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АНОТАЦІЯ 

Лівінський А.І. Організаційно-економічні механізми реновації 

виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва: теорія і 

методологія. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – Одеський державний аграрний університет. – 

Львівський національний аграрний університет, Львів, 2019. 

 

Дисертацію присвячено розробці теоретико-методологічних положень, 

методичних основ і науково-практичних рекомендацій щодо формування 

організаційно-економічних механізмів реновації виробничо-господарської 

діяльності підприємств тваринництва. 

 На основі опрацювання теоретичних аспектів уточнено зміст поняття 

«реновація виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва» як 

економіко-екологічної системи, яка передбачає поліпшення використання 

наявних ресурсів (робочої сили, техніки, приміщень, кормів й ін.) шляхом 

збільшення додаткових вкладень у технічний розвиток, з використанням 

інноваційних засобів виробництва у контексті переходу системи в якісно новий 

стан.  

Розроблено структуру економіко-екологічної системи розвитку 

виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва  за рахунок її 

декомпозиції на  підсистеми: структурну (екологічна, економічна складові), 

прогнозування та моделювання, оцінки й контролю, прийняття рішень, які по-

єднані між собою системоутворюючими зв’язками. Це дає змогу 

конкретизувати напрями і виробити єдині підходи до забезпечення стійкості та 

захищеності підприємств тваринництва, запобігання можливому порушенню їх 

нормальної виробничо-господарської діяльності через вплив різного роду 

факторів та ризиків на засадах реалізації організаційно-економічних механізмів 

реновації. 
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У результаті дослідження обґрунтовано теоретико-методологічну 

конструкцію механізму державної підтримки реновації виробничо-

господарської діяльності підприємств тваринництва в якості цілісної системи, 

яка включає в себе ключові елементи та функціональні засади, методи, важелі, 

інструменти, напрями й засоби його реалізації, вплив яких направлений на 

забезпечення конкурентоспроможності підприємств тваринництва, підтримку 

потенціалу розвитку та капіталізацію бізнесу; представлений механізм 

передбачає використання індикаторів реноваційного розвитку і ефективності 

зазначених підприємств, які узгоджуються з принципом раціонального викори-

стання ресурсів, забезпечують взаємозв’язок інвестиційно-інноваційних, 

соціальних, споживчих, фіскальних та екологічних результатів, що дає змогу 

реалізувати управлінські рішення, які сприяють досягненню оптимального 

стану системи. 

Запропоновано багаторівневу структурно-функціональну модель 

стратегічного управління забезпеченням реновації діяльності підприємств 

тваринництва, що передбачає коректування параметрів роботи підприємств 

тваринництва у відповідь на зміни потреб ринку, появу додаткових ризиків і 

можливостей, сприяє підвищенню результативності господарювання 

підприємств тваринництва, особистих селянських та  фермерських господарств. 

Розвинуто системний підхід до організації імітаційної моделі реновації 

виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва, який включає 

дві системи управління, що діють за принципом негативного зворотного зв’язку 

(перша реалізує пошуковий алгоритм визначення екстремуму; у другій пошук 

здійснюється ітеративним шляхом за відхиленням фактичного значення 

показника від заданого) та передбачає регулювання обсягів виробництва 

зміною соціально-культурних умов життя населення й рівня споживання ним 

продуктів тваринного походження. 

Удосконалено методичний підхід до оцінки ефективності організаційно-

економічних механізмів реновації виробничо-господарської діяльності 

підприємств тваринництва, який ґрунтується на критеріях максимізації 
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виробництва продукції тваринництва та характеризує результативність 

застосування комплексу технічних, технологічних, організаційних, 

економічних і соціальних заходів. 

Визначено методичні засади оцінки результативності виробничо-

господарської діяльності підприємств тваринництва, що вирізняються 

комплексним використанням показників, які характеризують інтенсивність 

виробництва й ефективність реновації; на основі кореляційно-регресійного 

аналізу здійснено моделювання взаємозв’язку факторів, які впливають на обсяг 

виробництва м’яса та молока у розрахунку на одну особу постійного населення. 

У результаті дослідження обґрунтовано методологічний  підхід до 

прогнозування реноваційного розвитку підприємств тваринництва з метою 

вироблення управлінських рішень щодо підвищення ефективності їх 

функціонування у контексті стратегічного розвитку аграрного виробництва, що 

передбачає: виявлення внутрішніх потенційних можливостей виробництва; 

врахування параметрів ввозу та вивозу продуктів тваринництва;  узгодження 

програмно-цільових рішень за об’єктами споживання й виробництва. 

Запропонований підхід складається з чотирьох комплексів забезпечуючих 

моделей (продуктових, інформаційних, регіональних, динамічних) і 

центральної економіко-математичної моделі програмно-цільового 

прогнозування реноваційного розвитку підприємств тваринництва.  

Розглянуто механізм формування та управління діяльністю 

кооперативних структур у тваринництві, що дає змогу підвищити ефективність 

функціонування і конкурентоспроможність малих виробників продукції. 

Удосконалено науково-методологічний підхід до формування та 

реалізації концепції управління організаційно-економічним механізмом 

реновації виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва, що є 

передумовою визначення основних пріоритетів і напрямків формування 

стратегії їх реновації, передбачає аналіз зовнішніх і внутрішніх чинників, 

включає напрями (організаційні, економічні, соціальні та екологічні) та 

організаційно-економічні механізми (фінансово-економічний, техніко-
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технологічний, інвестиційно-інноваційний, соціально-трудовий), дія яких на-

правлена на збільшення обсягів виробництва якісної продукції, високої 

прибутковості й рентабельності підприємств тваринництва, ритмічності роботи 

модернізованих виробничих процесів, інтенсивності інноваційного розвитку. 

Запропоновано алгоритм розробки та прийняття стратегії реновації 

виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва, що передбачає 

виокремлення науково обґрунтованих, взаємопов’язаних етапів і процедур 

(побудова системи цілей реновації, комплексний аналіз економічного розвитку, 

побудова моделі проблемних ситуацій, вироблення стратегічних альтернатив, 

корегування базової версії, план процесу реновації), враховує сучасний стан 

виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва та дає змогу 

розробити організаційно-економічні механізми, дія яких спрямована на 

зростання виробництва, зміцнення матеріально-технічної бази, розвитку 

новітніх форм господарювання і задоволення платоспроможного попиту 

населення в молочних і м’ясних продуктах, підняття рівня їх споживання. 

Сформулювати концептуальний підхід до формування та розвитку 

комплексного організаційно-економічного механізму реновації виробничо-

господарської діяльності підприємств тваринництва, що ґрунтується на 

системному підході до раціоналізації  їх виробничо-господарської діяльності, 

включає сукупність основних складових (загальновиробничі, організаційно-

виробничі, техніко-технологічні, соціальні, фінансово-кредитні, інвестиційно-

інноваційні, екологічні) та взаємопов’язаних елементів, функціонування яких 

сприяє ефективності реновацій, враховуючи всі фактори, які впливають на 

техніко-технологічні процеси виробництва продукції тваринництва, 

розширення номенклатури тих видів продукції, що користуються попитом у 

населення.  

Доповнено організаційно-методичне забезпечення формування 

організаційно-економічних механізмів реновації виробничо-господарської 

діяльності підприємств тваринництва на базі використання проектного 
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превентивного підходу із застосуванням інноваційної доктрини, яка заснована 

на єдності людських ресурсів, інноваціях та екологізації. 

Розглянуто напрямки і моделі стратегічного управління інноваційною 

діяльністю підприємств тваринництва, зокрема розроблені рекомендації щодо 

практичного використання економічних законів розвитку суспільства, 

загальних принципів управління і сформованих закономірностей управління 

економікою аграрного виробництва, які передбачають: автоматизацію й 

електронізацію виробництва; екологізацію виробництва й охорону 

навколишнього середовища; інтенсивні технології в аграрному виробництві; 

створення нових видів продуктів харчування на основі поєднання 

біотехнологічних і хімічних процесів; маловідходні й безвідхідні технології 

переробки, транспортування, зберігання й реалізації продукції.  

Ключові слова: підприємства тваринництва, реновація, організаційно-

економічний механізм, виробничо-господарська діяльність, стратегічне 

управління,  ефективність, інтеграція, інновації, державна підтримка. 

 

SUMMARY 

Livinskyi A.I. Organizational and economic mechanisms of renovation of 

production and economic activity of livestock enterprises: theory and 

methodology. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

 

Thesis for the obtaining of a Doctor f Economic Sciences Degree, specialty 

08.00.04 – Economy and management of enterprises (by types of economic activity). 

– Odessa State Agrarian University. – Lviv National Agrarian University, Lviv, 2019. 

Dissertation was awarded to various theoretical and methodological provisions, 

methodological foundations and scientific and practical recommendations on how to 

formulate organizational and economic mechanisms for renovating state-owned 

hospitals. 

On the basis of the theoretical aspects elaboration the meaning of the concept 

of «renovation of production and economic activity of livestock enterprises» as an 
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economic and ecological system, which provides for improving the use of available 

resources (labor, equipment, premises, feed) by increasing additional investments in 

technical development, using innovative means of production in the context of the 

transition to a qualitatively new state. 

The structure of economic and ecological system of development of production 

and economic activity of livestock enterprises is developed due to its decomposition 

into subsystems: structural (ecological, economic components), forecasting and 

modeling, estimation and control, decision making, which are interconnected by 

system forming bonds. This allows to specify the directions and to develop common 

approaches to ensuring the sustainability and security of livestock enterprises, 

preventing possible disruption of their normal production and economic activity due 

to the influence of various factors and risks on the basis of implementation of 

organizational and economic mechanisms of renovation. 

The research substantiates the theoretical and methodological design of the 

mechanism of state support for the renovation of production and economic activity of 

livestock enterprises as a complete system, which includes key elements and 

functional bases, methods, levers, tools, directions and means of its implementation, 

whose influence is directed at providing competitiveness of livestock enterprises, 

support for development potential and capitalization of business; the presented 

mechanism provides for the use of indicators of renovation development and 

efficiency of these enterprises, which are consistent with the principle of rational use 

of resources, ensure the interconnection of investment-innovation, social, consumer, 

fiscal and environmental results, which makes it possible to implement management 

decisions that contribute to the achievement of optimal systems. 

A multilevel structural and functional model of strategic management of 

providing livestock enterprise renovation activities is proposed, which provides for 

adjusting livestock enterprises' parameters in response to changes in market needs, 

emergence of additional risks and opportunities, contributes to improving the 

performance of livestock enterprises, personal farms and farms. 
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A systematic approach to the organization of a simulation model of renovation 

of production and economic activity of livestock enterprises has been developed, 

which includes two control systems acting on the principle of negative feedback (the 

first implements a search algorithm for determining extrema; in the second search is 

carried out iteratively by deviating the actual value of set) and provides for the 

regulation of production volumes by changing the socio-cultural living conditions of 

the population and the level of consumption of animal products by them tion. 

The methodological approach to the evaluation of the efficiency of 

organizational and economic mechanisms of renovation of production and economic 

activity of livestock enterprises is improved, which is based on the criteria of 

maximization of production of livestock products and characterizes the effectiveness 

of the application of a complex of technical, technological, organizational, economic 

and social measures. 

The methodological bases of estimation of productivity of production and 

economic activity of the enterprises of stock-breeding enterprises, which are 

characterized by the complex use of indicators characterizing the intensity of 

production and efficiency of renovation; based on correlation-regression analysis, the 

correlation of factors influencing the volume of meat and milk production per capita 

is carried out. 

The research substantiates the methodological approach to forecasting the 

renovation development of livestock enterprises with the aim of making management 

decisions to increase their efficiency in the context of the strategic development of 

agricultural production, which involves: identification of internal production 

potential; taking into account the parameters of import and export of livestock 

products; coordination of programmatic target decisions on the objects of 

consumption and production. The proposed approach consists of four complexes, 

models (product, information, regional, dynamic) and a central economic-

mathematical model of program-target forecasting of the renovation development of 

livestock enterprises. 
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The mechanism of formation and management of cooperative struktures 

activity in animal husbandry is considered, which allows to increase the efficiency of 

functioning and the competitiveness of small livestock produsers. 

Improved scientific and methodological approach to the formation and 

implementation of the concept of management of organizational and economic 

mechanism of renovation of production and economic activity of livestock 

enterprises, which is a prerequisite for determining the main priorities and directions 

of forming a strategy for their renovation, provides analysis of external and internal 

factors, including directions (organizational, economic, social and environmental) 

and organizational and economic mechanisms (financial and economic, technical and 

technological, investment and innovation, social Labor flax), which are aimed at 

increasing the production of quality products, high yield and profitability of livestock 

rhythm of modernized production processes, the intensity of innovation. 

The algorithm of development and adoption of the strategy of renovation of 

production and economic activity of livestock enterprises is proposed, which provides 

for the separation of scientifically based, interrelated stages and procedures 

(construction of a system of goals of renovation, complex analysis of economic 

development, construction of a model of problem situations, development of strategic 

alternatives, correction plan of the process of renovation), takes into account the 

current state of production and economic activity of livestock enterprises and allows 

to develop the organization but economic mechanisms, which are aimed at increased 

production, strengthening the material-technical base, development of new forms of 

management and satisfaction of effective demand in the dairy and meat products, 

raising their level of consumption. 

To formulate a conceptual approach to the formation and development of a 

complex organizational and economic mechanism of renovation of production and 

economic activity of livestock enterprises, based on a systematic approach to the 

rationalization of their production and economic activity, includes a set of basic 

components (general production, organizational, production, technical, technological, 

financial, credit, investment, environmental, environmental) and interconnected 
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elements, the functioning of which contributes to the efficiency of renovation and, 

taking into account all the factors that affect the technical and technological processes 

of production of livestock products, expanding the nomenclature of those types of 

products that are in demand among the population. 

Organizational and methodological support of the formation of organizational 

and economic mechanisms of renovation of production and economic activity of 

livestock enterprises based on the use of design preventive approach with the 

application of innovative doctrine based on the unity of human resources, innovation 

and greening. 

The directions and models of strategic management of innovative activity of 

livestock enterprises are considered, in particular the recommendations on practical 

application of economic laws of development of society, general principles of 

management and the established laws of management of economy of agricultural 

production are provided, which provide: automation and electronation of production; 

greening production and environmental protection; intensive technologies in agrarian 

production; creation of new types of food products based on a combination of 

biotechnological and chemical processes; low-waste and waste-free technologies for 

processing, transportation, storage and sale of products. 

Keywords: livestock enterprises, renovation, organizational and economic 

mechanism, production and economic activity, strategic management, efficiency, 

integration, innovation, state support. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Тваринництво є однією з базових складових 

агропромислового виробництва в усьому світі.  Нестабільність соціально-

економічної ситуації, низький рівень концентрації капіталу вітчизняних 

аграрних підприємств, хронічний диспаритет цін між аграрною та 

промисловою продукцією та його наслідки зумовили затяжні трансформаційні 

проблеми в галузі тваринництва України. Не дивлячись на успіхи окремих 

підгалузей, зокрема птахівництва, продовжується скорочення поголів’я 

сільськогосподарських тварин, спостерігається збитковість виробництва м’яса 

великої рогатої худоби і недостатній рівень якості молочної сировини, що 

ставить під загрозу національну продовольчу безпеку, провокує зниження екс-

портного потенціалу країни і погіршення соціального забезпечення  жителів у 

сільській місцевості. Основними причинами такого стану залишаються 

прорахунки в державній аграрній політиці, необґрунтоване проведення 

структурних перетворень, застарілі методи управління, неаргументований вибір 

стратегії інноваційного розвитку аграрного виробництва тощо. Вихід із цієї 

ситуації полягає в застосуванні інтенсивних методів реновації підприємств 

тваринництва як багатогранного послідовного процесу, що передбачає 

комплексний підхід до вирішення поставлених завдань стратегічного розвитку 

галузі тваринництва та аграрної економіки загалом. Саме ефективність 

реноваційних заходів впливає на стратегічний вектор розвитку підприємств 

тваринництва, що дасть змогу характеризувати галузь як інноваційну, а вітчи-

зняну продукцію тваринництва визначати як конкурентоспроможну на 

міжнародних агропромислових ринках.  

Стійкий розвиток підприємств тваринництва залежить від формування й 

впровадження дієвих механізмів реновації їх виробничо-господарської 

діяльності та ефективних принципів організації управління цими процесами. 

Закономірним наслідком реновації виробництва агропідприємств повинне стати 

стійке підвищення  цільових показників  у стратегічній  перспективі, коли при 



19 

 

високих темпах приросту обсягів виробництва продукції тваринництва, 

бережливо та ефективно витрачаються всі ресурси з урахуванням  екологічної 

складової та соціальних гарантій персоналу. Тривалість циклів та етапів 

реновації визначається особливостями інноваційного розвитку, формами її 

реалізації в конкретних умовах. Первісні етапи реновації пов’язані з 

принципово новими перетвореннями виробництва та трансфером  технологій, 

наступні – з вибірковою частковою реконструкцією та технічним 

переозброєнням виробництва. Отже, актуальними є дослідження й розробка 

теоретико-методологічних засад формування організаційно-економічних 

механізмів реновації виробничо-господарської діяльності підприємств 

тваринництва, здійснення докорінних змін у структурі виробництва. 

Проблемам функціонування механізмів виробничо-господарської 

діяльності підприємств аграрної сфери присвячені ґрунтовні праці П.С. 

Березівського, І.Ю. Гришової, Ю.Е. Губені, М.Я. Дем’яненка, С.С. Стоянової-

Коваль,  Г.Ф. Мазура, М.Й. Маліка, О.Г. Чирви, І.Б. Яціва та інших вітчизняних 

учених. Функціонування підприємств тваринництва та особливості реновацій їх 

виробничо-господарської діяльності досліджують провідні вітчизняні науковці, 

серед яких – І.Ф. Баланюк, О.М. Гіржева, А.Ф. Головчук, А.В. Гримак, 

В.Н. Зимовець, Ю.В. Кернасюк, Н.Г. Копитець, Л.Ю. Кучер, О.В. Мазуренко, 

В.Я. Месель-Веселяк, А.М. Стельмащук, О.М. Поліщук та ін. 

У роботах зазначених авторів закладено ґрунтовний науковий фундамент 

формування та реалізації економічного потенціалу підприємств тваринництва. 

Однак сукупність проблем залишаються не повною мірою вирішеними в 

теоретичному та методологічному плані. Так,  гармонійний розвиток 

виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва вимагає 

формування умов для функціонування ефективних механізмів реновації на всіх 

рівнях. У зв’язку з цим пріоритетом сучасної аграрної політики повинно стати 

забезпечення стійкого розвитку підприємств тваринництва через розробку 

організаційно-економічних механізмів реновації їх виробничо-господарської 

діяльності з урахуванням передумов, проблем, особливостей і сучасних 
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тенденцій розвитку агропромислового виробництва й економіки України в 

цілому. Промислове тваринництво сьогодні перебуває на етапі, що диктує 

гостру необхідність у принципово нових заділах в організації, техніці й 

технології виробництва. Важливість і значимість цих питань зумовили вибір 

теми, постановку мети й завдань дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано у відповідності до планів науково-дослідних робіт 

Одеського державного аграрного університету. Розробки автора використано в 

темах наукових досліджень кафедри менеджменту на 2011-2015 рр. «Проблеми 

розвитку системи управління в АПК України» (номер державної реєстрації 

0110U006780) та на 2016-2020 рр. «Розвиток менеджменту і маркетингу в 

аграрному секторі економіки України в умовах економічної глобалізації» 

(номер державної реєстрації 0115U007157). Внесок автора у виконання цих тем 

полягає в розробці й обґрунтуванні теоретико-методологічних засад і 

практичних рекомендацій з удосконалення організаційно-економічних 

механізмів реновації виробничо-господарської діяльності підприємств 

тваринництва.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

теоретико-методологічних положень, методичних основ і науково-практичних 

рекомендацій щодо формування організаційно-економічних механізмів 

реновації виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва. Для 

досягнення поставленої мети окреслено такі завдання: 

- опрацювати теоретичні аспекти за темою дослідження та уточнити зміст 

поняття «реновація виробничо-господарської діяльності підприємств 

тваринництва»;  

- розробити структуру економіко-екологічної системи розвитку 

виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва; 

- обґрунтувати теоретико-методологічні підходи до формування 

механізму державної підтримки реновації виробничо-господарської діяльності 

підприємств тваринництва;  
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- запропонувати модель стратегічного управління функціонуванням 

організаційно-економічного механізму реновації виробничо-господарської 

діяльності підприємств тваринництва; 

- розвинути науково-методологічні підходи до використання імітаційного 

моделювання  управління виробничо-господарською діяльністю підприємств 

тваринництва; 

- удосконалити методичні підходи до оцінки ефективності організаційно-

економічних механізмів реновації виробничо-господарської діяльності 

підприємств тваринництва;  

- визначити методичні засади оцінки результативності виробничо-

господарської діяльності підприємств тваринництва;  

- обґрунтувати методологічний підхід до прогнозування реноваційного 

розвитку підприємств тваринництва;  

- розглянути механізм формування та управління діяльністю 

кооперативних структур у тваринництві;  

- удосконалити науково-методологічний підхід до формування та 

реалізації концепції управління організаційно-економічним механізмом 

реновації  виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва; 

- запропонувати алгоритм розробки та прийняття стратегії реновації 

виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва; 

- сформулювати  концептуальний підхід до формування та розвитку 

комплексного організаційно-економічного механізму реновації виробничо-

господарської діяльності підприємств тваринництва;  

- доповнити організаційно-методичне забезпечення формування 

організаційно-економічних механізмів реновації виробничо-господарської 

діяльності підприємств тваринництва; 

- розглянути напрямки і моделі стратегічного управління інноваційною 

діяльністю підприємств тваринництва. 

Об’єктом дослідження є процеси реновації виробничо-господарської 

діяльності підприємств тваринництва. 
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Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних, 

методичних і практичних засад формування стратегії та організаційно-

економічних механізмів реновації виробничо-господарської діяльності 

підприємств тваринництва. 

Методи дослідження. Теоретичну і методологічну основу дисертаційної 

роботи становлять сучасні теорії й концепції управління, результати 

фундаментальних досліджень вітчизняних і закордонних учених з теоретичних 

і практичних проблем управління діяльністю підприємств і організацій 

продовольчої сфери. 

При виконанні дослідження використано низку емпіричних і логіко-

теоретичних методів. Метод абстрагування використовувався при визначенні 

понять і категорій, створення наочних образів. Використання системного 

підходу визначило розгляд об’єкту і предмету дослідження одночасно як 

системи та елемента більш загальної системи. Методи спостереження, виміру й 

опису використано для вивчення властивостей і зв’язків об’єкта вивчення, 

фіксації кількісних характеристик досліджуваної системи, систематизації 

даних. Метод порівняння використано при визначенні тенденцій розвитку, 

встановленні змін кількісних і якісних характеристик у виробничій системі 

підприємств тваринництва. Методи аналізу і синтезу застосовані при 

визначенні етапів і чинників розвитку досліджуваних процесів, при виділенні 

елементів об’єкту, розкритті місця і ролі елементів виробничої системи, 

взаємозв’язку і взаємодії елементів. Індуктивний метод застосовано при 

прогнозуванні змін у досліджуваній системі, передбаченні кількісних і якісних 

показників розвитку діяльності підприємств тваринництва. Дедуктивний метод 

застосовано при формулюванні пропозицій. Математичні методи 

використовувалися для інтерпретації отриманих результатів досліджень при 

розробці методики оцінки розвитку виробничо-господарської діяльності 

підприємств тваринництва. Моделювання застосовано при побудові моделей 

реновації підприємств тваринництва.  
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Інформаційну базу дослідження становили законодавчі та нормативні 

акти України, що регламентують діяльність підприємств тваринництва, 

офіційні дані Державної служби статистики України, Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства аграрної політики та 

продовольства України, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених з 

проблем управління діяльністю підприємств тваринництва, дані статистичної 

звітності сільськогосподарських підприємств, власні розрахунки та 

спостереження. 

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження 

полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних засад і розробці практичних 

рекомендацій з формування організаційно-економічних механізмів реновації 

виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва. Найважливіші 

наукові результати, отримані в процесі дослідження, та їх наукова новизна 

полягають у наступному: 

вперше: 

- розроблено теоретико-методологічну конструкцію механізму державної 

підтримки реновації виробничо-господарської діяльності підприємств 

тваринництва в якості цілісної системи, яка включає в себе ключові елементи та 

функціональні засади, методи, важелі, інструменти, напрями й засоби його 

реалізації, вплив яких направлений на забезпечення конкурентоспроможності 

підприємств тваринництва, підтримку потенціалу розвитку та капіталізацію 

бізнесу; представлений механізм передбачає використання індикаторів 

реноваційного розвитку і ефективності зазначених підприємств, які 

узгоджуються з принципом раціонального використання ресурсів, 

забезпечують взаємозв’язок інвестиційно-інноваційних, соціальних, 

споживчих, фіскальних та екологічних результатів, що дає змогу реалізувати 

управлінські рішення, які сприяють досягненню оптимального стану системи; 

- запропонований алгоритм розробки та прийняття стратегії реновації 

виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва, що передбачає 

виокремлення науково обґрунтованих, взаємопов’язаних етапів і процедур 
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(побудова системи цілей реновації, комплексний аналіз економічного розвитку, 

побудова моделі проблемних ситуацій, вироблення стратегічних альтернатив, 

корегування базової версії, план процесу реновації), враховує сучасний стан 

виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва та дає змогу 

розробити організаційно-економічні механізми, дія яких спрямована на 

зростання виробництва, зміцнення матеріально-технічної бази, розвитку 

новітніх форм господарювання і задоволення платоспроможного попиту 

населення в молочних і м’ясних продуктах, підняття рівня їх споживання; 

удосконалено: 

- науково-методологічний підхід до формування та реалізації концепції 

управління організаційно-економічним механізмом реновації виробничо-

господарської діяльності підприємств тваринництва, що є передумовою 

визначення основних пріоритетів і напрямків формування стратегії їх реновації, 

передбачає аналіз зовнішніх і внутрішніх чинників, включає напрями 

(організаційні, економічні, соціальні та екологічні) та організаційно-економічні 

механізми (фінансово-економічний, техніко-технологічний, інвестиційно-

інноваційний, соціально-трудовий), дія яких направлена на збільшення обсягів 

виробництва якісної продукції, високої прибутковості й рентабельності 

підприємств тваринництва, ритмічності роботи модернізованих виробничих 

процесів, інтенсивності інноваційного розвитку; 

- методологічний  підхід до прогнозування реноваційного розвитку 

підприємств тваринництва з метою вироблення управлінських рішень щодо 

підвищення ефективності їх функціонування у контексті стратегічного 

розвитку аграрного виробництва, який передбачає: виявлення внутрішніх 

потенційних можливостей виробництва; врахування параметрів ввозу та вивозу 

продуктів тваринництва;  узгодження програмно-цільових рішень за об’єктами 

споживання й виробництва. Запропонований підхід складається з чотирьох 

комплексів забезпечуючих моделей (продуктових, інформаційних, 

регіональних, динамічних) і центральної економіко-математичної моделі 
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програмно-цільового прогнозування реноваційного розвитку підприємств 

тваринництва;  

- наукові положення щодо формування структури економіко-екологічної 

системи розвитку виробничо-господарської діяльності підприємств 

тваринництва  за рахунок її декомпозиції на  підсистеми: структурну 

(екологічна, економічна складові), прогнозування та моделювання, оцінки й 

контролю, прийняття рішень, які поєднані між собою системоутворюючими 

зв’язками. Це дає змогу конкретизувати напрями і виробити єдині підходи до 

забезпечення стійкості та захищеності підприємств тваринництва, запобігання 

можливому порушенню їх нормальної виробничо-господарської діяльності 

через вплив різного роду факторів та ризиків на засадах реалізації 

організаційно-економічних механізмів реновації; 

- методичні засади оцінки результативності виробничо-господарської 

діяльності підприємств тваринництва, що вирізняються комплексним 

використанням показників, які характеризують інтенсивність виробництва й 

ефективність реновації; на основі кореляційно-регресійного аналізу здійснено 

моделювання взаємозв’язку факторів, які впливають на обсяг виробництва 

м’яса та молока у розрахунку на одну особу постійного населення;  

- методичний підхід до оцінки ефективності організаційно-економічних 

механізмів реновації виробничо-господарської діяльності підприємств 

тваринництва, який ґрунтується на критеріях максимізації виробництва 

продукції тваринництва та характеризує результативність застосування 

комплексу технічних, технологічних, організаційних, економічних і соціальних 

заходів; 

- багаторівневу структурно-функціональну модель стратегічного 

управління забезпеченням реновації діяльності підприємств тваринництва, що 

передбачає коректування параметрів роботи підприємств тваринництва у 

відповідь на зміни потреб ринку, появу додаткових ризиків і можливостей, 

сприяє підвищенню результативності господарювання підприємств 

тваринництва, особистих селянських та  фермерських господарств; 
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дістали подальший розвиток: 

- понятійний апарат науки управління підприємствами й організаціями у 

частині уточнення змісту поняття «реновація виробничо-господарської 

діяльності підприємств тваринництва» як економіко-екологічної системи, яка 

передбачає поліпшення використання наявних ресурсів (робочої сили, техніки, 

приміщень, кормів й ін.) шляхом збільшення додаткових вкладень у технічний 

розвиток, з використанням інноваційних засобів виробництва у контексті 

переходу системи в якісно новий стан;  

- концептуальний підхід до формування та розвитку комплексного 

організаційно-економічного механізму реновації виробничо-господарської 

діяльності підприємств тваринництва, що ґрунтується на системному підході до 

раціоналізації  їх виробничо-господарської діяльності, включає сукупність 

основних складових (загальновиробничі, організаційно-виробничі, техніко-

технологічні, соціальні, фінансово-кредитні, інвестиційно-інноваційні, 

екологічні) та взаємопов’язаних елементів, функціонування яких сприяє 

ефективності реновацій, враховуючи всі фактори, які впливають на техніко-

технологічні процеси виробництва продукції тваринництва, розширення 

номенклатури тих видів продукції, що користуються попитом у населення;  

- організаційно-методичне забезпечення формування організаційно-

економічних механізмів реновації виробничо-господарської діяльності 

підприємств тваринництва на базі використання проектного превентивного 

підходу із застосуванням інноваційної доктрини, яка заснована на єдності 

людських ресурсів, інноваціях та екологізації;  

- системний підхід до організації імітаційної моделі реновації виробничо-

господарської діяльності підприємств тваринництва, який включає дві системи 

управління, що діють за принципом негативного зворотного зв’язку (перша 

реалізує пошуковий алгоритм визначення екстремуму; у другій пошук 

здійснюється ітеративним шляхом за відхиленням фактичного значення 

показника від заданого) та передбачає регулювання обсягів виробництва 



27 

 

зміною соціально-культурних умов життя населення й рівня споживання ним 

продуктів тваринного походження;  

- механізм формування та управління діяльністю системи кооперації у 

тваринництві, що дає змогу підвищити ефективність функціонування та 

конкурентоспроможність малих виробників продукції тваринництва, сутність 

якого полягає в обслуговуванні виробництва цієї продукції в господарствах 

населення і фермерських господарствах на засадах впровадження інноваційних 

технологій та формування інтегрованих структур вищого рівня, консолідація 

ресурсів яких дає змогу створювати потужні, оснащені сучасним обладнанням 

кооперативні підприємства – переробні, з виробництва концентрованих кормів 

тощо; 

- напрямки і моделі стратегічного управління інноваційною діяльністю 

підприємств тваринництва, зокрема розроблені рекомендації щодо практичного 

використання економічних законів розвитку суспільства, загальних принципів 

управління і сформованих закономірностей управління економікою аграрного 

виробництва, які передбачають: автоматизацію й електронізацію виробництва; 

екологізацію виробництва й охорону навколишнього середовища; інтенсивні 

технології в аграрному виробництві; створення нових видів продуктів 

харчування на основі поєднання біотехнологічних і хімічних процесів; 

маловідходні й безвідхідні технології переробки, транспортування, зберігання й 

реалізації продукції.  

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

можливості використання теоретико-методологічних, методичних і практичних 

розробок та пропозицій у діяльності підприємств тваринництва при формуванні 

організаційно-економічних механізмів реновації їх діяльності, органами влади 

різних рівнів при розробці галузевих і регіональних стратегічних програмних 

документів. 

Пропозиції з матеріалів дисертаційного дослідження схвалені та 

використані управлінням аграрної політики Одеської обласної державної 

адміністрації при розробленні стратегічних програм розвитку аграрного 
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виробництва в області та механізмів їх реалізації (довідка № 762/03-19 від 

22.03.2019 р.).  

Результати дисертаційного дослідження, що стосуються інноваційного 

розвитку тваринництва, удосконалення організаційно-економічної структури 

функціонування підприємств тваринництва та планування їх розвитку знайшли 

застосування в діяльності: ПП «Багатогалузева фірма «Таврія», м. Херсон 

(довідка № 127/12 від 13.05. 2019 р.); ТОВ «Маяк» Тростянецького району 

Сумської області (довідка № 54/04 від 18.04.2019 р.); ПП «Агро-ДІС» 

Ананьївського району  Одеської області (довідка № 36 від 03.06.2019 р.). 

Розробки за даним методом дослідження використано в темі кафедри 

менеджменту «Розвиток менеджменту і маркетингу в агарному секторі 

економіки України в умовах економічної глобалізації» (номер реєстраційної 

картки 0115U007157) Одеського державного аграрного університету, де 

автором обґрунтовано науково-методологічний підхід до формування та 

реалізації концепції управління організаційно-економічним механізмом 

реновації виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва 

(довідка № 29 від 17.01.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до вирішення 

проблем удосконалення механізмів реновації виробничо-господарської 

діяльності підприємств тваринництва. Наукові результати, висновки і 

рекомендації, що виносяться на захист, отримані автором особисто. З наукових 

праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише власні ідеї 

та розробки автора. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи доповідалися та були схвалені на міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема: І міжнародній 

науково-практичній конференції «Imperatives of development of civil society in 

promoting national competitiveness» (Батумі, Грузія, 2018 р.);  ІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Наукові зсади розвитку знань економічної 
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теорії» (Черкаси, 2017 р.); Konferencje Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej 

(on-line) zorganizowane dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-

badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz 

byłej Jugosławii (Варшава, Польща, 2017 р., 2018 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Теорія та практика управління розвитком економіки» 

(Київ, 2019 р.); ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сталий 

розвиток соціально-економічних систем» (Київ, 2019 р.).  

Публікації. За результатами виконаного дисертаційного дослідження 

опубліковано 32 наукові праці, у тому числі одноосібна монографія обсягом 

17,8 друк. арк., одна стаття в колективній монографії, 24 статті в наукових 

фахових виданнях України, внесених до міжнародних наукометричних баз 

даних, 6 публікацій в інших виданнях. Загальний обсяг публікацій становить 

32,34 друк. арк., з яких особисто автору належить 31,76 друк. арк. 

Обсяг і структура роботи. Дисертаційна робота складається з анотації, 

вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Повний обсяг дисертації становить 479 сторінок, основний її зміст викладений 

на 410 сторінках. Робота містить 20  таблиць, 41 рисунок, 6 додатків.Список 

використаних джерел налічує 355 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ 

МЕХАНІЗМІВ РЕНОВАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ВИРОБНИЧО-

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТВАРИННИЦТВА 

 

1.1. Концептуальні засади реновації виробничо-господарської 

діяльності аграрних підприємств на засадах стійкого розвитку 

 

Сільське господарство – складна система, що функціонує в природному 

середовищі. І від того, як ця система враховує природні умови, як 

«уписується» у них, залежить стан екологічного балансу середовища. Тому 

система ведення господарства кожного підприємства повинна бути 

екологічно обґрунтованою, природоохоронною. Це стосується всіх без 

винятку галузей – землеробства, тваринництва й ін. Спеціалізація 

господарства, організація землекористування, розміщення виробництва, 

включаючи посіви, тваринницькі ферми й інші виробничі об'єкти, 

застосовувані техніка й технологія повинні бути екологічно безпечними.  

Кожна така система являє собою агробіогеоценоз, що включає людину, 

рослини, ґрунт, тварин, мікроорганізми й інші компоненти [30]. Завдання 

науки - на основі глибоких досліджень установити, як функціонує система, 

що поєднує природні й антропогенні фактори, конкретну участь у ній 

кожного структурного елемента, їх взаємозв'язок, сумісність і вплив на 

навколишню природу, врожай, здоров'я людини й тварин. 

Аграрії у процесі праці (обробка ґрунту, посів, догляд за рослинами, 

внесення добрив, хімічних засобів захисту рослин, осушення й зрошення 

угідь) постійно й активно впливають на агробіогеоценоз, особливо на ґрунт і 

рослини [289]. На великий жаль, такий вплив часто буває екологічно 

небезпечним. Численні факти руйнування й забруднення ґрунтів свідчать про 

низький рівень екологічних знань фахівців, відсутність відповідних 

регламентів (допусків) застосування техніки, засобів хімізації, меліорації 
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земель. У результаті деякі території дійшли до стану екологічної катастрофи 

[240]. 

У цих умовах сучасна агрономія зобов'язана докорінно переглянути 

підходи й методи розробки зональних систем землеробства. Екологічне (як й 

економічне) обґрунтування систем землеробства повинне стати непорушним 

правилом. 

Ведення тваринництва також варто здійснювати з урахуванням 

екології. З одного боку, для забезпечення здоров'я тварин й одержання від 

них максимальної високоякісної продукції потрібно створювати їм відповідні 

умови утримання й годівлі, а з іншого боку - зробити так, щоб 

тваринницький комплекс, ферма, стадо на пасовищі не були причиною 

забруднення або псування землі, водних джерел і т.д. [64]. 

Мова йде про збалансовану з урахуванням природних умов організацію 

ведення землеробства й тваринництва, яка б забезпечувала гармонійну їх 

єдність. Земля повинна годувати тварин, а ферма - поле. Весь гній необхідно 

повертати в ґрунт. Ігнорування закону єдності землеробства й тваринництва, 

закону повернення неприпустимо, тому що приведе до розхитування й 

руйнування екосистеми, й в остаточному підсумку - до зниження 

продуктивності і землі, і тварин [327, 386]. Отже, зональні системи ведення 

тваринництва також повинні бути глибоко обґрунтовані екологічно. Питання, 

пов'язані зі спеціалізацією, районуванням видів і порід худоби, формуванням 

стад тварин, розміщенням тваринницьких комплексів і ферм, організацією 

кормовиробництва, вибором технології, потрібно вирішувати екологічно й 

економічно зважено.  

Постійно зростають екологічні вимоги до техніки для сільського 

господарства. Справа в тому, що за допомогою машин, їх робочих органів 

люди постійно втручається в життя ґрунту. Часто це веде до погіршення 

фізичного стану ґрунту (розпилення, ущільнення, погіршення водного й 

повітряного режимів), зниження його мікробіологічної діяльності, розвитку 

прискореної ерозії, засолення й інших негативних наслідків [16]. 
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Для запобігання цього необхідно створити нові машини й робочі 

органи до них, які могли б здійснювати тонкі операції по вологозбереженню, 

внесенню добрив, підготовці ґрунту під інтенсивні технології.  

Причому цю техніку необхідно обов'язково диференціювати по 

природних зонах країни з урахуванням розмірів полів, рельєфу, механічного 

складу ґрунту, набору культур і технології їх оброблення. Конструкція 

машин повинна відповідати природному (екологічному) функціонуванню 

агроекосистем, інтегруватися до їх структури [3]. 

Здорова екологія є умовою здорового виробництва. У наш час 

економіка й екологія стали невіддільні друг від друга. Загальновизнано, що 

перед людством постає завдання створення еколого-економічно ефективного 

виробництва, здатного вирішувати завдання нарощування продукції при 

одночасному збереженні й поліпшенні навколишньої природи [81]. 

У зв'язку із цим необхідна нова (альтернативна) концепція 

збалансованого комплексного планування розвитку регіонів на сучасній 

еколого-економічній основі. Галузевий підхід не виправдав себе, про що 

свідчить сумний досвід створення великих промислових об'єктів, 

тваринницьких комплексів, при будівництві яких екологічний фактор 

ігнорували. 

Важливий напрямок розвитку екологічно безпечного й економічно 

ефективного виробництва - розробка й застосування ресурсозберігаючих й 

безвідходних технологій, реалізація яких істотно знижує кількість відходів, 

що утворюються, забруднюючу природу, або вони практично ліквідуються 

[315]. Так, у харчовій промисловості понад дві третини відходів являють 

собою залишки рослинної маси, які можна використати на корм худобі.  

Отже, тільки гармонічне поєднання природи й аграрного виробництва 

забезпечує умови для нормального життя людини. Цьому ж сприятиме 

економічне стимулювання природоохоронної діяльності підприємств в 

ринкових умовах господарювання.  

Нормальне функціонування створюваних людиною агроекосистем 
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(еколого-економічних систем) неможливе без введення жорсткого 

моніторингу біосфери і її складових частин. При цьому якісно новим рівнем 

моніторингу варто вважати його системність, що дозволяє забезпечувати 

всеосяжну оцінку різних складових біосфери (ноосфери) [281]. Виникає 

необхідність розробки показників фактичного й припустимого стану, 

середовище утворюючих факторів в агроекосистемах (ґрунт, рослинність, 

водні ресурси й т.д.), регламентів застосування добрив й інших засобів 

хімізації, техніки, меліоративних робіт. 

Ринкові відносини підвищують відповідальність всіх господарюючих 

суб'єктів, що, у свою чергу, підсилює вимоги до освоєння наукових методів 

організації й ведення виробництва, застосування їх у системі, ув'язаної з 

місцевими природними й економічними умовами [335]. Важливо, щоб 

системи були адаптивними, розрахованими на гнучке маневрування у 

відповідності зі складними умовами погоди, економічною ситуацією й 

іншими факторами, підданими змінам. 

Поняття «стійке (збалансоване) аграрне виробництво» 

використовується для позначення стратегії, спрямованої на вирішення ряду 

проблем, що виникають у сільському господарстві й викликають все більшу 

заклопотаність в Україні й інших країнах [11, 98, 246]. З них головні - 

забруднення навколишнього середовища пестицидами, добривами й 

опадами; втрати ґрунту й погіршення його якості; недостача непоновлюваних 

ресурсів, таких, як викопна енергія; зниження доходу аграрних підприємств й 

фермерських господарств у результаті падіння цін на товари на фоні росту 

виробничих витрат. В основу цього поняття покладено кілька загальних 

принципів: 

- різноманітність видів сільськогосподарських культур, що дозволяють 

підвищити біологічну й економічну стабільність господарства, наприклад, за 

рахунок сівозмін, оброблення проміжних культур; 

- відбір сортів сільськогосподарських культур і порід худоби, 

пристосованих до ґрунтово-кліматичних умов господарства й стійких до 
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хвороб і шкідників; 

- надання переваги виробленим у господарстві ресурсам у порівнянні з 

покупними й місцевим виробництвами необхідних матеріалів (за 

можливістю) у порівнянні із привізними з віддалених регіонів; 

- посилення круговороту живильних речовин з метою знизити до 

мінімуму їх втрати за межі господарства за рахунок компостування гною й 

застосування сівозмін із включенням бобових культур для фіксації азоту; 

- розміщення й утримання на пасовищах худоби при невеликій 

щільності, включення в раціони жуйних тварин більше грубих кормів замість 

концентрованих, визначення розмірів стада можливостями господарства 

виробляти корми й ефективно використовувати гній; 

- підвищення здатності ґрунту поглинати внесені живильні речовини 

для наступного вивільнення в міру необхідності оброблюваних культур на 

противагу безпосередньому поглинанню культурою під час їх внесення; 

- підтримка захисного покриву ґрунту протягом усього року шляхом 

обробки, при якій на поверхні зберігаються рослинні залишки, а також за 

рахунок покривних культур і живої мульчі; 

- впровадження сівозмін із включенням культур з кореневою системою, 

що глибоко залягає, для витягу запасів живильних речовин з нижніх 

прошарків ґрунту, що дозволяє здійснювати контроль за поширенням 

бур'янів шляхом чергування культур, вирощуваних у прохолодну й теплу 

пору року; 

- застосування розчинних неорганічних добрив, якщо в цьому є 

необхідність, лише в таких кількостях, які сільськогосподарська культура 

може ефективно використати, і тільки в тому випадку, якщо дефіцит 

живильних речовин не можна заповнити гноєм і бобовими культурами; 

- застосування синтетичних інсектицидів і гербіцидів для придушення 

бур'янів, комах-шкідників і хвороб лише як крайні засоби й тільки при явній 

загрозі оброблюваній культурі [125, 181, 208]. 

Принципи стійкого розвитку  підприємств аграрного виробництва 
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сформувалися з багатьох джерел - як сучасних, так і минулого досвіду. Воно, 

безсумнівно, бере початок вів органічного сільського господарства. Спочатку 

в органічному сільському господарстві малося на увазі повторне 

використання джерел живильних речовин, вироблених господарством; не 

заохочувалося внесення живильних речовин у вигляді кормів для тварин або 

хімічних добрив [401]. У цей час особливо підкреслюється відмова від 

застосування синтетичних пестицидів. 

Депресія в аграрній економіці обумовила зрушення в пріоритетах від 

«максимального виробництва» до «оптимального», в основі якого лежить 

ідея, що систему необхідно оцінювати не за тим, скільки вона виробляє, а за 

відносною вартістю виробленої продукції в порівнянні з витратами. У 

результаті виникло поняття «низьковитратне» сільське господарство, що 

відійшло від тривалої тенденції до збільшення виробництва за рахунок 

більшого використання покупних засобів виробництва. У США це поняття 

використовують тільки стосовно до оброблюваних культур, однак особливо у 

Західній Європі, де традиційне луго-пасовищне господарство часто пов'язане 

з високими витратами, - до пасовищ й кормових культур [76, 235]. 

Часте зниження витрати засобів виробництва аграріями заради економії 

грошей виявляється шкідливим для навколишнього середовища й здоров'я 

людини. Тенденція до низьковитратного сільського господарства може 

допомогти у вирішенні інших важливих завдань, які вийшли на одне з 

перших місць в останні роки, наприклад уникнути подальшого забруднення 

ґрунтових вод пестицидами й задовольняти зростаючий попит на чисті 

продукти харчування [307]. Ці проблеми викликали значний інтерес до 

стійкого аграрного виробництва, хоча навіть його основні ідеї ще не 

повністю розроблені. Поняття «стійке (збалансоване) аграрне виробництво» 

уживається в однині, у дійсності воно багатомірне й дотепер жодне з 

визначень не одержало загального визнання. 

