринництва буде залежати від удосконалення принципів цінової політики та
системи моніторингу цін на тваринницьку продукцію, формування системи
кормовиробництва і оптимальних раціонів годівлі сільськогосподарських тварин
та птиці, налагодження селекційно-племінної роботи, організації мотиваційної
діяльності та створення необхідних умов для забезпечення тваринництва
висококваліфікованими

спеціалістами,

здатними

забезпечити

модернізаційних змін на тваринницьких підприємствах країни.

проведення
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Додаток А

Анкета
керівника господарства
Просимо дати відповідь на поставлені запитання. Результати анкетування анонімні.
Назва підприємства_______________Район____________Область___________
Стать______________ Вік_____________ Стаж роботи (років)_____________
1. Ви задоволені своєю посадою? (так, ні) – підкресліть.
2. На якому рівні розвитку у Вашому господарстві знаходиться тваринництво? (високому,
достатньому, середньому, поганому, занедбаному) – підкресліть.
3. Яка галузь тваринництва Вас найбільше цікавить? (вирощування корів, телят, свиней, овець,
кролів і кіз, хутрових звірів, птиці) – підкресліть.
4. Чи задовольняє Вас рівень організаційно-технологічних процесів, сформований у
тваринництві (так, ні, не зовсім) – підкресліть.
5. Ваше ставлення до технологічних нововведень у тваринництві (позитивне, негативне, не
можу визначитися) – підкресліть.
6. Досягнення успіхів у Вашій роботі залежить від (пронумеруйте):
рівня професійно-кваліфікаційної підготовки___; уміння працювати з людьми__;
компетентності___; уміння стратегічно думати ___, швидко орієнтуватися у критичній
ситуації_____.
7. Чи використовуєте Ви у своїй практичній роботі сучасні методи мотиваційної роботи з
працівниками тваринництва? (так, дуже рідко, ні) – підкресліть.
8. Чи задоволені Ви результатами своєї праці? (так, частково, ні) – підкресліть.
9. Котрий рівень матеріально-технічного забезпечення тваринництва? (високий, нормальний,
бажає бути кращим, поганий, зовсім поганий) – підкресліть.
10. Чи зацікавлені Ви і приймаєте активну участь у проведенні модернізації галузей
тваринництва? (так, ні).
11. Якщо Ви не зацікавлені у здійсненні модернізаційних змін, то чому? (пронумеруйте):
немає вільних власних грошових коштів____; відсутнє державне фінансування___; існує
потреба вкладати кошти у інші, більш прибуткові сфери діяльності____; у цьому процесі
незацікавлені працівники тваринництва___; немає особливого натхнення і бажання____; це
дуже клопітка і високо затратна робота___; плануємо провести зміни у найближчі роки___.
12. Які чинники впливають на результативність Ваших рішень? (пронумеруйте їх за
важливістю):
політична і економічна нестабільність у регіонах країни ___; складність ринкових умов
господарювання і кон‘юнктура споживчого ринку___; занедбаність матеріально-технічної бази
___; проблематичність формування фінансових ресурсів__; незбалансованість попиту і
пропозиції на тваринницьку продукцію ___; інші чинники ___.
13. Яка сфера діяльності у тваринництві потребує першочергової модернізації? (пронумеруйте):
селекційна робота__; технологічні процеси у тваринництві__; виробництво нових видів
продукції __; кормова база і використання кормових ресурсів __; зооветеринарний сервіс __.
14. Як Ви оцінюєте рівень державного регулювання розвитку тваринництва (низьким, дуже
низьким, нормальним)-підкресліть
15. Яким проблемам держава повинна надавати більшу увагу? (пронумеруйте за важливістю):
встановленню оптимальних і економічно обґрунтованих закупівельних цін на тваринницьку
продукцію __, модернізації виробничих потужностей і процесів при утриманні, обслуговуванні
і годівлі тварин ___, фінансовій підтримці ___, розвитку виробничої інфраструктури __,
соціальній сфері села ___.
16.
Ваші
особисті
пропозиції
щодо
проведення
модернізації
тваринництва__________________________________________________________
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Додаток Б

Анкета
працівника тваринництва
Просимо дати відповідь на поставлені запитання. Результати анкетування анонімні.
Назва підприємства_______________Район_________Область______________
Стать______________Вік___________Стаж роботи (років)_______
Освіта (повна вища, базова вища, неповна вища, професійно-технічна, повна середня)–
підкресліть; Місце Вашої роботи_____________________________
1.Тваринництво у Вашому господарстві прибуткове? (так, ні) – підкресліть.
2. Розмір Вашої середньомісячної заробітної плати ____________грн.
3.Чим Вас приваблює робота у тваринництві? – позначте позицію знаком «+»
1. Люблю тварин і птицю;
2. Уважне ставлення керівництва до працівників;
3. Постійна зайнятість і нормальні умови праці; 4. Мати постійний заробіток;
5. Отримати додаткову прибавку до пенсії; 6. Відсутність альтернативного місця
працевлаштування.
4. Ви вірите, що модернізація тваринництва покращить стан справ у цій галузі?
(так, ні, немає впевненості ) – підкресліть.
5. Чи хотіли би Ви, щоб керівництво брало більш активну участь у розв‘язанні проблем
трудового колективу? (так, немає потреби, ні) – підкресліть.
6. Як Ви ставитися до впровадження у тваринництві (господарстві) інновацій (нових
розробок, ідей, заходів)? – (позитивно, негативно, не знаю) – підкресліть.
7. Чи вносили Ви свої раціоналізаторські пропозиції керівництву щодо модернізації
тваринництва і ефективного розвитку підприємства? (так, немає потреби, ні) – підкресліть.
8. Як Ви вважаєте, що потрібно першочергово зробити у тваринництві: модернізувати
техніку і технічне обладнання (так, ні), чи технологічні процеси? (так, ні) – підкресліть.
9. Чи доцільно запроваджувати у господарстві виробництво нових видів тваринницької
продукції, яких немає у конкурентів Вашого регіону? (так, ні, не знаю) – підкресліть.
10. Пронумеруйте чинники, які впливають на стан інноваційної діяльності тваринництва:
висока вартість інноваційних продуктів__, бажано мати державну допомогу__, не можливо
отримати кредит__, немає власних грошових коштів__,
відсутні цікаві і економічно вигідні підприємству інноваційні проекти__, працівники
незацікавлені впроваджувати інновації__, Неконкурентоспроможність підприємства на
ринку інновацій__, інші__.
11. Чи функціонує у Вашому господарстві зооветеринарна служба? (так, ні) – підкресліть.
12. У Вашому господарстві (районі, регіоні) є обслуговуючі тваринницькі кооперативи?
(так, ні, не знаю) – підкресліть.
13. Котрий стан кормової бази у тваринництві? (дуже хороший, хороший, поганий, дуже
поганий , кормів не вистачає) – підкресліть.
14. Як Ви оцінюєте рівень державного регулювання розвитку тваринництва (низьким, дуже
низьким, нормальним)-підкресліть
15. Яким проблемам держава повинна надавати більшу увагу? (пронумеруйте за
важливістю)?
встановленню оптимальних і економічно обґрунтованих закупівельних цін на тваринницьку
продукцію __, модернізації виробничих потужностей і процесів при утриманні,
обслуговуванні і годівлі тварин ___, фінансовій підтримці ___, розвитку виробничої
інфраструктури __, соціальній сфері села ___.
16. Інші Ваші пропозиції _____________________________________________
___________________________________________________________________
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Додаток В

АНКЕТА

для визначення ступеня впливу факторів модернізації на продуктивність
тварин
Просимо дати відповідь на запропоновані позиції, поставивши по важливості впливу
номер (від 1 до 7) фактора на продуктивність тварин.
Результати анкетування анонімні.

