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комплекса может осуществляться с различных АРМ с разграничением зон 

контроля и прав на выполнения тех или иных действий. 

Новый вид программно-аппаратного комплекса, который включает не 

только управление микроклиматом, но и сбор статистики о производстве и её 

анализ (системы принятия решений с использованием конфигуратора), 

удаленное/автоматизированное управление фермой и планирование, позволит 

сократить затраты производства и высвободить ресурсы предприятия для 

решения более важных задач. 
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Україна має значний природний потенціал, завдяки чому здатна не лише 

забезпечити власні потреби в основних продуктах харчування рослинного і 

тваринного походження, але і стати експортером високоякісної, 

конкурентоспроможної, біологічно чистої продукції. Проте, упродовж останніх 

років в Україні відбувся катастрофічний занепад тваринництва [1-3]. 

Аграрний сектор, зокрема тваринництво, - один з найбільших споживачів 

енергії в Україні. Головною причиною високої енергоємності процесів є 

низький технологічний і технічний рівень тваринницької галузі, використання 

малоефективних енерговитратних технологій. Тому, з точки зору стратегії 

раціонального використання енергетичних ресурсів і підвищення 

енергоефективності аграрного сектора України, зокрема тваринництва, 

необхідно здійснити економічне обґрунтування стратегії енергозбереження, 
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вивести на український аграрний ринок сучасні інноваційні системи 

будівництва, технологій і матеріалів; визначити напрями можливого 

використання нетрадиційних поновлюваних джерел енергії в тваринницькій 

галузі [3-5]. 

Застосування нових технологій на основі відповідного організаційно-

економічного забезпечення усіх технологічних процесів припускає отримання 

певного ефекту, який може бути виражений не лише в підвищенні 

матеріального стану підприємства, але і в поліпшенні соціальних умов, 

організації праці, екологічної ситуації і т. д [6]. 

Досягнення певного порогу ефективності і її подальше підвищення за 

допомогою правильної реалізації організаційно-економічного механізму 

використання інноваційних технологій в тваринництві - складний, 

багатогранний процес. Його забезпечення вимагає комплексного розвитку 

системи умов і чинників сільськогосподарського виробництва, які за своєю 

природою дуже різноманітні і численні, взаємозв'язані і взаємообумовлені, 

міняються в часі, впливають на явища і процеси і самі піддаються дії в 

результаті соціально-економічного розвитку і науково-технічного прогресу. 

В залежності від передбачуваних результатів господарської діяльності 

вони можуть носити як позитивний, так і негативний характер. Їх вивчення 

дозволяє правильно оцінити результати роботи, виявити і використовувати 

резерви зростання, економічного потенціалу підприємства, підвищення 

ефективності сільськогосподарського виробництва. Умови і чинники, що 

позитивно впливають на результати господарської діяльності, дозволяють 

повніше виявити резерви збільшення економічного потенціалу, поліпшення 

його використання, стабільного економічного розвитку. Аналіз чинників, що 

негативно вплинули, попереджає їх виникнення, сприяє усуненню недоліків в 

роботі.  

Умови застосування сучасних технологій в тваринництві на рівні 

сільськогосподарського підприємства приведені на рис. 1.  

За характером дії на виробничий процес умови і чинники поділяються на 

об'єктивні і суб'єктивні. До перших відносяться зміни ринкових цін на 

сировину, матеріали, паливо, продукцію, тарифів і ставок за послуги і тому 

подібне. До суб'єктивних можна віднести ефективність використання 

матеріальних і трудових ресурсів, матеріально-технічної бази, рівень 

економічної роботи на підприємстві та ін. Крім того, деякі чинники можна 

розділити на внутрішні, діючі у рамках структури підприємства, і зовнішні, 

багато в чому визначувані державною політикою і стратегічними напрямами 

розвитку країни.  

Кожна умова може складатися з ряду елементів, які, у свою чергу, можуть 

виступати як самостійні чинники більшою або меншою мірою дії на результати 

господарської, інвестиційної і фінансової діяльності. Взаємодія біолого-

зоотехнічних, техніко-технологічних, організаційних і економічних, соціально-
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психологічних умов нами розглядається як неодмінна умова розвитку 

виробництва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чинники  
ефективного  
застосування  
нових технологій 

Управлінська діяльність 

(важелі організаційно-

економічного механізму) 

Умови 

ефективного 

застосування 

нових 

технологій 

 

Знання або 

управлінські 

здібності 

Організація підготовки 

кадрів, курси підвищення 

кваліфікації, кадрове 

омолодження, взаємодія з 

наукою 

Забезпеченість 

кваліфікованими 

менеджерами і 

фахівцями 

 

Кадрова 

забезпеченість 

Ефективна  

кадрова  

політика 

 

Раціональна організація  
трудових підрозділів і схем  
їх взаємодії, забезпеченість 
кваліфікованими кадрами 

 

Кадрова 

стабіль 

ність 

Раціональна система оплати 
і стимулювання праці, 
рішення житлових проблем 
трудящих, благоустрій 
соціальної інфраструктури 
села 

Постійність трудового 
колективу в плані 
забезпеченості 
підрозділів кадрами, їх 
оптимальна ротація 

Трудова 

дисципліна, 

зацікавленість 

Оптимізація оплати 

праці, стимулювання 

мотивації 

Якість і висока  
продуктивність праці 
 

Придатність до 

роботи, 

працездатність 

Щорічна 

диспансеризація, 

оздоровчі заходи 

Здоров'я трудового 
колективу 

Умови 

праці 

Автоматизація праці, 

раціональне розміщення 

робочих місць, санітарний 

контроль 

Комфорт і екологія 
на робочих місцях 

 
Рис. 1. Умови застосування сучасних технологій в тваринництві на рівні 

сільськогосподарського підприємства 

 

Висновки. Забезпечення підвищення ефективності застосування 

ресурсозберігаючих технологій в молочному скотарстві за допомогою 
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правильної реалізації організаційно-економічного механізму використання 

інноваційних технологій в тваринництві потребує комплексного розвитку 

системи умов і чинників сільськогосподарського виробництва, які за своєю 

природою дуже різноманітні і численні, взаємозв'язані і взаємообумовлені, 

змінюються в часі, впливають на явища і процеси і самі піддаються впливу в 

результаті соціально-економічного розвитку і науково-технічного прогресу. 

Визначено умови застосування сучасних технологій в тваринництві на рівні 

сільськогосподарського підприємства. 
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Негативний вплив на довкілля створюють підприємства, забруднюючи 

його важкими металам. Потрапляючи в організм тварин та людини вони 

нагромаджуються в різних органах, тканинах та клітинах.  

Зміни в структурі і проникливості біомембран за умов токсичного впливу 

важких металів також можуть бути однією із основних причин виникнення 