Слід вказати на розходження між «стійким», «альтернативним», 

«низьковитратним», «екологічним» й «відбудовним» аграрним 
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виробництвом. За останні десятиліття всі ці й інші менш розповсюджені 

поняття увійшли у вживання як визначення для сільськогосподарських 

систем, перед якими постають загальні цілі: скоротити використання 

покупних засобів виробництва, особливо токсичних або непоновлюваних; 

зменшити збиток навколишньому середовищу й поліпшити захист води, 

ґрунту й диких тварин. На жаль, ані в спеціальній, ані в популярній 

літературі не міститься роз'яснення розходжень між ними. 

Одні автори використовують їх як синоніми [15, 162], інші 

підкреслюють розходження [49, 131]. Так, «стійке» аграрне виробництво має 

часовий вимір й означає здатність зберігатися невизначений час, можливо, 

відповідно еволюціонуючи; «альтернативне» - має на увазі щось відмінне від 

переважаючої, або «традиційної» ситуації; «низьковитратне» відноситься до 

зменшення використання матеріалів ззовні; «екологічне» - до принципів і 

процесів, які управляють природним середовищем; «відбудовне» має на увазі 

здатність створювати необхідні системі ресурси. 

Ці поняття стосовно до аграрного виробництва придбали ще 

додаткових ознак. Так, «альтернативне» - це не тільки інший вид аграрного 

виробництва, воно ще повинне відрізнятися певним чином, бути більш 

стійким. Але поки це не уточнено, і визначення «стійкий» стало вживатися в 

настільки різних ситуаціях, що виникає небезпека втрати його справжнього 

значення. 

Отже необхідно визначити сутність цього поняття. При цьому, можна 

виділити три можливих варіанти, з яких два пов'язані в основному із 

семантичними проблемами: 

Перший варіант - участь декількох різних понять, однак автори не 

завжди праві у виборі самого підходящого. У цьому випадку дійсно потрібно 

кілька назв, хоча неточне їх використання створює враження, що вони більш-

менш взаємозамінні. 

Другий варіант - стосовно до аграрного виробництва всі ці слова в 

основному відносяться до одного й того ж поняття. Їх значення 
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розширювалося, тому що кожне визначення пропонувалося кимось, хто 

вважав, що попереднє неточно. 

Третій варіант - взаємозамінність понять залежить від контексту. 

Можливо, основні концепції, які всі ці поняття мають на увазі, різні, але, 

коли справа доходить до ілюстрування їх специфічними системами, 

посилаються в остаточному підсумку на ті самі приклади. Так, у першому 

дослідженні комерційного органічного аграрного виробництва в США 

використали лише термін «органічне» і було потрібно, щоб досліджувані 

виробництва не застосовували синтетичні пестициди й неорганічні добрива 

[131]. При цитуванні ж цього дослідження говорилося про низьковитратне й 

екологічне аграрне виробництво. Семантична плутанина викликає більш 

серйозну проблему: можна допускати, а не демонструвати, що дана 

сільськогосподарська система здатна одночасно служити декільком різним 

цілям і втілювати кілька різних сільськогосподарських ідеалів. 

У наукових публікаціях ведеться дискусія щодо того, чи є «стійка» 

система стабільною; чи обов'язково вона має бути альтернативною або 

відмінною від переважної практики; чи є сільськогосподарська система, що 

не використовує так багато факторів виробництва, обов'язково екологічною, 

тобто більшою мірою природною екосистемою? [84, 143] У ряді публікацій 

міститься припущення, що, коли хочуть досягти кожної з цих цілей, 

проходять повз інших [43, 185]. Деякі автори визнають, що цілі істотно різні, 

незалежні й кожну можна досягти своїм шляхом [161, 219]. І рідко 

припускають, що при проектуванні окремих виробничих систем, а не в 

дискусіях про абстрактні концепції можуть виникнути несумісності, які 

фактично унеможливлюють досягнення всіх цілей. 

Коли звичайно низьковитратне аграрне виробництво ідентифікують зі 

стійким, виникає питання, чи зводиться стійке аграрне виробництво 

насамперед до зниження деяких витрат або витрат у цілому, або до введення 

позитивної практики, що робить деякі витрати непотрібними? Органічне 

аграрне виробництво, що є попередником стійкого, уникає або значною 
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мірою скорочує застосування двох важливих категорій покупних засобів 

виробництва, а саме синтетичних пестицидів і високорозчинних 

неорганічних добрив [203]. Причини цього пов'язані із продуктивністю 

ґрунтів, навколишнім середовищем, а також іншими біологічними й 

хімічними факторами. У аграріїв, що ведуть органічне аграрне виробництво, 

знижуються експлуатаційні витрати. 

Останнім часом поширилася думка про виключення застосування 

деяких покупних засобів виробництва, що зумовлюється станом депресії в 

економіці країни, що впливає на значну частину системи аграрного 

виробництва [195]. Прихильники іншої школи, більшою мірою об'єднані 

оригінальною ідеєю органічного аграрного виробництва, стверджують, що 

аграрне підприємство повинне прагнути самозабезпечення як кінцевої мети 

[51]. Згідно із цими поглядами сам факт залежності від іншого регіону або 

іншого сектора економіки може створити проблеми. 

Стійке аграрне виробництво повинне ґрунтуватися на позитивних 

заходах, що сприяють підвищенню родючості ґрунту, контролю за 

шкідниками, а також виконувати багато інших функцій, які в традиційному 

сільському господарстві забезпечують покупні засоби виробництва [300]. 

Обходитися без цих засобів - не самоціль; ціль полягає у створенні системи, у 

якій вони виявилися б непотрібними. Така концепція підкреслює важливість 

круговороту живильних речовин, природного контролю за шкідниками, 

різноманітності видів, постійного захисту ґрунту живими культурами або 

рослинними залишками, здорового утримання худоби й ін. (рис.1.1). 

Щодо цього цікаве використання терміну «органічне» у сучасному 

змісті, що колись вважався терміном із самим вузьким значенням і найбільш 

неприпустимим із всіх розглянутих вище понять. Міжнародна федерація 

рухів за органічне сільське господарство (IFOAM/ІФОАМ) - єдина 

організація з достатнім статусом, що дозволяє авторитетно виступати з таких 

питань на міжнародному рівні, як технічні стандарти на продукцію 

органічного аграрного виробництва заявляє вісім позитивних цілей, 
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починаючи від високої якості продукції до підтримки генетичної 

різноманітності й забезпечення доходу працівникам аграрного виробництва 

[308]. У стандартах навіть зазначено, що якщо обрано техніку, що забезпечує 

досягнення цих цілей, то вона «дозволить уникнути... застосування хімічних 

добрив, пестицидів й інших хімікатів». 

 

Рис. 1.1. Схема формування раціонального використання ресурсів
*
 

*Власна розробка автора 

Розходження у відношенні до скорочення застосування засобів 

виробництва - не академічні нюанси. Аграрії, що ведуть органічне аграрне 

виробництво, не просто автоматично намагаються скоротити їх застосування 

взагалі. Фактично вони можуть компенсувати зниження збільшенням 

використання інших засобів виробництва. Наприклад, механічні методи 

контролю за бур'янами замість застосування гербіцидів вимагають 

додаткової техніки й пального, як і застосування гною замість 

концентрованих добрив. Деякі аграрії купують органічні добрива, які 

звичайно коштують дорожче, ніж ті ж живильні речовини в неорганічній 

формі. Якщо для контролю за шкідниками нехімічними засобами потрібно 

наймати професійних працівників, тоді один вид витрат (матеріал) 

заміняється іншим (обслуговування). За екологічними критеріями 

використання професіоналів, безсумнівно, переважніше, але економічно 
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може бути невигідно. 

У відповідь на економічний тиск деякі аграрії знизили витрати на 

придбання пестицидів і добрива, а також на інші засоби виробництва, нічого 

не змінюючи в іншому. Відповідно до однієї точки зору це кваліфікується як 

стійке аграрне виробництво. Наприклад, у США вважають, що методи 

стійкого аграрного виробництва - ті, при яких застосовується менше 

промислових добрив, гербіцидів і пестицидів [154]. У деяких системах, 

наприклад, при вирощуванні пшениці в посушливих районах без пар, 

оброблюваних гербіцидами, пестициди й добрива завжди займали важливе 

місце. Але, як показують оцінки, ця система не є стійкою. Ця система 

близько підійшла б до визначення органічної по стандартах деяких 

організацій у США (але не по стандартах, розроблених ІФОАМ), оскільки в 

програмах сертифікації звичайно зазначено, що не повинне робитися, і лише 

в другу чергу, що повинне бути зроблене. Окрім того, ця система не є 

кращою з можливих з погляду навколишнього середовища й ресурсів. Інші 

системи були б ефективніші для підвищення продуктивності ґрунту, 

зниження ерозійних процесів, збереження місцеперебування диких тварин і 

підвищення доходів аграріїв без використання матеріалів, застосування яких 

вважається небажаним. І ця система монокультури, безумовно, не відповідає 

визначенню «екологічна», тому що навряд чи відображає комплексну 

екологічну структуру, яку вона замінила. 

Іноді на підприємствах аграрного виробництва система добрив 

змінюється тільки тому, що випадково по сусідству виявилося джерело 

органічних відходів, які можуть замінити покупні неорганічні добрива. Таке 

виробництво виконує одну вимогу стабільності: не застосовує матеріал, що є 

непоновлюваним і потенційно небезпечним для навколишнього середовища 

[262]. Природно, відходи необхідно використовувати придатним для 

навколишнього середовища способом, у противному випадку виникає ще 

одна проблема. Однак це не низьковитратна система, змінилася лише форма 

фактору виробництва, тому вона також уразлива з боку зовнішніх руйнувань, 
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як і система, що залежить від факторів виробництва з непоновлюваних 

ресурсів. Просто одне джерело уразливості замінене іншим, тому що джерело 

відходів може закритися.  

Деякі автори зводять обговорення стійкого аграрного виробництва до 

агрономічних, екологічних і біологічних аспектів або до економічних оцінок 

у переважаючих умовах [85, 280]. Вони вважають, що аграрії самі можуть 

перевести одні виробничі системи в інші без яких-небудь значних змін в 

економічній, політичній і соціальній обстановці, у якій ведеться аграрне 

виробництво. 

В інших дискусіях соціально-економічним перетворенням надається 

більшого значення, ніж технічним розходженням між методами ведення 

стійкого й традиційного аграрного виробництва [22, 60]. Ці перетворення 

включають: зв'язок аграрного виробництва із промисловістю; більш прямі 

зв'язки між виробниками й споживачами; більшу регіональну 

самозабезпеченість продовольством; перевага сімейним фермам у порівнянні 

з аграрними підприємствами й кооперативами; політику, що передбачає 

винагороду за збереження ресурсів; більш високу зайнятість у сільському 

господарстві; справедливий розподіл доходів серед різних груп виробників і 

між нинішнім і майбутнім поколіннями, а також соціальне й економічне 

відродження аграріїв. 

Зв'язок між такими перетвореннями й змінами специфічної практики 

може здійснюватися в будь-якому напрямку, тобто кожне соціально-

економічне середовище може стати як передумовою для прийняття в 

широкому масштабі методів стійкого аграрного виробництва, так і наслідком 

такого рішення. Наприклад, інтенсивне застосування хімічних методів 

контролю за комахами, як іноді стверджують захисники альтернативного 

аграрного виробництва, стало результатом домінування кіл, що 

представляють агрохімічну промисловість, які, як вважають, впливають на 

рішення виробників і на пріоритети в дослідницькій роботі [265]. Тому таке 

домінування повинне бути зменшене до того, як виробники стануть 
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сприйнятливими до альтернативних рішень. З іншого боку, якщо виробники 

вирішать перейти на методи з меншим використанням хімічних засобів, 

оскільки передбачають, що застосування деяких агрохімікатів спричинить 

проблеми (наприклад, висока вартість, острах позик або загроза здоров'ю), то 

цей перехід знизить вплив агрохімічної промисловості. 

Наступне важливе питання, що усе ще залишається відкритим, 

стосується масштабів стійкого аграрного виробництва. Його прихильники 

звичайно вважають, що воно більше підходить для невеликих і середніх 

розмірів виробництва [157]. Однак емпіричні доводи на користь такої думки, 

як правило, відсутні, а теоретичні аргументи сумнівні. Звичайно, тенденція 

до укрупнення аграрного виробництва історично асоціювалася зі 

спеціалізацією, тоді як стійке аграрне виробництво віддає перевагу 

диверсифікованості в порівнянні зі спеціалізацією. Крім того, стійке аграрне 

виробництво може вимагати більшої уваги питанням управління. З одного 

боку, на невеликому виробництві аграрій може більше піклуватися про 

кожне поле або кожну тварину, з іншого боку - великі господарства можуть 

скоріше дозволити собі наймати фахівців або мати краще устаткування й 

техніку. 

Зв'язок між виробничою системою й особистими оцінками аграрія 

також неясна. Деякі автори не бачать тут якого-небудь зв'язку [10, 183]. 

Сучасні виробники, якщо вони побажають, можуть використати методи 

ведення стійкого аграрного виробництва, не замислюючись про мотиви, 

оцінки або більш широкі категорії, якщо альтернативне рішення буде більш 

привабливим з погляду економічних вигід, здоров'я або безпеки. Відповідно 

до іншої точки зору аграрії стурбовані не просто короткостроковими 

доходами, але й добробутом майбутніх поколінь, сільських громад, у яких 

вони живуть і працюють, природним середовищем, естетикою пейзажу й 

ресурсами, які витрачаються в сільському господарстві, що стало ніби 

відмітною ознакою стійкого аграрного виробництва [79, 205]. 

Якщо аграріїв можна було б переконати більше піклуватися про 
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екологічні цінності, то вони вибрали б екологічно більш здорові методи. І 

якщо їх вдасться переконати прийняти ці методи, якими б не були причини 

(наприклад, економічні або більше жорстке законодавство про охорону 

навколишнього середовища), у результаті буде система, що краще захищає 

екологічної цінності. Можливе заперечення із приводу останнього пункту 

полягає в тому, що зміни, обумовлені чисто економічними причинами, 

можуть носити короткочасний характер за умови варіабельності економічних 

умов. Якщо виробництва менше застосовують пестицидів, оскільки ціни на 

вирощувані культури були занадто низькими й не виправдували витрат, така 

екологічно сприятлива зміна може бути не здійснена при наступному різкому 

збільшенні цін на сільськогосподарські культури. Зростаючий інтерес до 

низьковитратного аграрного виробництва тісно узгоджується зі спадом 

виробництва. Це вказує на головне розходження між «низьковитратним» й 

«стійким» підходами: навіть якщо обидва можуть мати довгостроковий ефект 

від скорочення застосування пестицидів, в останнього це відбувається з 

більш ефемерних причин, ніж тимчасова марнотратність при застосуванні 

пестицидів у високих дозах, коли ціни на сільськогосподарські культури 

знаходяться на низькому рівні. Розходження між двома концепціями, мабуть, 

можна усунути шляхом злиття їх в один термін «більш низьковитратне / 

стійке аграрне виробництво», введений Едвардсом як вирішення проблем 

надвиробництва й захисту навколишнього середовища [147, 163]. 

Представляється необхідним здійснити розмежування між двома 

поняттями («стійке» й «низьковитратне» аграрне виробництво). Хоча автори 

стійкого аграрного виробництва можуть віддавати перевагу акценту на 

довгострокових факторах, не можна ігнорувати й короткострокові економічні 

фактори: якщо система не забезпечує достатнього доходу, що дозволяє 

аграрію вести свою справу, то вона нестійка. В ідеалі при відповідних 

сівозмінах, сортах сільськогосподарських культур і методах обробки ґрунту 

аграрій, що з екологічних причин не хоче застосовувати пестициди, не 

піддасться спокусі їх застосовувати, навіть якщо ціни на культури знову 
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збільшаться. 

У літературі про стійке аграрне виробництво простежуються різні 

думки про якісні розходження між основними процесами, що лежать в основі 

стійкої й традиційної виробничих систем. Відповідно до одного погляду 

обидва типи систем можна описати й проаналізувати, використовуючи ті 

самі концепції [212]. Вони розрізняються лише специфічними умовами, які 

створюються при неоднаковій практиці ведення господарства. Інша точка 

зору полягає в тому, що складні взаємодії між компонентами стійкої системи 

аграрного виробництва викликають появу нових феноменів, які не 

спостерігалися при більш простій структурі традиційної системи [121]. 

Кожний із цих поглядів має право на існування, і розрізняються вони нерідко 

лише тим, на чому робиться акцент. 

Неправильно заявляти, що стійке й традиційне аграрне виробництво 

керується протилежними засадами й механізмами – «природними» на 

противагу «хімічним», незважаючи на різну роль цих механізмів у двох 

підходах. 

Це питання має важливі наслідки для політики у сфері досліджень 

реновації  підприємств аграрної сфери. Можливо, затверджені в них методи 

придатні для стійкого аграрного виробництва, однак деякі вчені [32, 80] 

вважають, що потрібні нові підходи й методи з суттєвими розходженнями в 

основних теоріях і концепціях. Агроекологія, що викликає все більшу увагу, 

стосовно до стійкого аграрного виробництва являє собою спробу ввести нові 

теоретичні принципи для аналізу сільськогосподарських систем. Однак ця 

сфера ще остаточно не сформована й фундаментальні агроекологічні 

дослідження ще не одержують сильної підтримки в більшості 

сільськогосподарських виробників.  

Питання про те, чи вимагає визнання стійкого аграрного виробництва 

стратегічних економічних змін й іншого наукового погляду, у свою чергу, 

викликає питання - чи можуть існуючі наукові й навчальні установи 

відповідним чином опрацьовувати цю систему. Задовго до того, як увійшло у 
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вживання поняття «стійке аграрне виробництво», методики з аналогічними 

цілями вже привертали увагу. Прикладом можуть служити інтегровані 

методи контролю за шкідниками для скорочення застосування пестицидів, 

удосконалені методи зберігання й внесення гною, що дозволяють 

максимально використати живильні речовини, а також системи мінімальної 

обробки ґрунту для запобігання його ерозії [140]. Свого часу, багато 

аграрних установ почали здійснювати програми за напрямом «стійке аграрне 

виробництво». У таких програмах недвозначно визнаний вплив руху за 

стійке аграрне виробництво й вказано на зацікавленість аграрного 

виробництва основного напрямку у застосуванні його ідей. 

У дослідженнях, утворенні й пропаганді основного напрямку аграрного 

виробництва відбулися зміни. На думку деяких учених, наукові установи 

функціонують в умовах величезного тиску, що створюється 

міждисциплінарними границями й необхідністю вчених часто публікуватися 

[272]. Останнє може у свою чергу стати перешкодою на шляху 

довгострокових проектів, наприклад досліджень, що охоплюють кілька 

циклів багаторічної ротації. Такий тиск може утруднити або унеможливити 

для наукових установ належним чином організувати наукові дослідження з 

питань стійких систем. Крім того, колишній спосіб мислення занадто сильно 

вкоренився серед сучасного покоління дослідників, щоб нові ідеї могли 

пробити собі дорогу. 

Певна частина критиків стверджують, що аграрні установи не тільки не 

змогли відчути сутність стійкого аграрного виробництва, але й не хочуть 

робити цього, а поспішність, з якою приймалися програми, - просте бажання 

відповідати зовнішнім тискам й, можливо, також послабити напір руху [313]. 

Просування ідей стійкого аграрного виробництва означає виклик деяким 

стратегічним економічним, соціальним і політичним обмеженням, який 

аграрні установи основного напрямку не можуть прийняти (рис.1.2). 

Оскільки за назвою «екологічне аграрне виробництво» сформувалося 

кілька концепцій, аграрне виробництво, що орієнтується на традиційний 
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напрямок, змогло вибрати найбільш «безпечний» варіант, обробити його, 

зробивши прийнятним для бюрократичних органів, і привласнити собі. 

 Рис. 1.2. Система внутрішньої взаємозалежності та 

підпорядкування економічних категорій дослідження реновації 

економічних механізмів діяльності підприємств тваринництва
*
 

*Власна розробка автора  
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згодом. Самим сумним результатом буде переродження поняття «стійке 

аграрне виробництво» у якесь інше, офіційне, вживане в тих випадках, коли 

потрібно показати імітацію нововведень. Але можливо, основний напрям 

виявиться сприйнятливим до нових ідей, що криються за назвою 

«альтернативне» аграрне виробництво. У такому випадку, необхідно 

продовжувати кидати виклик установам, й змушувати їх рухатися далі, ніж 

може їм дозволити звичайна інерція. З іншого боку, якщо буде досягнутий 

дух стійкого аграрного виробництва як загальної стратегії, а не просто 

специфічні деталі системи, зрештою можна буде зневажити розходженнями 

між термінами «альтернативне» й «традиційне» аграрне виробництво як 

непотрібними. 

Стійке аграрне виробництво вимагає більшої організації, ніж 
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традиційне, оскільки при веденні стійкого аграрного виробництва 

технологічний контроль умов вирощування культур заміняють знання. 

Наприклад, при традиційному веденні аграрного виробництва хвороба 

тварин можна повністю контролювати шляхом рутинного профілактичного 

введення антибіотика, тоді як у стійкому аграрному виробництві ціль полягає 

в тому, щоб запобігти захворюванню за рахунок зниження стресів, які 

роблять тварин більш сприйнятливими до хвороб, і утримання їх в умовах, 

які в меншому ступені сприяють поширенню хвороби. Виробник у цьому 

випадку повинен уважно спостерігати за тваринами, щоб вчасно почати 

лікування, якщо в цьому виникне необхідність. 

Вважають, що різким джерелом підвищених вимог до управління є 

необхідність приймати рішення на інтегрованій основі, що стосується всієї 

системи виробництва, на відміну від більш традиційних систем, де рішення 

приймаються по окремих ділянках [152]. Крім того, стійке аграрне 

виробництво часто зображується як пристосування загальних принципів до 

специфічних умов окремого підприємства, тобто характеризується підходом 

«набору рецептів», які можна застосовувати повсюдно, без урахування вимог 

агроекосистеми. У літературі по стійкому сільському господарству 

підкреслюється необхідність гнучкості підходів і відзначається, що немає 

кращого методу на всі випадки [83]. 

Якщо стійке аграрне виробництво створює більші труднощі для 

управління в цей час, ця проблема може стати менш гострою після того, як 

аграрії отримають відповідний досвід, а також державні органи та 

консалтингові служби приділять їм більше уваги. Скарги на відсутність 

надійних інформаційних джерел постійно чуються від аграріїв, що ведуть 

органічне аграрне виробництво, і немає сумніву в тому, що це стосується й 

інших підходів стійкого аграрного виробництва. В остаточному підсумку 

думка про складність управління в стійкому аграрному виробництві може 

зникнути й те, що зараз представляється неймовірно складним, стане більш 

досяжним. 
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Стійке аграрне виробництво - це синтез ідей, що виникли з різних 

джерел на підставі різних мотивацій. Воно постійно модифікується й 

удосконалюється у відповідь на існуючий економічний тиск на аграрних 

виробників і зростаючу заклопотаність проблемами навколишнього 

середовища у зв'язку із сільськогосподарською діяльністю. Хоча його 

коріння йдуть далеко вглиб, стійке аграрне виробництво як чітко 

сформульована концепція ще молода в порівнянні з часом, що буде 

потрібний для вивчення всіх відгалужень і повного розуміння його основних 

принципів. 

Звичайно, необхідний великий обсяг досліджень і розробок для 

застосування концепції стійкого аграрного виробництва до специфічних 

ситуацій. Щоб повністю реалізувати свій потенціал, стійкому сільському 

господарству потрібно більша інтелектуальна сміливість. Повинні бути 

розроблені й уточнені фундаментальні принципи. 

 

1.2. Особливості формування системи розвитку виробничо-

господарської діяльності підприємств тваринництва 

 

Ефективність організаційно-економічного механізму у АПВ варто 

розглядати із двох позицій: наскільки він задовольняє вимогам національно-

господарського критерію ефективності виробництва на рівні низової ланки 

АПВ і наскільки він відповідає вимогам критерію ефективності 

агропромислового виробництва як результату дії низових форм 

функціонування - аграрних підприємств та їх підрозділів. Виходячи із цього, 

виникає комплекс питань, пов'язаних з оцінкою ефективності застосовуваних 

методів господарювання в АПВ. Наприклад, якість виробленого продукту; 

час надходження його до сфери реалізації; втрати, які мають місце в ланцюзі 

«поле, ферма - споживач»; недосконалість холодильної бази; недолік 

торговельних площ; нерозвиненість транспортної системи й інші показники 

впливають на загальний характер ефективності АПВ у цілому. Варто 
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врахувати, що в сучасних умовах готовність підприємства до поставок, 

наприклад молока й м’яса, у чітко обумовлений термін означає ріст 

ефективності виробництва за рахунок використання вигідних цін й умов 

збуту [54]. Від цього все більшою мірою залежить доцільність виробництва 

даної продукції з погляду ринку й споживання, а також можливості її 

реалізації. 

Продукція АПВ повинна бути вироблена не тільки в потрібній 

кількості й із заданими споживчими властивостями, але, головне, з 

найменшими витратами. Вона повинна бути представлена споживачеві в 

потрібному місці, у визначений час, як результат виробництва, обумовленого 

споживанням. Лише реалізація продуктів у процесі споживання перетворює 

результат матеріального виробництва в продукт для суспільства. 

Отже, постає питання про реалізацію дієвого підходу до оцінки 

ефективності організаційно-економічного механізму в умовах конкретного 

агропромислового підприємства. А також питання про оцінку ефективності 

впливу організаційно-економічного механізму на результати соціально-

економічної діяльності підприємства. Насамперед, на наш погляд, потрібно 

визначити, у якому ступені сучасні методи господарювання сприяють 

підвищенню продуктивності праці й зниженню собівартості продукції, росту 

економії виробничих ресурсів, створенню раціональної матеріальної 

структури виробництва, що відповідає вимогам споживання й раціонального 

розвитку, поліпшенню якості продукції й зменшенню втрат. Чи дозволяє 

організаційно-економічного механізм даному підприємству ефективно 

вирішувати питання, пов'язані з організацією й плануванням виробничого 

процесу? Як вирішуються питання комерційної діяльності, матеріально-

технічного постачання, яким шляхом відбувається вплив організаційно-

економічного механізму на збільшення загального обсягу реалізованої 

продукції? Необхідно враховувати, що ефективність впливу організаційно-

економічного механізму на виробничо-економічну діяльність 

агропромислового підприємства залежить також від факторів, що визначають 
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витрати й величину прибавочного продукту, а отже, і можливості приросту 

національного доходу. Далі потрібно правильно оцінити ефективність 

соціальної діяльності підприємства: за рахунок яких коштів здійснюється 

соціальний розвиток, який механізм розподілу зароблених коштів і т.д. 

Сучасні методи господарювання включають всі елементи 

організаційно-економічного механізму - планування, організаційні 

структури, фінансово-кредитний механізм, ціноутворення, постачання [164]. 

Необхідно визначити які зміни в методах господарювання впливають на 

підвищення їх ефективності. Один із ключових пунктів механізму - 

трансформація системи стратегічного планування (рис.1.3). 

Система економічних критеріїв організаційно-економічного механізму 

включає наступні показники: ціни на основні види продукції; норми 

амортизації; платежі за виробничі ресурси; ставки банківського відсотка; 

економічні санкції, у тому числі за порушення зобов'язань із постачання; 

відрахування від прибутку в бюджет й у державні фонди. 

Відсутність обмежень у номенклатурі продукції сприяє зацікавленості 

підприємств у виробництві економічно пріоритетних культур або продуктів з 

урахуванням їх власних інтересів. Економічні ж критерії повинні створити 

такі умови діяльності підприємств, при яких їм буде вигідно знаходити 

шляхи найбільш ефективного задоволення попиту, підвищення якості 

продукції, виконувати державні замовлення. 

 Нормативні значення критеріїв слід розробляти для перспектив 

діяльності з урахуванням конкретних природних умов, останніх досягнень 

науки (сортів, порід, технологій), раціональної організації виробництва, 

розподілу продуктів відповідно до регіональних особливостей. Основа 

довгострокових нормативів - контрольні цифри й пропорції державної 

стратегії економічного й соціального розвитку. 

Програми підприємств по збільшенню виробництва продукції 

необхідно підкріпити створенням відповідної матеріальної бази. 
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Рис. 1.3. Система організаційно-економічного механізму реновації 

виробничо-господарського механізму підприємств тваринництва
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виробництва. Тому капітальні інвестиції й інвестиції в збільшення 

матеріально-технічних ресурсів потрібно здійснювати на жорсткій 

контрольній основі й погоджувати із обсягами виробництва й закупівель. 

Організаційно-економічний механізм вимагає послідовної 

трансформації організаційної структури виробництва на основі комбінування 

й кооперування підприємств (створення об'єднань, комбінатів, агрофірм).  У 

цьому випадку оцінка ефективності організаційно-економічного механізму 

буде пов'язана з тим, що проведення структурної політики може привести до 

форсованого розвитку найбільш ефективних галузей виробництва замість 

менш ефективних або, навпаки, до інтенсивного розвитку переробних 

підприємств і стабілізації виробництва тієї продукції, що через недостачу 

потужностей у цей час не переробляється й в остаточному підсумку 

втрачається. При цьому орієнтація на найефективніші галузі АПВ не може 

бути обмежена тільки потребами внутрішнього ринку - потрібно враховувати 

світові стандарти, конкурентоспроможність продукції й 

зовнішньоекономічний ефект. Тільки за цих умов підприємства АПВ 

зможуть самостійно приймати конкретні рішення по формуванню структури 

виробництва. 

У цей час підприємство - це та основна ланка, у якому найбільш дієво 

проявляються досягнення науки [158]. Але, на жаль, інноваційний процес 

поки не має пріоритету в порівнянні з іншими факторами. Це зумовлюється, 

у першу чергу, відсутністю коштів, а також дієвого апарату управління. В 

умовах конкуренції підприємства мають потребу в консультаціях з 

організаційних, економічних і правових питань. Необхідно здійснювати або 

регулювати впровадження досягнень науки й техніки, контролювати 

правильне формування відносин між державою й підприємствами. 

Основне завдання обласних і державних органів управління - 

стратегічне планування, визначення найбільш ефективних напрямків 

розвитку підприємств АПВ.  

Зміни в розподілі повноважень між різними рівнями управління АПВ 
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викликають необхідність переходу до побудови взаємин між підприємствами 

(об'єднаннями) і органами державного регулювання й управління на 

принципі взаємної соціально-економічної відповідальності. Створення 

правової відповідальності органів державного регулювання й управління 

АПВ на всіх рівнях за якість прийнятих рішень, підкріплена дієвою системою 

економічних важелів і стимулів, є важливою умовою підвищення 

ефективності методів господарювання. 

На формування ефективної структури виробництва великий вплив 

здійснюють індикативне планування цін, їх взаємозв'язок із стратегічними 

пріоритетами й матеріальними балансами, з показниками приросту продукції 

й інвестиційних вкладень [118]. Ціни повинні відображати корисний ефект і 

пріоритетність продукції, сприяти збалансованості потреб і ресурсів. 

Політика дотацій і надбавок до них малоефективна. Існуючі ножиці цін 

(низькі - для покупців, високі - для виробників продукції) порушують 

співвідношення вартостей, призводять до диспропорцій в агропромисловому 

виробництві. Дотації застосовуються, по-перше, на сільськогосподарську 

техніку, добрива, газ, електроенергію. Ціни на засоби виробництва зростають 

швидше продуктивності. Ріст цін, що представляється як плата за технічний 

процес, часто покривається за рахунок бюджету. Тим самим штучно 

стимулюється виробництво нової, дорогої, але малоефективної техніки. У 

результаті дотації на засоби виробництва є гальмом інноваційного розвитку. 

Звичайно дотації використовуються на продукцію аграрного 

виробництва, насамперед тваринницьку, оскільки витрати на її виробництво 

зростають. Відповідно росту витрат збільшуються закупівельні ціни при 

сталості роздрібних [123].  

Різні форми допомоги, надавані економічно слабким підприємствам 

АПВ, ведуть до зниження мотивації в розвитку. Найбільш слабка ланка тут – 

система мотивацій, у якій прибуток не посідає належного місця.  

Важливе місце в ціноутворенні займає посилення ролі споживача у 

визначенні цін, створення умов для «економічного тиску» споживачів на 
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виробників продукції. Якість продукції повинна дуже впливати на 

ціноутворення й ріст ефективності виробництва. Більш повна диференціація 

закупівельних цін залежно від якості продукції й сезонності виробництва 

створює умови для одержання господарством додаткового прибутку без 

значного збільшення витрат. 

Сучасні умови господарювання вимагають удосконалювання 

фінансової системи й системи державних закупівель, а саме невідкладного 

вирішення питання із закупівельними й іншими цінами, тому що керівники 

підприємств сьогодні практично не можуть правильно орієнтуватися у 

фінансових справах. Ефективність фінансового механізму визначається, 

насамперед, ступенем його впливу на розвиток виробництва й зміцнення 

стану підприємств. Для цього повинна бути створена ефективна фінансова 

система, що включає платежі за виробничі фонди, трудові й природні 

ресурси, інвестування й кредитування, відрахування від прибутку, податки як 

засоби регулювання співвідношень між оптовими й роздрібними цінами. 

Платежі за ресурси стають одним з основних джерел доходів бюджету. 

Вони повинні виконувати функцію механізму вирівнювання об'єктивних 

умов господарювання, що дозволить оцінити результати виробничої 

діяльності підприємств. Платежі за ресурси дозволять замкнути всю систему 

економічних важелів (фонду оплати праці, інших фондів підприємств, 

відрахувань у бюджет від прибутку й ін.), підвищити результативність їх дії 

[226]. 

Результати дії фінансових важелів на підвищення ефективності 

агропромислового виробництва залежать від створення стабільної фінансової 

бази для розширеного відтворення. Економічна самостійність господарських 

організацій призвела до формування в них власної системи грошових 

нагромаджень (умовно кажучи – «фондів»). Основним джерелом цих коштів 

служить доход підприємств й організацій. Залежно від призначення грошові 

фонди можна розділити на три основні групи: фонди фінансування 

розширеного відтворення; фонди індивідуального й колективного 
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споживання й матеріального стимулювання; резервні фонди для 

забезпечення безперервності відтворення.  

В умовах глобалізації ринку необхідним є фонд валютних відрахувань. 

Основне призначення валютного фонду - забезпечити необхідні валютні 

ресурси для фінансування розширеного відтворення. Крім того, він створює 

резерв для стимулювання підприємств до поліпшення якості продукції й 

розширення експорту. Фонд оплати праці вирішує питання економічного 

стимулювання й матеріальної зацікавленості. Цей фонд безпосередньо 

пов'язаний з балансовим прибутком і ростом продуктивності праці на 

підприємстві [107]. Пряма залежність оплати праці й матеріального 

стимулювання від внеску в кінцеві результати роботи персоналу підприємств 

й окремих працівників є необхідною умовою підвищення їх трудової й 

господарської активності. Залежність оплати праці від валового доходу 

підсилює зацікавленість персоналу й окремих працівників не тільки в 

збільшенні виробництва продукції, але й у зниженні витрат. При доведенні 

стимулів росту ефективності до кожного працівника можна використати всі 

економічні й соціальні можливості, закладені в сучасних формах організації 

й оплати праці. Принцип матеріальної зацікавленості дає ефект лише при 

участі працівників у прийнятті рішень. Це має винятково важливе значення 

для посилення активності персоналу й окремих працівників, розширення 

можливостей реалізації їх матеріальної зацікавленості відповідно до інтересів 

підприємства й суспільства в цілому. 

Сучасний стан ринку зумовлює необхідність вдосконалення 

організаційно-економічного механізму у тваринницькому підкомплексі, його 

переорієнтації на стимулювання виробництва конкурентоспроможної 

продукції. Діючий нині організаційно-економічний механізм гальмує 

розвиток виробництва, має затратний характер, не стимулює структурну 

трансформацію й зростання продуктивності, не зацікавлює виробників у 

розвитку тваринництва, а переробні підприємства - у безвідходній, 

комплексній переробці сировини [204]. Причинами такого становища є: 
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відсутність єдиних економічних інтересів у партнерів по виробництву й 

доведенню кінцевого продукті до споживача, нееквівалентність 

міжгалузевого обміну, відсутність цивілізованої конкуренції, ігнорування 

основного закону ринкової економіки відповідно до попиту й пропозиції, 

недосконалість механізму економічного стимулювання, фінансово-кредитної 

системи, ціноутворення (рис.1.4). 

 

Рис. 1.4. Особливості формування та ефективного функціонування  
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зумовлюються поглибленням спеціалізації й підвищенням концентрації 

виробництва, виступають як регулятор діяльності підприємств, 

передбачаючи відповідність виробничих програм між технологічно 

пов'язаними підприємствами, маневрування виробничими ресурсами, 

перерозподіл кінцевих результатів діяльності. 

Проблема економічних взаємовідносин охоплює систему різних форм 

взаємозв'язків, які спрямовані на здійснення економічних методів 

господарювання й забезпечують кожному підприємству економічний інтерес 

у більш ефективному виробництві кінцевого продукту. Тому економічні 

взаємовідносини між сільськогосподарськими та переробними 

підприємствами мають призводити до одержання високого кінцевого 

результату на основі збалансованого розвитку конкретного продуктового 

підкомплексу. Як і раніше, між сільськогосподарськими та переробними 

підприємствами відсутні раціональні економічні взаємовідносини, 

взаємозбалансовані економічні інтереси [339]. 

Внаслідок недосконалості економічних відносин, а також через 

недоліки в організації заготівлі, транспортування й зберігання сировини, 

недостатній технічний рівень багатьох переробних підприємств, 

допускаються значні втрати у виробництві м’ясної та молочної продукції, 

повною мірою не використовується наявний потенціал. 

Така ситуація спричинена інфляційними процесами в економіці, 

нееквівалентністю цін на сільськогосподарську продукцію й продукцію її 

переробки (оптово-відпускні ціни на кінцеву продукцію переробки вищі ніж 

закупівельні ціни на сировину майже вдвічі), неплатежами за 

сільськогосподарську продукцію [92]. 

В умовах існуючої системи взаєморозрахунків та цінового механізму 

аграрні підприємства стають кредиторами переробних підприємств, через що 

аграрні підприємств відмовляються від такого співробітництва. При цьому 

переробні підприємства також зазнають збитків, а споживачі недоодержують 

якісну та доступну продукцію. Це призводить до розвитку малої переробки 
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безпосередньо в господарствах, що, в основному, сприяє підвищенню 

ефективності виробництва м'яса й молока й збільшенню його використання. 

Однак слід зазначити, що при малій переробці виникають проблеми якості й 

асортименту продукції. До того ж, у ситуації, коли переробні підприємства 

не повністю використовують свої потужності, розвивати аналогічну 

переробку в аграрних підприємствах недоцільно. У аграрних підприємствах 

доцільно розвивати первинну переробку м'яса й молока, що дасть змогу 

зберегти високу якість молочної сировини й скоротити транспортно-

заготівельні витрати. 

Гострим питанням у взаємовідносинах підприємств тваринницького 

підкомплексу є величина закупівельних цін на м'ясну й молочну сировину, 

що надходити від товаровиробників до споживачів. Розвиток ринкової 

економіки породжує нові тенденції в системі ціноутворення на продукцію 

підкомплексу. Основними принципами цієї системи повинні бути: побудова 

системи цін для галузей підкомплексу на єдиній методологічній основі, 

система цін має забезпечувати еквівалентність міжгалузевого обміну, 

створювати умови для розширеного відтворення на всіх етапах ланцюжка 

«виробництво – переробка – реалізація», посилення стимулюючої ролі ціни 

при виробництві високоякісної й конкурентоспроможної продукції, а також 

раціональне співвідношення вільного ціноутворення з державним 

регулюванням. 

Економічні взаємовідносини підприємств будуються на договірній 

основі. У договорах знаходять своє відображення зобов'язання й 

відповідальність сторін. Провідним тут є двостороннє зобов'язання по 

продажу м'яса й молока визначеної кількості і якості, встановлення цін і 

своєчасність проведення розрахунків за поставлену продукцію, що гарантує 

раціональне використання переробних потужностей і високий економічний 

інтерес до збільшення продаж м'ясної й молочної сировини переробним 

підприємствам. У договорах важливо також передбачити відповідальність і 

зацікавленість, у тому числі й особисту, виконавців за дотримання 
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договірних зобов'язань. 

У взаємовідносинах партнерів більше прав повинні мати первинні 

товаровиробники. Доцільно, щоб вони самі визначали обсяги виробництва, 

канали реалізації й умови постачання сировини на переробку. 

Перспективним напрямом удосконалення економічних взаємовідносин 

між аграрними та переробними підприємствами тваринницького 

підкомплексу є створення різних агропромислових формувань на основі 

горизонтальної та вертикальної інтеграції й кооперації. 

У більшості розвинених країн стадії виробництва, переробки й 

реалізації продукції поєднуються в одному виробничому комплексі. У таких 

країнах, як Великобританія, Італія, Данія та ін., конкурентна боротьба 

призвела до виникнення фермерських об'єднань по виробництву, переробці й 

реалізації продукції споживачам [78, 299]. Поєднані ідеєю високоякісної 

кінцевої продукції, різні за технологічними умовами виробничі процеси 

тваринницького підкомплексу морально й матеріально зацікавлені в 

найраціональнішому функціонуванні кожної із стадій. Переробні заводи 

сприяють придбанню фермерами необхідного інвентарю, піклуються про 

підвищення рівня племінної роботи, ветеринарного й санітарного контролю 

за роботою молочних ферм. Тут молочному господарству властиві 

інтеграційні процеси, кооперування зусиль, спрямованих на поліпшення 

якості, зменшення витрат, задоволення вимог на всіх стадіях виробництва. 

Це актуально і для нашої країни. 

Ефективною формою розвитку є формування стійких інтеграційних 

зв'язків між аграрними й переробними підприємствами. При такій формі 

організації забезпечуються підвищення зацікавленості працівників у 

кінцевих результатах виробництва, стабілізація обсягів виробництва, значно 

розширюються технологічні й економічні зв'язки між партнерами, 

появляється можливість реконструкції й технічного переоснащення заводів 

та цехів, матеріальної підтримки в розвитку села, поліпшення його соціальної 

інфраструктури. 
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Успішне функціонування підприємств тваринництва потребує 

державної підтримки, пільгового оподаткування й кредитування, 

бюджетного фінансування, а також здійснення політики державного 

протекціонізму. 

Основним змістом економічного механізму взаємовідносин між 

аграрними та переробними підприємствами повинні бути: пріоритет 

споживачів над виробниками, орієнтація суспільних, колективних й 

особистих інтересів на досягнення ефективних кінцевих результатів 

виробництва, узгодженість, збалансованість і стимулювання дій підприємств-

партнерів, рівновигідність й еквівалентність обміну на всіх стадіях ланцюжка 

«виробництво – переробка – реалізація», раціональне співвідношення 

самостійності відтворювального процесу з державним впливом. 

У результаті дослідження встановлено, що сільське господарство і його 

суб’єкти формують складну економіко-екологічну систему, стан якої багато в 

чому залежить від господарської діяльності  кожного окремого підприємства. 

І від того, як ця система враховує природні умови, як «уписується» у них, 

залежить стан екологічного балансу всього середовища. Тому система 

ведення господарства підприємств тваринництва повинна бути екологічно 

обґрунтованою, природоохоронною. Тобто, спеціалізація господарства, 

організація землекористування, розміщення виробництва, включаючи посіви, 

тваринницькі ферми й інші виробничі об'єкти, застосовувані техніка й 

технологія повинні бути екологічно безпечними. Обґрунтована необхідність 

збалансування природних умов організації ведення землеробства та 

тваринництва у контексті забезпечення гармонійної їх єдності. У зв'язку із 

цим необхідна нова концепція збалансованого комплексного планування 

реновації виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва на 

сучасній економіко-екологічній основі.  

Узагальнюючи, доведено, що економіко-екологічна система розвитку 

виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва представляє 

собою  раціонально впорядковану сукупність підсистем, комплекс 
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взаємопов’язаних організаційно-економічних механізмів, методів та засобів, 

заходів економічного й екологічного характеру, які орієнтовані  на 

довгострокове забезпечення стійкості до реновації діяльності підприємств 

тваринництва. Запропонована система має достатньо розгалужену структуру 

й включає такі підсистеми: цільові, загальні, функціональні, забезпечення 

управління розвитком підприємств  тваринництва. Метою функціонування 

такої системи є забезпечення стійкості та захищеності підприємств 

тваринництва, запобігання можливому порушенню їх нормальної виробничо-

господарської діяльності через вплив різного роду факторів та ризиків на 

засадах реалізації організаційно-економічних механізмів реновації  (рис.1.5). 

Доведено, що реновація виробничо-господарської діяльності підприємств 

тваринництва поряд зі зміною техніки й технології виробництва передбачає 

поліпшення використання наявних ресурсів: робочої сили, техніки, 

приміщень, кормів й ін. Це можна досягнути шляхом збільшення додаткових 

вкладень  у технічний розвиток, з використанням інноваційних засобів 

виробництва.  

За минулі роки не вдалося створити ефективної системи регулювання 

міжгалузевих економічних взаємовідносин в агропромисловому виробництві. 

Це є наслідком низького рівня економічних відносин, відсутністю 

цивілізованого ринку, що призвело до глибокої відособленості аграрної, 

промислової та інфраструктурної сфер, а отже, і до монополізму переробних 

підприємств, виробників та постачальників сільськогосподарської техніки та 

інфраструктурних галузей. За таких умов немає можливості підвищувати 

ефективність діяльності господарських структур. 

Регулюванню практично не піддавалися взаємовідносини між сферою 

переробки, розподілу продукції, виробництва техніки, агросервісом і 

аграрним виробництвом. Нееквівалентність обміну сільськогосподарської й 

промислової продукції стала традиційною.  