№
фактора

1
2
3
4
5
6
7

Перелік факторів

Ступінь
важливості
впливу
фактору на
якість
молока

Кормові ресурси (види, якість, технологія
приготування і згодовування)
Людський потенціал (професійно-кваліфікаційний
рівень, мотивація трудової діяльності, наукова
організація праці)
Механізація і автоматизація потокових технологічних
ліній
Мікроклімат тваринницьких приміщень
Селекційна діяльність
Технологія утримання тварин
Зооветеринарне обслуговування
Всього

Примітка: Якщо Ви вважаєте, що найважливішим фактором, котрий впливає на
продуктивність тварин є ˮ кормиˮ , то поставте навпроти цього фактору ˮ 1ˮ . Якщо Ви
вважаєте, що другим по важливості є фактор впливу ˮ Селекційна діяльністьˮ поставте навпроти нього цифру ˮ 2ˮ . Далі таким же чином проаналізуйте усі 7
факторів.

367

Інформаційний масив даних вибіркового опитування для визначення ступеню впливу факторів на
продуктивність сільськогосподарських тварин
Назва фактора
Кормові ресурси (види, якість,
технологія приготування і
згодовування)
Людський потенціал (професійнокваліфікаційний рівень, мотивація
трудової діяльності, наукова
організація праці)
Механізація і автоматизація
потокових технологічних ліній
Мікроклімат тваринницьких
приміщень
Селекційна діяльність

Число опитуваних, які вказали на ступінь важливості
наведених факторів
38,16
20,16
12,74
9,52
7,61
6,36
5,45

%

534

443

179

12

4

2

1

1175

27

472

371

262

42

18

4

6

1175

25

140

102

374

204

109

125

121

1175

14

29

116

255

323

221

76

155

1175

11

143

105

367

336

110

114

1175

10

227

212

364

372

1175

7

494
1175

406
1175

1175

6

1175

275
1175

-

100

Технологія утримання тварин
Зооветеринарне обслуговування

Разом

Разом

1175

1175

1175
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Додаток Д

АНКЕТА

для визначення ступеня впливу факторів на якість молока
у господарствах наседення
Просимо продумати і визначитися з відповіддю, поставивши по важливості впливу номер (від
1 до 7) фактора на якість молока. Результати анкетування анонімні.

№
п/п
фактора

Перелік факторів

1

Корма (види, якість, технологія приготування і

2

Машинне доїння (дотримання правил машинного

3
4

Ступінь
важливості
впливу
фактору на
якість молока

згодовування)
доїння, використання доїльних апаратів)

Зберігання охолодженого молока
Санітарна обробка вимені корови (обробка вимені
до і після доїння)

Фальсифікація якості молока (факти розведення
5

молока водою, добавлення в молоко хімічних
препаратів для підвищення його густини)

6

Очищення молока від механічних домішок
Кваліфікація дояра-оператора (рівень кваліфікації,

7

котрий дозволяє правильно стимулювати молоковіддачу
і повністю видоювати корову)

Всього

Примітка: Якщо Ви вважаєте що найважливішим фактором, котрий впливає на якість
молока, є ˮ машинне доїнняˮ , то поставте навпроти цього фактору ˮ 1ˮ . Якщо Ви
вважаєте, що другим по важливості є фактор впливу ˮ фальсифікація якості молокаˮ поставте навпроти нього цифру ˮ 2ˮ . Далі таким же чином проаналізуйте усі 7 факторів.
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Вихідні дані для розрахунку відсотків впливу факторів на продуктивність тварин і
якість молока
№
фактора
1
2
3
4
5
6
7

k

kоб

Попанк ,%

0,0357
0,071
0,107
0,143
0,179
0,214
0,250

28,01
14,8
9,35
6,99
5,59
4,67
4,00

38,16
20,16
12,74
9,52
7,61
6,36
5,45

n

k об .i =73,41
1

367

Інформаційний масив даних вибіркового опитування для визначення ступеню впливу факторів на якість молока
у господарствах населення
Назва фактора
Машинне доїння (дотримання правил
машинного доїння, використання
доїльних апаратів)
Зберігання охолодженого молока
Кваліфікація дояра-оператора (рівень
кваліфікації, котрий дозволяє
правильно стимулювати
молоковіддачу і повністю видоювати
корову)
Санітарна обробка вимені корови
(обробка вимені до і після доїння)
Корма (види, якість, технологія
приготування і згодовування)
Очищення молока від механічних
домішок
Фальсифікація якості молока (факти
розведення молока водою,
добавлення в молоко хімічних
препаратів для підвищення його
густини)
Разом

Число опитуваних, які вказали на ступінь важливості наведених факторів
38,16
20,16
12,74
9,52
7,61
6,36
5,45

