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Анотація: в статті розглянуто умови застосування сучасних 

технологій в тваринництві на рівні сільськогосподарського 

підприємства та сформовано модель механізму застосування 

технологій ресурсозбереження на молочно-товарних фермах.  

Ключові слова: молочно-товарна ферма, ресурсозбереження, 

технологія, модель. 

Постановка проблеми: Аграрний сектор - один з найбільших 

споживачів енергії в Україні. Тому, з точки зору стратегії 

раціонального використання енергетичних ресурсів і підвищення 

енергоефективності аграрного сектора України, зокрема тваринництва, 

необхідно здійснити економічне обґрунтування стратегії 

енергозбереження, вивести на український аграрний ринок сучасні 

інноваційні системи будівництва, технологій і матеріалів; визначити 

напрями можливого використання нетрадиційних поновлюваних 

джерел енергії в тваринницькій галузі [1-3].  

Головною причиною високої енергоємності процесів є низький 

технологічний і технічний рівень тваринницької галузі, використання 

малоефективних енерговитратних технологій. Масштаби використання 

досягнень науково-технічного прогресу в Україні значно відстають від 

використання аналогічних технологій в розвинених країнах світу. Тому 

стоїть завдання пошуку нових технологічних підходів, які дозволяють 
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понизити витрату електроенергії, палива і інших матеріальних ресурсів 

на виробництво тваринницької продукції [4-6]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій: 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 [7-9]. У роботах Жовтянського В,  

Куліка М.  Стогнія Б. розглянуті загальні принципи енергозбереження 

і механізми реалізації політики енергозбереження. Грачева Л. і 

Маляренко В. займалися питаннями підвищення ефективності 

використання нетрадиційних джерел енергії в тваринницькому 

комплексі країни [4,6]. Проте, на даний момент, залишається ще багато 

питань, що вимагають рішення. 

Мета дослідження: розглянути умови застосування сучасних 

технологій в тваринництві та сформувати модель механізму 

застосування технологій ресурсозбереження на молочно-товарних 

фермах.  

Виклад основного матеріалу. Потенційна можливість 

застосування нових технологій в господарстві залежить від безлічі 

чинників: розміру підприємства, прибутковості, спеціалізації, 

віддаленості від великих міст, періоду функціонування та ін. 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 інших галузей 

здебільшого перекриває усі витрати навіть при збитковому молочному 
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скотарстві. 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 [10,11]. 

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. 

Залежно від того або іншого набору негативних і позитивних чинників 

в господарствах, про що говорилося вище, з метою досягнення 

найвищої ефективності галузі молочного тваринництва 

представляються наступні напрями вдосконалення організаційно-

економічного механізму застосування сучасних технологій: науковий 

супровід ресурсозберігаючих технологій, що впроваджуються; 

вдосконалення нормативної бази і розцінок, адаптація їх до нових 

параметрів технології; збільшення збуту за рахунок пошуку нових 

ринків або власної переробки молочної сировини; зниження терміну 

окупності нової техніки і сучасного високопродуктивного 

устаткування шляхом підвищення ефективності виробництва молока; 

рішення соціальних і кадрових проблем в усьому їх різноманітті; вибір 

варіантів впровадження нових технологій на основі реконструкції і 

модернізації існуючих тваринницьких приміщень [11-13]. 

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-психологічних умов нами 

розглядається як неодмінна умова розвитку виробництва. 
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Сьогодні створюються в рамках різних державних програм 

розвитку АПК тваринницькі комплекси і ферми, в тому числі і з 

безприв'язним утриманням, оснащені комп'ютеризованим 

технологічним обладнанням, що наповнюються тваринами з високим 

генетичним потенціалом, часто не дають очікуваних результатів. 

Виникає правомірне питання - чому? Як показує практика, найчастіше 

відповідь криється у відсутності у широкого кола працівників 

молочного скотарства твердих знань по організації впровадження 

сучасних технологій виробництва молока. В результаті складається 

суб'єктивна думка, що пропоновані варіанти реалізації 

ресурсозберігаючих технологій не такі вже й ефективні. Однак, при 

найближчому розгляді, інноваційні способи і методи утримання худоби 

не призводять до підвищення продуктивності дійного стада, якщо, 

наприклад, при годуванні не враховується фізіологічний стан тварин, а 

якість молока не підвищується, якщо не дотримуються елементарних 

правил і гігієна доїння; приготування кормів і кормосумішей нічого не 

дає, якщо не виконується розпорядок дня на комплексі або фермі і т. д. 

Запропонована модель організаційно-економічного механізму 

застосування ресурсозберігаючих технологій і ефективного його 

функціонування, що дозволяє виявити і уточнити ряд факторів, що 

діють в процесі застосування цих технологій (рис. 1).  
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Рисунок 1. – Модель організаційно-економічного механізму 

застосування ресурсозберігаючих технологій і ефективного його 

функціонування 

Отже, в молочному скотарстві очікуваний позитивний результат 

можливий тільки при комплексному впровадженні всіх елементів 

технології, кормовиробництва і годівлі, а також оптимальної 

організації трудового процесу. Аналіз передових господарств, що 

активно впроваджують і використовують сучасні ресурсозберігаючі 

технології, свідчить про те, що постійний контроль за 

функціонуванням всіх її елементів дозволяє уникати збоїв у 

виробництві молока і зниження його якості. 

Висновки: Забезпечення підвищення ефективності застосування 

ресурсозберігаючих технологій в молочному скотарстві за допомогою 

правильної реалізації організаційно-економічного механізму 

використання інноваційних технологій в тваринництві потребує 
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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. 
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Аннотация: в статье рассмотрены условия применения 

современных технологий в животноводстве на уровне 

сельскохозяйственного предприятия и сформирована модель 

механизма применения технологий ресурсосбережения на молочно-

товарных фермах. 

Ключевые слова: молочно-товарная ферма, ресурсосбережение, 

технология, модель. 

Summary: the article discusses the conditions for the application of 

modern technologies in animal husbandry at the level of an agricultural 

enterprise and forms a model of the mechanism for applying resource-saving 

technologies on dairy farms. 

Key words: dairy farm, resource conservation, technology, model.  