Не створюються економічні умови для формування соціальної й 

виробничої інфраструктури в аграрному виробництві.  
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Це спонукає до необхідності створення спеціалізованих цільових 

територіальних або міжгосподарських фондів, соціальних інвестицій. 

Суб’єкти: державні органи та недержані 

суб’єкти управління аграрним виробництвом,  

населення, підприємства тваринництва 

 

Об’єкти: стійкість до реновації 

виробничо-господарської діяльності 

підприємств тваринництва   

 

Мета: 

забезпечення стійкості та захищеності підприємств тваринництва, запобігання можливому 

порушенню їх нормальної виробничо-господарської діяльності через вплив різного роду 

факторів та ризиків на засадах реалізації організаційно-економічних механізмів реновації  

Завдання: 

технічне переоснащення ферм, перехід до комплексної механізації й автоматизації виробничих процесів; 

здійснення комплексного будівництва спеціалізованих основних і допоміжних приміщень і споруд, що 

створюють умови для раціональної організації виробничих процесів; перехід до новітніх промислових 

технологій на основі потоковості й ритмічності виробництва однорідної продукції при створенні необхідних 

життєвих умов тваринам для прояву їх потенційної продуктивності; створення стійкої кормової бази при 

широкому застосуванні комбікормів і повнораціонних кормових сумішей на основі їх промислового 

виготовлення; удосконалювання існуючих і створення нових порід тварин; підвищення кваліфікації й 

професійної підготовки кадрів; досягнення високого рівня концентрації засобів виробництва й праці  
 

Економіко-екологічна система розвитку виробничо-господарської діяльності 

підприємств тваринництва –  це раціонально впорядкована сукупність підсистем, комплекс 

взаємопов’язаних організаційно-економічних механізмів, методів та засобів, заходів 

економічного й екологічного характеру, які орієнтовані  на довгострокове забезпечення 

стійкості до реновації діяльності підприємств тваринництва. 

Структурна 

підсистема 

Підсистема оцінки 

та контролю 

Підсистема прийняття 

рішень  

Підсистема 

прогнозування і 

моделювання   

Властивості, пов’язані зі 

структурою системи: 

екологічна, економічна 

Властивості, пов’язані з цілями 
та стратегічними функціями: 
синергетичність; цілеспрямова-

ність; емерджентність; 
мультиплікативність 

Властивості, пов’язані зі 

взаємодією системи: 

адаптивність; комуніка-

тивність; надійність 

Методи забезпечення: 

організаційні; економічні; 

нормативно-правові 

Інструменти забезпечення: 
мотиваційні; інформаційні; 

організаційні; методичні; 

економічні 

Ресурсне забезпечення:  

фінансове; інформаційне; 

кадрове 

Рис. 1.5. Структурна схема базових елементів економіко-екологічної 

системи розвитку виробничо-господарської діяльності підприємств 

тваринництва (Розробка автора) 

 

  

Функції: екологічна; захисна; управлінська; попереджувальна; інноваційна; адаптаційна; 

аналітична; соціальна 
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У розрізі підприємств спостерігається істотна диференціація за рівнем 

як матеріально-технічної бази й соціальної інфраструктури, так і стартових 

умов при переході на дієві виробничі відносини. 

Серйозні недоліки в міжгалузевих економічних відносинах є головною 

причиною, яка зумовлює низький рівень розвитку економічної та соціальної 

сфер. Міграційні процеси в сільській місцевості не зменшуються. Праця 

селянина знецінюється. Посилюється тенденція до некомплексного 

використання виробничих ресурсів, знижуються родючість земель, якість 

сировини.  

Практика індексації і компенсації, підвищення закупівельних цін на 

зерно, по суті, виконують функції бюджетного фінансування. Проте, 

виходячи з позицій агросфери, зазначимо, що таке спотворене бюджетне 

фінансування ослаблює реальний економічний інтерес аграрних 

товаровиробників, мотивацію до високоефективної праці. Тому, на наш 

погляд, доцільно в ціновій політиці сформувати комплексний підхід, ціни на 

зерно узгоджувати із цінами на продукцію тваринництва, роздрібними 

цінами і заробітною платою. Цьому мають підпорядковуватися ціни па 

промислові засоби виробництва й непродовольчі товари. Фінансові дотації, 

субсидії, компенсації повинні мати місце, в основному з місцевих бюджетів. 

При цьому частину їх слід використовувати на підтримку аграрного 

виробництва не через ціновий механізм, а безпосередньо на реалізацію 

цільових програм розвитку села. Це дасть змогу вилинути па зростання цін, 

інфляцію, попередити розвал аграрної економіки. 

Компенсаційні дотації, які одержують аграрні підприємства, 

посилюють в них витратний механізм, що веде до зростання прямих 

грошових платежів. Різко збільшилися відрахування у фонди соціального 

забезпечення й страхування, платежі по обов'язковому страхуванню, виплати 

позикових процентів, які включаються до собівартості продукції [245].  

Внаслідок цього пожвавилися інфляційні процеси, підвищення цін на 

засоби виробництва й виробничі послуги різко збільшили витрати й 
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собівартість засобів виробництва власного виробництва. Крім того зростання 

закупівельних цін супроводжується збільшенням платежів і витрат 

безпосередньо пов'язаних із підвищенням собівартості. До того ж затрати 

аграрного виробництва не повністю компенсуються економією від 

використання нових засобів праці, що знижує ефективність аграрного 

виробництва Тому після підвищення закупівельних цін протягом останніх 

років фінансове становище аграрного виробництва не поліпшувалося. 

Ринкове ціноутворення всередині агропромислового виробництва не 

забезпечує цінової збалансованості галузей АПВ і дотримання принципу 

еквівалентності в обміні. Незбалансованість міжгалузевого обміну, постійне 

порушення цінової рівноваги між промисловістю й сільським господарством 

завжди будуть призводити до дотацій та інших видів бюджетної допомоги 

сільському господарству. Щоб хоч трохи виправити стан справ, потрібно 

насамперед подолати недосконалість методології формування цін на 

промислову й сільськогосподарську продукцію. Нині закупівельні ціни 

встановлюються виходячи з потреб переробних підприємств, не враховуючи 

собівартості аграрної продукції, а в оптовій ціні товарів промислових галузей 

– на основі витрат. У аграрному виробництві, як норматив прибутку, слід 

застосовувати показник відношення прибутку до загальної суми виробничих 

фондів, включаючи вартість землі. Значна частина прибутку що тут 

утворюється, перерозподіляється за межами галузі й у вигляді податку на 

додану вартість, акцизних зборів та ін. враховується в цінах промислової 

продукції. Певна частина прибутку повинна повертатися сільському 

господарству. Не менш важливим завданням є усунення випереджаючого 

зростання цін на продукцію промислових галузей [152]. 

Спостерігається тенденція зростання розцінок на роботи й послуги, 

темпи росту яких також випереджають підвищення ріння закупівельних цін 

на аграрну продукцію. Інтереси обслуговуючих галузей не узгоджуються з 

інтересами аграрних товаровиробників, ринкові важелі не працюють. 

Ціновий дисбаланс був вигідним фондовиробляючим галузям АПВ. 
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Зростання витрат у господарствах є не тільки результатом прямого 

підвищення цін на покупні засоби виробництва, роботи й послуги, але й 

наслідком подорожчання засобів виробництва власного виготовлення, що 

обумовлює додаткові затрати в наступних виробничих циклах. 

Існуючу економічну нерівновагу в національному господарстві, 

насамперед на рівні адміністративного району, потрібно ліквідувати, не 

очікуючи природного регулювання ринком, бо нинішній організаційно-

економічний механізм не забезпечує не тільки розширене, але й просте 

відтворення для більшості аграрних підприємств. Це призводить до 

відтворення деформованих економічних структур штучним, неекономічним 

шляхом [52]. 

Аналіз місця й ролі аграрного сектору в міжгалузевих 

взаємовідносинах показує, що його частка в розподілі факторів виробництва 

значно вища, а за внеском в загальний національно-господарський результат 

- нижча, ніж в інших сферах. Аграрне виробництво недостатньо ефективно 

використовує величезні інвестиційні ресурси. Тим самим продовжує 

зберігатися досить складна структура АПВ, що має високу ресурсоємність і 

низьку ефективність процесу відтворення в цілому. Суми виплат 

господарствам громадського сектору по всіх каналах різко зростають. 

Водночас відбувається підвищення цін на промислову продукцію, що 

поставляється аграрним підприємствам, зростають тарифи на надані послуги. 

Причому збільшення обсягів коштів, одержаних аграрним виробництвом, 

відбувається при зниженні обсягів виробництва н реалізації продукції. 

Ціновий фактор, накладений на ринкові умови, зміцнює монополізм і 

сприяє посиленню інтересів виробників техніки й відособленої сфери її 

технічного обслуговування [8].  

Недоопрацьованими залишаються регулятори економічних 

взаємовідносин аграрних товаровиробників із підприємствами переробних 

галузей. Раціонально налагоджені виробничі зв'язки та економічні важелі є 

основою економічного регулювання цих взаємовідносин. Крім того, у цих 
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взаєминах є ряд недоліків. Це зокрема: незбалансованість виробничих 

потужностей переробних підприємств із кількістю м'ясної та молочної 

сировини, що надходять на переробку; неоптимальність розмірів сировинних 

зон; неузгодженість у строках початку надходження сировини й пуску 

заводів після капітального ремонту; низька якість сировини; недостатня 

кількість транспортних засобів для забезпечення вивезення м'ясної та 

молочної сировини в оптимальні строки; великі втрати сировини при 

транспортуванні й зберіганні: неузгодженість економічних інтересів 

виробників сировини та її переробників. 

На таких засадах мають регулюватися міжгалузеві економічні 

взаємовідносини й в інших продуктових підкомплексах АПВ. Переробні 

підприємства повинні завойовувати собі авторитет у виробників сировини, 

разом із ними опрацьовувати взаємовигідний механізм економічного 

стимулювання укладання договорів. У цьому документі варто передбачати 

зустрічний продажів їм продуктів переробки й побічної продукції. 

Як свідчить світова практика, ідеальним є поєднання в одній особі 

виробника сировини й власника (колективного власника) потужностей по її 

переробці [299]. У цьому разі виробник стає власником готової продукції (а 

вона завжди оцінюється вище, ніж сировина) і прибутку від її реалізації.  

Із розвитком відносин власності в агропромисловому виробництві 

розширюється коло суб'єктів - виробників, які можуть вступати в 

інтеграційні зв'язки з переробними підприємствами, різними 

інфраструктурними ланками. 

Це окремі фермери, орендарі (їх асоціації), акціонерні товариства, 

фірми, компанії тощо. Посилиться також процес концентрації капіталу в 

ринкових структурах, які технологічно не зв'язані з агропромисловим 

виробництвом. Не виключається їх входження в існуючі виробничі структури 

(формування) з метою вкладення свого капіталу, що сприятиме 

прискореному розвитку АПВ у цілому. Крім того, повинна посилитися 

ринкова, фінансова інтеграція, яка є характерною для країн із високим рівнем 
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ефективності агропромислового виробництва. Досвід підтверджує, що висока 

ефективність аграрної сфери й переробки значною мірою досягається завдяки 

тому, що зумовлює розвиток того чи іншого виробництва відповідно до 

вимог ринку. 

Поєднання виробничо-управлінських структур із торговим і 

промисловим капіталом - це дієвий шлях до саморегулювання аграрної 

економіки. Державі зі свого боку необхідно підтримувати вигідні для неї 

напрями агропромислової інтеграції, а в певні структури входити із своїм 

капіталом, щоб мати вплив на розподіл результатів діяльності. 

Таким чином, удосконалення регулювання міжгалузевих економічних 

взаємовідносин як на державному, так і на господарському рівнях сприятиме 

стабілізації діяльності підприємств АПВ, підвищенню їх ефективності. 

 

1.3. Резерви та можливості реновації підприємств тваринницької 

ланки агросектору  

 

Об'єктивність, правдивість, науковість і реалістичність в оцінці 

назрілих проблем і наявних можливостей, обґрунтовані прогнози на 

майбутнє дозволяють обґрунтувати перспективи розвитку країни на 

стратегічний період, конкретизувати завдання, показати механізм їх 

здійснення.  

Через призму інноваційного розвитку сьогодні розглядаються 

стратегічні цілі розвитку всіх галузей й сфер економіки, і насамперед 

агропромислового виробництва (АПВ), як ключової галузі національного 

господарства. Кардинальне поліпшення стану АПВ варто розцінювати не 

тільки як турботу про продовольчу безпеку, але і як дієвий фактор розвитку 

всієї економіки. 

Темпи приросту продукції аграрному виробництві в рази перевищують 

середні національно-господарські показники й мають резерви до подальшого 

збільшення. Необхідно знизити питому витрату палива, металоємність 
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техніки, витрати праці. Зробити все це можна лише на основі широкої й 

рішучої матеріалізації інновацій. А для цього необхідне сприяння розвитку 

самої науки. 

Інноваційний розвиток агропромислового виробництва є 

багатогранним процесом. По-перше це - проблема технічна й технологічна, 

тому що передбачає перехід на інтенсивні технології; По-друге - біологічна, 

оскільки потрібно активізувати біологічні фактори виробництва, створити 

нові, більш продуктивні й економічні покоління рослин і тварин: по-третє - 

структурна, тому що потрібна оптимізація структури АПВ на всіх рівнях, 

розвиток його пріоритетних ланок, усунення диспропорцій; по-четверте - 

економічна - визначає ресурсозберігаючі типи виробництва; по-п’яте - 

проблема соціальна, що спонукує активізувати людський фактор; по-шосте - 

проблема морально-етична, тому що потрібна глибока психологічна 

перебудова, подолання стереотипного мислення. Все це відноситься не 

тільки до управлінських кадрів агросфери, але й до працівників науки. 

Розвиток й інновації - категорії не тільки економічні, а насамперед моральні, 

що потребують від людини нового відношення до праці. І нарешті, по-сьоме - 

це проблема організаційно-управлінська, тому що агропромислове 

виробництво має потребу в принципово нових методах і стилі управління [4, 

46, 101]. 

Мова йде не про спокійний, еволюційний рух і не про просте 

поліпшення справи, а про прорив у якісно новий стан АПВ. Для цього 

потрібні принципово нові ідеї, матеріалізація їх у наукові розробки, швидке 

впровадження їх у практику. Необхідні відкриття й винаходи, що 

забезпечують справді революційні зміни в розвитку техніки й технології. 

Розвиток аграрної економіки ставить завдання інтенсифікації науки, 

перетворення її в каталізатор розвитку. Це залежить від глибини й 

результативності досліджень. Треба насамперед інтенсифікувати наукове 

мислення, науковий пошук. Від вчених потрібні не часткові, фрагментарні 

поліпшення й пропозиції, а великі комплексні розробки, які піднімалися б на 
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рівень світових досягнень і випереджали їх.  

В аграрній теорії інтенсифікації сформувалося два основних напрямки. 

Відповідно до першого з них під її сутністю розуміється послідовний ріст 

вкладень у ту саму землю (або у те ж саме виробництво) для збільшення 

виходу продукції. Другий напрямок вважає головною ознакою інтенсифікації 

збільшення виходу продукції не залежно від росту вкладень. У роботах таких 

видатних економістів, як І.Ю. Гришова [82],  М.Я. Дем’яненко [96], М.Й 

Малік [239] й інших, інтенсифікація трактується із сучасних позицій як 

удосконалювання виробництва у взаємозв'язку з його кінцевими 

результатами: ростом виходу продукції й підвищенням віддачі від ресурсів. 

За показники, що характеризують інтенсивність виробництва, багато 

економістів приймають абсолютні розміри вкладень й їх ріст розраховуючи 

на 1 га сільськогосподарських угідь або голову худоби. Тим самим 

визнається, що будь-які вкладення означають підвищення інтенсивності, а 

отже, і ефективності виробництва. 

Тим часом практика аграрного виробництва вступає в протиріччя з 

такими підходами. У аграрному виробництві середньорічні поточні витрати 

розраховуючи на корову в 2001-2016 р. у порівнянні з 1991 -1999 р. зросли в 

1,5 рази, основні виробничі фонди - у 2,0, сукупні витрати - у 1,6 рази, а вихід 

валової продукції на 1 грн. сукупних витрат знизився з 0,76 до 0,47 грн., або 

майже на 40% [286]. Відзначимо, що сукупні витрати у вартісній формі 

обчислюються на основі приведених витрат. Економічний зміст показника 

полягає в тому, що він містить поточні витрати, а також капітальні витрати у 

вигляді вартості основних виробничих фондів, приведеної в річній 

розмірності. Розраховуючи на середньорічну голову молодняку великої 

рогатої худоби сукупні витрати збільшилися в 1,7 рази, а віддача на них 

знизилася з 0,82 до 0,48 грн., тобто майже більш ніж на 40 %. Аналогічна 

картина й у свинарстві. 

Отже, ані ріст витрат, ані їх абсолютні розміри (розраховуючи на 

голову) самі по собі не характеризують інтенсивність виробництва, оскільки 
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витрати можуть бути різними, по-різному використовуватися й давати 

неоднаковий ефект. Все залежить від втілення у витратах дійсно 

оновлюючого й здешевлюючого ефекту інновацій. У зв'язку із цим необхідно 

уточнити сутність інтенсифікації аграрного виробництва й привести у 

відповідність із нею методи економічної оцінки. 

Узагальнення сучасних досягнень фундаментальної економічної науки 

й виробничого досвіду дозволяє визначити, що під інтенсифікацією 

аграрного виробництва, як й інших сфер і галузей, варто розуміти особливий 

тип розвитку виробництва, заснований на якісному й своєчасному його 

відновленні новітніми, більш продуктивними засобами виробництва й 

інноваційними технологіями, на зростаючій кваліфікації й матеріальній 

зацікавленості кадрів. Кінцева мета інтенсифікації - збільшення виробництва 

необхідної суспільству продукції при одночасному скороченні сукупних 

витрат на її одиницю. Додаткової ж витрати, вкладені у виробництво, 

виступають як засоби реалізації цієї мети [345]. 

Оскільки матеріальна основа інтенсифікації полягає в інноваційних 

розробках, то для неї як економічного процесу повинне бути характерне 

випереджальне зростання виробництва продукції в порівнянні з ростом 

витрат. Максимальний ефект досягається, якщо темпи реновації виробництва 

наближаються до періодичності створення техніки й технології нових 

поколінь. У зв'язку із цим змінюється співвідношення між методами 

реновації основних фондів: на перший план виступає не нове будівництво, а 

технічне переозброєння й реконструкція, які найбільшою мірою 

забезпечують заміну застарілих засобів. Відомо, що особливість 

тваринництва як сфери матеріального виробництва полягає в тому, що тут 

основним засобом виробництва виступають біологічні об'єкти - тварини, які 

відтворюються й функціонують за законами живої природи. Технічні засоби 

лише опосередковують вплив праці на біологічні об'єкти [60]. 

Селекційно-генетичний розвиток полягає у збільшенні й 

удосконалюванні продуктивних якостей тварин й їх пристосувальних 
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властивостей до умов виробництва (висока продуктивність, стандартність, 

резистентність, стресо-стійкість й т.д.). Практично селекційно-генетичному 

розвитку поки що властивий еволюційний шлях. Якщо продуктивність 

сучасної системи машин у тваринництві в порівнянні з кінцем ХХ ст. зросла 

принаймні в 2-3 рази, то генетичний потенціал вітчизняних кросів – не 

більше ніж на 10-15% [134]. 

У силу специфічних особливостей якісного вдосконалювання 

біологічних об'єктів для динамічного розвитку виробництва (у рамках одного 

тваринницького підприємства) особливе значення має нарощування 

поголів'я, роль якого в міру освоєння генетичного потенціалу зростає. Тому 

основний зміст інтенсифікації виробництва у тваринництві полягає у 

найбільш повному освоєнні потенційної продуктивності худоби й збільшенні 

навантаження поголів'я на кожну одиницю виробничої площі [96]. Цьому 

повинне служити в остаточному підсумку якісне перетворення всіх інших 

факторів виробництва. 

Отже, якщо освоюється генетичний потенціал й одночасно росте 

навантаження високопродуктивного поголів'я на виробничі потужності, 

питомі вкладення (розраховуючи на голову), як одноразові, так і поточні, 

будуть знижуватися. У всіх інших випадках, коли в процесі розвитку 

виробництва генетичний потенціал освоюється, але не росте навантаження й 

тим більше, якщо генетичний потенціал використовується не повністю й 

знижується навантаження поголів'я, питомі вкладення закономірно 

зростають (рис.1.6).  

Оскільки інтенсифікація - процес розвитку виробництва на основі 

інновацій, то її економічна оцінка може здійснюватися тільки в динаміці й 

тільки у порівнянні із самими прогресивними нормативами. Часовий лаг 

повинен становити не менше тривалості періоду відновлення найбільш 

активної частини засобів виробництва - машин й устаткування, що становить 

приблизно 8-10 років. Як нормативи можуть використовуватися показники, 

досягнуті прибутковими підприємствами (що забезпечують стійке 
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економічне зростання виробництва) у добре перевірених модельних 

експериментах, науково обґрунтовані галузеві стандарти, досягнення кращої 

світової практики. 

 Рис. 1.6. Загальна класифікація чинників впливу на реновації 

економічних механізмів діяльності підприємств тваринництва* 

* Власна розробка автора 

Закономірним наслідком інтенсифікації виробництва повинне стати 

підвищення його ефективності, коли при високих темпах приросту продукції 

ощадливо витрачаються всі ресурси: основні засоби, праця, корми, паливо, 

електроенергія та ін. Тривалість циклів й етапів інтенсифікації визначається 
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особливостями інноваційного розвитку, формами його реалізації в 

конкретних умовах [347]. Первісні етапи інтенсифікації пов'язані із 

принципово новими перетвореннями виробництва, наступні - з вибірковою 

частковою реконструкцією й технічним переозброєнням виробництва. 

Промислове тваринництво перебуває на етапі, що диктує гостру необхідність 

у принципово нових заділах в організації, техніці й технології виробництва. 

Переведення аграрного виробництва на комплексно механізовану 

інноваційну основу повинне здійснюватися на засадах вдосконалення 

системи машин (CM) та застосування інтенсивних високомеханізованих 

технологій, які в короткі час зможуть докорінно підвищити використання 

потенційних можливостей землі й тварин, зменшити витрати на одиницю 

продукції й скоротили чисельність працівників [309]. 

Дедалі повніше технічне переозброєння аграрного виробництва й 

заміна ручної праці механізованою дасть змогу розширити економічні межі 

застосування техніки, ефективніше використовувати продукцію багатьох 

галузей промисловості, засобів управління та інформаційні технології. 

Інноваційний шлях повинен стати основою сталого поступального зростання 

виробництва продовольчої продукції при збалансованому рівні витрат. 

Вже сьогодні серед матеріальних витрат на виробництво аграрної 

продукції частка продукції й послуг промисловості й сфери матеріально-

технічного забезпечення сягає 50-60%. Ступінь впливу інтенсивних 

технічних і технологічних факторів на врожайність та продуктивність тварин 

зросла й становить понад 30-60 % [349]. 

Інноваційний розвиток визначається зростаючим впливом закону 

розширеного відтворення й підвищенням відповідності машинної технології 

досягнутому виробничо-технічному базису. Виявлення об'єктивних 

закономірностей, завдяки яким виявиться дія цього закону, дає змогу вчасно 

оцінювати й прогнозувати оптимальну зміну за часом структури й складу 

засобів механізації, якісні зміни механізованих технологій, а також управляти 

економічною ефективністю виробництва. Сьогодні науково-технічні та 
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економічні аспекти й проблеми складного й суперечливого процесу 

інноваційного розвитку є багатогранними, а його закономірності тісно 

пов'язані з дією інтенсивних та екстенсивних факторів. 

Щоб підтримувати стале оптимальне співвідношення між даними 

компонентами витрат й нарощуванням виробництва продукції, потрібно 

здійснити відповідне нарощування рівня механізації, удосконалення 

технології та впровадження інноваційних технологій та організації 

виробництва, які забезпечують адекватне й випереджаюче підвищення 

продуктивності. 

У період інноваційного розвитку аграрного виробництва підвищення 

його ефективності можна досягти шляхом збалансованого й 

взаємопов'язаного впровадження нових технологій з нарощуванням 

комплексної механізації та іншого виробничого забезпечення. 

Найважливішим напрямком інноваційного розвитку в наступні 10-15 

років поряд з механізацією є інформатизація контролю й управління 

технологічними процесами. 

Найбільшим підкомплексом АПВ країни є м’ясопродуктовий. В 

аграрній економіці цьому підкомплексу належить вирішальна роль, на основі 

чого повинна будуватися стратегія розвитку всього агропромислового 

виробництва. 

Забезпечення м'ясом та забезпечення його доступності для споживачів 

залишається однією з найбільш гострих проблем нашого суспільства. 

Сьогодні недоступність м'яса й м'ясопродуктів за ціновими параметрами для 

значної частини населення створює соціальну напруженість [86].  

Причини того, що при великому поголів'ї тварин і птиці аграрне 

виробництво виробляє набагато менше м'яса, ніж це можливо, є дуже 

різноманітними:  

- низька продуктивність тварин, неефективна структура стада, погана 

якість кормів, незбалансованість їх по живильних речовинах;  

- недокорм худоби, відстала технологія виробництва м'яса, недостача 
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потужностей по його переробці;  

- низька механізація трудомістких процесів на фермах. 

Головною ж проблемою є екстенсивний розвиток тваринництва, 

недокорм худоби, а отже, низька її продуктивність. Так, у Чехії  вихід м'яса 

на голову великої рогатої худоби на рік на 52 %, а в Угорщині вдвічі вище, 

ніж у нашій країні, на голову свиней відповідно на 70 й 79 % [259]. Отже, 

вітчизняний тваринницький бізнес дає значно менше м'яса, ніж в інших 

країнах. Для виробництва 1 тис. тонн м'яса нам доводиться утримувати в 1,6-

2 рази більше тварин, витрачати в стільки ж раз більше капітальних 

інвестицій на формування матеріальної бази, витрачати більше 

підтримуючого корму, мати на фермах більше працівників. Звідси - низька 

ефективність виробництва. 

Тваринництво в Україні дуже повільно зрушується з точки 

екстенсивного розвитку. Насамперед це зумовлюється незадовільними 

умовами утримання та годівлі тварин. Сьогодні кормова база є найбільш 

уразливою частиною тваринництва. Виробництво кормів істотно відстає від 

інших ресурсів галузі й тому лімітує весь обсяг виробництва продукції. 

Диспропорція поголів'я худоби й птиці та обсягів кормів зменшує 

результативність іншої роботи, й ефективність використання інших ресурсів 

галузі [344]. 

З переведенням частини тваринництва на промислову основу, 

спеціалізацію й концентрацію виробництва відбулися несприятливі 

організаційні зміни: скоротилося використання лугів і пасовищ. У раціонах 

зросла частка концентратів, гостріше відчувається недостача кормового 

протеїну й вітамінів, зерна. Через дефіцит високобілкових кормів, 

скорочення частки рибної й м’ясокісткового борошна, кормових дріжджів, 

макухи й шротів якість комбікормів, вироблених на вітчизняних 

підприємствах, помітно погіршилася. 

Отже, найважливішим резервом зростання виробництва тваринницької 

продукції в країні є підвищення інтенсифікації виробництва, продуктивності 
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худоби й птиці.  

Однак, подібний ріст здебільшого досягається за рахунок не 

інтенсифікації відгодівлі, а подовження строків утримання тварин на 

вирощуванні й відгодівлі. Тривалість вирощування однієї голови великої 

рогатої худоби з народження до реалізації становить у нас у середньому 

більше 800 діб., свиней - близько 500. У ряді регіонів велику рогату худобу 

утримують три й більше років, свиней - понад два роки. 

Сьогодні майже половину молодняку великої рогатої худоби забивають 

масою 245–250 кг, близько 40% свиней здають на забій нижче середньої 

вгодованості. Через це втрачається великий обсяг м'яса. Якби ця худоба 

надійшла на м'ясокомбінати після заключної відгодівлі, країна одержала б 

додатково значний обсяг яловичини [244]. 

Недокорм призводить до перетримування. Щоб довести тварин до 

певних кондицій, затягуються строки вирощування. Так, для одержання 200 

кг приросту потрібно утримувати велику рогату худобу в таких 

підприємствах до двох років. Але тоді до 80% кормів витрачається на 

підтримку життя тварин і лише незначна частина - на продукцію. 

Непомірно розтягнуті строки вирощування й відгодівлі зумовлюються 

низьким рівнем годівлі. Через недостачу кормів підприємства не в змозі 

інтенсивно відгодовувати всю наявну худоба, а тому певна її частина 

постійно перебуває на напівголодному утриманні. Ця худоба протягом року 

дає то прирости, то скорочення ваги. При тривалих строках вирощування на 

вбогих раціонах загальна витрата кормів на голову в 1,5-2 рази вище, ніж на 

інтенсивній відгодівлі. Реалізаційна маса таких тварин нижче, а на одиницю 

продукції витрачається значно більше кормів, вище витрати, нижчі інші 

економічні показники. 

У цілому по країні 55-60 % використовуваних кормів йде на підтримку 

життя тварин, нераціонально витрачається праця й засоби праці, знижуються 

потенційні можливості факторів виробництва, не на повну силу 

використовується генетичний потенціал тварин [191]. Наприклад, різниця в 
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продуктивності худоби між областями досягає дворазової величини, а між 

районами й підприємствами вона ще більше. 

У країнах з розвиненим тваринництвом намагаються підвищувати 

рівень і повноцінність годівлі й тим самим максимально використовувати 

потенційну продуктивність тварин. Інтенсифікація годівлі - вирішальна 

умова  підвищення ефективності тваринництва. При недостатності грубих, 

особливо сіна, зелених й соковитих кормів кожна кормова одиниця інших 

об'ємистих кормів дає у скотарстві більш високу віддачу, ніж кормова 

одиниця концентратів. При існуючій продуктивності великої рогатої худоби 

ККД (віддача) кормової одиниці сіна значно вище, ніж концентратів [25]. 

Таким чином, підвищення рівня годівлі й поліпшення структури 

раціону - головне в інтенсифікації тваринництва. Необхідні науково 

обґрунтовані, економічно ефективні моделі кормовиробництва й скотарства, 

орієнтовані на значний ріст об'ємистих кормів. Їх варто добувати не тільки в 

кормових сівозмінах, у полі, але й на величезних площах природних 

косовиць і пасовищ, які повинні дати основне збільшення сіна й зелених 

кормів. 

При реалізації окремих моделей різниця у витратах на виробництво 

заданих обсягів м’ясопродукції досягає багатьох мільярдів гривень, а витрати 

концентратів - декількох десятків мільйонів тонн [45]. Науково 

обґрунтований аналіз можливих альтернатив розвитку тваринництва, 

кормової бази й вибір найбільш ефективних з них мають велике значення для 

національної економіки. 

Цільовою функцією моделей розвитку тваринництва й 

кормовиробництва повинне бути максимальне використання генетичного 

потенціалу худоби. Тільки тоді можна найбільш повно використати основні й 

оборотні виробничі фонди галузі, забезпечити ефективну роботу. 

На жаль, ані в минулому, ані зараз детального опрацювання 

розрахунків щодо напрямів розвитку тваринництва не проводилося, часто 

приймалися далеко не оптимальні рішення, допускалися помилки й 
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прорахунки. 

В оптимальній моделі кормовиробництва головне - збільшення білка, 

насамперед за рахунок розширення площ під зернобобовими культурами, 

багаторічними бобовими травами, рапсом. Збалансованість кормів по білку 

підвищить віддачу відгодівлі на 15-20 %. 

Важливе місце в нарощуванні виробництва м'ясних продуктів має 

структура м'яса. На одиницю забійної маси м'яса птиці потрібно майже втроє 

менше кормів, ніж на приріст великої рогатої худоби, і вдвічі менше, ніж на 

приріст свиней. Великі розходження й в інших економічних показниках. 

Орієнтація на нарощування м'яса птиці - один з найшвидших і 

найбільш ефективних шляхів збільшення м'ясних ресурсів. Однак резерви 

м'ясного птахівництва з його досить налагодженою технологією 

використовуються ще далеко не повністю. У США м'ясо птиці в загальній 

структурі становить 37-40% і постійно збільшуються темпи приросту його 

виробництва на 7 %, тоді як яловичини й свинини – лише на 1% [44]. 

Прискорене, пріоритетне нарощування обсягів виробництва м'яса 

птиці, підвищення його частки в загальному виробництві м'яса в кожному 

регіоні - завдання, загальне для країни, але разом з тим його слід 

конкретизувати по природно-економічних зонах. Якщо така тенденція вірна 

для регіонів, чия спеціалізація - фуражне зерно, то в регіонах, багатих 

природними кормовими вгіддями, краще скотарство м'ясного напрямку, 

здатне максимально використати значні запаси дешевих пасовищних кормів, 

природних косовиць. До того ж при гострій нестачі працівників скотарство 

м'ясного напрямку виправдує себе як найменш трудомістка галузь, особливо 

при пасовищному утриманні худоби. За умови більш ефективного 

використання виробничого потенціалу Південних регіонів треба більш 

швидкими темпами нарощувати виробництво яловичини. 

В 70-і рр. ХХ ст. у країні були створені тваринницькі комплекси по 

відгодівлі молодняку великої рогатої худоби й свиней, розвивалося 

промислове птахівництво, але у за часів перебудови робота була згорнута, 
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починання не доведене до логічного завершення [110]. У нові часи 

належного розвитку набуло лише птахівництво. Сьогодні частка м'яса 

великої рогатої худоби, виробленого у великих тваринницьких 

підприємствах – комплексах, становить 6,3 %, свинини - 37,5, а птиці – 82%. 

У багатьох регіонах на великих підприємствах відгодівлю проходять не 

більше 20-25% загального поголів'я молодняку великої рогатої худоби. 

Багато підприємств не можуть вийти на проектні потужності, а введені 

потужності по виробництву свинини й яловичини використовуються на 70-

75% і менше [211]. 

Але й при цьому ефективність виробництва м'яса у тваринницьких 

комплексах значно вище, ніж у домашніх господарствах.  

Якби основна частина великої рогатої худоби й свиней відгодовувалася 

у тваринницьких комплексах на тих же кормах, що й в умовах домашніх 

господарствах, можна було б додатково одержувати 20–25% обсягів м'яса, 

причому більш дешевого [50]. Отже, доцільно розширювати виробництво 

м'яса за промисловою технологією з високо інтенсивною годівлею тварин.  

Необхідно всіляко підтримувати комплексне відгодовування: 

- розширити пропускну здатність діючих комплексів, розбудовувати 

відкриті площадки по відгодівлі великої рогатої худоби й тим самим 

створити можливості для вирощування й відгодівлі основної частини бичків, 

одержуючи їх з досвідних й особистих господарств в 20-30-денному віці; 

- щоб зацікавити особисті господарства в продажі комплексам 

молодняку, треба в кожному конкретному випадку розробити систему 

економічних заходів, підвищити відпускну ціну телят за 1 кг живої маси; 

- поглиблювати спеціалізацію свинарства; 

- підтримувати розвиток м'ясного скотарства. 

Всі ці заходи повинні допомогти швидко й без значних додаткових 

витрат істотно прискорити темпи зростання виробництва м'яса, підвищити 

його доступність для населення. 

Значні можливості в нарощуванні обсягів виробництва м'яса мають 
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особисті підсобні господарства. Цінове стимулювання тваринництва на 

особистих подвір'ях призвело до того, що поголів'я худоби в них стало 

збільшуватися.  

Необхідно прийняти всі заходи, щоб істотно розширити виробництво 

м'яса в особистому, приватному секторі, надавати йому всіляку підтримку, 

сприяти його інтеграції з переробним сектором. Тут можна швидко й істотно 

збільшити виробництво м'яса при мінімальних капітальних вкладеннях, 

відносно низькій витраті концентратів на одиницю продукції. 

Щоб правильно визначити заелементний склад м’ясопродуктового 

підкомплексу, необхідно ретельно вивчити й оптимізувати всі етапи 

виробничого процесу - від одержання молодняку й до реалізації готової 

продукції. Тобто, визначити міжгалузеві зв'язки підкомплексу.  

У ринковому різноманітті форм власності й господарювання 

збільшується значення доставки худоби на м'ясокомбінати транспортом 

заготівника. Централізований вивіз звільняє товаровиробників від 

перевезень, заощаджуються значні матеріальні й трудові ресурси, які можуть 

бути використані для розширення основного виробництва, різко 

скорочуються непродуктивні витрати дрібних ферм. Але для цього потрібні 

прямі зв'язки товаровиробників з підприємствами по переробці м'яса. 

Останнім часом у м'ясному виробництві створюються невеликі 

переробні підприємства. Для прискорення цього процесу доцільно 

поєднувати підприємства м'ясної промисловості з підприємствами - 

постачальниками м'яса; будувати цехи, невеликі підприємства безпосередньо 

у великих господарствах, відгодівельних комплексах. 

Необхідно вдосконалювати систему розміщення переробних 

підприємств, наближати їх до місць вирощування худоби. Нерідко худоба 

перевозиться на м'ясокомбінати на відстань до 300-500 км. Частка м'яса, що 

переробляється, збільшується повільно, що призводить до значних втрат [86].  

Недосконалість системи ціноутворення при закупівельних й 

реалізаційних операціях призводить до значних непорозумінь, дуже важко 
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визначити місце й збалансувати частку різних сфер м'ясного підкомплексу, 

дати порівняльну оцінку ефективності їх функціонування. 

У структурі м’ясопродуктового підкомплексу країни наявні значні 

диспропорції між його сферами й галузями. У аграрному виробництві 

підкомплекса зосереджено 91,5% основних виробничих фондів й 80% 

чисельності зайнятих, тоді як у переробній промисловості – лише 8,5 й 20% 

[275]. Але якість фондів аграрного виробництва є незадовільною. Це 

застарілі будівлі й обладнання. 

Визначаючи ефективність вкладень у виробничі фонди, треба 

враховувати приріст продукції в результаті підвищення продуктивності праці 

й вивільнення трудових ресурсів. Ріст валової продукції тваринництва й 

вивільнення частини працівників, зайнятих у галузі, досягнуті за рахунок 

збільшення вартості основних виробничих фондів. Замість реальної економії 

витрат поточні витрати заміщаються капітальними на нееквівалентній основі, 

тому що економія на трудових ресурсах поглинається ще більшим 

збільшенням матеріальних витрат. Такий стан зумовлюється тим, що 

введення машин й устаткування збільшується чисто механічно, повільно 

збільшується введення високопродуктивної техніки для комплексної 

механізації виробничих процесів і інноваційних технологій. Якість, 

надійність і довговічність багатьох використовуваних машин не відповідають 

вимогам сьогоднішнього дня. 

Розходження в продуктивності праці усе більше залежать не просто від 

фондоозброєності праці, а від її технічного рівня, від якості фондів. Адже за 

приблизно однаковою вартістю фондів можуть стояти істотно різний 

технічний рівень, різний стан, технічні принципи, ступінь використання. 

Поряд з тим, повільно підвищується технічний рівень продуктивних сил, 

особливо у агросекторі, де часто використовується обладнання, що було у 

використанні за кордоном [63]. Все це негативно позначається на 

фондовіддачі. 

Розвиток сучасної ринкової багатоукладності в аграрній економіці 
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вимагає нових підходів до формування інфраструктури: реалізації продукції, 

її переробки, постачання нових форм господарювання матеріально-

технічними ресурсами. 

У нашій країні інфраструктура створювалася для великих 

товаровиробників. Самостійний фермер не може сам займатися і 

виробництвом продукції, і її переробкою, і придбанням всіх видів сировини й 

матеріалів, ремонтом своєї техніки, приміщень. 

Як підказує досвід західних країн, фермери поєднуються в кооперативи 

- первинні, регіональні, міжрегіональні [24]. Служби цих кооперативів або 

приватних компаній у потрібний час забирають у фермера худобу, продають 

її на біржі або аукціоні, сам фермер там не бере участь, а якщо і є присутнім, 

то не втручається в справи брокера з продажу його худоби. 

Найважливіший напрямок підвищення ефективності скотарства - 

спеціалізація й організація всього м’ясопродуктового підкомплексу. У США, 

наприклад, вирощуванням молодняку великої рогатої худоби за системою 

корова-теля займаються практично всі штати. Відгодівля ж його на 80-85% 

ведеться тільки в трьох штатах - Айова,. Іллінойс, Індіана, що 

спеціалізуються на обробленні кукурудзи й сої. В ці регіони з усієї країни 

перевозиться худоба в спеціальних скотовозах. Отже, не корм 

транспортується до худоби, а худоба - до кормової бази. Відгодованих тварин 

тут забивають, розрубують на шматки по 45 кг і відправляють на 

м’ясопереробні підприємства, розташовані поблизу великих міст, інших 

місць споживання, на яких виробляються м’ясні продукти, консерви та 

напівфабрикати [131].  

На Заході функціонують так звані накопичувачі худоби, куди фермери 

привозять й здають велику рогату худобу невеликими партіями - по 5, 7, 10 і 

більше голів, а потім уже звідси тварин, розсортованих по кондиціях і масі, 

забирають спеціалізовані компанії й відправляють на переробні 

підприємства. 

Великою проблемою стала розбалансованість всіх ланок 
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м’ясопродуктового підкомплексу - від вирощування худоби, його відгодівлі, 

переробки до реалізації. Через значні диспропорції країна зазнає суттєвих 

втрат продукції на різних стадіях її проходження – від ферми до споживача. 

До споживача не доходить більше десятої частини м'яса й м'ясопродуктів 

[317]. 

Причина величезних втрат полягає у тому, що розірвано єдиний 

технологічний ланцюг, що завершується виробництвом кінцевого продукту. 

Тому доцільно з'єднати все ланки по виробництву й переробки в єдиний 

м’ясопродуктовий підкомплекс. Єдиний підхід до виробництва кінцевої 

продукції дозволить збалансувати розвиток всіх галузей і підгалузей, 

комплексів, об'єднань, що беруть участь у виробництві м’ясопродукції, 

усунути між ними диспропорції, скоротити втрати на міжгалузевих стиках і в 

остаточному підсумку підвищити ефективність виробництва м'яса й 

м'ясопродуктів. 

Щоб довести душове споживання м'яса й м'ясопродуктів до рекомендо-

ваних норм, необхідні десятки мільярдів гривень капітальних вкладень, 

велика кількість працівників, величезні обсяги кормів і багатьох інших 

ресурсів. Але цю же ціль можна досягти іншим шляхом, якщо з можливих 

варіантів розвитку м’ясопродуктового підкомплексу вибрати оптимальний.  

Отже, для забезпечення населення країни м'ясом і м'ясопродуктами 

потрібно вирішити комплекс питань. Важливе місце серед них займе 

перетворення економічних відносин на селі, створення нових форм 

господарювання. У процесі реформування необхідно перебороти відчуження 

селянина від організації й управління, зробити безпосередніх виробників 

безпосередніми учасниками управління господарськими справами, 

підвищити їх відповідальність за результати роботи й економічні наслідки. 

Система стимулів, економічних інтересів, спонукання людей до 

економічної активності повинні стати головними в аграрній політиці. 

Необхідні неординарні екстрені заходи, які зможуть хоча б 

стабілізувати виробництво м'яса й м’ясо продукції.  



 84 

1.4. Напрямки інноваційного розвитку виробничо-господарської 

діяльності підприємств тваринництва  

 

Інноваційний шлях відкриває нові можливості для подальшого 

зростання виробництва тваринницької продукції на основі інтеграційної 

концентрації тваринництва, створення тваринницьких комплексів і 

птахофабрик. 

Обсяг і структура сільськогосподарської продукції залежать від рівня 

розвитку продуктивних сил, наявності й використання робочої сили, землі й 

засобів виробництва. У цей час трудові й земельні ресурси суспільства 

обмежені. Тому збільшення виробництва сільськогосподарських продуктів 

для задоволення потреб населення в них можливо лише при постійному 

збільшенні й удосконалюванні засобів виробництва, тобто при здійсненні 

інтенсифікації виробництва на основі інноваційних розробок. 

Інтенсифікація рівною мірою стосується всіх галузей аграрного 

виробництва, у тому числі і рослинництва, і тваринництва. Разом з тим 

здійснення її в цих галузях має свої особливості, обумовлені різним ступенем 

впливу біологічних й економічних факторів на процес відтворення. 

У рослинництві об'єктом додаткових вкладень виступає безпосередньо 

земля. При обмеженості ресурсів сільськогосподарських угідь подальше 

збільшення виробництва продуктів землеробства можливо лише на основі 

поліпшення використання землі, підвищення її родючості. 

Інтенсифікація тваринництва означає додаткові вкладення 

матеріальних коштів, а іноді й праці в те саме поголів'я худоби, що 

забезпечує підвищення його продуктивності, а отже, і збільшення 

виробництва тваринницької продукції. У тваринництві обсяги виробництва 

продукції можуть збільшуватися й шляхом росту поголів'я худоби при 

збереженні існуючих форм його змісту й годівлі, тобто екстенсивно [286]. 

Інтенсивні й екстенсивні шляхи розвитку тваринництва звичайно 

взаємно переплітаються, причому в одні періоди розвитку переважають 
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інтенсивні, а в інші – екстенсивні фактори. Часто екстенсивна форма 

розширеного відтворення є основою для розвитку тваринництва інтенсивним 

шляхом. Це залежить від рівня розвитку продуктивних сил і конкретних 

завдань розвитку аграрного виробництва па даному етапі (рис.1.7). 

У методах і засобах здійснення інтенсифікації також існують 

розходження. У минулому при низькому рівні розвитку промисловості 

процес інтенсифікації тваринництва здійснювався в основному шляхом зміни 

способів утримання й годівлі худоби на основі збільшення витрат [228]. Так, 

переведення скотарства з пасовищного утримання на пасовищно-стійлове, а 

потім па стійлово-пасовищне вимагало збільшення заготівлі кормів і 

відповідно витрат. Інтенсивне ведення тваринництва досягається шляхом 

удосконалювання існуючих і виведення нових, більш високопродуктивних 

порід тварин, впровадження новітніх способів утримання й годівлі худоби, 

застосування досягнень науки, що сприяють прискоренню відтворення стада. 

Характерна риса інтенсифікації тваринництва на сучасному етапі - перехід до 

промислових методів виробництва продукції. 