Разом

%

610

478

219

29

75

77

75

1563

24

470

408

278

121

132

121

33

1563

21

321

308

255

98

299

168

114

1563

17

120

231

179

127

348

337

221

1563

12

42

126

276

178

397

356

188

1563

10

12

152

872

222

301

4

1563

9

204

138

90

203

928

1563

7

-

100

1563

1563

1563

1563

1563

1563

1563
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Продовження додатку Е

Програма
проведення модернізації і розвитку тваринництва України
на період до 2020 року
Загальні положення
Для сучасних сільськогосподарських підприємств нового типу характерний
трансформаційний період розвитку у нестабільних ринкових умовах. Протягом
таких змін вони орієнтовані на виживання і намагаються забезпечити за рахунок
модернізації виробництва продовження своєї діяльності на основі підвищення
рівня її прибутковості. Все це спонукає до потреби сформувати стратегічну
програму їхнього функціонування, яка характеризує загальний напрям дій, що
визначають перспективний розвиток не тільки підприємств регіонів, але й їхніх
основних галузей, зокрема тваринництва, щодо досягнення конкурентних переваг
та успіхів у виробничій діяльності. Водночас розробка та впровадження стратегії
розвитку тваринництва і інших галузей пов‘язані з існуванням сучасних
технологій, глобалізацією діяльності, посиленням конкуренції на ринках готової
інноваційної продукції і виробничих ресурсів.
Програма розроблена з урахуванням законів України «Про державну
підтримку сільського господарства України», «Про молоко та молочні
продукти», «Про племінну справу у тваринництві», «Про ветеринарну
медицину», постанови Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо
активізації роботи з розвитку тваринництва» і інших нормативно-правових
актів з питань розвитку тваринництва.
Окрім цього програма базується на основних принципах, що викладені в
Державній цільовій програмі розвитку аграрного сектору економіки України на
період до 2020 року, оскільки вона визначає основні напрями розвитку галузей
тваринництва та механізми їхньої реалізації з метою стимулювання
виробництва тваринницької продукції для задоволення потреб населення у
відповідності з встановленою фізіологічною нормою споживання.
Все це дає можливість визначити основні пріоритети у галузі тваринництва,
які потребують першочергової державної підтримки з урахуванням ситуацій
ринкової економіки та вимог СОТ, адаптації чинного законодавства до
європейських нормативів, удосконалення уже діючих у даний час державних
програм і відповідних механізмів підтримки основних галузей.
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Спрямування програми на вирішення проблемних питань
Тваринництво уже тривалий час залишається провідною галуззю аграрного
сектора, оскільки тут виробляється майже 30% валової продукції від її загального
обсягу в усіх категоріях господарств, а також одним із головних постачальників
високопоживної і дієтичної продукції для населення та сировини для переробної
промисловості. Основним його завданням є збільшення виробництва
тваринницької продукції в обсягах, що забезпечують фізіологічні норми
харчування населення продуктами власного виробництва.
Однак ситуація, яка склалася в галузі протягом останніх років, не відповідає
його потенційним можливостям і щорічно погіршується. З 2000р. по 2016р. в усіх
категоріях господарств поголів‘я великої рогатої худоби зменшилося на 60,9%
(корів – на 57,53%), свиней – на 12,8%, овець і кіз – на 29,9% при збільшенні
поголів‘я птиці в 1,6 рази. За цей же період у господарствах населення відбулося
також різке скорочення поголів‘я великої рогатої худоби на 43,7% (корів – на
47,7%), свиней – на 40,8%, овець і кіз – на 22,9%, птиці усіх видів – на 6,6%. Це є
свідченням того, що рівень зацікавленості селян у розвитку тваринництва
поступово знижується.
За цей же період у господарствах усіх категорій обсяг виробництва
яловичини і телятини зменшився на 50,2%, баранини і козлятини – на 22,1%,
молока – на 18%. У сільськогосподарських підприємствах виробництво
яловичини і телятини скоротилося на 67,5%, баранини і козлятини – на 73,9%,
вовни – на 79,7%, молока – на 26,6%. У результаті зменшилися обсяги
споживання населенням молока і м‘яса, тобто на одну особу вироблено лише 54,5
кг м'яса і 243,3 кг молока, спожито – відповідно 51,4 і 209,5 кг (фізіологічні
норми харчування складають відповідно 80 і 380 кг).
Такого роду зміни у виробництві основних видів тваринницької продукції
викликані рядом трансформаційних перетворень і швидкісним процесом
руйнування (а не удосконалення функціональних виробничих можливостей)
великих і середніх спеціалізованих господарств, які на той час були основними
виробниками тваринницької продукції, а тому сприяли вирішенню будь яких
виробничих питань (погашення кредитів, виплата заробітної плати, розширення
виробничої діяльності, розрахунки за майнові паї і ін.)
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Мета, цілі і завдання програми
Метою програми є створення належних умов для збільшення виробництва
конкурентоспроможної тваринницької продукції усіх видів у тих обсягах, які
забезпечують науково обґрунтовані норми її споживання населенням та
нагромадження експортних ресурсів.
Основні цілі програми полягають у тому, щоб забезпечити у регіонах:
стабільність продовольчої безпеки і формування експортного
потенціалу;
інноваційний розвиток та високу прибутковість тваринництва;
Завдання програми передбачають:
 обґрунтування заходів і визначення засобів здійснення модернізації і
технологічного переоснащення з метою оновлення виробничих процесів у
основних галузях тваринництва;
 стимулювання надходжень інвестицій у тваринництво для будівництва
сучасних тваринницьких комплексів, модернізованих ферм і доїльних залів;
 впровадження у виробництво сучасних інноваційних технологій;
 налагодження селекційно-ветеринарної роботи на основі міжпородного
схрещування різних генотипів вітчизняних молочних порід з метою збереження
племінного поголів‘я худоби і птиці;
 створення інфраструктури ринків тваринницької продукції шляхом
формування обслуговуючих, заготівельно-збутових кооперативів і оптових
ринків.
Засоби реалізації програми
Впровадження основних положень і інноваційних проектів, що входять до
програми, необхідно здійснювати за рахунок коштів:
- субвенцій і трансфертів з державного бюджету, зокрема державного фонду
регіонального розвитку;
- галузевих державних цільових програм і бюджетних програм місцевих органів
виконавчої влади, які спрямовуються на розвиток відповідної сфери в регіонах;
- місцевих бюджетів;
- міжнародних фінансових організацій;
- власних і коштів інвесторів, та інших джерел (дозволених законодавством).
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Основні пріоритети розвитку тваринництва
Одним з важливих пріоритетних напрямів покращення стану модернізації
виробництва і розвитку тваринництва є адаптація діяльності підприємств регіонів
до сучасних вимог ринку за стадіями життєвого циклу (технології – виробництво
– попит – споживання – відтворення) пріоритетів, що дасть змогу краще зрозуміти
потреби споживачів і адаптувати до них сформований асортимент і параметри
якості тваринницької продукції. З цією метою підприємствам кожного регіону
необхідно:
- забезпечити нагромадження різних видів фінансових ресурсів для здійснення
модернізації виробництва і впровадження технологічних інноваційних розробок;
- розробити комплекс заходів і визначити механізми стимулювання виробництва
якісної продукції у обсягах, які гарантують продовольчу безпеку країни та
забезпечують харчування людей на рівні фізіологічних норм;
- удосконалити організаційно-економічні та правові механізми регулювання
процесом модернізації виробництва, ціноутворення і розвитком ринків
тваринницької продукції;
- постійно здійснювати заміну або модифікацію окремих елементів технологічних
систем, устаткування та реконструкцію виробничих площадок;
- запровадити послугу пільгового оподаткування при закупівлях племінної худоби
і птиці, сучасного обладнання і устаткування;
- забезпечити створення власних регіональних селекційно-генетичних баз для
постійного нарощування худоби і птиці та обсягів виробництва продукції;
- мотивувати підвищення продуктивності праці, зниження виробничих витрат та
зростання прибутковості галузі;
- дотримуватися вимог затверджених пілотних інноваційних проектів,
законодавчих актів з питань забезпечення ефективного виконання положень
стратегічної програми.
Очікувані результати
Реалізація стратегічної програми сприятиме:
- високому рівню (60-75%) модернізації виробничих процесів у основних
галузях тваринництва;
- повному забезпеченню продовольчої безпеки держави та населення
продуктами тваринного походження у відповідності до фізіологічних норм
харчування;
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- росту поголів‘я великої рогатої худоби у перспективі на 11,4%, свиней –
на 3,8%, овець і кіз – на 9,5%, птиці – на 5,1%;
- збільшенню обсягів виробництва м'яса (у забійній вазі) усіх видів на
25,4%, молока – на 12,6%, яєць – на 2,4%;
- зростанню рівня (на 12-15%) зайнятості сільського населення, зменшенню
міграції та забезпеченню альтернативних можливостей його працевлаштування на
місцевому рівні;
- підвищенню якості тваринницької продукції і рівня зацікавленості нею
споживачів;
- ефективному функціонуванню обслуговуючих кооперативних формувань
у частині заготівель та збуту продукції тваринництва.
- прибутковості виробництва продукції товаровиробниками різних форм
господарювання.
Організаційні заходи реалізації програми
Зростання обсягів виробництва тваринницької продукції буде забезпечено
шляхом поступового нарощування кількості худоби і птиці, підвищення її
продуктивності за рахунок покращення селекційних і генетичних характеристик
сільськогосподарських тварин, формування міцної кормової бази, модернізації і
