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В тезисах розкрито оцінку потенційної можливості застосування 

ресурсозберігаючих технологій на підприємствах молочного скотар-

ства. Також зазначено, що світовий і вітчизняний досвід розвитку 

молочного скотарства показує, що в основі застосування ресурсо-

зберігаючих технологій лежить науковий і системний підходи. 
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В тезисах раскрыто оценку потенциальной возможности примене-

ния ресурсосберегающих технологий на предприятиях молочного 

скотоводства. Также указано, что мировой и оте-няний опыт 

развития молочного скотоводства показывает, что в основе примене-

ния ресурсозбе-рігаючих технологий лежит научный и системный 

подходы.  
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Нині реформування підгалузі молочного скотарства 

припускає перехід від традиційних способів утримання худоби до 

сучасних ресурсозберігаючих, в основному безприв‘язним 

способам [1]. Враховуючи відмінності техніко-технологічного 

рівня підприємств молочного скотарства, застосування інновацій 

в галузі можна розділити на два типи: 

 інтенсивні ресурсозберігаючі технології; 

 спрощені ресурсозберігаючі технології. 

Перші в основному призначені для підприємств високого 

рівня і ґрунтуються на безприв‘язно-боксовому способі 

утримання корів із застосуванням високотехнологічного 

автоматизованого устаткування з програмним управлінням [2]. 

Тваринницькі споруди для цієї технології будуються або за новим 

проектом, або на основі реконструкції і модернізації наявних 
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молочних ферм [3]. Другі ж найбільш пристосовані для 

підприємств середнього рівня і ґрунтуються на безприв‘язному 

утриманні корів із застосуванням середньо- і низько-

технологічного устаткування без автоматизації і комп'ютеризації 

[4]. Як правило, в цьому випадку усі трудомісткі процеси на 

фермі механізовані. Худоба міститься в модернізованих під цю 

технологію спорудах. 

Потенційна можливість застосування нових технологій в 

господарстві залежить від безлічі чинників: розміру 

підприємства, прибутковості, спеціалізації, віддаленості від 

великих міст, періоду функціонування та ін. Наприклад, великі 

господарства, що входять в різні інтегровані формування, мають 

позитивний потенціал до застосування ресурсозберігаючих 

технологій інтенсивного типу, оскільки мають в порівнянні з 

дрібними підприємствами значний об'єм вільних фінансових 

ресурсів або їм легше притягнути інвестиції на основі економічно 

обґрунтованих бізнес-проектів. Господарства, розташовані поряд 

з великим містом, мають можливість легко і на вигідних умовах 

реалізувати свою продукцію за рахунок зниження транспортних 

витрат і оперативного управління. Господарства, створені або 

реорганізовані в сучасних умовах, особливо у рамках реалізації 

різних державних програм, також мають потенціал до 

інтенсивного типу ресурсозберігаючих технологій за рахунок 

фінансового забезпечення і підтримки інноваційних проектів з 

боку держави. 

В той же час слід зазначити, що невеликі підприємства не 

прагнуть до реалізації інтенсивних технологій, оскільки можуть 

мати труднощі із збутом готової продукції, технічним 

забезпеченням вживаної технології, а також ряд інших проблем. 

Для них найбільш прийнятним сьогодні являється спрощений тип 

ресурсозберігаючих технологій. Крім того, господарства, де 

основна спеціалізація не відноситься до молочного напряму, або 

що мають недостатній технічний потенціал цієї галузі, можуть 

взагалі не приділяти уваги агроіноваціям, а застосовувати 

традиційний тип прив'язного утримання з доїнням в 

молокопровід. Висока прибутковість від реалізації продукції 
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інших галузей здебільшого перекриває усі витрати навіть при 

збитковому молочному скотарстві. 

Отже, потенціал і, як наслідок, тенденції до застосування тих 

або інших інновацій залежать від безлічі взаємопов'язаних між 

собою чинників і умов. Негативні прояви деяких чинників 

компенсуються певними позитивними моментами або вимагають 

застосування організаційно-економічних важелів, що має на увазі 

побудову механізму ефективного застосування того або іншого 

типу ресурсозберігаючих технологій на основі чіткого уявлення 

про можливості конкретного сільськогосподарського 

підприємства. 

Світовий і вітчизняний досвід розвитку молочного 

скотарства показує, що в основі застосування ресурсозберігаючих 

технологій лежить науковий і системний підходи, які 

припускають облік чинників і умов, що впливають на процес 

виробництва, їх взаємозв'язків. Відмітимо, що разом з усіма 

інноваційний технологічний процес є найважливішим складовим 

елементом, навколо якого будуються усі організаційно-

економічні взаємини на підприємстві. 
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