У тваринництві, як і у всіх інших галузях аграрного виробництва, 

підвищення ефективності виробництва засноване на використанні 

інноваційних розробок. У той же час у інноваційний розвиток тваринництва 

має особливості, обумовлені його специфікою. У землеробстві виробничі 

процеси протікають протягом певного часу. У зв'язку із цим одержання й 

реалізація продукції носять яскраво виражений сезонний характер.  

У тваринництві виробничі процеси, одержання й реалізація продукції 

більш рівномірно розосереджені протягом року. Фактично тут немає 

сезонних перерв, процес виробництва здійснюється на невеликій території й 

здебільшого в закритих приміщеннях [175]. У силу цього тваринництво 

ближче стоїть до обробної промисловості. 
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Рис. 1.7. Фактори забезпечення реновації виробничо-господарської 

діяльності підприємств тваринництва
*
 

*Згруповано автором  на основі джерел [25; 55; 72; 73] 
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Впровадження нової техніки у свою чергу викликає докорінні зміни в 

технології й організації виробництва, вимагає застосування зовсім інших 

конструктивних й об'ємно-планувальних рішень при будівництві 

тваринницьких приміщень. У зв'язку із цим виникає необхідність 

використання у тваринництві нових кормових засобів і різних матеріалів, що 

відповідають сучасним методам виробництва. 

Разом з тим у тваринництві визначальним фактором ефективності 

застосовуваних машин, нових матеріально-технічних засобів й промислової 

технології виробництва виступають самі тварини з їх біологічними 

особливостями й фізіологічними потребами [264]. Звідси створювана нині 

матеріально-технічна база тваринництва, що спирається на досягнення науки, 

повинна відповідати біологічним особливостям кожного виду й групи 

тварин.  

У той же час інноваційний процес передбачає все більше 

пристосування біологічної природи тварин до машинної технології 

виробництва.  

Автором пропонується тріада інноваційної доктрини реновації 

економічних механізмів виробничо-господарської діяльності підприємств 

тваринництва, заснована на інноваціях, людських ресурсах, екологізації (рис. 

1.8).  

На основі ефекту синергії тріада інноваційної доктрини змінює 

традиційну модель реновації діяльності підприємств тваринництва так, що 

людські ресурси, екологізація виробництва та інновації тепер формують 

єдність, а не розглядаються як сили, які працюють незалежно.  

Реновація тваринництва поряд зі зміною техніки й технології 

виробництва передбачає поліпшення використання наявних ресурсів: робочої 

сили, техніки, приміщень, кормів й ін. Це може бути досягнуто лише в тому 

випадку, якщо додаткові вкладення будуть пов'язані з технічним розвитком, з 

використанням інноваційних засобів виробництва.  
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Рис. 1.8. Ефекти від застосування концепції тріади інноваційної 

доктрини реновації економічних механізмів виробничо-господарської 

діяльності підприємств тваринництва
*
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продукції при створенні необхідних життєвих умов тваринам для прояву їх 

потенційної продуктивності; створення стійкої кормової бази при широкому 

застосуванні комбікормів і повнораціонних кормових сумішей на основі їх 

промислового виготовлення; удосконалювання існуючих і створення нових 

порід тварин, що відрізняються високою продуктивністю й відтворною 

здатністю, підвищеною витривалістю й життєстійкістю проти негативних 

впливів зовнішнього середовища; підвищення кваліфікації й професійної 

підготовки кадрів, що забезпечують різке підвищення продуктивності праці; 

досягнення високого рівня концентрації засобів виробництва й праці на 

основі поглиблення спеціалізації й широкого кооперування виробництва 

продукції. Ці основні напрямки розвитку неможливо здійснити без 

капітальних вкладень.  

Як свідчить практичний досвід [37], поголів'я сільськогосподарських 

тварин у нас збільшується менше ніж кількість використовуваних кормів. 

При цьому істотно змінилася структура раціону в сторону збільшення 

питомої ваги концентратів при різкому скороченні виробництва грубих і 

соковитих кормів і невисокій їх якості. 

Сьогодні на одну енергетичну одиницю продукції тваринництва 

затрачається майже вдвічі більше концентрованих кормів, ніж у 1990 р. 

Такий розвиток галузі, коли ріст поголів'я худоби стає ключовим 

показником, суперечить рекомендаціям науки [68]. Все це призводить до 

появи ряду диспропорцій, особливо через низькі темпи зростання 

виробництва незернових кормів. Іншим фактором, що гальмує зростання 

виробництва продуктів тваринництва в результаті неоптимальної структури 

виробництва фуражного зерна й інших кормів, став дефіцит кормового білка. 

Науковими установами давно розроблені програми збільшення 

виробництва білка, але вони не були реалізовані, що призвело до різкого 

збільшення витрат кормів [87]. 

В останні роки стали помітними процеси інтенсифікації галузі. З 

огляду на традиційні особливості харчування населення, і надалі необхідно 
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збільшувати виробництво м'яса. Але сьогодні в основному з втратою частини 

сировини. Система концентрації, транспортування й переробки сировини в 

основній масі підприємств все ще відстає від сучасного світового рівня. З 

одиниці вихідної сировини виробляється значно менше продукції, ніж у 

кожній з розвинених країн світу. Без прискореного розвитку сучасної 

системи заготівлі, зберігання, транспортування й переробної промисловості 

неможливо вирішити проблему забезпечення населення високоякісними 

продуктами тваринництва. 

У наукових установах є чимало сучасних розробок для прискореного 

розвитку всього комплексу виробництва продуктів тваринництва. Наприклад, 

впровадження у виробництво системи великомасштабної селекції дозволяє 

створити генетичний потенціал, що здатний забезпечити швидкі темпи 

розвитку [116, 160]. Розробки вчених у сфері годівлі сільськогосподарських 

тварин забезпечують міцну основу для реалізації цього потенціалу з 

урахуванням сучасних інтенсивних технологій виробництва основних 

продуктів тваринництва [229]. Певні досягнення є й у вирішенні проблеми 

переробки продуктів тваринництва [122]. По ряду цих напрямків українська 

наука перебуває на досить високому рівні. Однак модель екстенсивного 

розвитку галузі, що панувала тривалий час, визначала її невисоку 

наукоємність. 

Але наукова продукція має особливість швидкого морального старіння. 

Багато наукових досягнень були втрачені через їх невикористання, або 

невчасне використання. Певний запас наукової продукції існує, але він 

вимагає швидкої реалізації. Тому зараз гостро постає завдання визначити 

стратегію й тактику досліджень на майбутнє. Від вирішення цього завдання 

будуть багато в чому залежати темпі інноваційного розвитку. У цей час 

аграрна наука перебуває в умовах, що дозволяють створити інтегровані 

програми досліджень, що органічно включають у себе розробки по 

виробництву й переробці продуктів тваринництва. 
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У сфері виробництва продуктів тваринництва пріоритетними 

залишаються дослідження із всього комплексу проблем генетичного 

вдосконалювання сільськогосподарських тварин, особливо м'ясного 

напрямку [223]. Повинні бути продовжені дослідження зі створення нового 

покоління систем великомасштабної селекції, особливо спрямованих на 

максимізацію виробництва білка. 

Необхідний пошук методів селекції, спрямований на створення 

популяцій тварин адаптованих до сучасних технологій виробництва. 

Проблема оптимізації взаємодії організмів і механізмів продовжує 

залишатися досить актуальною. Дотепер не вирішені проблеми селекції на 

стабільність тварин до захворювань, ці дослідження необхідно активізувати 

[58]. Якомога швидше повинен бути реалізований перехід до використання в 

селекції нових інформаційних технологій. Головним завданням досліджень є 

значне прискорення темпів генетичного поліпшення порід тварин - 

біологічної основи інтенсифікації тваринництва. До проблем селекції тісно 

примикає завдання оптимізації відтворення тварин. Тут відзначається ряд 

нових напрямків, пов'язаних з розробкою методів гормонального 

регулювання процесів відтворення й весь комплекс проблем трансплантації 

ембріонів, використання якого забезпечує прискорення генетичного процесу 

[267]. 

Іншим найважливішим завданням є оптимізація процесів годівлі 

тварин, спрямована на максимальне використання генетичного потенціалу 

продуктивності сільськогосподарських тварин, раціональна витрата кормів, 

істотне поліпшення якості продукції. 

Завданням першочергової важливості є створення систем годівлі, 

спрямованих на ощадливу витрату зернових кормів, на більш повне 

використання кормового потенціалу стосовно до основних регіонів країни, на 

збільшення ступеня трансформації кормового білка в білок продуктів 

тваринництва. Теоретична основа цього комплексу розробок - дослідження з 
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фізіології й біохімії, а також мікробіології харчування тварин. Ці 

дослідження повинні фінансуватися з державного бюджету [124]. 

Значне місце в роботі наукових установ зараз займають розробки 

новітніх технологій виробництва продуктів тваринництва. 

Раніше, дослідження були зосереджені на створенні промислових 

технологій при високій концентрації тварин. Сьогодні необхідно створити 

сучасні технології виробництва для ферм різного розміру й швидко 

реалізувати їх на практиці, адже в малих формах господарювання на селі досі 

переважає фізична праця.  

Необхідне розширення досліджень, спрямованих на створення 

замінників молока з використанням рослинних і мікробіологічних 

компонентів. Особливе значення надається розробці організаційно-

економічних механізмів інтеграції виробництва й переробки молока [305]. 

Дослідження й розробки у сфері м’ясопереробної промисловості 

включають розробку моделі якості м'ясної сировини, що відповідає високим 

вимогам сучасної технології переробки, необхідні розробки економічного 

механізму й форм інтеграції всього м'ясного комплексу країни [345]. 

У цей час різні хвороби завдають величезної шкоди тваринництву. І 

хоча захист тварин від багатьох хвороб успішно вирішується, перед 

дослідниками постають складні проблеми. У сфері захисту тварин від 

інфекційних хвороб має бути перехід до наступного покоління більш 

надійних засобів діагностики, профілактики й лікування тварин. 

Багато нових проблем викликає висока концентрація тварин у великих 

підприємствах. Різкого посилення вимагають дослідження із проблеми 

лейкозу тварин. Тут досягнуті певні результати, але до радикального 

вирішення проблеми ще далеко [198]. 

Найбільший збиток галузі наносять незаразні хвороби, пов'язані з 

порушеннями обміну речовин під впливом несприятливих факторів 

зовнішнього середовища. Однак цей напрямок у дослідженнях з ветеринарії 

поки найменш розвинений. Потреби практики настійно вимагають посилення 
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робіт у цьому напрямку. 

У сфері ветеринарії необхідно істотно розширити розробки за 

гібридною технологією. Характерною рисою майбутнього періоду є 

активізація досліджень у сфері біотехнології. Розвиток досліджень у світі 

показує, що в цій галузі науки концентрується усе більше сил і коштів. 

Дослідження розгорнуті по двох основних напрямках: клітинної й генної 

інженерії [233]. У сфері клітинної інженерії необхідно різко підсилити 

дослідження із усього спектру проблем ембріогенетики й трансплантації 

ембріонів. 

Іншим найважливішим напрямком біотехнологій є генна інженерія. Тут 

досягнуті значні успіхи у сфері мікробіології, створені генно-інженерні 

продуценти ряду речовин, необхідних для тваринництва (незамінні 

амінокислоти, гормони росту, генно-інженерні вакцини). Цей напрямок 

розвивається успішно. 

Разом з тим є й проблеми, які розробляються недостатньо. Це 

насамперед завдання генетичного вдосконалювання, у тому числі й методами 

генної інженерії мікроорганізмів-симбіонтів сільськогосподарських тварин, 

що відіграють винятково важливу роль у процесах засвоєння корму. 

Дослідження учених показують, що для одержання трансгенних 

сільськогосподарських тварин є всі об'єктивні умови. Однак виявилися й 

багато складних проблем, тому необхідно зосередити в цьому напрямку 

більш значні сили й кошти. Їх варто сконцентрувати в напрямках по 

створенню трансгенних тварин, у геном яких убудовані генні конструкції, що 

визначають прискорення темпів росту, активацію процесів синтезу білка й 

створення лінії тварин, генетично стійких до ряду вірусних захворювань, що 

наносять величезний збиток тваринництву. 

Актуальною є й проблема одержання трансгенних тварин - своєрідних 

ферментерів ряду біологічно активних речовин для медицини, що істотно 

розширить спектр продукції тваринництва. 
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У цей час проблеми біотехнології й особливо генної інженерії активно 

обговорюються дослідженнями у сфері тваринництва. 

Зараз важко прогнозувати вихід певних результатів у практику. 

Очевидним залишається те, що в цій сфері Україні неможливо відставати від 

світового рівня, тому що в майбутньому це загрожує неминучістю імпорту 

всього спектру продуктів біотехнології, що розширюється. 

Зараз, коли підвищуються наукоємність виробництва, наукова 

продукція перетворюється в товар, різко зростає відповідальність дослідників 

за її якість. Тому найважливішим завданням поряд з оптимізацією тематики 

досліджень, її актуалізацією є створення всього комплексу умов, що 

забезпечують високу якість наукового товару. На це повинні бути спрямовані 

фактори й морального, і матеріального стимулювання. 

На розробку інноваційних технологічних принципів і повинна бути 

спрямована науково-технічна думка. На відміну від діючої технології, до 

певної міри емпіричної, що увібрала в собі виробничий досвід багатьох 

поколінь, нова технологія не може бути нічим іншим, як результатом 

глибоких наукових досліджень. Вона повинна увібрати в себе останні 

досягнення світової та вітчизняної аграрної науки. 

Для поглиблення інтенсифікації аграрного виробництва важливе 

значення мають розробка й впровадження безвідхідних і маловідходних 

технологій. Однак, щодо цього напряму інноваційного розвитку, необхідно 

насамперед чітко визначити його зміст. Сьогодні безвідхідна технологія 

трактується як технологія переробки й обробки природного матеріалу, що 

зовсім не дає відходів [236]. Взагалі такої технології в природі не існує й не 

може існувати. Природа не дає людині матеріальних благ, які за своїми 

фізичними формами й хімічною структурою були б готові до 

безпосереднього споживання. З розвитком продуктивних сил обсяги відходів 

зростатимуть. 

Розвиток економіки, науки й техніки може й повинен сприяти 

скороченню відходів, доведенню їх до мінімуму й збільшенню виходу 
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корисного продукту з кожної одиниці перероблюваного матеріалу. Зміст 

безвідхідної технології полягає в тому, що всі компоненти природного 

матеріалу послідовно переробляються в різні види корисної для людини 

продукції, у тому числі й ті з них, які раніше вважалися відходами. 

Таким чином, досягнення науки відкривають можливості форсувати 

цей напрям інноваційного розвитку й добиватися повнішого використання 

всіх компонентів природного матеріалу, що відповідає суті процесу 

інтенсифікації. Звичайно, більш повне використання всіх компонентів 

вихідного матеріалу підвищує ефективність аграрного виробництва. 

Домагаючись всемірного зниження трудомісткості сільсько-

господарської продукції на основі впровадження комплексної механізації й 

інноваційних технологій, не можна послаблювати уваги до проблеми 

подальшого зростання врожайності культур і продуктивності тварин. Без 

цього в умовах сучасної інтенсифікації аграрного виробництва, пов'язаних з 

різким зростанням капітальних й матеріальних витрат, неможливо 

забезпечити підвищення ефективності. 

Практика аграрних підприємств, у тому числі й тих, що широко 

застосовують індустріальні методи виробництва (птахофабрик, 

тваринницьких комплексів і т.д.), показує що акцент лише на механізацію, 

яка не підкріплюється відповідним зростанням врожайності й продуктивності 

тварин, не дає бажаних результатів. Наприклад, встановлено, що для 

високоефективної роботи комплексів по виробництву молока й для 

забезпечення їх окупності надій на корову повинен бути не нижче ніж 3500-

4000 кг [230]. 

Характеризуючи вплив врожайності сільськогосподарських культур і 

продуктивності тварин на ефективність, необхідно звернути увагу на такі 

основні моменти. По-перше, навіть при порівняно високому рівні 

врожайності й продуктивності тварин далі його підвищення залишається 

однією з головних умов зростання ефективності. По-друге, зростання 

врожайності культур і продуктивності худоби дає змогу нарощувати 
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виробництво сільськогосподарської продукції при тих же й навіть менших 

розмірах посівних площ та незмінному або скороченому поголів'ї худоби й 

внаслідок цього збільшити концентрацію вкладень ресурсів на одиницю 

земельної площі та їх ефективність. По-третє, підвищення врожайності 

культур і продуктивності тварин, хоч і визначається загальним рівнем 

розвитку аграрного виробництва, вирішальною мірою й безпосередньо 

залежить від розвитку хімізації, меліорації земель, кормовиробництва, 

агробіологічної науки, насінництва, племінної справи та інших напрямів 

інноваційного розвитку. 

Важливу роль у забезпеченні зростання врожайності 

сільськогосподарських культур відіграють агробіологічні фактори - 

структура сівозміни, обсяг і склад добрив і пестицидів, районовані сорти 

культур, методи обробітку ґрунту й т.д. [347]. Ефективність впливу кожного 

з факторів тим вища, чим краще він збалансований з іншими методами 

підвищення врожайності культур. 

Удосконалення кожного з агробіологічних факторів та їх оптимальне 

поєднання дає змогу дедалі повніше використовувати біологічний потенціал 

сільськогосподарських культур. Поки що цей фактор використовується 

недостатньо.  

Інша сфера використання агробіологічних факторів - це інтенсифікація 

племінного розведення худоби, виведення нових, продуктивніших порід 

тварин з більш високим генетичним потенціалом, здатних ефективніше 

засвоювати корми. Вирішенню проблеми кормів сприяє застосування 

технології виробництва мікробіологічного білка, селекції 

сільськогосподарських рослин, багатих на білок [354]. Отже, першочерговим 

завданням науки в справі інтенсифікації аграрного виробництва стає 

цілеспрямований вплив на біологічний потенціал рослин і тварин. 

У міру впровадження нової техніки, інноваційних технологій, 

комплексної механізації виробничих процесів змінюються продуктивні сили 

аграрного виробництва, вони досягають у своєму розвитку нового якісного 
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рівня, з підвищенням якого повинен зазнавати змін організаційно-

економічний рівень управління виробництвом, щоб відповідати новому 

якісному рівню продуктивних сил. Інакше науково-технічний потенціал буде 

реалізовано не повністю. У досягненні вказаної відповідності є приховані 

організаційно-економічні резерви інтенсифікації аграрного виробництва, а 

також підвищення його ефективності. 

Для управління процесом інтенсифікації аграрного виробництва 

важливе значення має оцінка внеску в цей процес інновацій. Однак дані 

статистики показують, що вплив інновацій на економіку галузі хоча й 

посилюється, але недостатніми темпами й має не завжди стійкий характер 

[349].  

У аграрному виробництві процес реновації відбувається повільно, по-

суті еволюційно - переважно шляхом удосконалення діючих технологій, 

часткової модернізації машин й устаткування. Для інтенсифікації ж 

виробництва потрібні революційні зрушення - перехід до інноваційних 

технологічних систем, комплексної механізації й автоматизації виробничих 

процесів. Дотримання зазначених вище умов багато в чому залежить від 

науково-технічної політики, яка повинна бути спрямована насамперед на 

подолання нерівномірності й некомплексності технічного оснащення 

аграрного виробництва, які склалися. В умовах, коли одні технологічні 

операції всередині галузі оснащені новою технікою, а інші, суміжні з ними, 

не забезпечені нею в необхідній кількості, не можна домогтися повної 

механізації, а отже, і активізації інноваційного розвитку. Більше того, 

закладені в новій техніці потенціальні можливості інтенсифікації аграрного 

виробництва в цих умовах реалізуються лише частково, і настає такий 

момент, коли інтенсивність виробництва починає стримуватися, темпи 

зростання продуктивності сповільнюються, знижується капіталовіддача.  

Далі одні операції технологічного процесу здійснюються на основі 

нової техніки (основне виробництво), на інших же, особливо допоміжних 

використовується багато ручної праці. Такий стан пов’язаний з 
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нерівномірністю технічної оснащеності підприємств агропромислового 

виробництва.  

Розглянемо основні характеристики процесу реновації (рис. 1.9). 

 

Рис. 1.9. Складові елементи основних характеристик процесу 

реновації діяльності підприємств тваринництва
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сільськогосподарської техніки. Звичайно, названі напрями не вичерпують 

усіх досягнень науки, але за рівнем розробленості, за широтою сфери 

можливого використання в сільськогосподарському виробництві вони 

найбільшою мірою відповідають його інтенсифікації.  

 

Висновки до розділу 1 

 

1. У результаті дослідження встановлено, що сільське господарство і 

його суб’єкти формують складну економіко-екологічну систему, стан якої 

багато в чому залежить від господарської діяльності  кожного окремого 

підприємства. І від того, як ця система враховує природні умови, як 

«уписується» у них, залежить стан екологічного балансу всього середовища. 

Тому система ведення діяльності підприємств тваринництва повинна бути 

екологічно обґрунтованою, природоохоронною. Тобто, спеціалізація 

господарства, організація землекористування, розміщення виробництва, 

включаючи посіви, тваринницькі ферми й інші виробничі об’єкти, 

застосовувані техніка й технологія повинні бути екологічно безпечними. 

Обґрунтована необхідність збалансування природних умов організації 

землеробства та тваринництва у контексті забезпечення гармонійної їх 

єдності. У зв’язку з цим необхідна нова концепція збалансованого 

комплексного планування реновації виробничо-господарської діяльності 

підприємств тваринництва на сучасній економіко-екологічній основі.  

2. Узагальнюючи, доведено, що економіко-екологічна система 

розвитку виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва 

представляє собою  раціонально впорядковану сукупність підсистем, 

комплекс взаємопов’язаних організаційно-економічних механізмів, методів 

та засобів, заходів економічного й екологічного характеру, які орієнтовані  на 

довгострокове забезпечення стійкості до реновації діяльності цих 

підприємств. Запропонована система має достатньо розгалужену структуру й 

включає такі підсистеми: цільові, загальні, функціональні, забезпечення 
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управління розвитком підприємств  тваринництва. Метою функціонування 

такої системи є забезпечення стійкості та захищеності підприємств тварин-

ництва, запобігання можливому порушенню їх нормальної виробничо-

господарської діяльності через вплив різного роду факторів та ризиків на 

засадах реалізації організаційно-економічних механізмів реновації  

3. Доведено, що реновація виробничо-господарської діяльності 

підприємств тваринництва поряд зі зміною техніки й технології виробництва 

передбачає поліпшення використання наявних ресурсів – робочої сили, 

техніки, приміщень, кормів та ін. Це можна досягнути шляхом додаткових 

вкладень  у технічний розвиток з використанням інноваційних засобів 

виробництва.  

Одна з основних причин тривалої кризи в тваринництві полягає у 

наростаючому відставанні системи управління від складних соціально-

економічних умов розвитку аграрного виробництва.  

4. Для вирішення глобальних проблем у тваринництві необхідно 

дотримуватись комплексного підходу, поетапно ставлячи й вирішуючи 

сукупність питань, якими є: 1. Перехід до розвитку аграрного виробництва на 

наукових концепціях. 2. Пріоритетність альтернативних підходів до орга-

нізації управління. 3. Подолання масового переходу до нових організаційних 

форм управління без широкої виробничої перевірки. 4. Відхід від 

фетишизації організаційно-структурного фактору в управлінні. 5. 

Гарантування підприємствам реального права на членство в територіальному 

господарському формуванні. 6. Подолання стереотипу мислення про цільове 

призначення органів й апарату регулювання. 7. Оптимальне співвідношення 

прав, обов’язків і відповідальності керуючих підсистем. 8. Організація 

управління підприємствами тваринництва на основі всебічно розроблених 

стратегії їх розвитку, довгострокових варіантних прогнозів. 9. Виключно 

функціональне призначення органу регулювання та управління агро-

промисловим виробництвом. 10. Підпорядкованість діяльності підприємств 

та органів управління аграрним виробництвом інтересам основної 



 101 

виробничої ланки, первинних товаровиробників. 11. Соціальна спрямованість 

управління. 12. Побудова системи управління, яка забезпечувала б 

ефективний розвиток багатоукладності, розвиток цивілізованого ринку. 13. 

Підпорядкування системи управління вимогам найповнішого науково-

технічного забезпечення виробництва з одночасною стабілізацією 

екологічної рівноваги в ньому. 14. Організація надійнішого й ефективнішого 

інформаційного забезпечення виробництва і безпосередньо управлінської 

діяльності підприємств тваринництва. 

5. Систематизовані фактори, які впливають на формування 

організаційно-економічних механізмів реновації виробничо-господарської 

діяльності підприємств тваринництва, з розподілом на основні (економіко-

технологічні або ж ресурсні) та додаткові (соціальні й природно-екологічні). 

Встановлено, що визначальним фактором ефективності застосовуваних 

машин, нових матеріально-технічних засобів і промислової технології 

виробництва виступають самі тварини з їх біологічними особливостями й 

фізіологічними потребами. Звідси створювана нині матеріально-технічна база 

тваринництва, що спирається на досягнення науки, повинна відповідати 

біологічним особливостям кожного виду й групи тварин. У той же час 

інноваційний процес передбачає все більше пристосування біологічної 

природи тварин до машинної технології виробництва. Обґрунтований 

тріадний підхід до формування доктрини  функціонування організаційно-

економічних механізмів реновації виробничо-господарської діяльності 

підприємств тваринництва, заснований на інноваціях, людських ресурсах, 

екологізації. На основі ефекту синергії тріада такої інноваційної  доктрини 

змінює традиційну модель реновації діяльності підприємств тваринництва 

так, що людські ресурси, екологізація виробництва та інновації тепер 

формують єдність, а не розглядаються як сили, що працюють незалежно. 

 

Результати дослідження з цього розділу опубліковано в наукових 

працях [205; 210; 211; 217; 217; 220; 222; 223; 225; 383]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ РЕНОВАЦІЇ 

ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

ТВАРИННИЦТВА 

 

2.1. Методологія й система економічних регуляторів 

збалансованого розвитку виробництва у аграрних підприємствах  

 

Про необхідність комплексного, системного підходу до 

вдосконалювання організаційно-економічного механізму підприємств АПВ в 

економічній літературі говориться постійно [17, 111, 340]. Справедливо 

підкреслюється, що критерієм удосконалювання повинен бути ступінь 

досягнення єдності інтересів споживачів, власників бізнесу, органів влади, 

суспільства, працівників, захисту природного середовища.  

Системний підхід при вдосконалюванні організаційно-економічного 

механізму означає, що всі його основні елементи, а також конкретні 

економічні й організаційні форми, оціночні показники, нормативи, ціни 

повинні бути взаємозалежні. У сукупності вони повинні націлювати аграрні 

підприємства на те, щоб збільшувати виробництво продукції відповідно до 

суспільних потреб, підвищувати її якість, розширювати асортименти, 

знижувати витрати та максимізувати прибутки. Взаємоув’язування повинне 

бути не тільки в загальній ідеї основних напрямків удосконалювання, але й 

між конкретними економічними регуляторами. 

Не заглиблюючись у дефініції із приводу поняття економічних 

регуляторів, ми маємо на увазі ціни, платежі, показники, умови інвестування, 

що прямо впливають на рух фінансових потоків і матеріальні інтереси 

виробників і споживачів і побічно, через матеріальні інтереси, впливають на 

виробництво.  

Здавався б, очевидно: ефект організаційно-економічного механізму 
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багато в чому залежить від взаємозв'язку елементів, що найбільше 

безпосередньо впливають на інтереси аграрних підприємств. Водночас 

практика свідчить, що взаємозв'язку, системності, єдності, збалансованості 

дії економічних регуляторів усе ще немає як на рівні підприємств, так і на 

регіональному рівні, і на рівні національної економіки. 

У багатьох регіонах, сферах й секторах склалася невиправдана 

диференціація рентабельності різних видів продукції. Нерідко по регіонах 

рентабельність різних галузей аграрного виробництва розрізняється в п'ять і 

більше разів [349]. У Причорноморському регіоні надзвичайно низька 

прибутковість реалізації яловичини, але невиправдано велика рентабельність 

промислового виробництва яєць і м'яса птиці, овочів захищеного ґрунту. 

Щоб підтримати обсяг виробництва найменш рентабельних видів продукції, 

владним структурам іноді доводиться застосовувати адміністративний тиск 

до нав'язування обсягів виробництва, регулювати й контролювати структуру 

посівів.  

Невиправдані розбіжності у рентабельності різної продукції ведуть до 

нерівності економічних умов господарювання, до зосередження основної 

маси прибутку в приміських районах, а точніше - у вузькоспеціалізованих 

підприємствах.  

Існує багато причин подібної несистемності економічних регуляторів. 

При підготовці реформ і проектів серйозних перетворень не проявляється 

традиція відразу детально проробляти весь комплекс питань, конструювати 

систему у всій її конкретності. Формулюється лише загальний задум, 

даються настанови, а розробка деталей залишається безпосереднім 

виконавцям, які нижче по ієрархії, та безпосередньо підприємствам. Збірка 

всіх елементів організаційно-економічного механізму, апробація, доведення 

його до дієвого стану в цілому як центральна, відкрита, ретельно 

опрацьована стадія підготовки важливих економічних рішень не 

простежується. Аграрні ж підприємства орієнтовані лише на власний інтерес, 

тому їх взаємодія між собою утруднена сформованими відносинами. Тим 
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часом недостатньо опрацьовані складові механізму спотворюють цілі 

реформування. 

Для конструювання нормально діючої системи регуляторів потрібно 

детально прораховувати всі можливі варіанти. 

Дійсно серйозні можливості для вирівнювання умов господарювання, 

економічного впливу на підприємства, стимулювання спеціалізації й 

інноваційного розвитку має обласний (регіональний) рівень.  

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). 

 

Рис. 2.1. Алгоритм послідовності виконання дисертаційного 

дослідження
*
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економічного механізму повинна втілюватися в системи детально 

розроблених регуляторів, властивих кожному управлінському рівню. Без 

цього економічні стратегії не можуть бути реалізованими. 

Найбільш ясне розуміння необхідності й послідовні спроби дати цілісні 

системи економічних регуляторів на різних рівнях властиві, на наш погляд, 

підходам, що використовують економіко-математичні методи й моделі [91; 

97]. Однак синтезу загальноекономічних концепцій створення системи 

економічних регуляторів з економічним моделюванням, що дозволяє 

розраховувати конкретні значення для конкретного рівня, поки не 

відбувається.  

Ухвалені рішення на рівні держави й регіону дають можливість 

впливати на економічні умови господарювання підприємств різноманітними 

способами. Це рентні платежі, цінове регулювання (індикативні ціни та ін.), 

ставки платежів у бюджет, відрахувань у централізовані фонди, державні 

закупівлі сільськогосподарської продукції, державні інвестиції та 

кредитування [269; 300]. 

Із усього цього набору регуляторів аграрного виробництва на 

обласному рівні найбільш докладне методичне обґрунтування одержало 

розміщення закупівель відповідно до ресурсного потенціалу [144].  

Рентні платежі дозволяють, установлювані по спеціалізованих зонах, 

вилучати доходи, пов'язані із кращими природно-кліматичними умовами. 

Але при цьому вони повинні бути розраховані так, щоб не вилучався 

додатковий доход, що пов'язаний з більш ефективним господарюванням.  

Ставки відрахувань у централізовані фонди повинні бути визначені в 

мінімальному, строго обмеженому розмірі, однак достатньому для розвитку 

виробничої інфраструктури області й фінансування програм вирівнювання 

умов господарювання. 

Норматив відрахувань у централізовані фонди може бути для всіх 

сільськогосподарських підприємств єдиним і формуватися від величини 

ресурсного потенціалу. Можна встановити нормативи платежів по кожному 
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зі складових ресурсного потенціалу, з огляду на їх істотно різний вплив на 

вихід сільськогосподарської продукції. 

Більше за інші пророблене питання щодо розміщення державних 

закупівель. Однак і тут створені раніше методичні підходи вже не 

спрацьовують у зв'язку зі скороченням частки державних закупівель в обсязі 

виробництва підприємств. 

У зв'язку з постійним збільшенням частки продукції, виробленої й 

реалізованої по договорах з переробними підприємствами, кооперативами, на 

ринку, постає складна й важлива проблема підтримки стабільності цін, 

боротьби з монополізмом. Тут теж необхідне прогнозування, моделювання, 

порівняння альтернатив. Отже, необхідне теоретичне й методичне 

забезпеченням управління суб’єктами АПВ в умовах переважно економічних 

методів управління.  

Таким чином, одним з важливих напрямків економічної науки повинне 

стати створення концепцій і методичного забезпечення управління АПВ на 

різних рівнях за допомогою економічних методів. У методичному 

забезпеченні ринкової системи цін, платежів, нормативів і т.д. свою роль 

можуть зіграти економіко-математичні моделі й методи [65]. 

На фундаменті концептуального й методичного забезпечення могла б 

більш обґрунтовано визначатися чисельність управлінського апарату, поки 

що недостатньо обґрунтована.  

Система ведення аграрного виробництва - це сукупність соціально-

політичних, організаційних, економічних, екологічних, правових, 

технологічних й інших принципів побудови аграрного виробництва й 

управління ним, що утворюють єдину концепцію ведення аграрного 

виробництва [117]. З концепції повинні випливати конкретні заходи, що 

гарантують потрібний стратегічний розвиток агросфери, довгострокове, 

короткострокове й поточне планування, оперативне управління всіма 

роботами. 

Розробити й втілити в життя такі системи неможливо без системного 
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підходу, заснованого на всебічному аналізі досліджуваної проблеми, що 

включає в себе формальні й неформальні (експертні) методи оцінки 

функціонування системи. 

Істотними сторонами системного аналізу є те, що його основна мова - 

мова математичного моделювання, а метод дослідження - експерименти. 

Поняттю «математичне моделювання» часто надають вузького значення, 

пов'язуючи його лише з формульними позначеннями [91]. Ми вважаємо, що 

математичну модель варто трактувати в розширювальному змісті, маючи на 

увазі формально-логічний опис причинно-наслідкових взаємозв'язків у 

системі, при чітко й однозначно сформульованих аксіомах і гіпотезах про 

структуру й функціонування модельованого об'єкта і його взаємозв'язків з 

навколишнім середовищем. 

Спосіб опису моделі потрібно вибирати так, щоб він максимально 

підходив для цілей її використання - дослідження об'єкта (рис.2.2).  

 

Рис. 2.2. Методологічний апарат супроводження функціональної 

діяльності системи забезпечення реновації економічних механізмів 

виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва
*
 

*Згруповано автором за джерелами [108, 109, 110] 
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досягненням, уже принесла й приносить незаперечну користь для 

виробництва. Але й цим системам властивий загальний недолік. Опис 

взаємозв'язків системи не доведений в них до математичних моделей, вони 

являють собою в основному лише досить жорсткий набір конкретних, більш 

або менш пов'язаних між собою заходів. Таким чином, сучасні системи 

ведення аграрного виробництва орієнтовані на опис системи через наслідки - 

заходи, а не через внутрішні й зовнішні стійкі зв'язки - закономірності. 

Концепція й стратегія ведення аграрного виробництва повинна 

враховувати всі внутрішні й зовнішні зв'язки системи, тобто систему ведення 

аграрного виробництва. Один з можливих способів її опису – перерахувати 

всі стани самої системи, зовнішнього середовища, що включає в себе інші 

регіони країни, інші галузі АПВ, а також навколишнє середовище й повні 

набори відповідних цим станам заходів.  

Якщо система й зовнішнє середовище знаходяться в одному стані, то 

число заходів, очевидно, кінцеве, і їх перерахування повністю відображає 

систему ведення аграрного виробництва. Якщо ж стан середовища або 

системи змінився, то потрібно виробити новий набір заходів. Очевидно, що 

при безперервній зміні системи й зовнішнього середовища (а саме це 

відбувається в дійсності) описати всі варіанти заходів просто неможливо. 

Динамічно розвинений характер системи вступає в протиріччя з жорстким 

способом опису. 

Можна запропонувати інший підхід: описати структуру й 

функціонування системи мовою математичного моделювання (рис.2.3). 

Припустимо, вдалося адекватно описати стійкі взаємозв'язки 

(закономірності) у системі й зовнішньому середовищі системою 

математичних моделей. Як прийнято в дослідженні операцій, назвемо 

особою, що приймає рішення (ОПР), групи вчених і керівників аграрних 

підприємств, зацікавлених у розробці й реалізації системи ведення аграрного 

виробництва. 
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Рис. 2.3. Методологічний конструкт  процесу стратегічного 

управління забезпеченням реновації діяльності підприємств 

тваринництва
  
(Джерело: власна розробка автора) 
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Особа, що приймає рішення, додає в систему моделей свої обмеження, 

що відображають зв'язки, які б воно хотіло бачити в системі, і висловлює свої 

побажання про її функціонування й розвиток, наприклад, у формі відносин 

переваги й функціоналів. Далі воно проводить експерименти з моделями, 

вивчаючи властивості системи. У результаті експериментів й інших 

позамодельних досліджень ОПР знаходить основні принципи управління 

функціонуванням і розвитком системи. Потім ОПР формує розроблені 

принципи у вигляді математичних моделей і відносин переваги на просторі 

можливих станів системи, додає нові співвідношення до колишньої системи 

моделей й одержує систему ведення аграрного виробництва регіону або 

конкретного підприємства на певному етапі розвитку. 

Така система буде характеризуватися методологічною єдністю, 

цілісністю, всебічним відбиттям всіх взаємозв'язків явищ, що відбуваються в 

системі, і, головне, можливістю гнучко реагувати на зміни зовнішнього 

середовища. Система дозволить оперативно виробити набори заходів при 

різних станах зовнішнього середовища й аграрного виробництва. 

Таким чином, система математичних моделей дає можливість 

розробити систему ведення аграрного виробництва, описати її в зручній 

формі й генерувати набори заходів, що реагують на зміни об'єкта 

моделювання. Таким шляхом система математичних моделей указує 

конкретні способи реалізації системи ведення аграрного виробництва в т.ч. 

для окремих аграрних виробників. 

Моделі, використовувані для розробки й втілення таких систем, можна 

класифікувати по чотирьох ознаках: 

1. Математична структура, або тип моделі (лінійні, статичні, динамічні, 

стохастичні, статистичні й ін.). 

2. Функціональна підсистема, що описує модель (тваринництво, 

рослинництво, транспорт й ін.). 

3. Ієрархічний рівень, описуваний моделлю (регіон, район, 

підприємство й ін.). 
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4. Клас завдань, для вирішення яких використовується модель (аналіз, 

оперативне управління, перспективне й поточне планування) [65; 91; 129]. 

Одна й та ж за математичною структурою й типом модель може 

застосовуватися для вирішення різних завдань на різних ієрархічних рівнях і 

функціональних підсистемах. Так, модель розподілу ресурсів звичайно 

лінійна статистична. Її можна використовувати для рослинництва, 

тваринництва й інших галузей при вирішенні завдань аналізу існуючого й 

оперативного розподілу, розрахунку раціонального розподілу ресурсів на 

перспективу. Використовувати таку модель можна на всіх ієрархічних 

рівнях. Ця особливість дозволяє застосувати стандартне програмне 

забезпечення для вирішення різноманітних завдань (рис. 2.4). 

Системи моделей для таких систем створюються довго, оскільки це є 

складною роботою, яку повинен виконувати великий творчий колектив, що 

складається з економістів, фахівців з різних галузей аграрного виробництва, 

математиків, системних аналітиків, системних програмістів й ін. або 

спеціалізовані організації. Різні частини системи повинні розроблятися 

декількома групами фахівців, можливо, що працюють у різних наукових 

установах і підрозділах. Розроблені моделі системи починають діяти в різний 

час. Тому необхідно так спланувати роботу, щоб були виконані наступні 

вимоги: 

- моделі повинні бути відносно незалежними, з їх допомогою можна 

вирішувати окремі практичні завдання, не чекаючи готовності пов’язаних з 

ними моделей; 

Необхідно забезпечити незалежну роботу модулів у заздалегідь 

обумовленому програмному середовищі. 

- блоки моделей і модулів повинні мати можливість працювати 

незалежно й використовуватися для комплексів практичних завдань; 

- структура системи, математичний апарат і методологічні поєднання 

моделей і блоків повинні розроблятися паралельно зі створенням першої 

черги моделей. 



 112 

 Рис. 2.4. Система методів оцінки реновації економічних механізмів 

підприємств тваринництва
*
 

*Власна розробка автора 
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шляхи до вирішення найбільш важливих завдань для підприємств. 

Синтетичний. Роботу починають із побудови окремих моделей для 

вирішення конкретних практичних завдань. Потім моделі поєднують у блоки 

для вирішення комплексів завдань й, нарешті, блоки з'єднують у систему. 

Цей процес можна описати як синтез, або агрегування. У першу чергу 

вирішують завдання оперативного управління, контролю й поточного 

планування на нижніх ієрархічних рівнях (підприємства); потім моделі 

агрегують і здійснюють синтез різних моделей і блоків [91]. Перевага такого 

підходу в тому, що вже на першому етапі вирішуються практично важливі 

завдання, які незалежно від запровадження в дію системи здатні дати корисні 

результати. 

На практиці звичайно здійснюють проміжний варіант. Із самого 

початку розробляють загальну концепцію й структуру всієї системи, 

принципи стикування блоків і моделей. Створюють агреговану модель, на 

якій укрупнено апробують принципи стикування, виявляють загальні 

властивості й основні характеристики модельованого об'єкта. У той же час 

розробляють, апробують і впроваджують окремі моделі аграрного 

виробництва й блоки системи. Такий підхід до побудови системи, на нашу 

думку, вдало поєднує переваги аналітичного й синтетичного методів. 

Структура математичного забезпечення системи показана на рисунку 

2.5. 

Центральною ланкою, що забезпечує роботу системи моделей, є 

інформаційна база. Її створюють на основі головних інформаційних потоків: 

статистичної інформації, метеоінформації й інформації, отриманої в 

результаті наукових досліджень. 

Для створення інформаційної бази необхідна інформаційна модель - 

схема зв'язків між завданнями, показниками, джерелами й одержувачами 

інформації, що приймають рішення в процесі управління 

сільськогосподарським виробництвом. Модель забезпечує інформаційні 

потреби функцій контролю за виконанням стратегічного плану, обліку й 
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аналізу використання ресурсів, стану аграрного виробництва, оперативного 

управління ним. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Загальна схема методичного забезпечення для 

моделоювання процесів розробки й реалізації систем ведення аграрного 

виробництва
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обов'язкових принципів. Інформація про об'єкт вищого ієрархічного рівня 

повинна вийти агрегуванням інформації нижніх рівнів. Інформація про об'єкт 

за великий інтервал часу повинна вийти агрегуванням інформації за менші 

інтервали часу. Інформація про об'єкт у цілому повинна вийти агрегуванням 

інформації з функціональних підсистем. 

По створеній відповідно до інформаційної моделі інформаційній базі 

проектують бази й банки даних. Більша частина інформації, що міститься в 

банку даних, надходить у систему, попередньо проходячи блок аналізу. Як і 

система моделей, і база даних, блок аналізу має розподіл за ієрархією (аналіз 

діяльності аграрних підприємств, адміністративних районів, регіону), за 

часовим рівнем (аналіз інформації для оперативного управління, 

перспективного й поточного планування) і за функціональними 

підсистемами (рослинництво, тваринництво, інші галузі). 

Інформація про земельний фонд, ґрунти, погодно-кліматичні 

характеристики, ерозійні процеси і рослинні ресурси надходить у модуль 

картографування й класифікації, де створюється система карт регіону. У 

цьому ж модулі приводиться класифікація показників, щоб виділити 

природно-кліматичні зони й мікрозони регіону. Погодно-кліматичні 

характеристики надходять у модуль класифікації погодних ситуацій, де, 

зокрема, виділяють типові за погодою роки (посушливий, вологий і т.п.). 

Звідси інформація використовується в моделях погоди й клімату. 

У модулі оцінки земель проводять бонітування земельних ресурсів. 

Для цього придатні або методики визначення бонітету, або моделі росту 

рослин, що дають можливість об'єктивно оцінити потенційний вихід 

продукції залежно від якості землі. 

У модулі аналізу стану тваринництва наводять дані про оцінку тварин 

по потомству, групують матеріал про вихід продукції залежно від 

споживання кормів, досліджують оборот стада й структуру тваринницької 

галузі. 

Дані за останні 10-15 років про використовувані в підприємствах 
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ресурсів і вироблену продукцію надходять у модуль аналізу факторів 

виробництва. Тут цю інформацію сортують по мікрозонах й обробляють 

методами факторного аналізу й теорії розпізнавання образів, одержуючи 

виробничі функції. 

Інформація про виробничо-фінансову діяльність підприємств 

надходить у модуль аналізу господарської діяльності, де аналізується 

фінансовий стан і зміна основних характеристик господарської діяльності в 

часі й залежно від діючих організаційно-економічних механізмів. 

У модулі аналізу трудових ресурсів вивчають вплив кількості і якості 

працівників на виробництво в АПВ, розподіл трудових витрат між 

виробництвом у суспільному секторі й особистих підсобних господарствах, 

зв'язки населення з ринком і кооперативною торгівлею, споживання 

населенням продукції АПВ, взаємозв'язки демографічної ситуації із 

соціальною інфраструктурою [26]. 

Деякі з цих питань не можна проаналізувати без широкого анкетування 

населення. У зв'язку із цим у структурі блоку повинен бути передбачений 

модуль обробки експертних оцінок й анкет. 

У блоці також повинен знаходитися модуль контролю, обліку й аналізу 

оперативної інформації, що входить у систему оперативного управління. 

Більша частина модулів блоку повинна бути пов'язана з моделлю 

аналізу розміщення аграрного виробництва й розподілу ресурсів. Ця модель 

дозволяє оцінити раціональність, сформований розподіл ресурсів і 

розміщення виробництва, з'ясувати додаткові можливості одержання 

продукції тільки за рахунок перерозподілу й перерозміщення. 

Погодно-кліматичний блок містить моделі клімату й погоди. 