переоснащення засобів виробництва з метою забезпечення галузі тваринництва
технікою і сучасним високотехнологічним обладнанням, впровадження у
виробництво науково-технічних досягнень та програм державної підтримки на
базі створення заснованих на добровільних кооперативних засадах великих
високомеханізованих сільськогосподарських підприємств.
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Програма
стратегії модернізації і розвитку тваринництва
Хмельницької області на період до 2020 року
Загальні питання
Трансформаційні процеси у сільському господарстві потребують розробки і
обґрунтування стратегічної програми модернізації і розвитку тваринництва, яка
виступає фактором якісного і ефективного використання виробничих ресурсів.
Необхідність розробки такого роду програми обумовлена появою нових напрямів
діяльності галузі, пов‘язаних із селекційними, техніко-технологічними,
організаційними змінами у тваринництві, використанням інновацій на усіх
виробничих етапах (виробництво - реалізація продукції - пошук нових ринків її
збуту).
Програма стратегії модернізації і розвитку тваринництва відповідає позиціям
«Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року»,
Постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 №729 «Про заходи щодо
активізації роботи з розвитку тваринництва», «Програми соціально-економічного
розвитку Хмельницької області на 2016р.», «Плану заходів з реалізації Стратегії
регіонального розвитку Хмельницької області на 2015-2017 роки», «Стратегії
регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки» та інших
нормативно-правових актів, що визначають засади регіонального розвитку
тваринництва.
Мета програми
Програма стратегії модернізації і розвитку тваринництва розробляється з
метою збільшення поголів‘я сільськогосподарських тварин і птиці та виробництва
якісної, калорійної і високопоживної тваринницької продукції (повинна
відповідати світовим стандартам і бути конкурентоспроможною на ринку) для
забезпечення нею населення країни та нагромадження експортних ресурсів за
рахунок застосування комплексу інновацій (техніко-технологічних, біологічних,
організаційно-економічних).
Пріоритетні завдання
Державна політика у аграрному секторі повинна бути спрямована на
проведення модернізаційних змін (на їхню необхідність вказало 62% опитуваних
керівників аграрних підприємств), залучення інвестицій для застосування
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інноваційних продуктів з метою визначення найбільш важливих пріоритетів
забезпечення ефективного розвитку тваринництва. Одним з пріоритетних завдань
є необхідність забезпечити населення якісними і дієтичними продуктами
харчування тваринного походження, підвищити конкурентоспроможність
тваринницьких галузей та гарантувати продовольчу безпеку країни. Пріоритетним
слід вважати розвиток молочного скотарства, свинарства і птахівництва, оскільки
саме ці галузі сприяють швидкому обороту власного капіталу. Потребують
особливої уваги проблемні питання розширення та пошук нових ринків збуту
тваринницької продукції, особливо молочної і м‘ясної, захисту внутрішнього
продовольчого ринку від неякісного імпорту тваринницьких продуктів,
створення власних регіональних селекційно-генетичних баз для постійного
нарощування худоби і птиці шляхом міжпородного схрещування різних
вітчизняних молочних порід та обсягів виробництва продукції.
На вирішення цих пріоритетних напрямів модернізації і розвитку
тваринництва повинні бути спрямовані кошти місцевих бюджетів і інші
інвестиційні ресурси.
Сучасний стан розвитку тваринництва
Тваринництво необхідно розглядати як стратегічно важливу галузь
сільського господарства, оскільки його функціональне призначення полягає в
забезпеченні населення молоком, різними видами м‘яса, вовною, яйцями. Але на
протязі останніх років у його розвитку намітилися деякі негативні тенденції
(зменшується поголів‘я великої рогатої худоби і її продуктивність, що впливає на
обсяги виробництва і споживання продукції, зростає її собівартість, а при
використанні застарілих традиційних технологій знижується якість молочної і
м‘ясної продукції).
Хоча за останні роки спостерігається зростання обсягів виробництва
окремих видів продукції, але у той же час погіршується її структура, яка не
завжди відповідає потребам населення регіону. Не випадково на поставлене
керівникам підприємств запитання ˮ На якому рівні розвитку у Вашому
господарстві знаходиться тваринництвоˮ ?, 12,4% респондентів вказали на
високий рівень, 16,5% - достатній, 28,4% - середній, 20,6% - поганий і 22,1% занедбаний.
За 2010-2016рр. у області поголів‘я великої рогатої худоби в усіх категоріях
господарств зменшилося на 38тис.голів, або на 14,1%, у сільськогосподарських
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підприємствах - на 7,7 тис.гол. (9,5%), у господарствах населення – на 31,3
тис.гол. (16,6%). Скорочення кількості корів відбулося відповідно в усіх
господарствах на 13,2%, господарствах населення – на 16,4% при незначному
рості (на 1,4%) у сільськогосподарських підприємствах. Позитивним є те, що їхня
продуктивність зросла – відповідно на 9,4%, 0,9 і 40,1%.
За цей же період обсяг виробництва яловичини і телятини (у забійній вазі) в
усіх категоріях господарств зменшився на 1%, у сільськогосподарських
підприємствах – на 12,5%, виробництво молока усіх видів в усіх категоріях
господарств скоротилося на 4,4 %, у господарствах населення – на 15,2%, тоді як
у сільськогосподарських підприємствах зросло на 49,2%. В результаті обсяг
виробництва молока на одну особу зменшився з 457,1 до 448 кг або ж на 2%.
У даному випадку не слід внутрішній попит населення на продукти
тваринного походження ставити у залежність від імпорту, оскільки це призведе до
подальшого тиску на вітчизняного виробника і створить загрозу поступового
скорочення розмірів окремих галузей тваринництва.
Порядок запровадження програми
Розроблена програма має запроваджуватися поетапно, відповідно до
Державної програми розвитку тваринництва в країні і визначених основних
пріоритетів. Цим самим вона буде гарантувати безпеку якісної продукції
тваринництва для споживачів та беззбитковість її виробництва виробниками
різних форм господарювання. Слід зазначити, що в основі реалізації стратегії
знаходиться питання формування комплексної системи завдань, які базуються на
урахуванні існуючої ситуації та рівня розвитку усієї області (міст і районів), а
тому зможуть забезпечити досягнення стратегічного бачення сталого розвитку
регіону, де гармонійно будуть поєднуватися модернізація, інвестиції, інновації,
екологічне довкілля.
При цьому основна увага повинна надаватися своєчасному запровадженню
цільових підпрограм (у розрізі видів продукції, кормів, селекції) і законодавчих
матеріалів з питань забезпечення ефективного виконання стратегічної програми.
Це дасть можливість підвищити доходи виробників тваринницької продукції,
удосконалити організаційно-економічні та правові механізми регулювання ринків
тваринницької продукції, забезпечити модернізацію виробництва на основі
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Продовження додатку Ж
інноваційних підходів, спрямованих на зменшення витрат й отримання продукції
високої якості.
Очікувані перспективні результати
Основними умовами модернізації і успішного розвитку тваринництва у
перспективі слід вважати підвищення ємності внутрішнього ринку продукції
тваринництва за рахунок зростання
купівельної спроможності населення,
розширення позицій на внутрішньому і міжнародних ринках. У послідуючі п‘ять
років поголів‘я великої рогатої худоби збільшиться на 3,6%, свиней – на 8,5%,
овець і кіз – на 9,7%, птиці – на 5,8%. При цьому виробництво м'яса усіх видів
зросте на 2,9%, молока – на 2,7%, яєць від птиці усіх видів – на 7,7%. Зростання
обсягів виробництва тваринницької продукції передбачається досягнути шляхом
поступового нарощування чисельності худоби, підвищення її продуктивності (за
рахунок зміцнення кормової бази, покращення селекційних і генетичних якостей
тварин), модернізації виробництва на індустріальній основі.
Основні шляхи прискорення реалізації стратегічної програми
Прискорити реалізацію стратегії модернізації і розвитку тваринництва
можливо шляхом:
- посилення роботи щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку
тваринництва (особливо галузей
молочного скотарства і свинарства) у
адміністративних районах області;
- виділення коштів з місцевих бюджетів для модернізації виробничих
процесів і подальшого розвитку найбільш важливих галузей тваринництва;
- забезпечення тваринництва високопоживними кормами;
- оновлення і будівництва великотоварних ферм із використанням сучасних
технологій безприв‘язного утримання тварин з цілорічною однотипною годівлею;
- створення сприятливих умов до залучення вітчизняних та іноземних
інвестицій;
- впровадження інвестиційних проектів для забезпечення селекційних
розробок і ефективного функціонування тваринництва;
- удосконалення механізму проведення належного ветеринарного
обслуговування і контролю за дотриманням ветеринарних та санітарних вимог
при виробництві і реалізації тваринницької продукції;
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Продовження додатку Ж
- здійснення постійного моніторингу рівня закупівельних цін на продукцію
тваринництва та узгодження взаємовідносин виробників з переробними
підприємствами;
- створення інфраструктури ринків тваринницької продукції на основі
формування заготівельно-збутових кооперативів, оптових ринків і аукціонів
живої худоби та птиці.
Успішна реалізація стратегічної програми сприятиме здійсненню
модернізаційних змін у тваринництві, створенню для сільського населення
додаткових робочих місць і зростанню його доходів, підвищенню
конкурентоспроможності і ефективності виробництва основних видів продукції
тваринництва.
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умовний 1

умовний 2

ціни
реалізації

собівартості

1215,81

2647,1

-2159,6

-2961,5

22434,3 -8710,5 -6550,9

-801,9

25395,8

-31141,1

2004,1

2543

293,87

546,2

228,94

432,7

1301,3

1651,2

8067,9

2886,3

1585,0

349,9

6416,7

-5181,6

9415,7

7141

470,6

1108,7

397,8

1074,8

685,5

519,9

5076,5

242,1

-443,4

-165,6

4556,6

-4834,4

517,9

185

416,5

2442,0

220,76

3139

1,01

0,4

4,1

-1,3

-0,29

-0,61

3,7

-5,4

-

-

-

-

-

-

-171,79

-790,0

-618,2

36372,8

-41162,5

35582,8 -5582,1 -5409,6

реалізованої
продукції

базисний

2246,8

загальне

звітний

1079,71

звітний

базисний

Відхилення (2016р.) від
базисного (2010р.) періоду,
млн.грн.
у т.ч. за рахунок

звітний

Всього

Прибуток (збиток) від
реалізації продукції, млн.грн.

2176

М'ясо
1586,8
тварин і
птиці, тис. т
Молоко та
молочні
продукти,
тис.т
Яйця, млн.
шт.
Вовна, т

Собівартість
1ц, грн.

базисний

Ціна реалізації
1ц, грн.

звітний

Види
продукції

Кількість
реалізованої
продукції
базисний

Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції тваринництва
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Додаток З

500

Взаємозв'язок між споживанням, виробництвом молока, поголів'ям корів і їх продуктивністю
ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественный R
0,545867906
R-квадрат
0,297971771
Нормированный R-квадрат
0,192667537
Стандартная ошибка
17,20924069
Наблюдения
24
Дисперсионный анализ
3
20
23

SS
2514,050284
5923,159299
8437,209583

MS
838,0167613
296,157965

F
2,82962763

Значимость F
0,064521917

Коэффициенты
221,3013289
0,121945308
0,037508818
0,473411915

Стандартная ошибка
70,80434883
0,748370457
0,140183851
1,281685811

t-статистика
3,125533002
0,162947785
0,267568754
-0,369366588

P-Значение
0,00532706
0,87219476
0,7917712
0,71573632

Нижние 95%
73,60604581
-1,43912811
-0,25490957
-3,14696166

df
Регрессия
Остаток
Итого

Y-пересечение
Переменная X 1
Переменная X 2
Переменная X 3

Верхние
95%
368,99661
1,6830187
0,3299272
2,2001378

Нижние
95,0%
73,606046
-1,4391281
-0,2549096
-3,1469617

Верхние
95,0%
368,996612
1,68301872
0,32992721
2,20013783

Додаток К
500
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Вплив факторів на обсяг виробництва м'яса у розрахунку на 1 особу постійного населення
ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественный R
0,698611248
R-квадрат
0,488057676
Нормированный Rквадрат
0,307372149
Стандартная ошибка
45,37012616
Наблюдения
24
Дисперсионный анализ
df
Регрессия
Остаток
Итого

Y-пересечение
Переменная X 1
Переменная X 2
Переменная X 3
Переменная X 4
Переменная X 5
Переменная X 6

6
17
23

SS
33360,99589
34993,62192
68354,6178

MS
5560,165981
2058,448348

Коэффициенты
-244,8049552
7,638631215
35,26906479
1,669605082
4,275066228
91,26886415
0,179449514

Стандартная
ошибка
513,0849909
28,56593938
46,78656115
2,712396732
1,493336724
301,9621452
0,099652734

tстатистика
-0,47712359
0,267403467
0,753828961
-0,61554605
2,862761063
0,302252668
1,800748538

F
2,70114428

Значимость
F
0,04984672

P-Значение
0,63935017
0,79237562
0,46126622
0,54634743
0,01077962
0,76612615
0,08950979

Нижние
95%
-1327,31965
-52,6302321
-63,4419498
-7,39226191
1,12440117
-545,815568
-0,03079937

Верхние 95%
837,7097414
67,90749457
133,9800794
4,053051745
7,425731283
728,3532962
0,389698402

Нижние
95,0%
-1327,32
-52,63023
-63,44195
-7,392262
1,1244012
-545,8156
-0,030799

Верхние
95,0%
837,7097414
67,90749457
133,9800794
4,053051745
7,425731283
728,3532962
0,389698402

Додаток Л 501

502

Вплив факторів на виробництво молока у розрахунку на 100 осіб постійного населення, кг
ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественный R
0,992781971
R-квадрат
0,985616042
Нормированный Rквадрат
0,97932306
Стандартная
ошибка
20,74076234
Наблюдения
24
Дисперсионный
анализ
df
Регрессия
Остаток
Итого

Y-пересечение
Переменная X 1
Переменная X 2
Переменная X 3
Переменная X 4
Переменная X 5
Переменная X 6
Переменная X 7