Кліматичними факторами є усереднені або агреговані фактори, що 

характеризують стан атмосфери по роках, а під моделлю клімату мається на 

увазі опис в алгоритмічній формі гіпотези про довгострокові (10-30 років) 

тенденції у зміні цих факторів. Для розробки систем ведення аграрного 

виробництва навряд чи доцільно застосовувати складні фізичні моделі 
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погоди й клімату, де описуються різноманітні процеси, що відбуваються в 

атмосфері. Скоріше тут може йти мова про моделі інтерпретації статистичної 

й експертної інформації. При роботі різних блоків системи можуть 

використовуватися й різні моделі погоди. Так, досліджуючи моделі блоку, 

оцінюючи перспективи розвитку, для виявлення впливу погодних факторів 

можна обмежитися оцінкою отриманих рішень при погодних умовах 

виділених типових років. Кліматичні зміни можна задавати, збільшуючи 

частоти появи типових за погодою років у порівнянні з тим, що було в 

дійсності [127]. 

Блок верхніх ієрархічних рівнів управління служить для зв'язку цілей 

розвитку АПВ із цілями розвитку верхніх ієрархічних рівнів (регіон, 

марокрегіон, країна). Відзначимо: якщо розробляється система ведення 

аграрного виробництва адміністративного району, то блок верхніх 

ієрархічних рівнів описує область, а для рівня господарства - 

адміністративний район. Із цього блоку в блок оцінки перспектив розвитку 

аграрних підприємств надходить інформація про обсяги по випуску 

продукції, про ресурси, великі проекти, намічені зміни в господарському 

механізмі. Передбачається, що на першому етапі вся ця інформація носить 

попередній характер і може коректуватися в діалозі керівництва підприємств, 

керівництва регіону й керівництва країни. Для ефективного здійснення 

такого діалогу в систему математичного забезпечення системи ведення 

аграрного виробництва необхідно включити моделі вищих рівнів – регіону, 

країни [83]. 

У блок оцінки перспектив розвитку АПВ надходить інформація з банку 

даних і блоку аналізу про внутрішній стан і можливості, із блоку верхнього 

ієрархічного рівня – про бажані шляхи його розвитку в інтересах 

національної економіки. 

Цілі розвитку на стратегічну перспективу 5-10 років задаються 

кількісно по ряду основних показників: виробництво продукції АПВ, набір 

економічних показників. 
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Центральне місце в блоці займає агрегована модель АПВ. АПВ регіону 

у ній може розглядатися як єдине ціле, всі показники виробництва 

агрегуються й усереднюються. У моделі повинні бути відбиті виробничі 

зв'язки всіх галузей, сфер й підприємств АПВ, їх фінансові відносини. 

Основна мета роботи моделі - знайти раціональне поєднання галузей, сфер та 

підприємств АПВ і розподіл між ними регіональних ресурсів, щоб досягти 

найкращих значень основних показників. 

У підблок екології входять моделі ґрунту, водної й вітрової ерозії й 

агролісомеліорації. Модель агролісомеліорації оптимізаційна й служить для 

визначення раціональних стратегій лісопосадок. Імітаційні моделі ерозії 

пов'язані з нею, по них визначають вибуття земель із господарського 

використання й зменшення поживного шару ґрунту. У моделі ґрунту 

розглядається динаміка основних поживних речовин у ґрунтовому шарі, 

зміна його фізичних властивостей для кожної мікрозони [346]. 

За станом ґрунту, погодними умовами і технологією оброблення можна 

встановити врожайність для всіх основних сільськогосподарських культур. 

Для цього служать моделі рослинництва й кормовиробнцитва. Такі моделі 

можна розробляти на основі статистичних спостережень, експертних оцінок 

для вивчення фізичних процесів у рослинах й навколишньому середовищі. 

Звичайно при створенні моделі росту рослин використовують всі три 

перерахованих методи, узяті в тій або іншій пропорції. Різні технології 

оброблення надходять у моделі зі спеціального модуля генератора 

технологій. 

Важливу роль у розглянутих системах відіграють сівозміни. Щоб 

спланувати їх раціональний набір, може бути застосована спеціальна 

укрупнена оптимізаційна модель. Кожну отриману у ній нову сівозміну слід 

апробувати у моделях росту рослин при різних погодних умовах [83]. 

Моделі тваринництва являють собою динамічні моделі обороту стада 

для кожного виду тварин і за напрямком спеціалізації підприємств. Ці моделі 

пов'язані з моделями кормовиробництва через моделі оптимізації раціонів. 
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Моделі тваринництва дозволяють вибрати раціональний склад 

сільськогосподарських тварин, структуру й оборот стада, стратегію 

вибракування й годівлі, технологію виробництва продукції. 

Технології оброблення сільськогосподарських культур й одержання 

продукції тваринництва - основа для моделі розміщення аграрного 

виробництва й розподілу ресурсів. Це лінійна статистична модель 

розміщення. 

Модель має блокову структуру, і кожен блок відповідає зоні або 

мікрозоні регіону. У результаті роботи моделі можна одержати розміщення 

аграрного виробництва по мікрозонах. На цій основі для кожного 

підприємства, адміністративного району або регіону можна визначити 

спеціалізацію виробництва. Для цього призначений модуль спеціалізації, що 

представляє собою діалогову імітаційну систему. 

Результати рішення апробуються при різних погодних умовах на 

стабільність із використанням моделі погоди. У підсумку виходить деякий 

набір основних показників розвитку аграрних підприємств, АПВ регіону й 

районів, які бажано було б досягти в перспективі [52]. 

У початковий рік стратегічного планування є сформована до цього часу 

структура виробництва. Постає питання, про способи переходу від неї до тієї 

структури виробництва, що отримана в результаті застосування моделей 

блоку оцінки перспектив розвитку. 

У блоці динаміки розвитку функціонують динамічні моделі 

рослинництва, кормовиробництва й тваринництва адміністративних районів і 

підприємств. Ці моделі функціонують із кроком у рік. Функціональними 

змінними в них служать основні показники розвитку системи, а початковими 

значеннями - ці показники в перший рік стратегічного планування. Ціль 

роботи блоку - виявити, чи досяжні намічені кінцеві показники стратегічного 

розвитку. Для цього необхідно побудувати узагальнені множини досяжності 

всієї динамічної системи й перевірити приналежність точки функціонального 

простору, що відповідає наміченим показникам розвитку, цій множині. Якщо 
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обрана точка не досяжна, то слід здійснити корекцію намічених стратегічних 

показників або наявних у регіоні ресурсів і зробити ще одну ітерацію 

узгодження блоків динаміки й оцінки перспектив розвитку. Якщо знайдено 

досяжну точку, то необхідно визначити стратегію розподілу стратегічних 

планів і ресурсів по адміністративних районах і по роках стратегічного 

періоду [85]. 

Із блоком динаміки розвитку тісно пов'язаний блок розвитку соціальної 

інфраструктури АПВ. Його можна змоделювати на основі програмно-

цільового планування. Ресурси надходять сюди почасти із блоку динаміки 

розвитку (по роках), а почасти із блоку верхнього ієрархічного рівня. 

У блоці розвитку соціальної інфраструктури стратегічне планування 

ведуть від кінцевих цілей розвитку всього суспільства. Зв'язок із блоком 

динаміки дозволяє оцінити, наскільки розвиток соціальної структури АПВ 

може бути забезпечений внутрішніми ресурсами регіону. 

Блок оперативного управління працює з тими ж фазовими 

координатами, що й блок динаміки, але із кроком від одного місяця до дня 

залежно від періодичності прийняття рішень. Ефективність роботи блоку 

залежить від того, наскільки раціонально спланована система організації 

збору інформації. Необхідно, щоб на кожен рівень управління надходила 

тільки та інформація, що потрібна для регулювання прийняття оперативних 

рішень. Важливо, щоб періодичність збору інформації строго відповідала 

прийнятій періодичності прийняття рішень на даному рівні управління [128]. 

В блоці функціонують:  

- модель перерозміщення аграрного виробництва. Це лінійна 

оптимізаційна модель, і використовується вона для перерозміщення 

сільськогосподарських культур у випадку їх часткової або повної загибелі; 

- модель перерозподілу ресурсів; 

- моделі рослинництва, кормовиробництва й тваринництва. Це моделі 

мережевого планування, вузлами яких є технологічні операції оброблення 

сільськогосподарських культур і виробництва продукції тваринництва. У 
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результаті роботи цих моделей визначаються оптимальні технології 

рослинництва й тваринництва; 

- імітаційні моделі розвитку хвороб і шкідників рослин й епізоотій 

тварин. 

Моделі блоку використовуються у двох режимах: по-перше, для 

поточного планування, а по-друге, для оперативного управління 

виробництвом. 

Інформаційна база й всі блоки системи пов'язані із блоком прийняття 

рішень, що містить спеціальний модуль інтерпретації даних, необхідний для 

подання інформації в зручній для осіб, що приймають рішення, формі. 

У блок прийняття рішень надходить безпосередня інформація про 

процеси в системі, оброблена й аналітично представлена інформація 

(графіки, діаграми, картограми, аналітичні записки), прогнози розвитку 

системи й поради по управлінню виробництвом. 

Із блоку прийняття рішень у систему надходить управлінська 

інформація у двох видах: якісна (вказівки, розпорядження, накази); кількісна 

(дані про перерозподіл ресурсів, плани, ціни) [57]. 

Для контролю за виконанням управлінських рішень служить 

спеціальна система, представлена в тому ж блоці. Крім того, особа, що 

приймає рішення, може направляти в систему пробну (імітаційну) 

інформацію про свої рішення й оцінювати їх якість за результатами роботи 

моделей системи. 

Імітаційна модель відображає в динаміці основні економічні 

взаємозв'язки й залежності розширеного відтворення в аграрному 

підприємстві - від виробництва продукції, її реалізації, розподілу доходів до 

приросту необоротних й оборотних активів і ресурсів споживання. З її 

допомогою можна аналізувати й виявляти економічну доцільність прийняття 

ряду управлінських рішень по розвитку й оптимізації аграрного виробництва, 

включаючи збалансованість тваринництва й кормової бази, можливості 

розширеного відтворення за рахунок власних і позикових коштів та ін. [93].  
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Це особливо потрібно в умовах посилення невизначеності в прийнятті 

управлінських рішень, коли регулювання обсягів і пропорцій виробництва 

усе більше орієнтовано на зміцнення ринкових позицій підприємств. 

Необхідно дати відповідь, чи буде можливість здійснювати розширене 

відтворення на принципах економічної ефективності при збереженні або 

зміні структури виробництва, вартісного й об'ємного співвідношення між 

товарами й послугами підприємств промисловості й аграрного виробництва, 

що беруть участь у виробництві продукції рослинництва й тваринництва, і 

доходами від її реалізації. Для цілей стратегічного управління й планування 

важливо перевірити різні варіанти співвідношень для окремих підприємств й 

об'єднань при складанні прогнозів розвитку аграрного виробництва на 

принципах економічної ефективності [344]. 

Перевірити всі варіанти й комбінації в різних природно-економічних 

умовах й оцінити «чистий» внесок досліджуваних факторів і передбачуваних 

управлінських рішень реально можна тільки в експериментах не в самих 

підприємствах, а на їх моделях. Модельний підхід давно використовується в 

аграрній економіці при вирішенні завдань локального характеру: оптимізації 

розміщення аграрного виробництва, планування виробництва й державних 

закупівель продукції, розподілу добрив, при складанні оптимальних раціонів 

годівлі тварин і т.д. 

Моделі ж, що охоплює економічні взаємозв'язки всіх складових частин 

організаційно-економічного механізму аграрного підприємства, здатної 

відбити весь процес розширеного відтворення, що дозволяє втручатися в 

нього на різних стадіях, вносити корективи, досліджувати варіанти й 

вирішувати завдання росту обсягів й ефективності виробництва продукції, 

діяльності на принципах економічної ефективності, поки немає [45]. 

Труднощі її побудови в тому, що динамічний процес розширеного 

відтворення в аграрному виробництві досить складний й описується як 

лінійними, так і нелінійними системами рівнянь, що включають кілька 

позитивних зворотних зв'язків і нараховують безліч вхідних, проміжних і 
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вихідних змінних. Системи не автономні, тому що на них впливає ряд 

зовнішніх факторів, частина яких змінюється більш-менш закономірно 

(наприклад поставки виробничих ресурсів), а частина – стохастично (погодні 

умови). Управління й оптимізація цих процесів ведуться по декількох част-

ково суперечливих критеріях, що відображає інтереси держави, підприємств, 

працівників, суспільства. Математичного апарату для синтезу оптимальних 

стратегій управління таким складним об'єктом практично немає. 

Основні математичні підходи до моделювання економічних процесів і 

вирішення таких локальних завдань полягають у наступному. Найбільш 

простий для використання економетричний підхід полягає в побудові моделі 

типу «витрати - випуск». Найпростіша модель такого типу має вигляд: 

                                               1** ТНаВ ,                                                 (2.1) 

де: В – вироблювана продукція; 

Н – необоротні активи;   

Т – трудові ресурси. 

Цю статичну модель у силу її простоти легко застосовувати для 

моделювання виробництва у динаміці.  

Останнім часом моделі такого типу інтенсивно розвивалися. Найбільш 

досконалою з відомих макромоделей є динамічна модель, розроблена Н. К. 

Васильєвою [46]. Вона представляє систему інтегральних рівнянь, що 

відображають взаємозалежний процес розширеного відтворення в різних 

сферах національного господарства. Основні труднощі побудови моделей, 

що описують конкретні виробництва, сфери й сектори або національне 

господарство, полягають у визначенні параметрів типу «а», «α», що 

відображають реальні виробничі можливості. Найменші неточності у 

визначенні цих параметрів, неминучі на практиці внаслідок компактності й 

високої агрегованості цих моделей, дуже сильно позначаються на 

результатах прогнозів. Через це результати можуть відрізнятися не тільки 

кількісно, але і якісно. На моделях подібного типу засновані прогнозні 

варіанти розвитку світової економіки, розроблені економістами Римського 
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клубу. Саме тому їх практична цінність невелика. 

Більш дезагрегований, а отже, менш критичний до помилок у 

параметрах апарат лінійного програмування [65]. Але він призначений для 

вирішення статичних завдань, сформульованих у рамках одного року. 

Поширити його на кілька років хоча й можливо штучними прийомами, однак 

незручно для багаторазових розрахунків. Крім того, моделі лінійного 

програмування для аграрного виробництва оперують не реальними, а 

нормативними величинами питомої витрати ресурсів на виробництво 

одиниці сільськогосподарської продукції й тому, строго говорячи, не є 

моделями реального аграрного виробництва. 

Апарат динамічного програмування в принципі можна використати для 

вирішення завдань оптимального розвитку економіки. Однак він не 

розрахований на таку велику кількість факторів, необхідних для повного 

опису навіть одного аграрного підприємства [91]. До того ж апарат і 

лінійного, і динамічного програмування розрахований на вирішення 

однокритеріальних завдань, а економічні завдання багатокритеріальні, 

причому рішення приймається як деякий компроміс між різними критеріями 

за множиною ознак, іноді важко формалізованих. 

Останнім часом усе ширше поширюється евристичне й імітаційне 

моделювання, вільне від багатьох недоліків традиційних математичних 

моделей. Як відомо, суть імітаційного підходу в тому, щоб відтворити 

поведінку досліджуваного економічного об'єкту [65]. Ми вважаємо цей 

апарат найбільш прийнятним для визначення довгострокової оптимальної 

стратегії управління АПВ. Крім відомих переваг імітаційного моделювання, 

виявилося ще одне, досить істотне. В імітаційній моделі вдається досить 

простим способом органічно погоджувати виробничо-технічні й соціально-

економічні сторони функціонування як агропромислового виробництва, так і 

його основної сфери - аграрного виробництва. 

Крім того, імітаційна модель може відбити системний характер 

взаємозв'язків АПВ і дозволяє більш докладно досліджувати, точніше 
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прогнозувати різні варіанти відтворювального процесу шляхом варіювання 

різних параметрів, визначати необхідні або оптимальні рівні керуючих 

факторів. Основна її перевага - відсутність обмежень на вид моделі об'єкта 

управління. Але для стратегічних завдань навіть основний недолік 

імітаційної моделі - відсутність автоматичного вибору оптимального рішення 

з множини можливих – не тільки несуттєвий, але й у відомому змісті 

обертається позитивною стороною. 

По-перше, при оптимізації такий вибір можливий тільки по одному 

критерію, що для даного завдання недостатньо, а по-друге, варіанти 

розрахунків рішення нелінійних задач спусковими методами не піддаються 

розумній економічній інтерпретації, тоді як варіанти імітаційних розрахунків 

не тільки її мають, але й несуть істотну інформацію для економіста, що 

обирає розумний компроміс між оптимумами за різними критеріями, 

найчастіше по напівінтуїтивних ознаках. 

Головна мета аграрного виробництва – максимізація виробництва 

сільськогосподарської продукції. Разом з тим при чіткій постановці кінцевої 

мети й визначенні критерію оцінки результату роботи підприємств галузі 

країна зацікавлена в раціональній витраті матеріальних й трудових витрат, 

високоефективному використанні основних засобів й енергії, рості статків й 

культури селян на основі підвищення ефективності виробництва, збільшення 

його рентабельності. Інакше кажучи, вирішуючи за допомогою моделей 

завдання максимізації виробництва продукції аграрного виробництва, слід 

прагнути не тільки досягнення цієї мети, а й одержання на виході деякого 

компромісу. Інші важливі економічні показники повинні бути вище 

порівняно з встановленими нормативами або рівнями, досягнутими в більш 

розвиненому регіоні чи підприємстві. 

Одним з основних принципів побудови імітаційної моделі розширеного 

відтворення АПВ повинне бути те положення, що аграрне виробництво - 

основна, визначальна сфера АПВ. Тому дві інші його сфери: виробництво 

основних засобів й переробка треба вводити в імітаційну модель в 
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органічному ув'язуванні з етапами розширеного відтворення основної сфери. 

Природно, побудова починається з моделювання основної сфери - аграрного 

виробництва. Відповідно до поставлених завдань головна увага приділяється 

не технологічним деталям виробництва, а моделюванню взаємозв'язків між 

різними його елементами й компонентами, які проявляються в цьому процесі 

й визначають його характер. 

В аграрній економіці вже давно стали традиційними завдання 

дослідження елементів й явищ аграрного виробництва окремо, наприклад 

основних засобів, трудових ресурсів, землі [332]. Ці елементи вивчені 

відносно глибоко й повно. Однак майже не досліджено їх взаємодію в 

розширеному відтворенні. 

В імітаційній моделі можуть бути відбиті основні економічні зв'язки 

між різними складовими системи, які проявляються у функціонуванні такого 

складного механізму, як аграрне виробництво. Моделюються взаємозв'язки 

не одного, двох, трьох компонентів системи, а всі головні складові у 

взаємозв'язку й русі протягом довільної кількості циклів відтворення. Кожен 

з циклів проходить всі стадії: від виробництва, розподілу й реалізації 

продукту до розподілу доходів, формування фондів і ресурсів і нового їх 

виробничого споживання. 

Так у моделі розширеного відтворення в підприємствах локальна 

модель виробництва тваринницької продукції погоджується через обсяг 

виробництва кормів з моделлю рослинництва, через покупні корми й ціни на 

них - із промисловістю по їх виробництву. Враховуються темпи приросту 

поголів'я стада й швидкість його відновлення, внутрішні причини, що 

впливають на продуктивність (яловість корів, кількість опоросів і вихід 

поросят на свиноматку й т.п.), рівень електрифікації й витрати на поточний 

ремонт для характеристики фондооснащеності й механізації ферм. 

Можливості розширення виробництва тваринницької продукції пов'язані з 

необхідністю збільшення основних засобів і можливостями виробника 

робити це за рахунок власних або позикових коштів (чистий доход, кредит).  
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Крім того, моделлю повинне передбачається регулювання обсягів 

виробництва зміною соціально-культурних умов життя й розміру 

споживання (зарплата працівників галузі й інших джерел доходів). У 

динаміці повинне бути враховане постійне подорожчання кормів, основних 

засобів, вартості постановочної голови тварин основного стада, що при 

незмінних інших факторах відтворення (головним чином цін на продукцію) 

неминуче порушує пропорції між аграрним сектором виробництва і його 

партнерів по АПВ і вимагає періодичного регулювання цих показників.  

Загальна схема імітаційної моделі розширеного відтворення в аграрних 

підприємствах представлена на рисунку 2.6.  

З наведеної схеми видно, що виробництво моделюється по основних 

видах продукції рослинництва й тваринництва, а інші види враховуються по 

їх питомій вазі у валовій продукції. У модель повної вартості валової 

продукції включається виторг від реалізації всієї сільськогосподарської й 

несільськогосподарської продукції, вартість нереалізованої продукції й 

позареалізаційні доходи й витрати. З повної вартості виділяється та частина, 

що представляє валовий доход підприємства, і та, яка безпосередньо йде на 

покриття витрат засобів виробництва й повернення короткострокових 

кредитів. Необхідно також відбити формування фондів споживання й 

нагромадження, інші напрямки використання чистого доходу. Для 

поновлення нового циклу виробництва при неповному відновленні в натурі 

спожитих засобів виробництва через їх подорожчання частина чистого 

доходу повинна бути спрямована на просте відтворення цих засобів і лише 

потім на їх приріст і розширення. У модель, як видно зі схеми, включені 

взаємовідносини з банком і бюджетом. 

Залежно від цілей дослідження виробництво рослинницької продукції 

може бути відбите більш-менш агреговано. У першому випадку будуються 

виробничі функції по всіх або тільки по основних видах продукції, у другому 

- одна виробнича функція, що відображає землеробство. Вид моделей, набір 

факторів у них однакові, відрізняються лише коефіцієнти при факторах. 
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Рис. 2.6. Схема імітаційної моделі реновації виробничо-

господарської діяльності підприємств тваринництва
*
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- гербіциди і отрутохімікати;  

- основні виробничі засоби рослинництва й витрати на їх ремонт і 

підтримку в працездатному стані;  

- енергетичні ресурси;  

- вода, як використана для зрошення, так і та, що випала з опадами;  

- кількість середньорічних працівників і рівень забезпеченості фондами 

споживання й основних невиробничих фондів;  

- якість працівників, виражена питомою вагою технічних 

спеціальностей у загальній кількості зайнятих;  

- частка чистих пар або сидератів у ріллі, вплив погодних умов. 

Виробничі функції по продуктах тваринництва також мають приблизно 

однакову форму й склад факторів. Так, модель по річному виробництву 

молока розраховуючи на корову містить фактори:  

- витрата кормів (корм, од.) на середньорічну голову;  

- частка концентратів;  

- коефіцієнт отелень, що розраховується діленням кількості отелень за 

рік на середньорічну кількість корів у підприємстві;  

- коефіцієнт відновлення й приросту маточного поголів'я (він являє 

собою частку від ділення кількості власного молодняку й купленої дорослої 

худоби, спрямованих на ремонт основного стада, на кількість голів великої 

рогатої худоби на балансі підприємства в основному стаді);  

- фонд споживання середньорічного працівника тваринництва; 

- невиробничі основні засоби підприємства розраховуючи на 

працівника тваринництва;  

- середньорічна чисельність працівників тваринництва розраховуючи 

на умовну голову худоби;  

- кількість спожитих кіловатів електроенергії розраховуючи на умовну 

голову худоби;  

- вартість запасних частин і ремонтних матеріалів, витрачених для 

поточного ремонту машин й обладнання у тваринництві на умовну голову 
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худоби. 

Результативними показниками моделей інших видів тваринницької 

продукції повинне бути виробництво відповідного її виду (приріст, вовна, 

яйце) на середньорічну голову. 

Фактори моделей приросту яловичини й свинини:  

- кількість корм, од. на голову;  

- частка концентратів у загальній кількості кормів;  

- фонд споживання працівників тваринництва;  

- вартість основних засобів невиробничої сфери підприємства на 

середньорічного працівника тваринництва;  

- кількість споживаної електроенергії на умовну голову худоби;  

- кількість працездатних;  

- вартість запасних частин і матеріалів, витрачених по сфері 

тваринництва розраховуючи на умовну голову худоби. 

Вартість молока, приросту яловичини, свинини, баранини й птиці, 

вовни, яєць у порівнянних цінах можна визначити, множачи показник виходу 

кожного виду продукції в натурі від однієї голови на середньорічне поголів'я 

й порівнянну ціну конкретного продукту [29]. 

Вартість іншої продукції тваринництва (мед, риба, приріст і шкурки 

кроликів) можна встановити, орієнтуючись на її невелику фактичну питому 

вагу в загальній вартості валової продукції галузі. 

В імітаційній моделі повинні бути відбиті відносини із приводу 

реалізації сільськогосподарської й іншої продукції, страхування й 

відшкодування збитків від стихійних лих, утворення валового й чистого 

доходів, їх розподілу. 

Із продукції рослинництва виділяється та частина, що надходить у 

тваринницькі галузі як вхідний фактор - це корми. Повинне бути враховане, 

що підвищення їх частки в рослинницькій продукції знижує товарність 

рослинництва цього року, тоді як збільшення кормів відбувається тільки в 

наступному році [152]. 
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Далі прямим рахунком визначаються матеріальні витрати й сума 

амортизації основних виробничих засобів, потім валовий доход, сума 

відрахувань у централізовані фонди (пенсійний й соціального страхування), 

чистий доход і рентабельність підприємства. 

Чистий доход підприємства в наступному відтворювальному циклі 

повинен бути використаний у господарстві на розширення виробництва, для 

чого залучається додаткова кількість більш високоякісної праці й засобів 

виробництва [29]. 

На практиці зустрічаються різні варіанти використання чистого доходу. 

В імітаційній моделі повинні бути відбиті три варіанти визначення розміру 

матеріального стимулювання: залежно від питомої ваги чистого доходу у 

валовому доході; від норми чистого доходу на гривню оплати праці 

працівників; від частки цього фонду в масі чистого доходу. 

Після сплати податку на прибуток в бюджет чистий доход, що 

залишився, йде на нагромадження (створення резервів) й споживання. 

Фонд нагромадження направляється на приріст капітальних вкладень у 

будівництво й придбання, на формування основного стада, на оборотні 

кошти й формування резервів [187]. 

Складова частина імітаційної моделі розширеного відтворення в 

аграрних підприємствах - модель формування основного стада великої 

рогатої худоби, свиней й овець і відтворення всього поголів'я тварин цих 

видів і птиці. 

Моделі відтворення стада мають натурально-вартісний характер. 

Загальними для цих моделей (окремих видів тварин) є таке:  

- встановлюються темпи приросту (зменшення) поголів'я на майбутні 

роки;  

- встановлюються темпи відновлення стада шляхом заміни старих або 

низькопродуктивних тварин й введення нового поголів'я;  

- помісячна динаміка відновлення стада (спрощена схема її обороту); 

- розрахунок поголів'я і його балансової вартості на кінець року;  
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- розрахунок ціни й вартості поголів'я, що вибуває й надходить, й 

середньої ціни голови худоби на кінець року;  

- розрахунок потреби в засобах для простого і розширеного 

відтворення стада в модельовані строки. 

Модель приросту основних засобів тваринництва повинна містити в 

собі розрахунки вартості нового будівництва для прирощеного поголів'я й 

створення кращих умов відтворення:  

- лікарень, родильних відділень, пунктів штучного запліднення, 

профілакторіїв;  

- підвищення рівня механізації на старих фермах;  

- приріст вартості старих ферм внаслідок їх реконструкції;  

- подорожчання за рахунок збільшення цін на будівельні матеріали й 

зарплати будівельників. 

Потреба в прирості основних виробничих засобів рослинництва 

моделюється у зв'язку із приростом енергонасиченості, що задається 

екзогенно [269]. 

Основні виробничі фонди несільськогосподарського призначення 

узгоджуються з розмірами основних виробничих фондів аграрного 

виробництва. Величини фондів невиробничого призначення визначаються з 

ресурсних можливостей підприємства. У моделі необхідно врахувати всі 

джерела коштів на капітальні інвестиції:  

- власні вільні кошти підприємства;  

- довгострокові позикові кошти банку;  

- нарахована амортизація;  

- частина чистого доходу;  

- резервні кошти;  

- виторг від ліквідації основних засобів;  

- вартість матеріальних цінностей, отриманих при ліквідації основних 

засобів;  

- страхові відшкодування, нараховані за загиблі основні засоби (крім 
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худоби основного стада);  

- можлива іммобілізація оборотних коштів;  

- кредиторська заборгованість по капітальних інвестиціях, крім 

заборгованості за позикою банку;  

- бюджетні кошти; 

- кошти сторонніх інвесторів. 

У моделі необхідно виділити важливу з економічної точки зору суму, 

необхідну для простої заміни вибулої частини основних засобів у натурі з 

урахуванням їх подорожчання, визначити кошти, які можна направити на 

збільшення фондів. Загальний приріст (або зменшення) власних оборотних 

коштів узгоджується з результатами діяльності підприємства: на суму збитку 

й іммобілізації вони зменшуються, а приростають на величину частини 

чистого доходу, спрямованого на ці цілі [39]. 

Збільшення матеріальних оборотних фондів: насіння, кормів, 

включаючи концентрати, запасних частин, мінеральних добрив, паливно-

мастильних матеріалів й інших задаються екзогенно, а потім перевіряється 

забезпеченість цих фондів оборотними коштами (з урахуванням 

оборотності), а при незабезпеченості - можливості покриття їх із власних або 

кредитних джерел. 

Розраховані величини ресурсів й інших факторів наступного року 

надходять знову на вхід блоку виробництва, як показано на схемі, і весь 

розрахунок повторюється по заданій кількості років [52].  

Для управління імітаційною моделлю можуть бути запропоновані дві 

системи управління. Перша працює за критерієм максимуму одного з 

результативних показників відтворювального процесу, друга - за критерієм 

досягнення заданої величини одного з тих же показників. Обидві системи 

діють за принципом негативного зворотного зв'язку. Перша реалізує 

пошуковий алгоритм визначення екстремума. У другій пошук необхідного 

рівня керуючого впливу здійснюється також ітеративним шляхом по 

відхиленню фактичного значення показника від заданого. Тут важливо 
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синтезувати зворотні зв'язки так, щоб вся складна нелінійна система 

управління була стійкою. Емпірично можуть бути знайдені оператори 

керуючих зворотних зв'язків, що забезпечують стабільність і швидку 

збіжність ітерацій [57]. 

Імітаційні моделі дозволяють вирішувати цілий ряд економічних 

завдань. Створюється можливість аналізувати й прогнозувати різні варіанти 

розвитку конкретних аграрних підприємств, їх горизонтально- та 

вертикально-інтегрованих виробничих об'єднань при різній політиці цін, 

інвестицій, кредитів, у різних природно-економічних умовах на найближчу й 

віддалену перспективу. Можна визначати збалансованість грошових ресурсів 

з потребами їх вкладень на відновлення й приріст фондів у зв'язку із 

приростом виробництва сільськогосподарської продукції. Далі - 

досліджувати й ухвалювати рішення щодо таких економічних проблем, як 

прогнозування показників сукупної рентабельності, рентабельності галузей і 

продуктів, визначення оптимального співвідношення між нагромадженням і 

споживанням при розподілі чистого доходу, збалансованості цін на 

продукцію аграрного виробництва й промислові товари, споживані їм [223]. 

За допомогою моделі можна визначити величини факторів, необхідні 

для забезпечення заданих приростів виробництва продукції, його 

ефективності, з'ясувати збалансованість вартісних і натуральних параметрів 

простого й розширеного відтворення основних засобів у рослинництві, 

основного стада у тваринництві; проаналізувати варіанти раціонального 

балансування поголів'я тварин і забезпеченості їх власними й покупними 

кормами; поліпшити структуру виробництва. 

Практичне застосування імітаційної моделі для оптимізації 

розширеного відтворення безпосередньо в підприємствах і на різних рівнях 

управління вимагає формування бази даних, що включає показники 

статистичної звітності. 

Аграрне виробництво є стійким лише при гнучкому управлінні, що 

розуміється в широкому змісті. Таке управління повинне забезпечити 
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оперативну зміну структури виробництва, своєчасний перерозподіл ресурсів, 

технологічне маневрування, включаючи вибір сортів, строків і способів 

робіт, прийомів оброблення сільськогосподарських культур, маневрування 

поголів'ям тварин. На жаль, ми досі мало звертаємо увагу на всі ці зв'язки, у 

той час як, наприклад, у працях класиків агроекономічної науки гнучкість 

розглядалася одним з головних вимог, що пред'являються до систем 

господарства. Так, у роботах [1; 178; 316] підкреслюється, що об'єктивний 

характер систем господарства зовсім не означає відсутність у них 

альтернатив господарського поводження, допустимості шаблона.  

Щоб підвищити стабільність аграрного виробництва, забезпечити 

гнучкість управління, потрібно змінити устояні підходи до науково 

обґрунтованих систем ведення аграрного виробництва, зробити їх 

адаптивними. Ціль розробки таких адаптивних систем - обґрунтувати 

комплекс заходів, здатних істотно підвищити стабільність аграрного 

виробництва за рахунок прийняття й реалізації гнучких господарських 

рішень. Але це тільки початок, дослідження необхідно розвивати, знаходячи 

методи практичної реалізації гнучких рішень. 

Якщо традиційні системи ведення аграрного виробництва складаються  

розрахунку на середні погодні умови й недостатньо враховують їх 

різноманітність, то в адаптивних системах виділяють найбільш характерні й 

значимі типи погодних умов, у тому числі й екстремального характеру, й 

стосовно до кожного з них пропонують свої рішення по основних елементах 

системи аграрного виробництва. Це значно послабляє негативні наслідки 

несприятливої погоди, а сприятливі погодні умови можуть повніше 

використовуватися для створення запасів продукції. Як показує практика, 

найбільше «недовикористання» агрометеорологічних умов відбувається на 

практиці саме в сприятливі роки [225]. 

Змінювати системи аграрного виробництва в оперативному режимі 

адекватно складним погодним обставинам можна й потрібно в першу чергу 

безпосередньо в аграрних підприємствах. Саме тут, у підприємстві, можна 
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почати різні способи організаційно-економічного й технологічного 

маневрування. 

Оскільки технологічне маневрування здійснюють головним чином 

безпосередні виробники, а саме в них для маневру найчастіше не вистачає 

власних сил й коштів, важливо при розробці адаптивних систем ведення 

аграрного виробництва аналізувати можливі взаємодії виробників.  

Важливо виділити типові господарські ситуації, що вимагають 

маневру, чітко охарактеризувати прийоми й способи маневрування для 

кожної з виділених ситуацій і на цій основі запропонувати раціональні 

варіанти організаційної побудови господарства. Підприємствам виробникам 

необхідний економічний механізм між- та внутрішньогосподарської 

взаємодії, що створює реальну зацікавленість у співпраці окремих 

підприємств та підрозділів середині підприємства. 

Системи ведення аграрного виробництва, призначені для областей, 

районів, повинні включати наукові засади проведення всіх цих заходів. 

Додати системам адаптивний характер - означає сприяти, опираючись на 

останні наукові досягнення, розробці для всіх практично значимих варіантів 

погодних умов і кон'юнктури ринку оптимальних організаційних, 

економічних, технологічних, технічних, соціальних й інших рішень, дати 

моделі систем аграрного виробництва для різних типів підприємств із 

найбільш доцільною побудовою основних ланок при змінах погоди й 

ринкової ситуації [323]. Підготовлені відповідно до таких вимог системи 

ведення сільського господарству областей, районів нададуть значну 

допомогу у формуванні й  реалізації адаптивних систем ведення 

господарства в підприємствах. Поряд із цим регіональні (районні) системи 

можуть підвищити стабільність аграрного виробництва, якщо буде вдало 

розміщене аграрне виробництво регіону (району), проведена спеціалізація, 

реформовані управління й економічний механізм господарювання в 

агропромисловому виробництві (АПВ), розгорнутий соціальний розвиток 

села, почнеться оптимальна взаємодія галузей виробництва й переробки 
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продукції [127]. 

Основою побудови адаптивних систем ведення аграрного виробництва  

може стати стохастична оптимізаційна модель із дискретними виходами 

умов і результатів виробництва [146, 153].  

Звичайна лінійна оптимізаційна модель має запис: 

АХ ≤В, С → max                                                     (2.2) 

де А – матриця витрат виробництва; 

В – вектор обмежень за ресурсами, технологічними та іншими 

параметрами; 

С – вектор цільової функції; 

Х – вектор шуканих змінних, що описують інтенсивність використання 

допустимих технологічних способів. 

Постановка моделі з дискретними виходами умов й результатів 

виробництва будується інакше [144]. Виділяється не один, а декілька 

можливих варіантів матриці А й вектору В, наприклад приріст ваги тварин 

задається не в одному, а в двох, трьох й більше варіантах, кожному виходу 

приписується певна оцінка ймовірності, причому їх сума за виходами 

дорівнює одиниці, й максимізується математичне очікування ефекту: 







ХСР                                               (2.3) 

Оскільки багато стратегічних рішень неможливо або неефективно 

змінювати в залежності від погоди, вводиться додаткова умова на рівність 

для всіх виходів. Таким чином, блочна конструкція моделі, що відображає 

виходи погоди, доповнюється обмеженнями типу  

-Е+Е = О1,                                                 (2.4) 

де Е – матриці, що складаються з одиниць.  

Принципи, покладені в основу побудови адаптивної системи аграрного 

виробництва, відповідають можливостям наведеної математичної 

конструкції. Вона дозволяє вибрати оптимальні стратегічні рішення 

організаційного, економічного, технологічного й іншого порядку, що 
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становлять основу адаптивних систем, що служать її ядром. Поряд зі 

стратегічними з розрахунків по моделі можна одержати тактичні рішення. 

Параметри тактичних рішень відображають особливості умов виробництва у 

виділених варіантах погодних виходів. 

У розглянутої модельної конструкції є й свої недоліки. Число виходів, 

що може бути відбите в моделі, повинне бути відносно невеликим, не більше 

трьох-п'яти, інакше розрахунки ускладнюються, виникають додаткові 

труднощі у формуванні матриць витрат-випуску. Якщо із цим можна 

миритися при постановці завдань стратегічного планування й управління, то 

при моделюванні адаптивних систем ведення аграрного виробництва цього 

явно недостатньо, оскільки головне, що повинна давати така система,- 

поєднання стратегічних і тактичних рішень не тільки на рік, але й на окремі 

періоди робіт (весняні польові, догляд за посівами, збирання й ін.).  

Поряд з оптимізаційними стохастичними моделями, що відображають 

стратегічні параметри адаптивних систем, доцільно використати імітаційне 

моделювання, що може служити для дезагрегування стратегічних рішень і 

дозволяє включати результати розробки адаптивних систем аграрного 

виробництва в оперативне планування й управління підприємством. 

Погодні умови тут імітуються по днях із застосуванням лічильника 

випадкових чисел, при цьому може бути використана схема ланцюга 

Маркова [137].  

Важлива ланка побудови адаптивних систем ведення аграрного 

виробництва - аналіз погоди, причому акцент повинен робитися на 

закономірностях її динаміки, визначенні ймовірності настання тих або інших 

погодних ситуацій. Виявити загальну картину мінливості погоди можна на 

основі побудови таблиць тепло- і вологозабезпеченості територій, які 

традиційно будуються агрометеорологами й приводяться в довідниках. 

Однак цього мало. Обов'язкова умова моделі адаптивної системи ведення 

господарства, що випливає із самої її суті,- наявність блоку (моделі) 

погодних ситуацій. Таку модель можна будувати за розподілом 
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характеристики тепла й вологи. Звичайно їх динаміка підлегла нормальному 

закону розподілу або добре описується гама-розподілом (наприклад, волога 

за короткий проміжок часу). 

Інший підхід, причому, на наш погляд, найбільше перспективний, 

полягає у виділенні із усього різноманіття погодних умов, що 

характеризують рік, сезон або окремі етапи робіт, кінцевого числа погодних 

виходів, що досить повно описують це різноманіття [314]. 

При виділенні погодних виходів рекомендується керуватися 

наступними засадами: 

- типовість, інакше кажучи, відносно висока ймовірність реалізації 

кожного результату погоди; 

- повнота відбиття всього різноманіття умов і результатів виробництва; 

- розходження технологічних рішень (включаючи й підстрахувальні  

заходи), використовуваних при реалізації погодних виходів; 

- економічна значимість виділених варіантів погодних виходів, 

точніше, істотне розходження економічних результатів виробництва при цих 

варіантах. 

Для прикладу досить простої, але практично значимої типізації 

погодних умов приведемо широко розповсюджене виділення посушливого, 

нормального й вологого років у степових районах країни [14]. Така типізація, 

що дозволяє оцінити ймовірність погодного результату, очікувану 

врожайність, витрати на одиницю продукції, дає досить цікаву інформацію 

для стратегічних й поточних планів. Існують й більше складні підходи до 

виділення типів погодних виходів, причому не тільки річних, але й на сезони 

(весняно-польові роботи, збиральний період і т.д.). 

Важливим питанням є обґрунтування прийомі й способів відбиття 

закономірностей зміни погоди, а точніше, чергування різних погодних 

ситуацій, особливо при побудові адаптивних систем ведення сільського 

господарства із використанням імітаційного моделювання. Розрахунки по 

моделі будуються з урахуванням реалізації випадкових подій у попередній 
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період. Математичний апарат побудови таких моделей обґрунтований досить 

добре [33; 207]. 

Можна використати побудову моделі щоденних опадів у найбільш 

важливі періоди польових робіт на основі ланцюгів Маркова.  

Адаптивна система ведення господарства представляється реально як у 

вигляді комплексу програмних засобів так й у вигляді традиційного опису. 

Те, що основні блоки системи, і насамперед комплекс заходів, що включає 

технологічне й організаційно-економічне маневрування, оформлений у 

вигляді програми, дозволяє по-новому підійти до використання 

рекомендацій, що містяться в адаптивній системі ведення аграрного 

виробництва. Це істотно підвищує практичну значимість систем ведення 

господарства. 

 

2.2. Моделі й методи стратегічного планування й оцінки 

виробничо-господарської  діяльності підприємств тваринництва 

 

Одне з найважливіших економічних завдань управління 

агропромисловим виробництвом - вироблення системи взаємозалежних 

показників, що дозволяють всебічно, з позицій головних цілей, кінцевих 

результатів оцінити діяльність сфер, секторів і виробництв, що входять у 

АПВ. Для аграрних підприємств існують одні показники, для підприємств й 

організацій, що виконують обслуговування й ремонт техніки, - інші, для 

переробних виробництв – треті [28]. У системі агропромислового 

виробництва створений певний технічний потенціал. При цьому ріст 

технічної оснащеності аграрного виробництва не завжди супроводжувався 

адекватним ростом його віддачі. Зростання технічної оснащеності не 

супроводжується посиленням впливу на виробництво економічних методів 

управління, розвитком принципів мотивації працівників. У сучасних умовах 

ріст технічного потенціалу АПВ без поліпшення його використання - 

економічно недоцільний. У цей час постає завдання зростання виходу 
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продукції з одиниці наявних і знову створюваних/введених засобів: 

збільшення площі оранки одним трактором, збору зерна одним комбайном 

або зниження матеріальних, трудових витрат на одиницю 

сільськогосподарської продукції. 

Фактором реновації також є раціональне використання землі, 

підвищення родючості ґрунтів. Безсумнівно, що віддача земельних угідь при 

внесенні різних кількостей мінеральних й органічних добрив і, що 

знаходиться в різних ґрунтово-кліматичних зонах, буде неоднакова. 

Розходження в родючості ґрунтів повинні також ураховуватися при оцінці й 

стратегічному плануванні ресурсного потенціалу АПВ. Поки ж певна частина 

доходів, пов'язаних з одержанням ринкової ренти, не повною мірою 

регулюється державою й стає джерелом надмірних доходів окремих 

підприємств, приватних осіб [352]. Очевидно, цей фактор реновації, 

пов'язаний з використанням земель, впливає на кінцеві показники роботи 

підприємств і повинен враховуватися при стратегічному плануванні ресурсів. 

Завдяки цьому з'являється великий простір для диференціації закупівельних 

цін на сільськогосподарську продукцію й ринкові ціни на машини й 

обладнання.  

Повинна бути створена реальна база для стратегічного планування 

діяльності підприємств і організацій АПВ не від досягнутого рівня, а 

виходячи з ресурсного потенціалу: трудових ресурсів, основних й оборотних 

засобів, землі. Сутність розглянутого підходу до управління 

агропромисловим виробництвом полягає в тому, щоб використати наявний 

ресурсний потенціал головної мети розвитку підприємств й, виходячи із цієї 

мети, побудувати систему показників і кінцевих результатів, що 

забезпечують її досягнення сферами, секторами й підприємствами АПВ. 

АПВ забезпечує ресурсами більше половини роздрібного товарообігу країни. 

Тому від ефективності його роботи значною мірою залежить життєвий рівень 

населення. В основі оцінки ступеня задоволення потреб лежить визначення 

раціональної структури й норм споживання. Рівень досягнення норм 
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споживання (за показниками доступності) по окремих продуктах становить 

усього 70-80% (м'ясо), а по інших - перевищує розумні норми (хліб) [350]. 

Все це свідчить про те, що структура споживання продуктів харчування, не 

говорячи вже про їх якість, далека ще від оптимальної. Хоча за загальним 

рівнем калорійності харчування в нашій країні в середньому відповідає 

міжнародним нормам, у раціоні населення бракує багатьох цінних і 

легкозасвоюваних продуктів, існує значне сезонне коливання споживання 

окремих продуктів, що істотно позначається на нормальній життєдіяльності 

людського організму. Не задовольняє і якість, особливо збережуваність всіх 

живильних речовин, готовність до вживання більшості 

сільськогосподарських продуктів, вузькість пропонованих їх асортиментів і 

т.д. Для її виконання потрібно сконцентрувати матеріальні, трудові, 

фінансові ресурси, економічні важелі на вирішальних напрямках 

інноваційного розвитку - найважливішого фактору росту реновації аграрного 

виробництва.  