7
16
23

SS
471627,1207
6882,867559
478509,9883

Коэффициенты
-971,3161348
49,56426179
5,194056126
0,085480329
0,353266237
0,087297148
0,025721451
0,370383989

Стандартная
ошибка
308,4789198
2,884862251
0,71399761
0,221799304
0,160021709
0,063406475
0,051614844
0,38614473

MS
67375,303
430,179222

F
156,6214718

Значимость F
1,57575E-13

t-статистика
-3,14872775
17,1808071
7,27461276
0,38539494
2,20761445
1,37678602
0,49833437
0,95918437

P-Значение
0,00621176
9,82034E-12
1,86045E-06
0,705020335
0,042218022
0,187539073
0,625028897
0,351737229

Нижние 95%
-1625,26223
43,44862705
3,680448818
-0,38471319
0,014035371
-0,04711857
-0,08369713
-0,44820627

Верхние 95%
-317,370042
55,67989652
6,707663433
0,555673846
0,692497103
0,221712868
0,135140032
1,188974244

Нижние
95,0%
-1625,262
43,448627
3,6804488
-0,384713
0,0140354
-0,047119
-0,083697
-0,448206

Верхние
95,0%
-317,370042
55,67989652
6,707663433
0,555673846
0,692497103
0,221712868
0,135140032
1,188974244

Додаток М
502

503

Вплив обсягу інвестицій, основних засобів і виробничих витрат на обсяг валової продукції тваринництва у
розрахунку на одну умовну голову
ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественный R
0,815445249
R-квадрат
0,664950954
Нормированный Rквадрат
0,614693597
Стандартная ошибка
3794,443104
Наблюдения
24
Дисперсионный анализ
df
Регрессия
Остаток
Итого

Y-пересечение
Переменная X 1
Переменная X 2
Переменная X 3

3
20
23

SS
571488260,3
287955969,3
859444229,6

Коэффициенты
3450,977491
0,395899692
1,691194538
0,807062975

Стандартная
ошибка
2001,531886
0,088206943
1,192433009
0,300901124

MS
190496086,8
14397798,47

F
13,2309177

Значимость
F
5,4997E-05

t-статистика
-1,724168131
4,488305355
-1,418272159
2,682153411

P-Значение
0,10010112
0,00022481
0,1715059
0,01432616

Нижние 95%
-7626,09983
0,21190324
-4,1785662
0,17939423

Верхние
95%
724,14485
0,5798961
0,7961771
1,4347317

Нижние
95,0%
-7626,0998
0,21190324
-4,1785662
0,17939423

Верхние
95,0%
724,1448494
0,57989615
0,796177124
1,434731719

Додаток Н
503

504

Вплив різних факторів на навантаження поголів'я у розрахунку на 100 га кормових угіддь
ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественный R
0,84958553
R-квадрат
0,72179558
Нормированный R-квадрат
0,68006492
Стандартная ошибка
16,4296082
Наблюдения
24
Дисперсионный анализ
df
Регрессия
Остаток
Итого

Y-пересечение
Переменная X 1
Переменная X 2
Переменная X 3

3
20
23

SS
14006,66035
5398,64048
19405,30083

Коэффициенты
23,3657319
7,67073124
0,49028009
0,04477754

Стандартная ошибка
22,32910836
1,183769159
0,341684205
0,619051115

MS
4668,886784
269,932024

tстатистика
1,046424764
6,479921511
-1,434892448
-0,072332544

F
17,2965279

Значимость
F
8,88164E-06

P-Значение
0,307847661
2,56291E-06
0,166771589
0,943055745

Нижние 95%
-23,21197177
5,201432049
-1,203020846
-1,336095537

Верхние
95%
69,94344
10,14003
0,222461
1,24654

Нижние
95,0%
-23,212
5,201432
-1,20302
-1,3361

Верхние
95,0%
69,94344
10,14003
0,222461
1,24654

Додаток П
504

505

Зв'язок виробництва яловичини і телятини з часткою сінокосів і пасовищ, поголів'ям і витратами кормів
ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественный R
0,843841
R-квадрат
0,712067633
Нормированный Rквадрат
0,668877778
Стандартная ошибка
1,763165973
Наблюдения
24
Дисперсионный анализ
df
Регрессия
Остаток
Итого

Y-пересечение
Переменная X 1
Переменная X 2
Переменная X 3

3
20
23

SS
153,761337
62,175085
215,936422

MS
51,253779
3,10875425

Коэффициенты
1,549922003
0,03272736
0,048005744
0,088288251

Стандартная
ошибка
2,43704554
0,03784599
0,06557013
0,01363063

tстатистика
0,63598401
0,86475103
-0,7321283
6,47719445

F
16,4869188

Значимость
F
1,245E-05

P-Значение
0,53199794
0,39742926
0,47258327
2,5779E-06

Нижние 95%
-3,5336659
-0,04621799
-0,18478263
0,05985525

Верхние
95%
6,6335099
0,11167272
0,08877115
0,11672125

Нижние
95,0%
-3,5336659
-0,04621799
-0,18478263
0,05985525

Верхние
95,0%
6,6335099
0,1116727
0,0887711
0,1167212

Додаток Р
505
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Додаток С

0,11

0,046 0,081

0,195

0,17
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0,025

0,017

0,014
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0,015
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0,013
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1,20

1,120 1,210

1,170

1

1

1
1
1
1

0,4
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1

1

1

1

1

1

0,2
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1

1

1

1

0,52

0,50

0,42

1

1

1

1

1

1

0,20

0,200

1
0,4

0,4

-1

-1
0,18
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0,14
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0,16

0,18

0,14

0,14

0,11

≥
≤
=
≥
≥
≥
≥
=
≥
≤
=
≥
≤
≥
≤
≤
=
=

Вільні члени

х10 х11 х12 х13 х14 х15 х16 х17 х18 х19 х20 х21 х22 х23 х24 х25 х26

Пасовища

х9

Пожнивні

х8

Жом

х7

Гичка на зел. корм

х6

Вика+овес

х5

Тип обмеження

Озима пшениця на зел.корм.

Однорічні трави на зел.корм

Кукурудза на зел.корм 2 строку

Кукурудза на зел.корм 1 строку

Силос гички

Багаторічні трави на зел.корм

Кукурудза на силос

х4

М"ясна мука

Картопля

х3

Солома

Кормовий буряк

х2

Природні сінокоси

Цукровий буряк

Багаторічні трави на сіно

Комбікорми

х1

Озимі на зел.корм

Бобові

Загальна потреба:

1в протеїні-min
2в протеїні-max
3Потреба в концкормах, к.од.
4в т.ч. озимі-min
5кукрудза-min
6ячмінь-min
7бобові-min
8Потреба в грубих кормах, к.од.
9в т.ч. сіно-min
10сіно-max
11Потреба в сочних кормах, к.од.
12в т.ч. силос-min
13силос-max
14коренеплоди-min
15коренеплоди-max
16Ботва-max
17Зв"язка по ботві
18Потреба в зелених кормах, к.од.