Реформи на перший план висувають вимогу збалансованості АПВ, 

тобто одночасне дотримання, узгодження ряду визначальних ресурсних і 

матеріально-фінансових балансів [303]. Вона передбачає забезпечення 

певних пропорцій, співвідношень між окремими сферами. секторами й 

виробництвами АПВ, встановлення чіткої структурної й інвестиційної 

політики, зосередження капітальних інвестицій у «точках росту», що 

визначають його реновацію, у тому числі й тих, які організаційно не входять 

у АПВ. АПВ - складна багатогалузева інтегрована система, що поєднує три 

великих сфери виробництва: галузі промисловості, що поставляють машини, 

обладнання й інші матеріальні ресурси для аграрного виробництва, а також 

галузь послуг сільському господарству; безпосередньо аграрне виробництво; 

заготівельні й переробні підприємства й організації. Між цими сферами й 

усередині них, насамперед, повинна бути досягнута збалансованість, 

пропорційність розвитку. Капітальні інвестиції в першу сферу повинні бути 

спрямовані переважно не на нарощування випуску машин й обсягу 
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надаваних послуг, а на поліпшення їх якості, інвестиційні внески 

безпосередньо в аграрне виробництво повинні бути спрямовані на соціальний 

розвиток, реновацію кадрового потенціалу, більш повне використання 

людського фактору. У сфері переробки значна частина вкладень повинна 

бути спрямована на створення засобів, що забезпечують збереження урожаю 

й доведення його до споживача. На сучасному етапі розвитку АПВ варто 

вибирати ті напрямки інвестування, які дадуть найбільший кінцевий 

результат на рівні національної економіки. Орієнтація на ресурсний підхід у 

стратегічному плануванні з орієнтацією на кінцеві результати не може не 

торкнутися й питання вдосконалювання діяльності організацій, що 

займаються будівництвом на селі. Сьогодні вже не можуть влаштовувати такі 

традиційні об'ємні, кількісні показники, як обсяг освоєних капітальних 

інвестицій або кількість введених об'єктів сільського будівництва. Більшою 

мірою відповідають вимогам часу такі показники, як випуск високоякісної 

продукції зі знову введених об'єктів будівництва, ріст фондовіддачі на знову 

введених об'єктах будівництва й т.д. Удосконалювання оціночних показників 

у цій сфері АПВ надзвичайно актуальне: воно повинне сприяти підвищенню 

ефективності роботи будівельних організацій і величезної маси сезонних 

працівників (рис.2.7). 

У систему показників, що відображають кінцеві господарські 

результати функціонування підприємств АПВ й є загальними для багатьох 

його сфер і секторів, доцільно включити випуск продукції, продуктивність 

праці, урожайність основних культур, вартість виробництва найважливіших 

видів сільськогосподарських продуктів, фондовіддачу й деякі інші 

показники, що характеризують якість росту, інтенсивність розвитку. За 

останні роки склалася певна думка, що зниження фондовіддачі, ріст вартості 

виробництва продукції в аграрному виробництві нібито неминучі. Протягом 

багатьох років не дотримувалося співвідношення між ростом продуктивності 

праці і його оплати. Проте зниження кінцевих узагальнюючих показників 

розвитку підприємств АПВ не можна вважати неминучим. Більше того, 
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процес зміни цих показників повинен бути керованим. 

 
Рис. 2.7. Фактори, що найбільш суттєво впливають на забезпечення 

реновації виробничо-господарської діяльності підприємств 

тваринництва
* 
 

*Згруповано автором на основі джерел [50; 51; 52; 53] 
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Управління передбачає, насамперед, правильне визначення ресурсів, 

своєчасний і раціональний їх розподіл між аграрними підприємствами й 

об'єднаннями (корпораціями), уміле маневрування ними для забезпечення 

високих показників. Недоврахування цього фактору, роз'єднання, 

незбалансований розвиток окремих виробництв, сфер і секторів, 

обслуговуючих підприємств призвело до того, що усередині АПВ й за його 

межами склалися певні диспропорції, що стримують подальший ріст 

ефективності аграрного виробництва. Детальному розгляду основних 

диспропорцій, що склалися в АПВ, присвячений ряд робіт [35;  250; 304; 324]. 

Їх сутність полягає в тому, що віддача різних підприємств, сфер і секторів АПВ 

далеко не пропорційна забезпеченості їх ресурсами. Найбільше це відноситься 

до аграрного виробництва. Так, при забезпеченості основними засобами й 

трудовими ресурсами, що становить понад 70 % від всіх ресурсів АПВ, ця 

сфера виробила в 2016 р. половину всієї продукції АПВ. Навпаки, переробні 

галузі дали 30 % всієї продукції при забезпеченості 9-13% від всіх ресурсів 

АПВ. У галузях промисловості, що постачають АПВ засобами виробництва, 

також склалися певні диспропорції [288].  

Віддача галузей, що провадять мінеральні добрива, засоби хімічного 

захисту рослин, мікробіологічної промисловості, виробництва лікарських 

препаратів для ветеринарії й т.д., значно нижче, ніж могла бути. Грамотна 

інвестиційна політика дозволяє перебороти наявні диспропорції в розвитку 

АПВ як на рівні галузей, так й окремих об'єднань і підприємств. Об'єднання, що 

активно впроваджують нові технології виробництва та методи управління, не 

відчувають дефіцит у ресурсах. Закономірно вважати, що такі зрушення 

повинні відбутися й на інших рівнях управління. 

Орієнтація на високі кінцеві результати неможлива без створення 

міжгалузевої системи стимулювання, використання принципів міжгалузевої 

інтеграції, інших дієвих організаційно-економічних заходів.  

Сільськогосподарські підприємства повинні бути досить гнучкими й 

прогресивними, тобто орієнтовані на інтенсивне використання техніки й інших 
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ресурсів, застосування інноваційних технологій, спиратися на новітній досвід 

ведення господарства, враховувати перспективи розвитку аграрного 

виробництва. Із цього погляду в системі управління підприємствами АПВ 

становлять значний інтерес закономірності розвитку ресурсного потенціалу на 

перспективу й прогнозування росту продуктивності аграрного виробництва. 

Динаміка показників розвитку ресурсного потенціалу підтверджує 

тенденцію деякої стабілізації основних його складових: парку техніки, посівних 

площ, чисельності зайнятих в аграрних підприємствах, як у найближчій, так й у 

стратегічній перспективі. Потенціал сільськогосподарських підприємств буде 

зростати в основному за рахунок інтенсивних факторів: збільшення якості й 

потужності тракторів й інших машин, підвищення ступеня їх агрегатованості й 

комплектації, підвищення кваліфікації кадрів, поліпшення структури посівних 

площ [334]. 

Для більш ефективного і динамічного використання технічного 

потенціалу необхідний пошук і обґрунтування рекомендацій із застосування 

інтенсивних, але ресурсозберігаючих і безвідхідних технологій, нових джерел 

енергії, створення ресурсозберігаючих сортів рослин, комбікормів, різних 

добавок і замінників, розробку машин і технологій, що забезпечують досить 

високу однорідність і чистоту сільськогосподарських продуктів.  

Виробничий потенціал виробничих об'єднань підприємств АПВ являє 

собою суму умовно вартісних оцінок землі (визначену за вартістю кінцевого 

продукту переробки, виробленого з сировинного ресурсу конкретної земельної 

площі), основних засобів й оборотних коштів (визначену за балансовою 

вартістю необоротного й оборотного капіталу, задіяного у виробництві 

конкретного сировинного ресурсу, та необоротного й оборотного капіталу, 

задіяного у переробці цього сировинного ресурсу), а також продуктивно діючої 

робочої сили (річний фонд заробітної плати працюючих у конкретному 

об'єднанні). 

Безпосередньо в практиці стратегічного планування розвитку 

виробництва в підприємствах АПВ доцільно скористатися таким методом 
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розрахунку абсолютного виробничого потенціалу, який випливає з 

вищесказаного й дає змогу врахувати ступінь участі й місце кожної з 

виробничих одиниць або окремих їх елементів у процесі виробництва кінцевого 

продукту на конкретній території. Модель, яка пропонується для розрахунку 

потенціалу, має такий вигляд:  
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Представлена модель є сумою перерахованих раніше елементів 

виробництва: землі (З), основних засобів й обігових коштів (ОЗ+ОК) і видів 

праці (П) праці всіх сфер і-го підприємства/об'єднання, що входить до складу 

АПВ буд-якого ієрархічного рівня й спеціалізується на виробництві j-го 

кінцевого продукту. Природно, що всі елементи знаходяться у вартісному 

вимірі, що дає змогу додержуватись і враховувати закон вартості, при цьому 

також відпадає необхідність вдаватися до будь-яких інших штучних методів і 

прийомів його оцінки. Щодо конкретного продуктового підкомплексу умовна 

вартісна оцінка землі (З)  на якій вирощується конкретна сировина для і-го 

продуктового підкомплексу, може бути визначена як добуток ціни одиниці 

кінцевого продукту переробки на сумарний обсяг виробництва даного продукту 

підкомплексу. 

Далі визначається вартість основного й оборотного капіталу ланок і-го 

об’єднання. Методи розрахунку в сферах й секторах аграрного виробництва 

можуть бути різними. Вартість основних засобів й оборотних коштів можна 

встановити або спеціальним обстеженням фондозабезпеченості (за 

документами первинного обліку), або ж розрахунковим шляхом на основі 

даних річної звітності аграрних підприємств. 

Зокрема, вартість основних засобів, які беруть участь у виробництві 

конкретного сировинного ресурсу, розраховується за питомою вагою 

амортизаційних відрахувань, нарахованих на даний сировинний ресурс, до їх 

загального обсягу по відповідних галузях аграрного виробництва; а вартість 
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оборотних засобів - по статтях калькуляції сировинного ресурсу. 

Вартісну оцінку засобів виробництва, які беруть участь у створенні 

необхідних продуктів у переробних секторах АПВ, можна встановити на основі 

даних про наявність і рух необоротних активів з річних звітів відповідних 

промислових підприємств. З річного звіту промислового підприємства 

(м'ясокомбінатів, консервних заводів і т.д.) беруться й дані про використання за 

рік оборотних засобів по всіх елементах витрат на переробку вихідної 

сировини. Сума названих показників за сільськогосподарською і промисловою 

сферами і-го продуктового сектору (під комплексу) і дасть розрахункову 

вартісну оцінку основних засобів й обігових коштів (ОЗ+ОК). 

Вартісна оцінка робочої сили (П) також визначається на основі 

відповідних даних статистичної звітності. З річного звіту аграрних підприємств 

беруться дані про пряму оплату праці працівників. Аналогічні показники 

збираються із річних звітів про діяльність переробних підприємств, які входять 

до складу відповідного об’єднання. 

Розрахований за вищевикладеною методикою сумарний виробничий 

потенціал характеризує продуктивну можливість усього об'єднання, але, на 

жаль, не дає змоги визначити ресурсозабезпеченість одиниці земельної площі, 

яка є субстанцією виробництва будь-якої вихідної сировини аграрного 

походження. 

Щоб одержати необхідний показник, весь виробничий потенціал 

доцільно розділити на сумарну площу вирощування сировинного ресурсу Sі: 
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Такий підхід дає змогу розрахувати виробничий потенціал і-го 

продуктового під комплексу (сектору), який припадає на гектар посіву тієї чи 

іншої культури. Проте не менш важливо знати, яка ж кількість виробничого 

потенціалу бере участь у виробництві одиниці кінцевої продукції кпі. Подібний 
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показник можна визначити, поділивши сумарний виробничий потенціал на 

загальний обсяг кінцевого продукту (КПі) цього підкомплексу: 

 

 продукції кінцевої одиниці овиробнцитв на ратресурсовит
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Порівняння потенціалу, який припадає на одиницю земельної площі й на 

одиницю кінцевої продукції, допомагає виявити закономірності переходу 

кількості в якість, визначити взаємозв'язок і залежність між продуктивними 

можливостями потенціалу й виробництвами продукції на конкретній території. 

Подібний аналіз є необхідною умовою, оскільки він сприяє підвищенню 

достовірності стратегічного планування й прогнозування виробництва як 

сировини, так і кінцевої продукції. 

При єдиній функціональній спрямованості конкретного продуктового під 

комплексу (сектору) елементи потенціалу будь-якого ієрархічного рівня 

помітно не варіюватимуться і будуть приблизно однаковими. Ця обставина 

дасть змогу шляхом порівняння основних елементів виявити різницю у 

використанні його продуктивних можливостей у процесі виробництва 

кінцевого продукту. При помітних змінах у структурі потенціалу як у часі, так і 

просторі завжди можна проаналізувати сформовану ситуацію, а це дуже 

важливо при характеристиці переважаючих тенденцій у його розвитку. 

Важливим напрямом практичного використання показників виробничого 

потенціалу є здійснення об'єктивної оцінки досягнутого рівня ефективності 

виробництва й виявлення резервів її дальшого підвищення. Ефективність 

використання виробничого потенціалу можна визначити за формулою:  

jjjj

ij

ЗПОКОЗ

ЗЕ
Евп


  ,                                      (2.8) 

де: ЗЕij – обсяг загального ефекту і-го виду по j-му підприємству. З усіх 

видів такого ефекту найбільш доцільним є використання кінцевої або валової 

продукції; 
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ОЗj та ОКj – вартість відповідно основних засобів та обігових коштів; 

Пj – вартість трудових ресурсів; 

Зj – грошова оцінка земельних ресурсів j-го підприємства.    

Цей показник має чітку інтерпретацію, конкретний економічний зміст і 

порівнянність у динаміці, що особливо важливо для аналізу ефективності 

виробництва. Актуальність цієї проблеми посилюється тим, що значне 

зростання виробничого потенціалу в аграрних підприємствах не завжди 

супроводжується відповідним приростом валової й кінцевої продукції. Це 

призводить до зниження ефективності його використання та погіршення 

економічного стану підприємств. У цьому зв'язку дуже важливо здійснити 

факторний аналіз виходу валової продукції з одиниці земельної площі з 

урахуванням впливу на її обсяг таких факторів, як розмір виробничого 

потенціалу, досягнутий рівень ефективності його використання, а також 

ефективність використання додаткових вкладень у збільшення розміру 

виробничого потенціалу. Поставленої мети можна досягти за допомогою 

формули: 
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де: ВПр1 і ВПр0 – валова продукція у розрахунку на 1 га угідь у звітному 

й базисному періодах; 

ВПп1 і ВПп0 – питомий вирорбничий потенціал, що припадає на 1 га угідь 

відповідно у звітному й базисному періодах; 

Е1 і ВПп0 – узагальнюючий показник ефективнсоті використання 

виробничого потенціалу у звітному й базисному періодах; 

Перша складова формули (ΔВПп/ВПп0) вказує на зміну темпу приросту 

валової продукції від темпу приросту виробничого потенціалу, друга – від 

темпу приросту (зменшення) ефективності його використання і третя – від 
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відносної зміни ефективності додаткових вкладень у збільшення розміру 

виробничого потенціалу. 

Одним з важливих напрямів використання показників виробничого 

потенціалу є здійснення об’єктивної оцінки результатів господарської 

діяльності підприємств на основі даних про ефективність його функціонування. 

Така оцінка досягається за умови, коли вона здійснюватиметься з урахуванням 

розміру виробничого потенціалу – об'єктивного фактору, що істотно впливає на 

досягнутий рівень ресурсовіддачі. Ця вимога реалізується завдяки 

використанню тих же коефіцієнтів диференціації, які можуть бути розраховані 

на основі масових даних про залежність узагальнюючого показника 

ефективності використання виробничого потенціалу від його розміру. 

За допомогою цих коефіцієнтів коригується фактично досягнутий рівень 

ефективності використання виробничого потенціалу й на основі одержаних 

даних здійснюється об'єктивна оцінка результатів господарської діяльності  

підприємств та регіонів. 

Послідовність у розрахунках така. Спочатку по кожному підприємству і у 

цілому по об’єднанню або району розраховують фактичний узагальнюючий 

показник ефективності використання виробничого потенціалу (Еj). Далі 

визначають його розрахункове значення (Е
r
) шляхом ділення Еj, на визначений 

для даного підприємства коефіцієнт диференціації, що враховує розмір його 

виробничого потенціалу. 

Дані про об'єктивну оцінку результатів господарської діяльності можна 

використати й для аналізу з метою визначення додаткового приросту або втрат 

валової продукції з гектару сільськогосподарських угідь, обумовлених 

організаційним фактором, тобто завдяки кращому (гіршому) використанню 

виробничого потенціалу порівняно з його середнім рівнем використання (по 

групі підприємств, об’єднанню, району, регіону тощо). Розрахунок 

здійснюється за формулою: 
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де: E  - середнє по групі підприємств (об’єднанню, району та ін.) значення 

узагальнюючого показника. Якщо одержаний результат має від'ємний знак, то 

це свідчить про допущені втрати у виробництві валової продукції з одиниці 

площі, а якщо позитивний - то про додатковий її приріст, який здобуто завдяки 

раціональнішому використанню виробничого потенціалу. 

Ефективне дослідження будь-якого господарського об'єкта можливе лише 

на основі добре продуманої теоретичної концепції, яка випливає з ринкових 

економічних законів. Спроба обмежитись раніш визначеним рівнем 

розробленості конкретної проблеми неминуче призводить до відставання теорії 

від практики, до втрати нею необхідного прикладного значення. Це повною 

мірою стосується й проблеми оцінки виробничого потенціалу 

агропромислового виробництва, раціональне використання якого є однією з 

основних умов підвищення ефективності національної економіки. 

Необхідно вдосконалювати організацію вирощування й відгодівлі худоби 

й птиці, розвивати внутрігосподарську й міжгосподарську спеціалізацію, 

впроваджувати інтенсивні методи й інноваційні технології виробництва м'яса та 

іншої продукції. Зростання кінцевих результатів передбачене при істотному 

зменшенні приростів найважливіших ресурсів, у зв'язку з чим зростає значення 

вирішення такого важливого завдання, як перетворення економії в основне 

джерело задоволення додаткової потреби в кормах, паливі, електроенергії та 

інших ресурсах. 

У зв'язку з цим, на нашу думку, у необхідний кількісний аналіз 

ресурсоємності продукції, вдосконалення обліку й контролю найважливіших 

напрямів ресурсозбереження в галузях агропромислових об'єднань і 

підприємств. Особливо гостро постає проблема вимірювання ефективності 

агропромислового виробництва на міжгалузевому рівні. Це зумовлене тим, що 

ефективність агропромислового виробництва в цілому залежить не тільки від 

сумарного впливу кожної підгалузі на кінцеві результати, але й від їх 

взаємозумовленості й збалансованості. 

Ресурсоємність продукції взаємозв'язаних галузей АПВ слід аналізувати 
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за допомогою матеріальних міжгалузевих балансів, модифікованих стосовно 

даного комплексу і його мікрорівня - окремого агропромислового 

підприємства. Методика дослідження за допомогою міжгалузевих балансів 

багатомірного об'єкта, яким є агропромислове підприємство, полягає в тому, 

що кожний його підрозділ розглядається у двоїстому аспекті: як виробник 

певного виду продукції і як споживач різних ресурсів, необхідних для 

забезпечення технологічного процесу. Характерною особливістю відкритої 

моделі балансу є те, що всі ресурси й продукти поділяються на дві групи 

залежно від того, відтворюються вони на даному підприємстві чи надходять зі 

сторони. Балансовий метод передбачає поєднання характерних ознак виходу 

продукції та її використання, включаючи затрати на виробництво. 

Шахматна таблиця міжгалузевого балансу є інструментом наочного 

вираження ідеї взаємозалежності потоків продукції та ресурсів підрозділів 

агропромислових формувань. Така таблиця стосовно до агропромислового 

підприємства складається з двох основних частин. Економічний зміст 

інформації, закладений у балансі, полягає в тому, що вона відображає 

матеріальні потоки продукції, виробленої підрозділами (галузями) всередині 

виробничої системи. 

Основні залежності балансу продукції досить повно проаналізовані в 

економічній літературі [19; 74; 168] й зводяться до двох систем рівнянь. Якщо 

екзогенно заданий обсяг валової продукції, то обсяги можливої її реалізації 

визначаються за формулою: 

Ор = Вп – З*Вп,                                              (2.11) 

де: Ор – обсяг реалізованої продукції; 

З – матриця коефіцієнтів прямих витрат; 

Вп – вектор виходу продукції. 

Добуток матриці прямих витрат на вектор виходу продукції, при 

дотриманні правил матричної алгебри, дає обсяг внутрішнього споживання 

продукції, а сума витрат продукції та обсягів її реалізації – валове виробництво 

продукції по видах.  
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Якщо задається обсяг реалізованої продукції (відповідно до попиту), то 

необхідні обсяги виробництва відповідно попиту по підрозділах легко 

розраховуються за формулою: 

Вп= (Х – З)
-1

*Ор,                                                (2.12) 

де Х – одинична діагональна матриця. 

Збалансованість ресурсів, що надходять з сторони, при стратегічному 

плануванні виявляється шляхом аналізу показників прямої ресурсоємності (Рє). 

Їх розрахунок у промисловому тваринництві не становить труднощів, оскільки 

аналітичний облік ведеться за технологічними групами поголів'я та іншими 

підрозділами основного й допоміжного виробництв.  

Разом із тим у підприємствах тваринництва є великі невикористані 

резерви підвищення ефективності наявного ресурсного потенціалу, особливо 

щодо оборотних коштів, матеріальних і фінансових ресурсів. Істотно зросла 

енергоємність продукції.  

У результаті недостатньої збалансованості окремих технологічних 

процесів, у тому числі співвідношень між обсягами виробництва молодняку, 

можливостями вирощування й переробки тварин на м'ясо в забійних цінах, 

підприємства зазнають великих втрат.  

Значна частина недоліків у роботі підприємств тваринництва може бути 

усунута без додаткових капітальних вкладень шляхом більш збалансованої 

організації виробництва, підвищення рівня стратегічного планування й 

управління, поліпшення обліку й контролю технологічних процесів, організації 

виробництва, економічної та фінансової роботи. Велику роль може відіграти 

мотивація працівників щодо підвищення ефективності виробництва, більш 

раціональну організацію його забезпечення, формування запасів.  

Одним з центральних моментів економічної роботи є управління 

процесом формування ресурсоємності й повної собівартості продукції [148]. 

Воно передбачає такий мотиваційний вплив на працівників підрозділів, а також 

адміністративні заходи, які виводили б всю систему до найбільшого кінцевого 

ефекту. 
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Сьогодні планування роботи підприємств та їх підрозділів базується на 

концепції збільшення виробництва валової продукції кожної тваринницької 

підгалузі, кожного підрозділу при мінімізації рівня витрат у розрахунку на 

одиницю продукції. Проте мінімізація споживання продукції, робіт і послуг в 

основній галузі передбачає скорочення їх виробництва в підсобних й 

обслуговуючих галузях, що веде до зниження їх результативності. 

Суперечливість цілей можна усунути тільки на основі компромісного 

вирішення питання, тобто оптимізації системи в цілому. 

Питання про можливість застосування принципу мінімізації витрат по 

відношенню до зовнішнього ресурсу, що надходить зі сторони, також не може 

трактуватися однозначно.  

Локальний економічний ефект не завжди забезпечує кінцевий результат 

інтегрованого виробництва. У тваринництві істотне значення має дотримання 

пропорцій між дорослим поголів'ям і молодняком, яку забезпечує відтворення 

основного стада. Порушення будь-якої ланки неодмінно позначиться на всій 

системі, змінюючи кількісні та якісні показники ефективності виробництва, на 

кінцевих результатах роботи. 

Для оцінки ефективності впровадження нових порід, технологій 

утримання й годівлі, мікроклімату в приміщеннях та інших факторів 

виробництва доцільно використовувати показник повної ресурсоємності 

продукції. На відміну від прямої ресурсоємності цей показник характеризує 

обсяг споживаних ресурсів в усіх підрозділах агропромислового виробництва 

на одиницю кінцевої (реалізованої) продукції. Доцільність застосування 

показника повної ресурсоємності випливає з особливостей агропромислового 

виробництва у тваринництві, де границя між проміжною й кінцевою 

продукцією є досить рухомою й залежить не тільки від структури виробництва, 

але й від внутрігалузевої спеціалізації. 

У методичному відношенні розрахунок повної ресурсоємності продукції 

не становить труднощів, оскільки легко формалізується з використанням 

балансового методу. Відображений у матеріальному балансі рух виробленої 
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продукції є моделлю руху вартості, що міститься в засобах і предметах праці, 

які споживаються й беруть участь у виробництві: 

Кр = 31*Рє*(Х – З) 
–1

,                                      (2.13) 

де: Кр – коефіцієнт повної ресурсоємності кінцевої продукції; 

31*Рє- коефіцієнти прямих витрат; 

(Х – З) 
–1

 – матричний мултиплікатор, що дозволяє вирішити завдання 

найбільш економічним шляхом.   

Рівень економічної обґрунтованості нормативної (запланованої) 

ресурсоємності на конкретному підприємстві може істотно відрізнятися від 

досягнутих показників ефективності виробництва в цілому по галузі. Тому не 

виключається функціонування галузевих і регіональних нормативів. Крім того, 

ферми можуть диференціювати їх стосовно до конкретних умов роботи 

підрозділів і галузей господарства. Управління процесом споживання ресурсів 

при цьому досягається за допомогою оперативного обліку й контролю 

відхилень фактичної ресурсоємності від нормативів. Наявність істотних 

відхилень вимагає аналізу причин і прийняття управлінських рішень. 

Технічними засобами реалізації цих рішень можуть бути: системний 

нормативний облік витрат на виробництво, маркетинг, різноманітні форма 

контролю та ін. 

Іншим важливим вузловим питанням підвищення ефективності 

використання виробничого потенціалу ферм є питання управління оборотними 

засобами з урахуванням їх рівня, структури, розміщення й джерел 

фінансування. Проблема полягає в тому, щоб поглибити економічне 

обґрунтування планованих запасів на основі більш тісного ув'язування їх рівня 

з рівнем і структурою виробничого споживання, повніше використовувати 

тимчасово вільні фінансові ресурси підприємств на покриття нормативів, 

чіткіше планувати частки кредитних ресурсів у фінансуванні виробничих 

потреб тваринницьких підприємств. 

Суть проблеми випливає з суперечливого характеру функціонування 

виробничих запасів і фінансових джерел їх покриття. Частина авторів [34; 223; 
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338] підтримує точку зору практичних працівників, згідно з якою запасами 

виробництва й оборотними коштами необхідно управляти виходячи з концепції 

їх мінімізації. Альтернативний підхід полягає в тому, що запаси й, отже, 

фінансові ресурси їх покриття не можуть бути мінімальними при 

безперебійному ході виробничого процесу, особливо щодо страхових і 

сезонних потреб агропромислового виробництва. Об'єктивно існують 

аргументи на користь обох точок зору. 

Необхідність створення запасів зумовлена дискретним характером 

формування матеріальних ресурсів при безперервному споживанні їх на всіх 

стадіях технологічного процесу промислового тваринництва. При цьому 

особливістю запасів продукції та поголів'я власного виробництва є те, що їх 

формування не пов'язане з процесом товарного обміну й товарно-грошових 

відносин, втім потребує витрат на їх відтворення. Існує часовий лаг 

(відставання, затримки) між виробництвом м'яса, ремонтним молодняком та їх 

потребою у виробничому процесі для одержання кінцевої продукції. 

На відміну від власних відтворюваних ресурсів запаси продукції, що 

надходять зі сторони, залежать від обсягів виробництва й споживання, 

періодичності поставок. 

Необхідність мінімізації запасів пов'язана із зростанням витрат на 

утримання поголів'я, зберігання продукції; втрат кількісного і якісного 

характеру; капітальних інвестицій на будівництво приміщень; з упущеною 

вигодою від уповільнення оборотності оборотних коштів; із заморожуванням 

ресурсів та із іншими факторами. 

На відміну від порядку планування запасів і власних оборотних коштів за 

мінімально досягнутим рівнем, пропонований підхід до їх планування 

передбачає балансове обґрунтування цих параметрів виробничої діяльності. 

Передбачається, що економіка тваринницьких підприємств у цілому потребує 

запасу певного ресурсу, рівного кількості цього ресурсу, яка використовується 

в системі за одиницю часу (день, тиждень, місяць), помноженій на період 

зберігання (число днів, тижнів, місяців). Інакше кажучи, якщо затрати ресурсів 
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на виробництво продукції за рік визначаються векторами (З*Вп, Рє*Вп). а 

період зберігання їх запасів становить t днів, то поточний запас дорівнює: 

Зп = Кз* З*Вп,                                              (2.14) 

де: Зп – вектор запасів; 

Кз – коефіцієнти запасу, розраховані шляхом ділення числа днів 

зберігання t на число днів у календарному періоді Т (виражається у формі 

діагональної матриці); 

З – коефіцієнти прямої ресурсоємності продукції; 

Вп – валовий вихід продукції тваринництва. 

Значним резервом збільшення виробництва продукції тваринництва є 

скорочення строків відгодівлі при дотриманні вагових кондицій тварин.  

Розрахунок норми запасу на кінцеву продукцію по молодняку й 

дорослому поголів'ю, як і по інших видах ресурсів власного відтворення, 

здійснюється за формулою: 

Зп = Кз* З (Х – З)
-1

 * Ор,                                     (2.15) 

Ресурсоємність кінцевої продукції за рахунок потреби створення запасів 

зростає.  

Іншим важливим об'єктом планування є ресурси, характерною 

особливістю яких є зовнішнє джерело формування по відношенню до галузей, 

включених в аналізовану модель. Зокрема, для промислового тваринництва 

найбільш істотними є питання нормування запасів кормових ресурсів, палива, 

запасних частин і ремонтних матеріалів. 

Запаси доцільно розмежовувати на поточні, страхові, транспортні. При 

цьому поточний запас повністю залежить від величини інтервалу між 

черговими поставками, страховий - від випадкової затримки чергових поставок 

і транспортний - від часу, необхідного для обробки вантажів, що надходять. 

Норми зберігання запасів продукції та ресурсів, що є зовнішніми, 

рекомендується встановлювати виходячи з конкретних умов постачання. 

Розрахунок нормативу оборотних коштів по запасах продукції та 

ресурсів, що надходять з сторони, при екзогенно заданих обсягах реалізації 
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може бути розрахований за формулою: 

ЦЗп = ЦКз* Рє (Х – З)
-1

* Ор,                          (2.16) 

Якщо припустити, що запаси в кожному підрозділі системи є 

пропорційними інтенсивності використання в них продукції, а перехід від 

ресурсоємності (Рє) до вартості запасів за нормативом (ЦЗп) відбувається за 

допомогою вектору цін (Ц) на продукцію, що надходити з сторони. 

Норматив оборотних коштів, необхідний для покриття норм запасу, 

повинен бути не мінімальним в абсолютному значенні за звітними даними 

минулого року, а мінімальним з урахуванням інтенсивності виробничого 

споживання й терміну зберігання запасу. При цьому продукція й поголів'я 

власного відтворення не підлягають мінімізації у зв'язку з рухомістю границі 

між проміжним і кінцевим продуктом між запасом і реалізовуваною частиною 

кінцевої продукції. Продукція власного виробництва є базисом для розрахунку 

ресурсоємності продукції, що надходить з сторони. 

Використання економіко-математичного балансового моделювання 

дозволить не тільки поглибити економічне обґрунтування виробничо-

фінансових планів підприємств тваринництва, економічний аналіз 

міжгалузевих зв'язків, але й підійти до вирішення проблеми оптимізації 

виробництва й виробничих запасів. 

 

2.3. Методичний інструментарій оцінки інноваційного розвитку 

підприємств тваринництва 

 

Для прискореного й стійкого розвитку тваринництва необхідна його 

реновація та інтенсифікація, насамперед істотне підвищення продуктивності 

худоби на основі зміцнення кормової бази, реалізації досягнень генетики й 

селекції, нових біологічних методів якісного поліпшення стада, більш 

досконалих систем утримання тварин. Саме продуктивність виступає тим 

підсумовуючим показником, що характеризує розвиток галузі [6]. 

Інтенсифікація тваринництва проявляється насамперед у підвищенні 
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продуктивності корів до економічно найбільш доцільної в конкретних умовах 

величини. Вона може збігатися, а може бути й менше фактичної межі 

продуктивності, властивої даному поголів'ю тварин. Коли цей показник 

досягнутий, інтенсифікація буде виражатися й у рості щільності поголів'я при 

збереженні його продуктивності. 

У молочному скотарстві країни було створений значний виробничий 

потенціал. Сформовано стадо тварин з високим генетичним потенціалом, що 

дозволяє одержувати 5-6 тис. кг молока від корови [180]. Його раціональне 

використання при мінімальних грошово-матеріальних витратах належить до 

найважливіших напрямків інтенсифікації виробництва молока й м'яса. Завдання 

реновації полягає не в тому, щоб безупинно розширювати виробничі 

потужності, а в тому, щоб раціонально використати створені, реалізувати 

наявний генетичний потенціал продуктивності тварин. 

Але генетичний потенціал продуктивності не може бути реалізований і 

додаткові витрати на його підвищення не окупляться, поки не будуть створені 

необхідні умови годівлі й утримання основного стада, вирощування 

ремонтного молодняку. Для підвищення продуктивності корів потрібні висока 

культура виробництва, добре поставлена селекційно-племінна робота, достатня 

й повноцінна годівля тварин [182]. 

Тільки оптимальне поєднання всіх факторів інтенсивного виробництва, 

комплексне їх використання дозволять у найкоротший термін і найбільш повно 

використати наявні виробничі можливості галузі. Щоб виявити закономірності 

розвитку такого складного процесу, як інтенсифікація молочного скотарства, 

необхідно вивчати матеріали статистичної, бухгалтерської й зоотехнічної 

звітності по підприємствах [224].  

Ріст всіх грошових вкладень на корову в рік відображає збільшення 

витрат виробництва. Розмір амортизаційних відрахувань у розрахунку на 

корову в цілому по підприємствах істотно не змінюється. Цей показник може 

побічно характеризувати фондозабезпеченість галузі. Отже, забезпеченість 

основними засобами тваринництва не впливає на підвищення продуктивності 
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корів. Зі збільшенням продуктивності корів по групах підприємств собівартість 

1 ц молока має тенденцію до зниження. Аналіз виробництва молока по групах 

підприємств Одеської області також підтверджує, що продуктивність корів й 

ефективність виробництва вище там, де воно ведеться на більш інтенсивній 

основі. Більш висока інтенсивність молочного скотарства й ефективність 

виробництва молока визначається й таким найважливішим фактором, як 

племінна робота. Спостерігається тісний зв'язок між підвищенням породності й 

класності, а також частки корів у стаді запліднених биками-покращувачами, і 

ростом їх продуктивності [106]. 

В сучасних умовах розвитку молочного й м'ясного скотарства 

визначальним показником інтенсифікації галузі вже не може служити вартість 

основних виробничих засобів (будівель, споруд, засоби механізації й т.д.) на 

корову або умовну голову худоби. Таким показником, що поєднує в собі стан 

племінної роботи з породою, кормової бази, умов утримання й експлуатації 

тварин, стає їх продуктивність. Чим вище генетичний потенціал корів, чим 

більше відповідають йому рівень і повноцінність годівлі й умови утримання, 

тим вище економічна ефективність виробництва [194; 237].  

Породні якості, а головне більш висока інтенсивність виробництва в 

молочному скотарстві підприємств, що розводять чорно-рябу худобу: класність 

корів, частка тварин запліднених покращувачами, витрата кормів на корову – 

забезпечили й більше високу в порівнянні з господарствами, де розводять 

худобу інших порід (наприклад, червону степову), ефективність виробництва. 

Великий вплив на економічну ефективність виробництва молока робить 

відтворення стада, використання його племінних ресурсів. 

З ростом продуктивності корів погіршується їх запліднюваність, що 

знаходить своє вираження в більш низькій питомій вазі запліднених корів 

стосовно їх наявності на початок року, але завдяки переміщенню отелень на 

наступний після останнього рік вихід теляти на 100 корів практично не 

знижується [199]. У підприємствах із більш високою продуктивністю корів 

підвищується й частка вибуття корів, а отже, інтенсивність ремонту стада при 
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стабільному поголів'ї, знижуються тривалість використання корів і середній вік 

корів в стаді. 

Численними дослідженнями й зоотехнічною практикою встановлено, що 

тривалість використання корів до певного віку (6-7-я лактація) позитивно 

корелює із продуктивністю [258; 287; 304]. Це вірно для конкретної тварини. З 

ростом удою середній вік корів по стаді знижується. Це зумовлюється 

підвищеною інтенсивністю ремонту високопродуктивних стад і відбором для їх 

комплектування кращих тварин. 

За даними багатьох учених [61; 135; 345], з підвищенням продуктивності 

корів подовжується сервіс-період, знижується вихід телят на 100 корів. 

Позначаються краща племінна робота, більш висока культура ведення галузі, 

тобто фактори, які багато в чому визначають інтенсивність виробництва. 

Інтенсивність молочного скотарства, селекційно-племінна робота зі 

стадом, умови годівлі тварин дуже впливають не тільки на молочну 

продуктивність корів, але й на такий консервативний показник, як жирність 

молока, а отже, на економічну ефективність виробництва. Загальноприйнято 

вважати, що з підвищенням удоїв у корів знижується жирність молока. 

Більшість авторів [23; 70; 179] вказує на негативну кореляцію між цими двома 

показниками.  

У підприємствах із високою молочною продуктивністю корів повинна 

вестися селекція не тільки по удоях, але й по жирності молока. Для запліднення 

корів основного поголів'я більш широко, ніж у низькопродуктивних стадах, 

необхідно використовувати високоцінних за генотипом биків-плідників, 

визнаних покращувачами по обох ознаках молочної продуктивності - надою та 

жирності молока.  

Дослідження, виконані у підприємствах Одеської області, що розводять 

молочну худобу основних порід, виявили, що між показниками, що 

характеризують фактори інтенсифікації виробництва молока, і продуктивністю 

корів існує чітко виражена залежність. У підприємствах, де краща 

забезпеченість кормами й краще ведеться племінна робота, вище й 
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продуктивність корів, показники відтворення стада, а також виробничо-

економічні результати. Зі збільшенням продуктивності тварин росте 

продуктивність праці, знижується собівартість 1 ц молока й приросту, інші 

витрати на одиницю продукції. Все це позитивно впливає на економіку 

виробництва в молочному скотарстві. Завдяки більш високому рівню ведення 

галузі, у тому числі й селекційно-племінної роботи, зі збільшенням надоїв не 

проявляється негативний кореляційний взаємозв'язок між продуктивністю й 

жирністю молока, а також відтворною здатністю корів. Таким чином, на 

сучасному етапі розвитку молочного скотарства ріст продуктивності корів на 

основі інтенсивних факторів стає основним джерелом підвищення ефективності 

галузі. 

Система оцінки повинна включати показники, що характеризують 

інтенсивність виробництва (напруженість функціонування) і ефективність 

реновації. Критерієм оцінки інтенсивності виробництва виступає ступінь (міра) 

його відповідності новітнім досягненням науки. Чим більше виражена ця 

відповідність, чим своєчасніше й послідовніше відбувається реновація 

виробництва, тим вище рівень інтенсивності. Для кількісного виміру може бути 

використаний коефіцієнт випередження, обчислювальний співвідношенням 

середньорічних темпів росту продукції й витрат: 

в

пр

он
Т

Т
К  ,                                                          (2.17) 

де: Тпр – середньорічний темп росту валової продукції, %; 

 Тв – середньорічний темп росту сукупних витрат, %. 

Коефіцієнт відображає єдність витрат і корисного ефекту, що міститься в 

них. 

Критерієм оцінки ефективності реновації й інтенсифікації виступає 

зростання виробництва продукції за умови зниження сукупних витрат на її 

одиницю. Для факторного аналізу служить та ж система показників, що й для 

визначення ефективності виробництва. Слід акцентувати увагу насамперед на 

групі показників, що характеризують ефективність використання біологічного 
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фактору, куди включені продуктивність худоби й витрати кормів на одиницю 

продукції, відтворення поголів'я, його щільність, виробництво продукції на 1 м
2
 

виробничій площі. 

Поряд із цим необхідна й інтегральна оцінка ефективності використання 

тварин на основі загальнобіологічного поняття біологічної продуктивності. Як 

відомо, її величина визначається як генетичним потенціалом, так і щільністю 

поголів'я в одиниці життєвого простору. Мірою біологічної продуктивності 

(або біологічного потенціалу) служить вихід продукції на одиницю площі. 

Такий показник – вихід продукції з 1м
2
 виробничої площі – може 

застосовуватися, наприклад, у вівчарстві, але особливого значення йому поки 

не надається. Але саме головне - у ньому не розкривається повнота реалізації 

генетично обумовленої продуктивності й оптимальної щільності поголів'я. Для 

цих цілей може бути запропонований коефіцієнт, що характеризується 

добутком середньорічного індексу освоєння генетичного потенціалу й 

середньорічного індексу освоєння нормативної щільності поголів'я: 

нпгпбп ІІК * ,                                                (2.18) 

де: гпІ  – середньорічний індекс освоєння генетичного потенціалу 

продуктивності;  

Інп – середньорічний індекс освоєння нормативного навантаження 

поголів'я. 

Показники щільності тварин на 100 га обчислюють як співвідношення 

чисельності певного виду тварин на кінець звітного року до відповідної площі 

на початок звітного року та множенням знайдених величин на 100. Показники 

щільності визначаються: 

- за поголів'ям великої рогатої худоби, овець та кіз – на 100 га 

сільськогосподарських угідь; 

- за поголів'ям свиней – на 100 га ріллі; 

- за поголів'ям птиці – на 100 га площі, з якої зібрано зернові культури. 

Критерієм генетичного потенціалу в скотарстві може служити паспортна 

продуктивність кросів [77]. За норматив щільності поголів'я доцільно приймати 
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показники кращих підприємств. Причому через відсутність бухгалтерського й 

статистичного обліку зміни площ при розвитку виробництва доцільно 

здійснювати розрахунок навантаження поголів'я на кожні 100 грн. основних 

засобів тваринництва.  

З показників, що характеризують ефективність виробництва, 

першочергова увага повинна приділятися (з урахуванням витрат, що 

розподіляються побічно) її матеріалоємності й собівартості, продуктивності 

праці, рентабельності, обсягам прибутку, показникам відтворення не обігових 

активів й їх ефективності. Важливо підкреслити зростаючу роль натуральних 

показників, особливо для оцінки матеріаловіддачі й економії найважливіших 

ресурсів (паливо, електроенергія, вода), споживчих властивостей продукції. 

Для інтегральної оцінки ефективності виробництва варто прийняти вихід 

валової продукції на 1 грн. сукупних витрат, ефективності реновації й 

інтенсифікації - коефіцієнт Ке, характеризований добутком середньорічного 

індексу росту валової продукції на 1 грн. сукупних витрат і середньорічного 

індексу освоєння нормативного рівня цього показника: 

невеве ІІК *  ,                                                      (2.19) 

де: евІ  – середньорічний індекс росту ефективності виробництва;  

нвеІ  – середньорічний індекс освоєння нормативної ефективності 

виробництва. 

Таким чином, якщо коефіцієнт випередження характеризує лише загальну 

спрямованість розвитку виробництва, його тип (інтенсивний або екстенсивний), 

то коефіцієнт ефективності реновації та інтенсифікації - рівень економічного 

росту по його темпах й абсолютній величині.  

Системний (діагностичний) аналіз розглядає розвиток агросфери в певній 

послідовності: за економічною ефективністю, витратами виробничих ресурсів й 

їх результативністю. Методика аналізу дозволяє поетапно досліджувати всі 

стадії виробництва, зберігання, транспортування й реалізації 

сільськогосподарської продукції. 

У ході аналізу на основі планів, прийнятих молочними комплексами в 
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господарствах, формується інформаційна база, потім здійснюється обробка, 

оцінка, відсікання й агрегування інформації. На галузевий/регіональний рівень 

доцільно виводити два показника: обсяг кінцевої продукції - м'яса й молока 

стандартної якості й чисельність працівників, зайнятих його виробництвом. 

Збитковість м'ясного й молочного скотарства, пов'язана з його високою 

фондоємністью, за останні два роки знижується. Підприємства приміської зони 

Одеської області змушені утримувати, окрім дійного стада, значне поголів'я 

ремонтного й надремонтного молодняку. У зв'язку із цим лише деякі з 

молочних комплексів і великих ферм мають в стаді понад 50% молочних корів, 

більшості ж необхідна спеціалізація на більш високому рівні. 

Ріст оснащеності господарства сукупними фондами - найважливіший 

показник реновації м'ясного й молочного скотарства [320]. Разом з її 

наростанням підвищуються й результативні показники. Практично у всіх 

молочних господарствах області зі збільшенням основних виробничих засобів й 

оборотних коштів розраховуючи на корову зменшується збиток від продажу 

молока, витрати на 1 ц молока знижуються. Разом з тим у підприємствах 

зменшується фондовіддача, що пов'язане з диспропорціями як у структурі 

основних виробничих фондів, так й у забезпеченості основними засобами й 

оборотними коштами. Якщо оснащеність основними засобами розраховуючи на 

корову в підприємствах досягає 210-220%, то оснащеність оборотними 

коштами лише 6-12%. Порушення пропорційності в структурі сукупних фондів 

істотно впливає на фондоємність молочного скотарства. У ряді підприємств 

співвідношення між основними засобами й оборотними коштами становить 

3,4:1, що вказує на недостатній ріст оборотних коштів, у першу чергу кормів. 

У приміських спеціалізованих підприємствах повнота використання 

фондів молочного скотарства багато в чому залежить від збільшення надою у 

корів. Продуктивність їх, як відомо, визначається племінними якостями та 

годівлею.  

Відомо, що з підвищенням надоїв на корову знижується собівартість 

продукції й питома витрата кормів, зростає прибуток від реалізації молока, а 
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разом з ним й окупність основних засобів. 

У практиці створення великих молочно-товарних ферм і комплексів в 

Одеській області як і раніше допускається некомплексний підхід при 

організації виробничих процесів. Капітальні вкладення на будівництво 

тваринницьких приміщень не завжди пов'язані із планами збільшення поголів'я 

й поліпшення племінних якостей продуктивного стада, організації кормової 

бази, комплексної механізації й автоматизації виробництва. Найчастіше великі 

капітальні інвестиції потрібні через подорожчання будівництва. 

Ріст вартості тварино-місць відбувається через цілий ряд обставин, які не 

можна оцінити однозначно. Сьогодні будівництво тваринницьких комплексів й 

окремих будівель повинно відбуватися на індустріальній основі. Повинна 

підсилюватися увага до благоустрою тваринницьких територій, вводитися нове 

технологічне обладнання для обробки молока, роздачі кормів, видалення гною, 

прокладатися виробничо-технологічні комунікації, збільшуватися площа 

тваринницьких приміщень відповідно до сучасних технологічних норм, 

освоюватися інноваційні технології й більш досконалі машини, розширюватися 

підсобні, зооветеринарні, санітарні й допоміжні об'єкти, що сприяють 

підвищенню культури виробництва й поліпшенню умов праці, мають 

використовуватися збірні будівельні конструкції із залізобетону, бетону, 

керамзиту, плитних утеплювачів й інших нових матеріалів і конструкцій.  

У виробничих умовах системний аналіз необхідно проводити у великих 

фермах і комплексах. Це пов'язане з тим, що методикою аналізу визначення 

вузьких місць по головному показнику дозволяє виявити їх із самого верхнього 

рівня, не прибігаючи до жодних доповнень. Але потім аналіз причин, що 

породили вузьке місце, здійснюють на основі агрегованої інформації, що може 

привести до недостатньо обґрунтованих управлінських рішень. Тому системний 

аналіз потрібно проводити за принципом наведення на вузькі місця по 

найважливішому для всіх рівнів показнику. Після цього виконують 

безпосередній аналіз причин у низових рівнях за первинною інформацією. 

На низових рівнях розкид у показниках результативності й ефективності 
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виробництва підсилюється.  

Необхідно врахувати, що якщо фактична продуктивність праці на 

верхньому рівні досягла й навіть перевищила планову при виробництві 

намічених обсягів стандартної продукції, то аналіз можна не продовжувати. 

Однак, якщо є можливість збільшити виробництво й переробку більшої 

кількості продукції, є сенс визначити вузькі місця й невикористані резерви. 

У цілому, на більшості молочних комплексів Одеської області найбільш 

уразливими ланками залишаються продуктивність тварин і неповне освоєння 

потужностей по поголів'ю. Основна причина невиконання плану по 

продуктивності - незбалансованість кормів за протеїном й іншими живильними 

речовинами. Поряд з нерівномірною годівлею протягом року на ряді 

комплексів це призводить до перевитрати кормів. 

Дослідження, проведені по молочних комплексах [285; 333; 351], 

показують, що економічно обґрунтоване усунення вузьких місць дозволить 

зупинити зменшення обсягів виробництва. Усунення ж не частини, а всіх вад, 

що виникли в результаті зниження продуктивності, дасть можливість одержати 

економічну ефективність за рахунок економії витрат. 

На результати роботи підприємств тваринницької галузі впливають кілька 

вузьких місць. Це, по-перше, низька якість кормів, незбалансованість раціонів 

по білку й недостатня в умовах дефіциту кормів зоотехнічна робота на фермах. 

Тільки при групуванні молочних корів за продуктивністю можна перейти на 

диференційовану годівлю тварин, що підвищить надої, усуне перевитрату 

фуражу. По-друге, технологічне обладнання, встановлене на комплексах, не 

завжди відповідає один одному за продуктивністю, не забезпечує проектного 

навантаження тварин на працівника, у зв'язку із чим виникає необхідність у 

реконструкції й технічному переозброєнні ферм. По-третє, не на всіх 

комплексах створені цехи для підготовки до згодовування й переробки фуражу, 

збагачення кормосумішів білковими й вітамінними добавками, що не дозволяє 

поліпшувати раціони та зменшує надій. 

Для господарських організацій АПВ найбільш точним показником 
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ефективності є чистий доход, отриманий у результаті реалізації кінцевої 

продукції й надання послуг [321]. Виникає проблема розподілу цього доходу 

між учасниками виробництва. Росте й різноманітність організаційних структур 

в АПВ, ускладнюються господарські зв'язки між ними.  

У цей час склалися дві тенденції в розвитку виробничих відносин АПВ - з 

одного боку, земля здобуває конкретного господаря, що відповідає за результат 

її використання. Це аграрні підприємства та кооперативи, що здійснюють весь 

цикл аграрного виробництва, у яких оплата праці перебуває в прямій 

залежності від обсягу й собівартості отриманої продукції. 

З іншого боку, у міру розвитку технологій та техніки збільшується 

фондоозброєність і зростає поділ праці на окремих етапах робіт. Сучасне 

сільськогосподарське виробництво не можна повністю вести без залучення 

фахівців різного профілю, різних видів техніки або на умовах оренди, або за 

рахунок участі спеціалізованих технічних оснащених організацій для 

виконання найбільш трудомістких робіт. Такі спеціалізовані організації в 

аграрному виробництві пов'язані із сельгоспхімією, меліорацією, заготівлями, 

транспортними службами й т.д. 

Ці організації дуже слабко використали переваги спеціалізації через 

незацікавленість у кінцевих результатах. Вони орієнтувалися на власні 

показники господарської діяльності й практично ігнорували інтереси аграрного 

виробництва. Значною мірою це й визначило перехід до невеликих підприємств 

з максимально повним циклом аграрного виробництва. Однак на певних видах 

агротехнічних робіт проблема поділу праці, спеціалізації окремих підрозділів 

залишилася. Тим часом взаємодія організацій АПВ буде тим ефективніше, ніж 

повніше буде врахований внесок кожного учасника виробництва у формування 

кінцевого результату. 

Практично не вирішене питання про те, що обсяг, строки і якість 

виконання агротехнічних робіт повинні визначатися гнучко за поточним станом 

природно-кліматичних умов. Ці показники фіксуються в договорах до початку 

аграрного сезону й необхідно переглядати їх залежно від конкретно 
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формованих погодних умов [155]. Але це можливо тільки тоді, коли це не 

суперечить поточним господарським інтересам спеціалізованих організацій. 

Корисний результат конкретних робіт не враховується взагалі.  

 З іншого боку, спеціалізована організація може якісно й вчасно виконати 

весь необхідний обсяг робіт, але її зусилля можуть бути знецінені поганою 

роботою на наступних етапах.  

Все це необхідно враховувати при організації економічних відносин між 

різними учасниками виробництва залежно від їх реального внеску в одержання 

кінцевого результату. При цьому виникають дві проблеми: економічна - як 

оцінити внесок підрозділу в кінцеві результати і як організувати 

міжгосподарський розрахунок; технічна - як оцінити вплив конкретних робіт на 

валовий або чистий доход, прибуток.  

У відповідності зі сформованою практикою розподіл прибутку повинен 

проводитися пропорційно обсягу витрат на кожному з етапів. Недолік такого 

підходу - відсутність стимулів до скорочення витрат на окремих етапах. Більш 

прийнятний підхід, відповідно до якого внесок оцінюється по нормативних 

витратах. Це означає, що на основі наявних ресурсів розраховується кінцевий 

результат і розраховуючи на нього встановлюються нормативні обсяги окремих 

робіт із всієї сукупності. Тим самим визначається загальний обсяг планових 

витрат і частка в них кожного етапу виробництва в загальній величині 

прибутку. Ця частка не змінюється при зміні прибутку або фактичних витрат. 

Чим нижче фактичні витрати при забезпеченні необхідної якості й обсягу робіт, 

тим вище загальний прибуток і тим більше в ньому частка витрат на 

конкретному етапі. Такий підхід стимулює скорочення витрат, і його варто 

визнати більш обґрунтованим. Нормативні витрати можуть встановлюватися на 

основі наукових розробок або прийматися підприємством на рівні середніх 

витрат за минулі періоди. 

Нормативно-частковий принцип розподілу прибутку найбільш повно 

відповідає вимозі відповідності між мірою витрат й мірою споживання. 

Дотримуючись підходу, можна розглянути конкретні форми й методи оцінки 
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внеску підприємств й підрозділів у кінцеві результати, або інакше кажучи, 

частки прибутку, створеного в даному підрозділі. 

Якщо всі виконані роботи, включаючи підсобні, рівною мірою необхідні 

для одержання певного результату й жодною з них не можна зневажити, то 

ступінь участі кожної роботи в створенні кінцевого результату можна вважати 

пропорційною витратам праці з урахуванням її якості й фондоозброєності. 

Інакше кажучи, прибуток, що залишився в розпорядженні об'єднання, може 

розподілятися пропорційно нормативному необхідному продукту, 

скоректованому на рівень фондоозброєності організацій. Це необхідно, 

оскільки прибуток, що залишається на підприємстві, витрачається в основному 

по двох напрямках: на розвиток виробництва й на матеріальну мотивацію. Для 

однієї й тієї ж величини необхідного продукту, чим більше отриманий 

прибуток, тим більші зусилля працівників витрачені на його створення, а отже, 

тим більшою повинна бути мотивація. Далі, чим вище рівень фондоозброєності, 

тим більші витрати йдуть на розширене відтворення й відповідно тим більша 

частина прибутку повинна спрямовуватися на розвиток виробництва. 

Для зручності аналізу й визначення взаємозалежностей доцільно ввести 

літерні позначення основних економічних величин:  

і – індекс господарської одиниці - аграрного підприємства (підрозділу);  

Ві – витрати матеріально-технічних ресурсів в підприємстві (підрозділі);  

ЗПі – оплата праці (необхідний продукт);  

ПП – прибавочний продукт, створений на всіх етапах виробництва;  

НПі – необхідний продукт відповідно до нормальних витрат;  

ФО – коефіцієнт відносної фондоозброєності;  

Ч
зал

пп – частка прибавочного продукту, що залишається у підприємствах 

(підрозділах);  

Чппі – частка прибавочного продукту, що припадає на підприємство 

(підрозділ). 

Різний рівень фондоозброєності може враховуватися різними способами. 

Наприклад, за допомогою коефіцієнтів відносної фондоозброєності ФО, які 
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обчислюються як відношення фондоозброєності в і-му підприємстві 

(підрозділі) - Фі, до фондоозброєності в базовому підприємстві (підрозділі). У 

якості останньої можна вибрати тваринництво, тобто: 

тв

і
і

Ф

Ф
ФО                                                              (2.20) 

Тоді в нормальних виробничих умовах частка прибутку в кожній сфері 

буде визначатися співвідношенням: 
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іі

іі
зал
пп

пп

ФОНП

ФОНПЧПП
Ч

*

***
                                               (2.21) 

Прибуток у господарських одиницях (підприємствах/підрозділах) можна 

доводити до розрахункової величини по двох напрямках: по-перше, через 

механізм внутрішніх трансфертних цін; по-друге, через коефіцієнти участі 

господарських одиниць в одержанні прибавочного продукту. Перший напрямок 

використовують у тому випадку, коли від однієї господарської одинці до іншої 

передається напівфабрикат, кількість якого можна оцінити. Тоді внутрішня ціна 

Ці на цей продукт дорівнює: 

зал
ппіппііі ЧППЧЗПВЦ ****                                     (2.22) 

На цій основі можна встановлювати ціни на кормові культури в 

розрахунках між рослинницькими й тваринницькими підрозділами, як у рамках 

об’єднання (багатогалузевого підприємства), так і на міжгосподарському рівні, 

а також при продажі сільськогосподарської сировини на 

внутрішньогосподарські й міжгосподарські переробні цехи або підприємства. 

В іншому випадку величина Ці показує частку прибутку від реалізації 

кінцевої продукції, що повинні одержати господарські одиниці, що виконують 

агротехнічні роботи в підприємствах (підрозділах) тваринництва. Такі 

нормативи доцільно затверджувати на рівні об’єднання (корпорації) з 

урахуванням особливостей регіонального АПВ, що дозволить урахувати 

економічні й природно-кліматичні особливості територій. Норматив показує 

частку одержуваного прибутку за умови строгого виконання агротехнічних 

норм і правил. Будь-яке відхилення від цих вимог може привести до зниження 
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кінцевого результату. Принцип оплати за кінцевим результатом дотримується в 

тому випадку, якщо збиток від порушення режиму на якому-небудь етапі буде 

повністю або найбільшою мірою віднесений за рахунок винних. Для цього 

потрібно фіксувати якість, строки й інші технічні умови всіх видів робіт й 

оцінювати вплив кожного етапу на кінцевий результат. З урахуванням цієї 

оцінки необхідно проводити поточне коректування розподілу прибутку за 

підсумками господарської діяльності об’єднання за рік.  

Запланований результат буде забезпечений у тому випадку, коли всі 

роботи виконані по договорах відповідно до нормативів і вимог в потрібному 

обсязі, високої якості й в оптимальний термін. При цьому спеціалізоване 

підприємство (підрозділ) одержить частку прибутку, передбачену договором. 

Для зручності представимо формулу (2.21) у вигляді співмножників:  

Чпп=П*Чрозр                                                                                 (2.23)  

де: П = ПП* Ч
зал

пп - прибуток, одержуваний господарськими одиницями в 

результаті реалізації кінцевої продукції; 

Чрозр – розрахункова частка і-го підприємства (підрозділу) в сумі 

прибутку: 
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,                                                 (2.24) 

Індекси «ф» й «п», проставлені зверху в показників, позначають 

відповідно фактичні або планові значення цих показників. 

Плановий прибуток і-го підприємства (підрозділу) дорівнює:  

п
розр

п
і

п
пп ЧПЧ *                                                        (2.25) 

Якщо фактичний прибуток збігається з вимогами, то прибуток буде 

розподілятися відповідно до планового коефіцієнта Ч
п

розр тобто: 

п
розр

ф
і

ф
пп ЧПЧ *                                                        (2.26) 

У іншому випадку норматив Ч
ф

розр коректується. Розглянемо три випадки. 

1. Якщо зниження відбулося з вини господарської одиниці, то основна 

маса збитку повинна бути покладена на неї. Позначимо частку цього збитку Чзб. 
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При цьому неминуче зниження прибутку й в інших учасників. Якщо в силу 

порушення технологічного процесу в і*-му підприємстві (підрозділі) отримане 

зниження сумарного прибутку на величину ΔПі, і фактичний прибуток 

дорівнює П
ф
=П

п 
– ΔПі, то нормально функціонуючі підприємства (підрозділи), 

одержать майже плановий прибуток: 

ізбі
п
розр

п
і

ф
пп ЧПЧПЧ **                                         (2.27) 

 де:  
і

збізб ЧЧ 1 , тобто прибуток дещо зменшений за рахунок 

часткового перерозподілу збитку на всіх учасників. 

Підприємство (підрозділ), винне у отриманні збитку, отримує суттєво 

зменшений прибуток: 

збі
п
розр

п
і

ф
пп ЧПЧПЧ **                                     (2.28) 

2. Якщо за рахунок додаткових робіт у даній господарській одиниці 

забезпечується приріст прибутку, то його більша частина надається тому, хто 

цей приріст забезпечив. Розрахунок слід здійснювати по формулах 2.27 й 2.28, 

тільки приріст прибутку слід враховувати зі знаком «плюс». 

Аналогічна картина спостерігається у випадку, коли додаткові витрати 

необхідно здійснити для зменшення можливого збитку (наприклад, пересівання 

культур, полив на богарі в особливо посушливі роки й т.д.). Тоді замість 

приросту прибутку використовується величина відверненого збитку. 

 

2.4. Комплексна оцінка ефективності систем ведення тваринництва 

 

Діяльність аграрного виробництва в ринкових умовах господарювання, 

свободи прийняття управлінських рішень пред'являє всі зростаючі вимоги до 

ефективного ведення господарства на основі інноваційного процесу й досвіду, 

що узгоджується з місцевими природними й економічними умовами. Важлива 

роль тут належить науково обґрунтованим системам ведення аграрного 

виробництва, що поєднує технічні, технологічні, організаційні, економічні й 

соціальні заходи [72]. 
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Такі системи служать керівникам і фахівцям всіх рівнів науковою 

основою реалізації стратегічних і поточних планів, збільшення виробництва 

сільськогосподарської продукції, підвищення ефективності, збалансованості й 

стабільності аграрного виробництва. Через цю систему втілюється ідея 

інноваційного розвитку країни. 

У країні проведена певна робота по підготовці науково обґрунтованих 

систем ведення господарства, сформульовані рекомендації із систем ведення 

господарства [82; 319; 344].  

Однак, як свідчить життя, ефективне освоєння наукових систем ведення 

господарства в більшості областей, підприємств йде повільно. Одна із причин у 

тому, що незважаючи на значну практичну значимість систематичного 

контролю за ефективністю розробки й освоєння систем ведення господарства 

методологія цієї великої проблеми поки ще залишається недостатньо повною й 

не враховує всіх факторів. Застосовувані методики й системи показників не 

здатні вивести на всебічну комплексну оцінку ефективності пропонованих 

заходів. 

Разом з тим визначення ефективності систем ведення господарства 

вимагає спеціальних методичних підходів, що враховують особливості 

функціонування даного класу економічних систем. 

З'ясувалося, що більша частина вчених [9; 45; 142] має однобічне 

уявлення про дану категорію ефективності й розглядає її тільки через призму 

економічної ефективності. 

Однак практика на багатьох прикладах і помилках переконує, що в 

багатьох випадках при оцінках ефективності систем ведення господарства 

доречні й просто необхідні не тільки економічні, але й іншого роду оцінки. 

Широко відомо, що в цілому поняття ефективність - одне з основних 

економічних понять, але воно, на жаль, ще не має єдиного загальновизнаного 

визначення серед учених і фахівців. У загальному значенні ефективність 

характеризується як результативність якого-небудь процесу і явища. Звичайно 

вона являє собою узагальнюючу характеристику якості економічного росту, 
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співвідношення між результатами (ефектом) і витратами або ресурсами [5; 149; 

150; 239]. 

Виходячи із загального поняття, ефективність систем ведення 

господарства можна було б охарактеризувати як результативність застосування 

комплексу технічних, технологічних, організаційних, економічних і соціальних 

заходів, спрямованих на продуктивне використання створеного в аграрному 

виробництві потенціалу для задоволення суспільних потреб у необхідній 

сільськогосподарській продукції. Однак таке визначення не дозволяє реально 

розкрити ані внутрішнього змісту, ані механізму формування ефективності 

систем ведення господарства. 

Ефективність систем ведення господарства являє собою одну із 

найскладніших форм прояву категорії ефективності, що стосовно інших видів 

ефективності виступає як найбільш узагальнююче поняття, що синтезує в собі 

цілий комплекс самостійних значень ефективності. Тільки розгляд цієї категорії 

з позиції системного аналізу певною мірою дозволяє вирішувати це непросте 

завдання. 

У загальній теорії систем поняття ефективності розглядається як одна з 

найважливіших характеристик якості систем, включаючи і їх характеристики 

по співвідношенню результатів функціонування систем і пов'язаних з їх 

діяльністю витрат [88; 245]. Відштовхуючись від цього загального визначення, 

ефективність систем ведення господарства можна розцінювати, як відношення 

корисних кінцевих результатів їх функціонування до обсягу використовуваних 

або затрачуваних ресурсів. Необхідно мати на увазі, що ефективність 

функціонування систем ведення господарства обумовлюється не тільки їх 

внутрішніми характеристиками, як часто вказують дослідники [93; 57; 132], але 

й характеристиками впливу їх функціонування на зовнішнє середовище. На 

нашу думку, ефективність обов'язково варто розглядати не тільки як 

внутрішню, але і як зовнішню характеристику систем ведення господарства. 

Дослідження показують, що всі специфічні результати функціонування 

систем ведення господарства можна умовно розділити на чотири групи: 
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функціональні, економічні, соціальні, екологічні [77; 126; 273]. В такій 

класифікації є нові акценти, пов'язані із соціальною й екологічною 

виправданістю систем. 

Виходячи із цього, для всебічної й комплексної оцінки ефективності 

систем ведення господарства варто використовувати сукупність показників, що 

характеризують функціональну, економічну, соціальну й екологічну 

ефективність: 

1. Функціональна ефективність дає можливість визначити, у якому 

ступені досягнутий мета, виконані головні завдання функціонування систем 

ведення аграрного виробництва. Вона, як правило, характеризується 

відношенням фактичних і нормативних показників, що відображають ступінь 

виконання завдань по валовій, товарній або кінцевій продукції. 

Для оцінки функціональної ефективності систем ведення господарства 

може бути застосований показник, розрахований за формулою:  
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де: КФЕ - коефіцієнт функціональної ефективності системи ведення 

господарства;  

Еф – фактичні результати функціонування системи ведення аграрного 

виробництва;  

Ен – нормативні (розрахункові) результати функціонування системи 

ведення аграрного виробництва;  

Вн – нормативні витрати на досягнення мети Ен; 

Вф – фактичні витрати на досягнення мети Еф. 

Показники функціональної ефективності звичайно визначаються в 

натуральному й вартісному вираженні в порівнянних цінах. 

Такі розрахунки дають можливість комплексно визначити ступінь 

досягнення цільових нормативних показників діяльності систем з урахуванням 

виробничих витрат. Причому, якщо нормативні показники по виходу продукції 

досягаються за рахунок фактичного перевищення витрат, то з позицій оцінки 
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функціональної ефективності таку систему навряд чи варто вважати 

ефективною. При рівних же фактичних і нормативних витратах функціональна 

ефективність системи визначається ступенем досягнення нормативних 

показників по виробництву сільськогосподарської продукції. 

2. Економічна ефективність проявляється в здатності систем господарства 

давати певний економічний ефект. Аналіз економічної ефективності систем 

ведення аграрного виробництва доцільно розглядати в розрізі її 

функціональних підсистем: технологічної, економічної й відповідних їм видів 

економічної ефективності - виробничо-технологічної й виробничо-економічної. 

2.1. Виробничо-технологічна ефективність характеризує використання 

всіх видів ресурсів. Її оцінка здійснюється на основі порівняння відповідних 

нормативних показників обсягів виробництва продукції (або роботи) в 

одиницю часу, розраховуючи на одиницю земельної площі й т.п. 

Для виміру виробничо-технологічної ефективності варто використати 

вартісні показники валової продукції аграрного виробництва, розраховані в 

порівнянних цінах на умовну ріллю, основні виробничі засоби аграрного 

призначення й середньорічних працівників. 

При оцінці ефективності в конкретних галузях аграрного виробництва - 

землеробстві, кормовиробництві, тваринництві - поряд з перерахованими 

показниками, а також показниками врожайності культур і продуктивності 

худоби й птиці (по видах) необхідно використовувати показники, що 

характеризують специфіку цих підсистем. 

2.2. Виробничо-економічна ефективність покликана відображати 

ефективність використання всіх факторів виробництва, втілених у витратах всіх 

видів ресурсів. Для її виміру можуть бути використані вартісні показники 

валової й товарної продукції (у поточних цінах), валового й чистого доходу, 

прибутку розраховуючи на 100 га умовної ріллі, 100 грн. виробничих фондів, 

одного середньорічного працівника. 

Для оцінки виробничо-економічної ефективності систем землеробства й 

тваринництва, крім перерахованих показників, повинні бути застосовані 
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показники валової й товарної продукції, валового й чистого доходу, прибутку 

на гектар посівів, голову худоби або птиці. 

Для визначення додаткового економічного ефекту від впровадження 

систем ведення господарства (без істотного збільшення капітальних вкладень) 

варто використовувати показник приросту чистого доходу (прибутку), 

розрахованого за формулою: 

ОпВЦВЦОпППП *))()((*)( 112212   ,              (2.30) 

де: ПΔ – додатковий чистий доход (прибуток), отриманий в результаті 

освоєння системи ведення господарства, грн. 

П1 – чистий доход (прибуток), отриманий в період до початку освоєння 

системи, грн.;  

П2 – чистий доход (прибуток), отриманий в період освоєння системи, 

грн.; 

Ц1 та Ц2 – ціна реалізації одиниці продукції з урахуванням якості до та 

після освоєння системи, грн.; 

В1 та В2 – вартість (собівартість) одиниці продукції до та після освоєння 

системи, грн.; 

Оп – обсяг виробництва продукції, нат. од. 

При визначенні порівняльної ефективності заходів повинна бути 

дотримана повна порівнянність нових і базових варіантів. 

Економічний ефект від реалізації окремих прийомів систем землеробства, 

кормовиробництва й тваринництва можна визначити у вартісному вираженні по 

формулі:  

ОвПВВППВВПЕ ббнн *)()(  ,                         (2.31) 

де: Е – економічний ефект, грн.;  

ВПн, ВПб – питомий вихід валової продукції в новому й базовому 

варіантах розраховуючи на 1 га сільськогосподарських угідь або голову тварин 

у реалізаційних цінах;  

ПВн, ПВб – питомі виробничі витрати в новому й базовому варіантах;  

Ов – річний обсяг впровадження (гектарів, голів і т.д.). 
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Порівняльна економічна ефективність пропонованих заходів може бути 

визначена шляхом зіставлення сукупних приведених витрат по варіантах. 

Сукупні приведені витрати розраховуються за формулою:  

ІІRRВВ н *  ,                                             (2.32) 

де: В – сукупні приведені витрати;  

Вн – витрати (собівартість) продукції по новому варіанту;  

ІRR – очікувана норма прибутковості інвестицій;  

І – капітальні інвестиції вкладення по новому варіанту. 

3. Соціальна ефективність характеризується поліпшенням умов праці, 

життя й побуту працівників, що виробляють сільськогосподарську продукцію, а 

також працівників, зайнятих обслуговуванням аграрного виробництва. 

Соціальна ефективність виражається показниками, що характеризують 

особливості процесу виробництва, його умови. Інноваційні форми його 

організації змінюють зміст і характер праці, а його результати задовольняють 

матеріальні й духовні потреби працівників аграрного виробництва й створюють 

передумови для їх всебічного розвитку. До них відносяться показники, що 

характеризують ліквідацію важкої фізичної праці, поліпшення умов праці, 

підвищення безпеки трудового процесу й усунення професійних захворювань, 

прогресивні зміни в характері праці працівників масових професій, поєднання 

прискорення технічного розвитку із зростанням зайнятості працездатного 

сільського населення, задоволення потреби в нових видах продукції. 

Соціальна ефективність може характеризуватися підвищенням 

професійно-кваліфікаційного й загальноосвітнього рівня працівників, 

удосконалюванням санітарно-гігієнічних умов праці, розвитком культурно-

побутового обслуговування, організації дозвілля тощо. Вона може бути 

вимірювана відношенням нормативних показників, що характеризують рівень 

окремих соціальних послуг до фактичного. 

4. Екологічна ефективність проявляється в безпосередньому впливі 

виробництва, а також невиробничих сфер на стан навколишнього природного 

середовища, ступінь його збереження й раціонального використання. Вона 
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визначається на основі показників, що характеризують вплив пропонованих 

заходів системи господарства на збереження й раціональне використання 

навколишнього природного середовища. Такі показники виявляють вплив 

заходів на скорочення або ліквідацію несприятливих впливів виробничої й 

невиробничої діяльності в аграрному виробництві на навколишнє природне 

середовище, відтворення й підвищення родючості ґрунтів, зниження 

забруднення рік й інших водних ресурсів, на запобігання висушування або 

заболочування територій внаслідок меліорації, на поліпшення загального 

санітарно-гігієнічного стану повітряного басейну. У цілому екологічна 

ефективність повинна відповідати вимогам збереження середовища. 

Екологічна ефективність заходів систем ведення аграрного виробництва 

може бути визначена на основі розрахунку коефіцієнта екологічної 

ефективності. Він являє собою відношення науково обґрунтованих нормативів 

або показників екологічної ефективності заходів того ж призначення на 

успішних підприємствах, що дозволяють досягти в приблизно аналогічних 

умовах планованих результатів по охороні навколишнього середовища Ен до 

фактичних показників Еф за формулою: 
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Екологічний ефект від освоєння заходів, що входять у систему ведення 

господарства, визначається по формулі: 

Е = З – В,                                                 (2.34)   

де: Е – річний екологічний ефект, тис. грн.;  

З – відвернений або зменшений у результаті проведення 

природоохоронного заходу збиток, що причиняється навколишньому 

середовищу (або національному господарству в цілому), тис. грн.;  

В – приведені витрати на природоохоронні заходи, тис. грн.. 

Збитком навколишньому природному середовищу прийнято вважати 

перевищення нормативу витрати природного ресурсу, а також перевищення 

гранично припустимих концентрацій різних забруднюючих речовин, що 
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наносять шкоду землі, повітрю, воді або сільськогосподарській продукції. Якщо 

для тих або інших забруднюючих речовин немає встановлених нормативів, то 

під забрудненням варто розуміти перевищення змісту даної речовини стосовно 

природного фону. 

Екологічний збиток, що може бути нанесений сільським господарствам у 

результаті ушкодження природного середовища, визначається вартістю 

очікуваних втрат. При розрахунку екологічного ефекту треба використати діючі 

економічні оцінки земельних, водних і лісових ресурсів. Якщо такі екологічні 

оцінки ще не розроблені, то ефект може бути визначений по показниках чистої 

продукції. 

Порівняльна ефективність пропонованих до впровадження 

природоохоронних заходів може бути визначена на основі порівняння річного 

екологічного ефекту від освоєння кожного заходу окремо. Такий підхід дає 

можливість обґрунтувати вибір найбільш раціональних заходів і прийомів, що 

розрізняються по витратах і впливу на навколишнє природне середовище. 

Автономне застосування перерахованих показників, що характеризують 

кожну з форм прояву ефективності (функціональну, економічну, соціальну, 

екологічну), призводить до однобічної оцінки систем ведення господарства, 

тоді як потрібна їх комплексна оцінка. 

З метою проведення комплексної оцінки ефективності систем ведення 

господарства доцільні використовувати наступні методичні підходи. 

Один з них полягає в тому, що комплексна оцінка ефективності систем 

ведення господарства може проводитися за допомогою узагальнюючого 

показника. Він забезпечує оцінку систем, насамперед, відповідно до основного 

критерію – максимізації виробництва сільськогосподарської продукції на 

основі повного використання створеного в аграрному виробництві потенціалу 

при найменших витратах, а також підвищення рівня соціального розвитку села, 

збереження навколишнього середовища. Таким узагальнюючим показником 

зокрема може служити показник ефективності використання ресурсного 

потенціалу. Його можна визначити за формулою:  
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де: ЕРП – ефективність ресурсного потенціалу; 

ЕФ – ефект функціонування системи ведення господарства;  

ΣРП – ресурсний потенціал аграрного виробництва; 

ЗР – грошова оцінка земельних ресурсів (сільськогосподарських угідь); 

ТР – грошова оцінка трудових ресурсів;  

МР – грошова оцінка матеріально-технічних ресурсів.  

Разом з тим, застосовуючи для комплексної оцінки ефективності 

узагальнюючий показник, варто пам'ятати, що такий показник не може в силу 

своєї побудови реально відображати результативність всіх видів ефективності. 

Це зумовлюється тим, що поки ще не розроблено надійні методи, що 

дозволяють зводити різноякісні ресурси в єдиний показник, що відображає й 

характеризує різні види ефективності системи господарства - функціональну, 

економічну, соціальну й екологічну. 

Тому доцільно використання іншого методичного підходу, що може 

застосовуватися в розробці й обґрунтуванні систем ведення господарства на 

перспективу, де комплексна оцінка ефективності здійснюється поетапно. Для 

цього всі головні показники, що характеризують функціональну, економічну, 

соціальну й екологічну ефективність, розташовуються в порядку їх значимості. 

Потім визначається оптимальне рішення по вдосконалюванню системи 

господарства по найбільш важливому із цих показників. Потім знаходять 

інтервал, у якому значення першого узагальнюючого показника відхиляється 

від знайденої розрахункової величини незначно. Далі в цих межах здійснюється 

оптимізація по наступному показнику, що характеризує ефективність системи. 

Аналогічним чином слід вести розрахунок доти, поки не буде знайдене 

оптимальне рішення по всіх основних показниках, що характеризують 

ефективність розроблювальної системи веління господарства. 

Ще один методичний підхід визначення комплексної оцінки 

ефективності, також застосовний при обґрунтуванні системи ведення 
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господарства на перспективу, заснований на використанні показників різних 

видів ефективності як обмеження. У цих цілях після визначення важливості й 

значимості головних показників ефективності систем ведення господарства 

другий і наступні за ними показники представляються у вигляді відповідних 

обмежень, рівень яких, природно, повинен бути науково обґрунтований. Цей 

підхід найбільшою мірою відповідає застосовуваним в умовах ринку як 

традиційним, так й економіко-математичним методам моделювання, 

використовуваним при розробці систем ведення аграрного виробництва. 

У тваринницьких підприємствах застосовують різні способи й технології 

утримання худоби, засоби механізації, організації праці. Все це, природно, 

певною мірою відображається на кінцевих результатах їх роботи.  

У роботах по оцінці ефективності тваринницьких підприємств також 

пропонується оцінювати її за допомогою фондовіддачі [21; 257] або комплексу 

показників: витрати праці, капіталовкладення, експлуатаційні й приведені 

витрати, прибуток, витрати кормів і т.д. [47; 373]. 

У літературі по економіці аграрного виробництва описуються методи 

оцінки ефективності аграрного виробництва на підставі індексу використання 

виробничих ресурсів, узагальненого показника виробничо-економічної 

ефективності й узагальненого показника ресурсів із установленням їх 

взаємозв'язку [112; 188; 253]. 

М. Ахматова [10] пропонує метод визначення економічної ефектності 

національного господарства в цілому або його окремих складових 

(підприємств, їх структурних підрозділів, галузей промисловості, регіонів і т.д.) 

на підставі узагальнюючого індексу ефективності, що розраховується на 

підставі матричної моделі показників господарської діяльності. 

На підставі вивчення літератури [40; 120; 220] можна зробити висновок, 

що економічну ефективність, виходячи із принципів системного підходу, варто 

розглядати як одну зі складових загальної ефективності, до складу якої входять 

функціональна (технологічна), економічна, соціальна й екологічна 

ефективність. При цьому економічна ефективність знаходить своє відбиття у 
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великій сукупності не рівнозначних і непорівнянних показників господарської 

діяльності. 

На нашу думку, для аналізу й оцінки ефективності роботи тваринницьких 

підприємств найбільш прийнятний матричний метод. 

Матричний метод дозволяє: ранжирувати тваринницькі підприємства за 

досягнутим рівнем ефективності (статична задача); досліджувати зміни рівня 

ефективності тваринницьких підприємств протягом аналізованого періоду 

(динамічна задача); визначати залежність результатів роботи ферми від 

інтенсивних й екстенсивних факторів. 

За основу матричної моделі аналізу й оцінки ефективності тваринницьких 

підприємств може бути прийнята ключова матриця, наведена в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Матриця оцінки ефективності тваринницьких підприємств  

(на прикладі молокопродуктових підприємств) 

 

Прибуток, 

грн. 

 

Виторг від 

виробництва 

молока, грн. 

Вироблено 

молока, кг 

 

Витрати  

кормів, корм 

од. 

Виробничі 

витрати, грн. 

 

Витрати ел. 

енергії. квт-год 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Прибуток, грн. 

 
 

Виторг від 

молока на 1 

грн прибутку 

Вироблено 

молока на 1 

грн прибутку 

Витрата 

кормів на 1 

грн прибутку 

Виробничі 

витрати на 1 

грн прибутку 

Витрата ел.енергії 

на 1 грн прибутку 

Виторг від 

виробництва 

молока, грн. 

рентабельніст

ь молока 
 

Вироблено 

молока на 1 

грн. виторгу 

Витрата 

кормів на 1 

грн. молока 

Виробничі 

витрати на 1 

грн. молока 

Витрати ел. 

енергії на 1 грн. 

молока 

Вироблено 

молока, кг 

рентабельніст

ь 1 кг молока 

Середня ціна 

молока 
 

Витрати 

кормів на 1 кг 

молока 

Виробничі 

витрати на 1 

кг молока 

витрати ел. енергії 

на 1 кг молока 

Витрати кормів, 

корм. од. 

рентабельніст

ь кормів 

Виторг на 1 

корм, од. 

Виробництво 

молока на 1 

корм. од. 

 

Виробничі 

витрати на 1 

корм. од. 

витрати ел. енергії 

на 1 корм. од. 

Виробничі 

витрати (ВВ), 

грн. 

Рентабельніст

ь ВВ 

виторг на 1 

грн. ВВ 

Виробництво  

молока на 1 

грн. ВВ 

Витрати 

кормів на 1 

грн. ВВ 

 

витрати ел. 

енергії на 1 грн. 

ВВ 

Витрата ел. 

енергії, квт-год 

рентабельніст

ьелектроенер

гії 

виторг на 1 

квт-год 

Виробництво  

молока на 1 

квт-год 

Витрати 

кормів на 1 

квт-год 

Виробничі 

витрати на 1 

квт-год 

 

Вартість 

обладнання, грн. 

рентабельніст

ь обладнання 

виторг на 1 

грн. 

обладнання 

Виробництво  

молока на 1 

грн. 

обладнання 

Витрати 

кормів на 1 

грн. 

обладнання 

Виробничі 

витрати на 1 

грн. 

обладнання 

Витрати  

ел.енергії на 1 

грн. обладнання 
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Продовження табл. 2.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Кількість корів, 

голів 

рентабельніст

ь корови 

Виторг на 1 

корову 

Річний удій 

корови 

Витрати 

кормів на 1 

корову 

Виробничі 

витрати на 1 

корову 

Витрати ел. енергії 

на 1 корову 
Зарплата, грн. рентабельніст

ь зарплати 

виторг на 1 

грн. зарплати 

Виробництво  

молока на 1 

грн. зарплати 

Витрати 

кормів на 1 

грн. зарплати 

Виробничі 

витрати на 1 

грн. зарплати 

витрати ел. енергії 

на 1 грн. зарплати 
Витрати праці, 

чол.-год 

рентабельніст

ь, чол.-год 

Виторг на 1 

чол.-год 

Виробництво 

молока на 1 

чол.-год 

Витрати 

кормів на 1 

чол.-год 

Виробничі 

витрати на 1 

чол.-год 

витрати ел. енергії 

на 1 чол.-год 
Кількість 

працівників, чол. 

рентабельніст

ь праці 

Продуктивніс

ть праці, грн. 

Продуктивніс

ть праці, 

кг/чол 

Витрати 

кормів на 1 

працівника 

Продуктивніс

ть  

праці за 

собівартістю 

електроозброєність 

1 працівника 
Виробнича 

площа, м
2
 

прибуток на 1 

м
2
 

виторг на 1 м
2
 Виробництво 

молока на 1 

м
2
 

Витрати 

кормів на 1 м
2
 

Виробничі 

витрати на 1 

м
2
 

витрата ел. енергії 

на 1 м
2
 

 
Вартість 

обладнання, 

грн.  

Кількість 

корів, голів  

Зарплата, грн. 

 

Витрати 

праці. 

чол.-год 
 

Чисельність 

працівників, 

чол. 

 

Виробнича площа, 
м

2  
 

Прибуток, грн. 

 

Фондоємність 
на 1 грн. 
прибутку  

Кількість 
корів на 1 
грн. прибутку 

Витрата 
зарплати 1 
грн. прибутку 

Трудоємність 
прибутку 

Трудоємність 
прибутку 

Виробнича площа на 
1 грн. прибутку 

Виторг від 
виробництва 
молока, грн. 

фондоємність 
на 1 грн. 
молока 

кількість 
корів на 1 
грн. молока 

Витрати 
зарплати на 1 
грн. молока 

трудоємність 

на 
1 грн. молока 

трудоємність 
на 1 грн. 
молока 

Виробнича площа на 
1 грн. молока 

Вироблено 
молока, кг 

фондоємність 
1 кг молока 

Кількість 
корів на  1 кг 
молока 

Зарплата на 1 
кг молока 

трудоємність 
на  1 кг 
молока 

трудоємність 
на  1 кг 
молока 

Виробнича площа на  
1 кг молока 

Витрати кормів, 
корм. од. 

Вартість 
обладнання на 
1 корм. од. 

Кількість 
корів на 1 
корм. од. 

витрата 
зарплати на 1 
корм. од. 

Витрати праці 
на 1 корм. од. 

Чисельність 
працівників 
на 1 корм. од. 

виробнича 
площа на 1 корм, од. 

Виробничі 
витрати (ВВ), грн. 

Вартість 
обладнання на 
1 грн. ВВ 

Кількість 
корів на 1 
грн. ВВ 

Питома вага 
зарплати у ВВ 

Витрати праці 
на 1 грн. ВВ 

Чисельність 
парцівнкиів 
на 1 грн. ВВ 

Виробнича площа на 
1 грн. ВВ 

Витрата ел. 
енергії, квт-год 

Вартість 
обладнання на 
1 квт-год 

Кількість 
корів на 1 
квт-год 

Витрати 
зарплати на 1 
квт-год 

Витрати праці 
на 1 квт-год 

Чисельність 
працівників 
на 1 квт-год 

Виробнича площа на 
1 квт-год 

Вартість 
обладнання, грн. 

 Кількість 
корів на 1 
грн. 
обладнання 

Витрати 
зарплати на 1 
грн. 
обладнання 

Витрати праці 
на 1 грн. 
обладнання 

Чисельність 
працівників 
на 1 грн. 
обладнання 

виробнича площа й 
1 грн. обладнання 

Кількість корів, 
голів 

Вартість 
обладнання на 
1 корову 

 Витрати 
зарплати на 1 
корову 

Витрати праці 
на 1 корову 

Чисельність  
працівників 
на 1 корову 

Виробнича площа на 
1 корову 

Зарплата, грн. Вартість 

обладнання., 

на 1 грн, 

зарплати 

Кількість 

корів на 1 

грн. зарплати 

 Витрати праці 

на 1 грн. 

зарплати 

Кількість 

працівників 

на одиницю, 

зарплати 

виробнича площа на 

1 грн. зарплати 

Витрати праці, 
чол.-год 

Вартість 
обладнання на 
1 чол.-год 

Кількість 
корів на 1 
чол.-год 

Середньогоди
нна зарплата 

 Кількість 
працівників 

Виробнича площа на 
1 чол.-год 

Кількість 
працівників, чол. 

Фондоозброєн
ість 1 
працівника 

Кількість 
корів на 1 
чол. 

Середня 
зарплата 1 
чол. 

Фонд часу 1 
чоловіка 

 Виробнича площа на 
1 працівника 

Виробнича 
площа, м

2
 

Обсяг 
обладнання на 
1 м

2
 

Кількість 
корів на 1 м

2
 

Витрати 
зарплати на 1 
м

2
 

Витрати праці 
на 1 м

2
 

Кількість 
працівників 
на 1 м

2
 

 

 

Вихідними даними матричної моделі є кількісні показники, що 

характеризують різні сторони діяльності підприємств. 

Як основні показники роботи тваринницьких підприємств можуть бути 

прийняті: прибуток, виторг від виробництва молока та/або м’яса, кількість 

виробленого молока та/або м’яса, витрата кормів, виробничі витрати, витрати 
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електроенергії, вартість обладнання, кількість корів (свиней, птиці тощо), 

зарплата працівників, витрати праці, чисельність, виробнича площа.  

Принципи побудови матричної моделі досить прості: відібрані основні 

показники господарської діяльності в однаковій послідовності заносяться у 

верхній рядок (зліва-направо) і в перший стовпець матричної моделі (зверху-

вниз). На перетинанні показників верхнього рядка й лівого стовпця моделі 

розташовані її елементи - якісні показники ефективності роботи тваринницьких 

підприємств. 

В усіх елементів матриці є свій техніко-економічний зміст, з якого й 

виходить кожна окрема назва. Багато з них вже втілені у методиках оцінки 

ефективності діяльності тваринницьких підприємств. 

Джерелом вихідних даних можуть служити матеріали Державної служби 

статистики України й звітність підприємств (витрата електроенергії, виробнича 

площа). 

Черговість вихідних показників у матричній моделі може бути такою, 

щоб ті елементи матриці (локальні показники ефективності), ріст яких 

вважається позитивним з погляду підвищення ефективності роботи 

тваринницьких підприємств, були б розташовані під головною діагоналлю 

матриці, тобто впорядкованими. Відповідно сконструйована матриця також 

буде вважатися впорядкованою. 

Кількість і склад вихідних даних не обмежується. Пропонований набір 

вважається достатнім на основі апробації різних варіантів й експертної оцінки. 

У результаті обробки вихідної інформації можуть бути отримані 

табуляграми значень якісних показників за всі періоди часу по всіх фермах, їх 

змін, впливу якісних показників на результати роботи тваринницьких 

підприємств, аналізу впливу структурних зрушень, а також порівняльного 

аналізу й узагальнюючої оцінки ефективності діяльності всіх тваринницьких 

підприємств.  

Узагальнююча оцінка (синтетичний індекс) ефективності ЕС визначається 

за формулою:  
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де: ЕСij – локальний індекс ефективності виробничо-господарської 

діяльності; 

m – кількість основних показників матричної моделі ефективності 

тваринницьких підприємств. 

Значення ЕС  > 1 свідчить про підвищення ефективності виробничо-

господарської діяльності тваринницьких підприємств.  

Розрахунок ЕС  за методом незваженої середньої арифметичної, однак, не 

означає, що всі локальні індекси ефективності мають рівну вагу у формуванні 

узагальнюючої оцінка ефективності тваринницьких підприємств.    

Обґрунтуванням «ваги» є основні показники матричної моделі. У матриці 

будь-який основний показник господарської діяльності бере участь у 

розрахунку локальних показників ефективності тим більшу кількість разів, чим 

більшою мірою він відображає кінцеві результати діяльності тваринницьких 

підприємств.  

Таким чином, у матричній моделі обирається й «вага» локальних 

показників ефективності діяльності тваринницьких підприємств. 

Економічний зміст узагальнюючої оцінки ефективності діяльності 

тваринницьких підприємств можна виразити як середній індекс зміни 

локальних її показників. 

Розрахунок ЕС на основі показників матричної моделі має суб'єктивні й 

об'єктивні сторони. Суб'єктивність полягає у виборі основних показників 

матричної моделі, що характеризують різні сторони діяльності тваринницьких 

підприємств. Об'єктивність узагальнюючої оцінки господарської діяльності 

полягає в єдиній методиці її розрахунку для всіх тваринницьких підприємств на 

основі єдиної матричної моделі. 

Розташовуючи тваринницькі підприємств по убуванню значень 

узагальнюючої оцінки ефективності тваринницьких підприємств, можна 

визначити їх місця в рейтингу ефективності їх виробничо-господарської 
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діяльності. 

Матричний метод по узагальнюючій оцінці діяльності тваринницьких 

підприємств працездатний і дозволяє ранжирувати ферми за рівнем 

ефективності на підставі синтетичних індексів, а також досліджувати її зміни за 

часом. 