Ячмінь ярий

Обмеженн
я

Кукурудза

№
п/
п

Озима пшениця

Змін
ні

Однорічні трави на сіно

Матриця задачі по оптимізації розподілу кормових ресурсів на виробництво молока

1,43
5,59
4
0,5
2,5
0,5
0,5
4,3
5
10
10
100
190
10
95
83
0
11

506

500

Продовження додатка С
1

0,5
0,3

1
1

0,15

1

0,20

1

0,15

1
1

1
1

1

0,0042

0,0043

-1

≥
≥
≥
≥
≥
≥
=
=
=

0,012

1

0

1

0

1

0,0071

1

0,0033

0

0

0,01

0,0185

0,0238

0,0068

0

0,0023

0,0027

0,0127

0,0018

0,0216

0,0333

0,025

1

0,0106

-1

-1

0,0033

1

0,0041

1

0,0212

Z - мінімум землі

0,1

0,0333

19в т.ч. по періодах (30 дн.) 1-й
20 2-й
21 3-й
22 4-й
23 5-й
24 6-й
25 Зв"язка по поживним
26 Загальна кількість сіна
27 Загальна кількість зелених

36
36
36
36
36
36
0
0
0

507

508

Додаток Т
Результати розв‘язку задачі оптимального розподілу кормів
на отримання 1ц молока у господарствах Хмельницької області
Критерій оптимізації:
Z = - 0,29214
Змінні задачі:
Х1
0,503
Х2
2,330
Х3
0,501
Х4
0,506
Х5
28,301
Х6
18,201
Х7
11,441
Х8
70,519
Х9
100,110
Х10
80,310
Х11
30,311
Х13
5,800
Х14
2,340
Х15
94,816
Х16
0,910
Х17
22,312
Х18
46,421
Х19
46,711
Х20
27,407
Х22
16,514
Х23
28,628
Х24
64,071
Х25
29,588
Х26
0,410
Х27
26,216
Х29
31,988
Х30
0,345
Х31
3,814
Х33
1,830
Х37
5,016
Х38
11,032
Х39
6,171
Х41
5,022
Х42
1,186
Х43
0,851

507

Вплив факторів на обсяг виробництва валової продукції тваринництва у розрахунку на одну особу постійного населення, грн
ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественный R
0,995167789
R-квадрат
0,990358929
Нормированный R-квадрат
0,985002778
Стандартная ошибка
18,10846265
Наблюдения
15
Дисперсионный анализ
df
Регрессия
Остаток
Итого

Y-пересечение
Переменная X 1
Переменная X 2
Переменная X 3
Переменная X 4
Переменная X 5

5
9
14

SS
303160,7656
2951,247775
306112,0134

Коэффициенты
383,1378908
7,866171588
3,733818442
0,028149946
-11,86132618
7,09598619

Стандартная ошибка
257,8219363
4,255582858
4,0376397
0,284319787
9,097616457
0,951397137

MS
60632,15313
327,9164194

tстатистика
1,486056215
-1,848435773
0,924752756
-0,099008046
-1,303783935
7,458490165

F
184,901242

Значимость F
8,6745E-09

P-Значение
0,1714297
0,09759356
0,37922198
0,92330205
0,22466709
3,8575E-05

Нижние 95%
-200,0958479
-17,49296881
-5,399957109
-0,671325989
-32,44156437
4,943776346

Верхние
95%
966,37163
1,7606256
12,867594
0,6150261
8,718912
9,248196

Нижние
95,0%
-200,09585
-17,492969
-5,3999571
-0,671326
-32,441564
4,9437763

Верхние 95,0%
966,37163
1,76062564
12,867594
0,6150261
8,71891201
9,24819603

Додаток У
509

508

Взаємозв'язок поголів'я ВРХ з обсягом валової тваринницької продукції на одну особу постійного населення, грн.
ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественный R
0,939553259
R-квадрат
0,882760327
Нормированный R-квадрат
0,87374189
Стандартная ошибка
52,5419045
Наблюдения
15
Дисперсионный анализ
df
Регрессия
Остаток
Итого

Y-пересечение
Переменная X 3

MS
270223,541
2760,65173

F
97,8839664

Значимость
F
2,0366E-07

1
13
14

SS
270223,541
35888,4725
306112,013

Коэффициенты
1249,436952

Стандартная ошибка
23,6395072

tстатистика
52,8537648

PЗначение
1,4623E-16

Нижние 95%
1198,3669

Верхние
95%
1300,507003

Нижние
95,0%
1198,3669

Верхние
95,0%
1300,507

2,050075342

0,20721159

9,89363262

2,0366E-07

1,60242192

2,497728765

1,60242192

2,497729

Додаток У1
510

509

Взаємозв'язок поголів'я свиней з обсягом валової тваринницької продукції на одну особу постійного населення,
грн
ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественный R
0,781194342
R-квадрат
0,610264599
Нормированный R-квадрат
0,580284953
Стандартная ошибка
95,79733745
Наблюдения
15
Дисперсионный анализ
df
Регрессия
Остаток
Итого

Y-пересечение
Переменная X 4

SS
1
13
14

186809,33
119302,69
306112,01

Коэффициенты
217,3473483
94,43345719

Стандартная ошибка
272,33327
20,930522

MS
186809,325
9177,12986

F
20,355964

Значимость
F
0,000584579

tстатистика
0,79809326
4,51175842

PЗначение
0,4391528
0,0005846

Нижние 95%
-370,9929112
49,21581435

Верхние
95%
805,687608
139,6511

Нижние 95,0%
-370,992911
49,21581435

Верхние
95,0%
805,6876
139,6511

Додаток У2
511

510

Вплив продуктивності праці на обсяг валової тваринницької продукції у розрахунку на одну особу постійного
населення
ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественный R
0,993205025
R-квадрат
0,986456223
Нормированный Rквадрат
0,985414394
Стандартная ошибка
17,85823008
Наблюдения
15
Дисперсионный анализ
df
Регрессия
Остаток
Итого

SS
1
13
14

Коэффициент
ы
Y-пересечение
Переменная X 5

40,34234747
7,868994141

301966,1004
4145,912961
306112,0134
Стандартная
ошибка
45,75085662
0,255728152

MS
301966,1
318,916382

tстатистика
0,88178343
30,7709342

F
946,850390
5

P-Значение
0,39390596
9
1,56855E-13

Значимость
F
1,56855E-13

Нижние 95%

Верхние
95%

-58,49636897
7,316527058

139,181064
8,42146123

Нижние
95,0%
-58,49637
7,316527

Верхние
95,0%
139,1811
8,421461

Додаток У3

511

Вплив валової тваринницької продукції у розрахунку на 100 га на обсяги споживання її населенням
512

ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественный R
0,908280075
R-квадрат
0,824972695
Нормированный Rквадрат
0,811509056
Стандартная ошибка
64,19798746
Наблюдения
15
Дисперсионный анализ
df
Регрессия
Остаток
Итого

Y-пересечение
Переменная X 1

SS

MS

F
61,2741254
1

1
13
14

252534,05
53577,961
306112,01

252534,053
4121,38159

Коэффициент
ы
1897,824294

Стандартная
ошибка
60,671329

tстатистика
31,2804141

P-Значение
1,27039E-13

-32,47069241

4,148136

-7,8277791

2,83548E-06

Значимость
F
2,83548E-06

Нижние
95%
1766,751857
41,43219545

Верхние
95%
2028,89673
23,5091894

Нижние
95,0%
1766,7519

Верхние
95,0%
2028,897

-41,4322

-23,5092

Додаток У4

512

513

Вплив факторів ( продуктивность праці тваринників, навантаження постійного на зайняте населення, продукція тваринництва на 100га с.-г.
угідь, ) на виробництво валової продукції тваринництва у розрахунку на одну особу постійного населення, грн.
ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественный R
0,993325521
R-квадрат
0,98669559
Нормированный Rквадрат
0,983067115
Стандартная ошибка
19,24162077
Наблюдения
15
Дисперсионный анализ
df
Регрессия
Остаток
Итого

SS
3
11
14

Коэффициент
ы

302039,3737
4072,639669
306112,0134
Стандартная
ошибка

MS
100679,7912
370,2399699

tстатистика

99,47613126
0,102587107

141,865057
0,237020765

0,70120249
0,432819071

Переменная X4
Переменная X5

-1,675745167
7,604912556

7,198671366
0,826290926

-0,232785341
9,203674296

P-Значение
0,49774267
8
0,67351018
0,82020277
4
1,68307E-06

Значимость
F
1,34923E-10

Нижние
95%

Верхние
95%

Нижние
95,0%

Верхние
95,0%

-212,7667537
-0,419092078

411,719016
0,62426629

-212,7668
-0,419092

411,719
0,624266

-17,51991401
5,786258491

14,1684237
9,42356662

-17,51991
5,7862585

14,16842
9,423567

Дод
аток
Ф

Y-пересечение
Переменная X3

F
271,931178
2

513

514

514

Прогноз валової продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств України
300000

млн.грн.
y = 6463,9x + 140152

250000

200000

150000

100000
y = 753,57x + 60011

50000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Валова продукція сільського господарства, млн.грн.

в.т.ч.тваринництва

Роки

Додаток Х

0

515

515

Прогноз валової продукції сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах
України
180000
млн.грн.
160000

y = 5655,8x + 43770

140000
120000
100000
80000
60000
y = 1474,1x + 9517,2

40000
20000
0

Роки

Додаток Х1

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Валова продукція сільського господарства, млн.грн.
в.т.ч.тваринництва

516

516

Прогноз валової продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств України
900
тис.грн.
800
700

y = 21,433x + 321,21

600
500
400
300
y = 3,4571x + 145,69

200
100
0
Валова продукція сільського господарства у розрахунку на 100 га с.-г. угідь, тис.грн.

в.т.ч.тваринництва Роки

Додаток Х2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

517

517

Прогноз валової продукції у сільськогосподарських підприємствах України у розрахунку на
100 га с.-г. угідь, тис.грн.
1000
тис.грн.
900
y = 35,243x + 71,809

800
700
600
500
400
300
y = 8,9108x + 14,069

200
100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Валова продукція сільського господарства у розрахунку на 100га с.-г. угідь, тис.грн
в.т.ч.тваринництва

Роки

Додаток Х3

0

518

518

Прогноз продуктивності праці у с.-г. підприємствах України
900000
грн.
800000
700000
y = 14804e0,1715x
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
Продуктивність праці у с.-г. підприємствах України, грн.

у тваринництві, грн

Роки

Додаток Х4

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

519

519

Прогноз середніх цін реалізації ВРХ і птиці у с.-г. підприємствах України
грн/т

30000

25000

y = 1143,6x - 393,61

20000

15000

10000

5000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Середні ціни реалізації худоби і птиці у с.-г. підприємсвах України, грн. за т

Роки

Додаток Х5

0

520

520

Прогноз середніх цін реалізації молока і молокопродуктів у сільськогосподарських
підприємствах України
7000
y = 280,01x - 657,25

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
-1000
Середні ціни реалізації молока і молокопродуктів, грн. за т

Роки

Додаток Х6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

521

521

Прогноз вартості основних засобів сільського господарства України
4000000

млн.грн.
3500000

y = 172052x - 121338

3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
Основні засоби, млн.грн.

Роки

Додаток Х7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

522

522

Прогноз чисельності зайнятого населення у сільському господарстві України
5000
тис.осіб
4500
4000
3500
3000
2500
y = -95,438x + 4490,3
R2 = 0,8719

2000
1500
1000
500

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Чисельніть зайнятого у сільському господарстві населення

2014

2016

Роки

Додаток Х8

0

523

523

Прогноз енергетичних потужностей у розрахунку на одне сільськогосподарське підприємство
України
1800

кВт
1600
1400
1200
1000

R2 = 0,3034

800

y = -51,395x + 1549

600
400
200

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Енергетичні.потужності одного підприємства

2016

Роки

Додаток Х9

0

524

524

тис.осіб.

Прогноз чисельності наявного сільського населення України
18000
16000
y = -172,62x + 16166

14000
12000
10000
8000
6000
4000

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Роки

Додаток Х10

2000

525

525

тис.осіб.

Прогноз чисельності постійного населення України
50000,0
49000,0
48000,0
47000,0
46000,0
45000,0
44000,0

y = -336,59x + 48951

43000,0
42000,0
41000,0

39000,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Роки

Додаток Х11

40000,0

526

526

Прогноз виробництва продукції тваринництва в Україні
тис.т

25000
y = 690,81x + 9633,1

20000

15000

10000
y = -253,37x + 14336

5000

y = 75,015x + 2202,6

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
М'ясо, тис.т

Молоко, тис.т

Яйця, млн.шт

Роки

Додаток Ц

0

527

527

Прогноз продукції тваринництва у Вінницькій області
тис.т

1200
y = 38,066x + 347,76

1000
y = 6,8657x + 767,01

800

600

400

y = 14,827x + 38,95

200

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
М'ясо, тис.т

Молоко, тис.т

Яйця, млн.шт

Роки

Додаток Ц 1

0

528

528

Прогноз виробництва продукції тваринництва у Тернопільській області
тис.т

600
y = 14,404x + 242,12

500

y = -4,2311x + 502,65

400

300

200

100

y = -0,3479x + 67,796

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
М'ясо, тис.т

Молоко, тис.т

Яйця, млн.шт

Роки

Додаток Ц 2

0

529

529

Прогноз виробництва продукції тваринництва у Хмельницькій області
тис.т

5000
4500
4000

y = 88,554e0,1974x

3500
3000
2500
2000
1500
1000
y = -14,069x + 769,84

500
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
М'ясо, тис.т

Молоко, тис.т

Яйця, млн.шт

Роки

Додаток Ц 3

y = -2,1429x + 107,23

530

530

Прогноз виробництва продукції тваринництва у Чернівецька області
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АНКЕТА

для виявлення чинників, що впливають на стан інноваційної діяльності у
тваринництві

Просимо подумати і визначитися з відповіддю, вказавши один із факторів, що
найбільше, на Вашу думку, впливає на стан інноваційної діяльності. Результати
анкетування анонімні

№

Чинники

1

Немає можливостей і власних грошових коштів

2

Бажано було би скористатися державною допомогою

3

Неможливість отримати кредит

4

Незацікавленість працівників у впровадженні інновацій

5

Низький рівень конкурентоспроможності підприємства
на ринку інновацій

6

Відсутність цікавих і економічно вигідних інноваційних
проектів

7

Висока вартість інноваційних продуктів

8

Інші (вказати самостійно)

Відмітити
знаком +
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Інформаційний масив даних по виявленню чинників, що впливають на стан інноваційної діяльності
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