Таким чином, застосування розглянутих показників комплексної оцінки 

ефективності систем ведення господарства у тваринництві дозволить 

забезпечити: 

- об'єктивну характеристику головних результатів діяльності систем 

ведення господарства; 

- визначення найбільш раціональних варіантів розроблювальних науково 

обґрунтованих систем; 

- порівняльну оцінку ефективності однотипних систем ведення 

виробництва, що функціонують приблизно в однакових природних й 

економічних умовах; 

- вимір ефективності функціонування основних підсистем й елементів 

систем ведення аграрного виробництва у тваринництві та суміжних підсистем 

(системи землеробства, соціальні підсистеми й ін.); 

- наскрізну оцінку ефективності систем ведення аграрного виробництва 

на підприємствах тваринництва й більш високих ієрархічних рівнях; 

- виявлення й оцінку впливу освоєння комплексу заходів систем ведення 

аграрного виробництва на підвищення ефективності його функціонування. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Доведено, що результативність функціонування організаційно-

економічних механізмів реновації виробничо-господарської діяльності 

підприємств тваринництва залежить від взаємозв’язку елементів системи 

управління, яка безпосередньо впливає на інтереси таких підприємств (рис.2). 

Перевірити всі варіанти й комбінації у різних природно-економічних умовах та 
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оцінити внесок досліджуваних факторів і передбачуваних управлінських 

рішень реально можна тільки в експериментах не в самих підприємствах, а на їх 

моделях. Вони пов’язані з моделями кормовиробництва через моделі 

оптимізації раціонів. Моделі тваринництва дають змогу вибрати раціональний 

склад сільськогосподарських тварин, структуру й оборот стада, стратегію 

вибракування й годівлі, технологію виробництва продукції. Модель охоплює 

взаємозв’язки усіх складових частин організаційно-економічного механізму 

реновації виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва, що 

дозволяє втручатися в нього на різних стадіях, вносити корективи, 

досліджувати варіанти й вирішувати завдання росту обсягів і ефективності 

виробництва продукції, діяльності на принципах економіко-екологічної 

ефективності. 

2. Запропоновано використовувати імітаційне моделювання як найбільш 

прийнятне для визначення довгострокової оптимальної стратегії управління 

виробничо-господарською  діяльністю підприємств  тваринництва. Для 

реалізації імітаційної моделі запропоновані дві системи управління. Перша 

працює за критерієм максимуму одного з результативних показників відтворю-

вального процесу, друга – за критерієм досягнення заданої величини одного з 

тих же показників. Обидві системи діють за принципом негативного зворотного 

зв’язку. Перша реалізує пошуковий алгоритм визначення екстремуму. У другій 

пошук необхідного рівня керуючого впливу здійснюється також ітеративним 

шляхом за відхиленням фактичного значення показника від заданого.  

3. Функціонування підприємств тваринництва в ринкових умовах 

господарювання, свободи прийняття управлінських рішень пред’являє 

зростаючі вимоги до ефективного ведення виробничо-господарської діяльності 

на основі інноваційного процесу й досвіду, що узгоджується з місцевими 

природними та економічними умовами. Обґрунтована система оцінки 

виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва, яка включає 

показники, що характеризують інтенсивність виробництва (напруженість 

функціонування) і ефективність реновації. Критерієм оцінки інтенсивності 
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виробництва виступає ступінь (міра) його відповідності новітнім досягненням 

науки. Чим більше виражена ця відповідність, чим своєчасніше й послідовніше 

відбувається реновація виробництва, тим вищим є рівень інтенсивності.  

4. Для кількісного виміру запропоновано використовувати коефіцієнт 

випередження, обчислювальний співвідношенням середньорічних темпів росту 

продукції й витрат. Критерієм оцінки ефективності реновації й інтенсифікації 

виступає зростання виробництва продукції за умови зниження сукупних витрат 

на її одиницю. Для факторного аналізу служить та ж система показників, що й 

для визначення ефективності виробництва. 

5. У результаті дослідження визначено показники ефективності 

організаційно-економічних механізмів реновації виробничо-господарської 

діяльності підприємств тваринництва, які характеризують результативність 

застосування комплексу технічних, технологічних, організаційних, 

економічних і соціальних заходів, спрямованих на продуктивне використання 

створеного в аграрному виробництві потенціалу для задоволення суспільних 

потреб у необхідній продукції тваринництва. Вони класифіковані на чотири 

групи – функціональні, економічні, соціальні та екологічні. Запропоновано 

комплексний методичний підхід до оцінки ефективності організаційно-

економічних механізмів реновації виробничо-господарської діяльності 

підприємств тваринництва, який ґрунтується на критеріях максимізації 

виробництва продукції тваринництва у напрямку повного використання 

створеного в аграрному виробництві потенціалу при найменших витратах, а 

також підвищення рівня соціального розвитку села, збереження навколишнього 

природного середовища. Застосування такого методичного підходу до оцінки 

ефективності організаційно-економічних механізмів реновації виробничо-

господарської діяльності підприємств тваринництва дасть змогу отримати: 

об’єктивну характеристику головних результатів діяльності систем ведення 

господарства; найбільш раціональні варіанти розроблювальних науково 

обґрунтованих систем; порівняльну оцінку ефективності однотипних систем 

ведення виробництва, що функціонують приблизно в однакових природних та 
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економічних умовах; вимір ефективності функціонування основних підсистем і 

елементів систем ведення аграрного виробництва у тваринництві й суміжних 

підсистем (системи землеробства, соціальні підсистеми та ін.); наскрізну оцінку 

ефективності систем ведення аграрного виробництва на підприємствах 

тваринництва й більш високих ієрархічних рівнях; оцінку впливу освоєння 

комплексу заходів  

 

Результати дослідження з цього розділу опубліковано в наукових працях 

[57; 72; 73; 204; 208; 210; 215; 219; 222; 382].  
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РОЗДІЛ 3 

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СТАНУ Й ОСОБЛИВОСТЕЙ 

РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

3.1. Ретроспективний аналіз функціонування тваринницьких 

підприємств 

 

Аграрний сектор України є системо утворюючою складовою 

національної економіки, яка формує засади забезпечення суверенітету держави 

– продовольчу безпеку, а також сприяє дотриманню умов економічної, 

екологічної та енергетичної безпеки, сприяє розвитку технологічно пов’язаних 

сфер та секторів національної економіки та формує соціально-економічні 

основи розвитку села та сільських територій [3]. 

Окрім безперебійного забезпечення населення країни якісним, безпечним, 

доступним продовольством, аграрний сектор України має значний експортний 

потенціал. Потенціал виробництва аграрної продукції та продовольства, значно 

перевищує потреби внутрішнього ринку [104]. Тобто цей сектор може стати 

провідним у національній економіці, свого роду локомотивом її інтеграції в 

світовий економічний простір та товчком для підвищення рівня та якості життя 

сільського населення, яке складає понад третину всього населення країни, 

забезпечити розвиток суміжних сфер та секторів національної економіки. 

Подальша інтеграція України у світовий економічний простір, посилення 

впливу процесів глобалізації, вимагають адаптації форм та методів діяльності 

аграрних підприємств до постійно змінних умов (табл. 3.1). 

Стратегія розвитку аграрного сектору економіки України має бути 

спрямована на створення ефективного соціально-орієнтованого сектору 

економіки, який здатний задовольнити потреби внутрішнього ринку у повному 

обсязі та забезпечити лідерство країни на світовому ринку аграрної продукції та 

продовольства на засадах багатоукладності, що сьогодні вимагає перегляду 
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структури форм організації аграрного виробництва, формування інтегрованих 

виробництво, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, кластерних 

структур, удосконалення організації ринку аграрної продукції та відстоювання 

інтересів товаровиробників [206]. 

Таблиця 3.1 

Кількість зайнятого населення за видами економічної діяльності
 

Види економічної діяльності 

Роки 2017 р. 

до 

2015р., 

+/- 
2013 2014 2015 2016 2017 

Усього 20404,1 18073,3 16443,2 16276,9 16156,4 -4247,7 

Сільське, лісове та рибне 

господарство 
3577,5 3091,4 2870,6 2866,5 2860,7 -716,8 

Промисловість 3274,8 2898,2 2573,9 2494,8 2440,6 -834,2 

Будівництво 888,8 746,4 642,1 644,5 644,3 -244,5 

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт
 
автотранспортних 

засобів і мотоциклів 

4556,2 3965,7 3510,7 3516,2 3525,8 -1030,4 

Транспорт, складське         

господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність  

1221,2 1113,4 998 997,2 991,6 -229,6 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування 
357,8 309,1 277,3 276,7 276,3 -81,5 

Інші види економічної   

діяльності 
6527,8 5949,1 5570,6 5481 5417,1 -1110,7 

У відсотках до загального підсумку/ 
 

Усього 100 100 100 100 100 0,0 

Сільське, лісове та рибне 

господарство 
17,5 17,1 17,5 17,6 17,7 0,2 

Промисловість 16 16,1 15,7 15,3 15,1 -0,9 

Будівництво 4,4 4,1 3,9 4 4 -0,4 

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт
 
автотранспортних 

засобів і мотоциклів 

22,3 21,9 21,3 21,6 21,8 -0,5 

Транспорт, складське         

господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність  

6 6,2 6,1 6,1 6,1 0,1 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування 
1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 -0,1 

Інші види економічної        

діяльності 
32 32,9 33,8 33,7 33,6 1,6 

*  Розраховано на основі даних [287] 

Тваринництво, поряд із рослинництвом, є однією з базових складових 
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агропромислового виробництва в усьому світі. Розвиток тваринництва в усіх 

регіонах України зумовлений природно-кліматичними, економічними і 

соціальними умовами. Основним завданням галузі є розведення 

сільськогосподарських тварин (кількісний ріст поголів’я) і підвищення їх 

продуктивності (якісне поліпшення поголів’я тварин) з метою виробництва 

високоцінних переважно білкових продуктів харчування [136]. Важливо 

зазначити, що тваринницька галузь дуже вимоглива і тому будь-які зміни в 

технології та організації виробництва негативно відображаються на даній 

галузі.  

Економічне призначення тваринництва забезпечувати населення 

високоякісними, калорійними, дієтичними і вітамінізованими продуктами 

харчування, а промисловість – сировиною. Екологічне значення полягає в 

забезпеченні землеробства органічними добривами, внесення у ґрунт яких 

повертає в природу значну кількість органічної маси, сприяє підвищенню його 

родючості, вмісту гумусу, розвитку мікрофлори, інтенсифікації ґрунтотворного 

процесу і кругообігу речовин в породі. Тому проблемам розвитку 

тваринництва, удосконаленню чистоти його ведення необхідно надавати 

особливо важливого значення [108].  

В процесі трансформаційних змін і реформування в аграрному секторі 

відбулися явища, які характеризується нестійкістю і спадом виробництва. 

Нестабільність соціально-економічної ситуації, низький рівень концентрації 

капіталу в аграрній сфері, диспаритет цін між сільськогосподарською 

продукцією і продукцією промисловості та його наслідки зумовили хронічні 

проблеми у сфері тваринництва. Масове скорочення поголів'я 

сільськогосподарських тварин, зниження продуктивності, збитковість 

виробництва і погіршення якості продукції ставлять під загрозу національну 

продовольчу безпеку, знижується експортний потенціал країни і погіршується 

соціальна ситуація в сільській місцевості [187].  

Динаміка кількості сільськогосподарських тварин характеризується 

даними табл. 3.2 [349] 
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Таблиця 3.2 

Кількість сільськогосподарських тварин в Україні (станом на 1 січня),  

тис. голів
*
 

Роки 
велика рогата худорба 

Свині вівці та кози птиця, млн. голів 
Усього у т.ч. корови 

1990 25194,8 8527,6 19946,7 9003,1 255,1 

1991 24623,4 8378,2 19426,9 8418,7 246,1 

1992 23727,6 8262,6 17838,7 7829,1 243,1 

1993 22456,8 8057,2 16174,9 7236,6 214,6 

1994 21607,3 8077,7 15298,0 6862,6 190,5 

1995 19624,3 7818,3 13945,5 5574,5 164,9 

1996 17557,3 7531,3 13144,4 4098,6 149,7 

1997 15313,2 6971,9 11235,6 3047,1 129,4 

1998 12758,5 6264,8 9478,7 2361,8 123,3 

1999 11721,6 5840,8 10083,4 2026,0 129,5 

2000 10626,5 5431,0 10072,9 1884,7 126,1 

2001 9423,7 4958,3 7652,3 1875,0 123,7 

2002 9421,1 4918,1 8369,5 1965,0 136,8 

2003 9108,4 4715,6 9203,7 1984,4 147,4 

2004 7712,1 4283,5 7321,5 1858,8 142,4 

2005 6902,9 3926,0 6466,1 1754,5 152,8 

2006 6514,1 3635,1 7052,8 1629,5 162,0 

2007 6175,4 3346,7 8055,0 1617,2 166,5 

2008 5490,9 3095,9 7019,9 1678,6 169,3 

2009 5079,0 2856,3 6526,0 1726,9 177,6 

2010 4826,7 2736,5 7576,6 1832,5 191,4 

2011 4494,4 2631,2 7960,4 1731,7 203,8 

2012 4425,8 2582,2 7373,2 1739,4 200,8 

2013 4645,9 2554,3 7576,7 1738,2 214,1 

2014 4534,0 2508,8 7922,2 1735,2 230,3 

2015 3884,0 2262,7 7350,7 1371,1 213,3 

2016 3750,3 2166,6 7079,0 1325,3 204,0 

2017 3682,3 2108,9 6669,1 1314,8 201,7 

2018 3530,8 2017,8 6109,9 1309,3 204,8 

2019 3332,9 1919,4 6025,3 1268,6 211,7 

*  Розраховано на основі даних [287] 

Зростання собівартості продукції тваринництва, відсутність дієвих 

урядових заходів з підтримки даної галузі впродовж всього періоду 

реформування агропромислового виробництва зумовили значне скорочення 

результативності діяльності підприємств тваринництва (табл. 3.3)
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Таблиця 3.3 

Кількість сільськогосподарських тварин за регіонами (на початок року) 

  
Велика рогата худоба У т.ч. корови Свині Вівці та кози Птиця 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Україна 3750,3 3682,3 3530,8 2166,6 2108,9 2017,8 7079 6669,1 6109,9 1325,3 1314,8 1309,3 203986 201668 204831 

Вінницька 300,7 308,8 283,5 159,8 157,7 148,7 370,6 351,3 269,9 33,9 38,3 34,7 28920,1 27649,3 29670,4 

Волинська 156,8 152,8 138,3 103,8 101,9 91,6 307,1 316,5 315,5 16,9 16,8 17 7538,3 7927,8 7844,1 

Дніпропетров-

ська 
130,3 127,2 125,6 73,1 71,6 71,8 470,3 426,1 371,4 57,5 55,3 58,3 16870,3 18629,9 18548,7 

Донецька 72,2 61,3 62,1 37,6 33,8 33,6 445 455,3 462,6 44,3 37,1 41,4 3675,2 3435,9 3893,2 

Житомирська 167,3 184,1 183 111,5 109,3 109,4 175,7 137 118,2 27 27 23,9 6691 6961,1 7398,5 

Закарпатська 127,7 122,2 120,9 91,1 87,6 86,1 274,9 262,6 229,8 145,4 141,6 141,1 3340,4 3119 3047,4 

Запорізька 104,9 108,3 100,3 58,6 58,5 55,1 304,1 268 219,6 56 59,3 60,7 6075,4 5841,3 5167,5 

Івано-

Франківська 
158,5 152,3 142,1 99,2 98,2 90,1 313,2 317,5 300,4 29,2 29,8 28,9 4415 4175,7 4225,4 

Київська 134,3 127,5 121,9 68,6 64,9 62,5 466,9 454,8 496,1 30,6 33,1 30,5 28148,6 27517,9 29508,6 

Кіровоградська 103,6 100,5 96,3 56,6 55,4 53,1 253,8 239,5 225,7 40,5 39,7 38,7 4956,5 4729,9 4835 

Луганська 57,9 53,3 49,1 28,7 27 25,4 65,5 61,3 45,1 26,4 27,4 25,9 967,5 858,7 880,9 

Львівська 203,4 195,3 184 129,7 121,3 112,6 348,6 356,7 373,2 30,5 30,7 32,4 8241,2 7529,4 8532,8 

Миколаївська 135,1 140,4 145,1 79,9 77,8 74,6 114,6 99,9 90,5 54 56,3 66,3 2908,9 2708,9 2723,6 

Одеська 179,4 169,5 165,5 100 96 94,4 350,3 289,6 239,5 359,8 351,7 344,2 4932,9 4411,1 4148,4 

Полтавська 256 243,9 234,3 131,6 127 121,7 409,3 398,6 336,3 44,5 46,5 47,9 5034,8 5006,8 5376,3 

Рівненська 145,5 142 139,4 97,4 95,4 94,2 282 239,1 238,6 17,7 17,3 17,4 6645,7 6610,9 7372,9 

Сумська 146,9 148,9 149,7 83,2 82,6 80,5 139,5 131,1 115,1 37,7 39,2 39,8 5104,5 5228,7 4923,8 

Тернопільська 154,4 151,8 139,2 95,1 94,8 86,8 439,5 422,9 371,7 12,6 12,5 12,7 5139 4888,2 4736,1 

Харківська 195,8 194,2 185,7 91,8 91,1 88,3 299,8 235,7 166,5 74,3 72,9 72,3 7485,3 6869,3 7543,2 

Херсонська 107,4 105,2 102,1 69,9 68,5 67 166 157,4 131,4 50,1 48,1 44,9 8200,2 7651,1 6597 

Хмельницька 230,2 230,8 230,5 136,2 135,9 133,6 339,9 329,2 332,3 26,8 27,3 27 8267,2 9078,8 6864,9 

Черкаська 186,4 176,4 163,9 88,4 83,1 78,1 400,2 386,2 339 33,9 31,1 29,6 23749,4 24310,3 24363,6 

Чернівецька 90,4 89,1 84,4 57,2 56,2 54 148,3 147,2 146,2 43,6 44,2 44,5 3310,1 3128,2 3132,7 

Чернігівська 205,2 196,5 183,9 117,6 113,3 104,6 193,9 185,6 175,3 32,1 31,6 29,2 3368,7 3399,8 3495,9 

1
9
7
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Динаміка обсягів виробництва продукції тваринництва у натуральних 

одиницях показана у таблиці 3.4 [287]. 

Таблиця 3.4 

Виробництво основних видів продукції тваринництва
*
 

Роки 
м'ясо (у забійній 

масі), тис. т 
молоко, тис. т 

яйця,  

млн. шт 
вовна, т 

1990 4357,8 24508,3 16286,7 29804 

1991 4029,1 22408,6 15187,8 26646 

1992 3400,9 19113,7 13496,0 23080 

1993 2814,5 18376,5 11793,8 21101 

1994 2677,4 18137,5 10153,7 19281 

1995 2293,7 17274,3 9403,5 13926 

1996 2112,7 15821,2 8763,3 9318 

1997 1874,9 13767,6 8242,4 6679 

1998 1706,4 13752,7 8301,4 4557 

1999 1695,3 13362,2 8739,7 3759 

2000 1662,8 12657,9 8808,6 3400 

2001 1517,4 13444,2 9668,2 3266 

2002 1647,9 14142,4 11309,3 3392 

2003 1724,7 13661,4 11477,1 3353 

2004 1599,6 13709,5 11955,0 3202 

2005 1597,0 13714,4 13045,9 3195 

2006 1723,2 13286,9 14234,6 3277 

2007 1911,7 12262,1 14062,5 3449 

2008 1905,9 11761,3 14956,5 3755 

2009 1917,4 11609,6 15907,5 4111 

2010 2059,0 11248,5 17052,3 4192 

2011 2143,8 11086,0 18689,8 3877 

2012 2209,6 11377,6 19110,5 3724 

2013 2389,4 11488,2 19614,8 3520 

2014 2359,6 11132,8 19587,3 2602 

2015 2322,6 10615,4 16782,9 2270 

2016 2323,6 10381,5 15100,4 2072 

2017 2318,2 10280,5 15505,8 1967 

2018 2354,9 10064,0 16132,0 1908 

*  Розраховано на основі даних [287] 

З огляду на унікальні властивості і провідне місце в структурі АПК 

важливо комплексне дослідження розвитку тваринництва, створення 

сприятливих інвестиційних умов і запобігання збитковості виробництва. 

Україна має великий потенціал для розвитку тваринницької галузі. Південні і 

центральні райони володіють великими пасовищами і трудовими ресурсами для 
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розвитку тваринництва. Структура вирощування сільськогосподарських тварин 

представлена в таблицях 3.5-3.6, рисунок 3.1 

Таблиця 3.5 

Вирощування сільськогосподарських тварин у живій масі, тис. тонн
*
 

  2013 2014 2015 2016 2017 
2017р. до 

2013р., %  

Сільськогосподарські  

тварини   
3379,0 3208,7 3200,4 3209,1 3206,1 94,9 

велика рогата худоба 674,2 576,4 602,6 605,1 568,6 84,3 

свині 1047,5 1017 1024 1007,9 985,5 94,1 

вівці та кози 38,9 27,4 28,2 30,1 27,4 70,4 

коні 20,6 20 13,8 13,7 14 68,0 

кролі 28,9 26,8 26,5 24,8 24,4 84,4 

птиця 1568,9 1541,1 1505,3 1527,5 1586,2 101,1 

*  Розраховано на основі даних [287] 

 

Таблиця 3.6 

Структура вирощування сільськогосподарських тварин, %
*
 

  2013 2014 2015 2016 2017 
2017р. до 

2013р., +/-  

Сільськогосподарські тварини 100 100 100 100 100 0 

велика рогата худоба 20 18 18,8 18,9 17,7 -2,3 

свині 31 31,7 32 31,4 30,7 -0,3 

вівці та кози 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 -0,3 

коні 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 -0,2 

кролі 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0 

птиця 46,4 48 47,1 47,6 49,5 3,1 

*  Розраховано на основі даних [287] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Структура виробництва м’яса за видами  
* Складено на основі даних [287] 
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У 2016 р. рівень рентабельності виробництва продукції аграрними 

підприємствами в цілому склала 37,3% (у 2015р. – 45,6%), у тому числі  

виробництва продукції тваринництва – 7,7% (у 2015р. – 22,1%) (рис. 3.2., табл. 

3.7.) [287; 288]. 

353
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Рис. 3.2. Динаміка рентабельності продукції тваринництва і прибутку 

від її реалізації в сільськогосподарських підприємствах України., млн. грн. 

Таблиця 3.7 

Собівартість і рентабельність виробництва продукції підприємствами 

тваринництва 

 
Собівартість виробництва 

1 ц продукції 
тваринництва, грн. 

Рівень рентабельності
 

(збитковості) виробництва 
тваринницької  продукції, % 

 2016 в % до 2015 2016 2015 

Продукція рослинництва і 

тваринництва 
Х х 37,3 45,6 

Продукція тваринництва Х х 7,7 22,1 

Велика рогата худорба на м'ясо 3231,1 111,1 –24,9 –17,9 

Свині на м'ясо 2246,8 112,3 –4,6 12,7 

Вівці і кози на м'ясо 3793,5 121,9 –35,3 –29,6 

Птиця на м'ясо
 

1319,5 112,1 4,9 –6,1 

Молоко 432,8 122,6 18,4 12,6 

Яйця курячі, 1000 шт 1077,5 138,2 0,6 60,9 

Вовна 3170,7 89,7 –31,8 –61,9 

Інша продукція тваринництва Х х 70,2 67,3 
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За даними Державної служби статистики України, середня рентабельність 

продукції тваринництва (крім малих підприємств) в Україні (за винятком 

тимчасово окупованої території АР Крим, міста Севастополя та частини зони 

проведення антитерористичної операції) в 2016 р. склала 7,7% [288].  

Рентабельним у 2016 р. для тваринників були виробництво курячих яєць 

(0,6%), молока (18,4%) та м’яса птиці (4,9)%. Разом з тим, 

сільгосппідприємства, які займаються вирощуванням ВРХ, свиней та овець на 

м'ясо отримали значні збитки. 

В цілому, підприємства галузі отримали за реалізовану продукцію 32 

млрд. грн. доходу (табл. 3.8.) 

Таблиця 3.8 

Виробництво продукції тваринництва, млн. грн.
*
 

Роки 

Господарства усіх категорій 

У тому числі 

сільськогосподарські 

підприємства 
господарства населення 

продукція 

сільського 

господарства 

з неї 

продукція 

тварин- 

ництва 

продукція 

сільського 

господарства 

з неї 

продукція 

тварин- 

ництва 

продукція 

сільського 

господарства 

з неї 

продукція 

тварин- 

ництва 

2010 187526,1 66934,7 90792,0 25931,4 96734,1 41003,3 

2011 225381,8 67819,9 117110,9 27538,0 108270,9 40281,9 

2012 216589,8 70746,2 110071,7 29609,1 106518,1 41137,1 

2013 246109,4 73978,2 133683,1 32386,1 112426,3 41592,1 

2014
 

251427,2 73719,3 139058,4 33528,9 112368,8 40190,4 

2015
 

239467,3 71028,3 131918,6 32333,9 107548,7 38694,4 

2016
 

254640,5 69588,4 145119,0 31726,4 109521,5 37862,0 

*  Розраховано на основі даних [287] 

Фінансові результати діяльності підприємств тваринництва представлені 

у таблиці  3.9  

Цінова кон’юнктура ринку є сприятливою для розвитку тваринництва. На 

світових ринках спостерігається підвищення цін на баранину і ягнятину. За 

1990-2016 рр. зросли ціни на даний вид продукції на ринках у Китаї в 5 разів, 

США - в 1,5, Австралії - в 1,1 раз, в Україні навпаки відбулося зниження в 6,5 
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разів. Зауважимо, що на міжнародних ринках визначаються окремо ціни на 

баранину і ягнятину, різниця між якими істотна. Так, ціна на баранину на 

ринках Австралії в 1,7; Нової Зеландії в 1,9 рази нижче ніж на ягнятину. В 

Україні подібного поділу немає [288]. 

Таблиця 3.9 

Фінансові результати діяльності підприємств тваринництва, млн. грн.
*
 

Рік 

Чистий 

прибу-

ток 

(збиток) 

 

Підприємства, які 

одержали чистий 

прибуток 

Підприємства, які 

одержали чистий 

збиток 

Рівень рентабельності 

(збитковості), % 

у % до 

загальної 

кількості 

під-

приємств 

фінансов

ий 

результат 

у % до 

загальної 

кількості 

підприєм

ств 

фінансов

ий 

результат 

усієї 

діяльності 

операційної 

діяльності 

2015 13742,2 77,9 16229,9 22,1 2487,7 25,4 33,1 

2016 7829,3 72,7 9693,4 27,3 1864,1 13,0 16,8 

*  Розраховано на основі даних [287] 

В Україні ціна на баранину з низької у 1992 році, стала однією з 

найвищих після Китаю. Світові ціни на м'ясо всіх видів, особливо баранини, 

мають тенденцію до зростання (додаток А, табл.А.1-А.2) [349, 375]. 

У структурі витрат на виробництво м'яса прямі матеріальні витрати у 2016 

р. порівняно з 2006 р. зменшились на 0,9 %, а витрати на корми зросли на 

1,09%, натомість на нафто-продукти зменшилися на 1,4 %. При цьому в 

структурі витрат збільшується частка прямих витрат на інші статті витрат. 

Показники економічної ефективності м'ясної продуктивності галузі свідчать 

про її критичний стан. Суб’єктам різних форм господарювання, за винятком 

окремих господарств, не вдалося забезпечити її прибутковість. Тому 

подальший розвиток галузі залежатиме від уваги та підтримки на державному 

рівні [287]. 

Аналіз динаміки роздрібних цін на м’ясо на вітчизняних ринках також 

виявив стійку тенденцію до зростання. Так, середня ціна, наприклад, на 

баранину на ринках України за останні 3 роки ціна збільшилася на 44,8%. Це 

найвищі темпи зростання порівняно з іншими видами м'яса, хоча баранина 

залишається одним з найдешевших видів м'яса, це показане в табл. 3.12. [287; 
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288]. Дослідженнями виявлено існуючі проблеми із забезпеченням 

внутрішнього споживання та щорічне зростання рівня недоспоживання 

населенням м'яса, 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. 3.10) 

Таблиця 3.10 

Стан експорту і імпорту тваринницької продукції та  

продуктів її переробки
*
 

 

Види  

2016р. 2017р. 2017р.до 2016р,% 

кіль- 

кість,тис.

тонн 

млн.дол. 

США 

кіль- 

кість,тис.

тонн 

млн.дол. 

США 

кіль- 

кість,ти

с.тонн 

млн.дол. 

США 

Експорт 

Яловичина свіжа, 

охолоджена або 

морожена 

35,1 82,8 41,9 117,7 119,4 142,1 

Свинина свіжа, 

охолоджена або 

морожена 

3,2 5,1 4,9 10,5 153,1 205,9 

М’ясо і харчові 

субпродукти свійської 

птиці  

240,1 292,5 271,3 389,6 113,0 133,2 

Молоко та молочні 

продукти 
89,1 96,0 96,5 119,3 108,3 124,3 

Масло вершкове та інші 

молочні жири 
12,0 37,5 30,4 129,8 253,3 346,1 

Сири 8,1 24,3 9,1 32,5 112,3 133,7 

Імпорт 

Яловичина свіжа, 

охолоджена або 

морожена 

1,5 4,3 1,2 4,1 80,0 95,3 

Свинина свіжа, 

охолоджена або 

морожена 

2,8 4,2 5,6 10,0 200,0 238,1 

М’ясо і харчові 

субпродукти свійської 

птиці 

83,3 34,3 118,3 48,5 142,0 141,4 

Молоко та молочні 

продукти 
5,0 8,7 7,5 13,2 150,0 151,7 

Масло вершкове та інші 

молочні жири 

1,1 3,8 08 4,5 727,3 118,4 

Сири 7,1 29,9 10,0 47,1 140,8 157,5 

*  Розраховано на основі даних [287] 

Можна побачити, що зовнішньоторговельний баланс по усіх видах 
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тваринницької продукції є позитивним. За 2010-2018рр. 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 2018р. 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. 3.11). 

Таблиця 3.11 

Баланси виробництва і споживання основних продуктів харчування населенням 

України
*
 

 

Показники 

2017р. 2018р. 

м’ясо та 

м’ясопродукти, 

тис.т 

молоко та 

молочні 

продукти, 

тис.т 

м’ясо та 

м’ясопродукти, 

тис.т 

молоко та 

молочні 

продукти, 

тис.т 

Виробництво 2318 10281 2355 10064 

Імпорт 233 132 283 180 

Усього ресурсів  2556 10380 2641 10170 

Експорт 351 835 399 807 

Витрачено 10 1036 10 996 

Фонд 

споживання  

2195 8496 2232 8355 

у розрахунку на 

1 особу, кг 

51,7 200,0 52,8 197,7 

 
*  Розраховано на основі даних [287] 

За проведеними розрахунками рівень самозабезпечення основними 

вилами тваринницької продукції за останні два роки практично не змінився. 

Зокрема, по м’ясній продукції у 2015 р. він склав 106,6%, молочній – 118%, тоді 

як у 2018р.- відповідно 105,9 і 116,1%. Зазначимо, що процес забезпечення 

внутрішнього споживання тваринницької продукції, за винятком молочної, слід 
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вважати стабільним, але таким, котрий не відповідає раціональним нормам 

харчування і оптимальним фізіологічним потребам населення (табл.. 3.12). 

Таблиця 3.12 

Середні роздрібні ціни реалізації м'яса на міських ринках України
*
 

В
и

д
 м

’я
са

 

Січень-грудень 

2013 року 

Січень-

грудень 

2014 року 

Січень-

грудень 

2015 року 

Січень-грудень 2016 року 

Ін
д

ек
с 

ц
ін

 в
 %

 

Ін
д

ек
с 

о
б

’є
м

у
 п

р
о
д

аж
, 
%

 

О
б

’є
м

 

С
ер

ед
н

я
 ц

ін
а 

о
б

о
р
о
т 

у
 т

и
с.

 

гр
н

. 

О
б

’є
м

 

С
ер

ед
н

я
 ц

ін
а 

О
б

’є
м

 

С
ер

ед
н

я
 ц

ін
а 

О
б

’є
м

 

С
ер

ед
н

я
 ц

ін
а оборот у тис. 

грн. 

У
 

ф
ак

ти
ч
н

і 

ц
ін

і 

У
 

п
о
р
ів

н
я
н

н

и
х
 ц

ін
ах

 

Яло-

вичи-

на 

28703 2506 451177 131940 3997 3195 4083 131653 737 623609 537539 135 119 

Теля-

тина 
41311 2789 156508 38357 3326 8449 4442 36015 907 176718 159978 129,5 102 

Бара-

нина 
9517 2169 30162 8854 3920 548 4236 9633 589 44204 40805 144,8 135 

Сви-

нина 
307200 2867 1187861 305760 3433 36258 4299 361736 467 1615740 1555103 115,5 130 

Інше 

м'ясо 
5260 2705 19485 4463 3523 216 4869 4310 344 23033 20985 144 107 

м'ясо 491991 2750 1845194 489374 3299 21666 4258 543347 570 2483306 2314411 121 125 

*  Розраховано на основі даних [287] 

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. 
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Розглядаючи розвиток галузі тваринництва за природно-кліматичними 

зонами, варто зауважити, що у зоні Степу, склалися сприятливі можливості для 

ефективного застосування методів годівлі, відтворення стада, вирощування 

молодняку та організації праці. Зона має всі необхідні умови для створення 

хорошої племінної бази. 

Тваринництво Лісостепу й Полісся характеризується такими 

особливостями:  

- надвисока питома ваги особистих селянських господарств у структурі 

виробництва продукції (70-80%), що обумовлено як низькими 

середньодушовими доходами, так і традиційно високою активністю 

домогосподарств регіону в сільськогосподарському виробництві; 

- відсутність ефективної ринкової інфраструктури, спекулятивні коливання 

цін;  

- високий рівень споживання м'яса у регіоні. 

Враховуючи природно-кліматичні умови, географічне положення, 

економічну спеціалізацію, що склалася, напрями продуктивності, ресурсний 

потенціал: чисельність поголів'я, обсяги виробництва продукції, наявність 

племзаводів та племрепродукторів, забезпеченість науковими кадрами, 

близькість до кордонів, можливостей ринків збуту; кон'юнктуру ринку: попит 

та пропозицію, економічну ефективність за умови використання всіх видів 

тваринницької продукції, можна зробити продуктово-територіальну 

сегментацію регіонів (областей) України (рис. 3.3). 

Перша зона. До першої зони належати Херсонська область та АР Крим. У 

Херсонські області розташований науковий центр Інститут вівчарства Асканія-

Нова (Херсонська область), який займається вдосконаленням технології 

вирощування племінного молодняку й виробництва тваринницької продукції та 

надає інформацію господарствам і населенню про досягнення науки. Тут 

сконцентровано значний науковий потенціал, у тому числі й з переробки 

продукції, який до цих пір залишається не повністю реалізованим.  
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Рис. 3.3. Розподіл регіонів за напрямами спеціалізації господарств на 

різних видах продукції тваринництва
*
 

*  Розраховано на основі даних [287] 

Кожний з цих регіонів має свої перспективи у виробничій спеціалізації,це 

можна побачити в таблиці 3.13. 

Оскільки зазначена зона має потужну наукову й селекційно-племінну базу, 

то необхідним є відновлення роботи племінних господарств, що сприятиме 

покращенню генетичних якостей, зростанню продуктивності, здешевленню 

племінного молодняку. Доцільно тут у перспективі сконцентрувати 

вирощування племінних тварин у спеціалізованих підприємствах - племінних 

заводах та фермах. Неплемінних тварин, доцільніше, вирощувати у особистих 

підсобних господарствах. 

Для цих регіонів обов'язковою умовою є ведення тваринництва у 

поєднанні з іншими галузями аграрного виробництва, зокрема рослинництвом, 

що дає змогу ефективно використовувати матеріально-технічні засоби та 

трудові ресурси й забезпечує ефективну діяльність. 
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Таблиця 3.13 

Перспективи у виробничій спеціалізації регіонів 

Зона (області, що 

входять ) 

Характеристика 

І. Херсонська, 

Крим 

Сприятливі природно-економічні умови для вирощування племінного 

молодняку з можливістю самозабезпечення продукцією власних 

потреб.  

Основний напрям спеціалізації господарств зони: виробництво 

молока, м’яса.  

Рівень самозабезпечення: низький, має потенціал забезпечення 

власних потреб у продукції, який повною мірою не використовується. 

Доцільне створення сімейних ферм  

II. Харківська, 

Луганська, 

Дніпропетровська

, Донецька, 

Кіровоградська, 

Запорізька, 

Миколаївська, 

Одеська область 

та області 

Карпатського 

регіону(Закарпатс

ька, Чернівецька, 

Івано-

Франківська, 

Львівська 

Зона охоплює області-лідери з виробництва. Має можливості до 

промислової переробки, орієнтована на експорт продукції. 

Основний напрям спеціалізації – комплексне виробництво й 

переробка продукції: вирощування тварин на м'ясо, виробництво 

м'ясо продуктів, молока та молокопродуктів. Доцільно створювати 

великі підприємства на промисловій основі та господарства 

репродуктори.  

Рівень самозабезпечення: повністю забезпечує власні потреби в 

продукції  вівчарства з можливістю експорту за межі вказаних 

областей та за кордон. 

Доцільно створювати оптові ринки для забезпечення промислових 

центрів (туристичних міст), експорт в сусідні держави (у зв'язку з 

близькістю кордонів у Карпатському регіоні та морських кордонів 

Одеська область). 

III. Житомирська, 

Полтавська, 

Черкаська, 

Сумська, 

Вінницька, 

Рівненська 

Хмельницька, 

Волинська, 

Київська, 

Тернопільська, 

Чернігівська 

Основний напрям спеціалізації – виробництво м’яса. 

Незважаючи на рівень основної спеціалізації доцільно комплексне 

виробництво й переробка продукції тваринництва.  

Рівень самозабезпечення: неповне забезпечення власних потреб 

регіону. Має потенціал самозабезпечення продукцією.  

Доцільне створення середніх і малих підприємств. 

Друга зона. Передбачає промислове виробництво продукції тваринництва, 

орієнтоване на експорт (впровадження прогресивних організаційно-

технологічних рішень та технічних засобів) та будівництво міжгосподарських 

переробних підприємств. 

На території Харківської області розміщено найпотужніший науковий 

центр - Інститут тваринництва України. 

Ця зона утримує найчисельніші стада сільськогосподарських тварин, 
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завдяки чому має великі потенційні можливості для нарощування обсягів 

виробництва продукції. Для цього регіону характерний високий рівень 

споживання м’яса 

Перспективним є розвиток молочного напряму: вітчизняний ринок молока 

й продуктів переробки не повністю насичений, існує можливість виробництва 

широкого асортименту продукції, для забезпечення конкурентоспроможності 

на ринку та зниження ризиків. Негативи: недостатність на вітчизняному ринку 

продуктивних тварин високої генетики. 

У другій зоні потрібно комплексно використовувати всі види продукції, 

робити часткову або повну їх переробку, фасування та пакування в тару. За 

умов розвитку транспортної інфраструктури необхідна налагоджена структура 

збуту продукції за прямими зв'язками переробним, торговим підприємствам, у 

сферу громадського харчування. 

Третя зона характеризується вирощуванням переважно неплемінних 

тварин в особистих селянських господарствах. Необхідне залучення більшої 

кількості сільськогосподарських підприємств до вирощування й виробництва 

продукції тваринництва. Втім у цій зоні є потужні підприємства, які працюють 

на інноваційній основі, зокрема із застосуванням сучасної системи вентиляції 

та освітлення приміщень відповідно до технологічних норм, на високому рівні 

знаходиться забезпеченість кормами та вітамінно-мінеральними 

концентратами, застосування вакцинації. Області цієї зони в майбутньому 

можуть забезпечувати власні потреби в продукції тваринництва за рахунок 

власного виробництва. Тут доцільне створення середніх і малих підприємств 

(200- 500 голів) та вирощування тварин в особистих селянських господарствах.  

Отже, ця зона має бути орієнтована на виробництво високоякісної 

конкурентоспроможної продукції, особливо м’ясної, дрібними виробниками, їх 

інтеграція з переробними підприємствами, створення відповідної системи 

заготівлі. 

Отже, для підвищення конкурентоспроможності галузі доцільно збільшити 

поголів'я тварин, поглибити зональну концентрацію й спеціалізацію в 
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ефективно функціонуючих структурах найбільш придатних та традиційних 

природо-кліматичних зон для забезпечення потреб регіонів, де виробництво 

продукції тваринництва є неефективним і недостатнім. Необхідне наукове 

обґрунтування формування ареалів ефективного виробництва продукції 

вівчарства, що можуть бути покладені в основу розробки комплексних цільових 

програм планування та прогнозування зонального й регіонального розміщення. 

При орієнтації на виробництво м’яса найбільш сприятливими є умови ІІ зони, 

де доцільно створювати великі спеціалізовані господарства. В регіонах, де 

тваринництво сконцентроване здебільшого в особистих селянських 

господарствах і не є основною спеціалізацією - створення сімейних ферм та 

інших підприємницьких структур. 

Окрім використання природно-економічних територіальних особливостей, 

потрібна розробка регіональних програм щодо підтримки найбільш 

сприятливих зон розвитку тваринництва та вітчизняних виробників якісної 

тваринницької продукції. 

Отже, тваринництво є одним з найбільш складних комплексів серед інших 

галузей агросфери, від розвитку якого багато в чому залежить продовольча 

безпека країни. Тому система ведення тваринництва, що інтегрує вирішення 

всього комплексу проблеми збільшення обсягу виробництва продуктів 

тваринництва, їх збереження і поліпшення якості в умовах ринку, повинна 

представляти собою науково обґрунтовані моделі організації раціональної 

побудови сільськогосподарського виробництва продукції тваринництва та 

інших суміжних галузей АПВ.  

Вирішення проблем реновації та розвитку підприємств тваринництва 

вимагає комплексного підходу, формування єдиної стратегії і механізму 

розвитку підприємств на основі міжгалузевої інтеграції і активізації 

інноваційних процесів. Реновація тваринництва має ґрунтуватися на перебудові 

моделі його ведення за мережевим принципом на основі розробки 

прогресивних ресурсозберігаючих маловитратних механізованих технологій 

виробництва і переробки продукції по замкнутому циклу з використанням 
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новітніх проектно-технологічних рішень.  

 

3.2. Напрями вдосконалювання механізму інноваційного розвитку 

тваринницьких підприємств 

 

Для переходу до інтенсивних методів ведення скотарства на промисловій 

основі потрібна науково обґрунтована система заходів щодо реалізації даного 

напрямку розвитку галузі, що опирається на передовий вітчизняний і 

закордонний досвід. У багатьох підприємствах тваринництво розвивається без 

використання інноваційних прийомів інтенсифікації галузі [303]. У сфері 

тваринництва сьогодні вистачає інтенсивних технологій, але вони нерідко не 

дотримуються: почасти через відсутність умов, а іноді й через 

непідготовленість керівників і фахівців підприємств. Інакше кажучи, 

відчувається дефіцит не технологій, а людей, що знають і впроваджують ці 

технології - для того, щоб вести галузь на науковій основі. Адже складні 

завдання реновації виробництва вимагають спеціальних знань. 

Одним з головних джерел задоволення потреб населення в м'ясі є 

яловичина. У середньому по країні її питома вага в м'ясному балансі по роках 

коливається в межах 44-46 %. В Україні середньорічне виробництво яловичини 

необхідно довести до 60 % загального обсягу виробництва м'яса в країні [38]. 

Породний склад великої рогатої худоби переконує, що насамперед 

збільшення виробництва яловичини повинне здійснюватися за рахунок 

інтенсивного вирощування відгодівельного молодняку районованих порід і 

раціонального використання поголів'я, здатного проявляти гарну енергію росту 

й давати високоякісне м'ясо.  

При розведенні в основному худоби молочного напрямку вихід 

розраховуючи на 1 голову худоби становить до 72 %. При загальному 

споживанні розраховуючи на душу населення близько 70 кг м'яса частка 

яловичини не перевищує 30 кг, що в 1,5 рази менше норми. Продуктивність 

сільськогосподарських тварин за 2013-2017 роки представлено в таблиці 3.14. 
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Таблиця 3.14 

Продуктивність сільськогосподарських тварин за 2013-2017 роки* 

Показник 2013 2014 2015 2016 2017 
2017 р. до 

2013 р., % 

 Господарства усіх категорій  

Середній річний удій молока 

від    однієї корови 
4446 4508 4644 4735 4820 108,4 

Середній річний      настриг 

вовни від   однієї вівці 
3,2 3 2,9 2,8 2,8 87,5 

 Сільськогосподарські підприємства  

Середній річний удій молока 

від     однієї корови 
4827 5027 5352 5643 6025 124,8 

Середній річний      настриг 

вовни від   однієї вівці 
1,8 1,6 1,7 1,6 1,6 88,9 

 Господарства  населення  

Середній річний удій молока 

від    однієї корови 
4343 4363 4437 4473 4480 103,2 

Середній річний      настриг 

вовни від   однієї вівці 
3,6 3,5 3,3 3,2 3,2 88,9 

*  Розраховано на основі даних [287] 

 

Основними причинами низького рівня виробництва яловичини є 

екстенсивні методи ведення галузі, внаслідок чого потенційні можливості 

великої рогатої худоби в Україні використовуються по енергії росту на 

половину, а по здавальній масі - на 70-75%. Питома вага корів у стаді становить 

тільки 33%, тоді як у країнах з розвиненим тваринництвом цей показник 

доведений до 43-45%. Середньодобові прирости ваги молодняку великої 

рогатої худоби розраховуючи на 1 голову в 1,8-2 рази нижче потенційних 

можливостей порід. Жива маса поголів'я при реалізації на м'ясо в середньому 

нижче 400 кг. Причому 15% його нижче середньої вгодованості й худі [381].  

Витрати кормів на виробництво одиниці продукції тваринництва в 

сільськогосподарських підприємствах, ц к.од. представлено в таблиці 3.15 

Має потребу в зміцненні матеріально-технічна база, в удосконалюванні - 

галузева структура й посівні площі, в упорядкуванні - економічні відносини з 

постачальниками молодняку великої рогатої худоби.  

Значний недобір продукції відбувається також через низький вихід телят, 

падіж молодняку, нераціональне використання відбракованого дорослого 
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поголів'я, порушень технології й недосконалість організації виробництва, 

невиправдане приниження ролі промислового схрещування й розвитку галузі 

м'ясного скотарства, недооцінки матеріальної зацікавленості й соціальних 

факторів, відсутності цілеспрямованої державної системи використання 

науково-технічних досягнень й досвіду інноваційного розвитку. Усунення цих 

стримуючих факторів також сприятиме зростанню виробництва яловичини. 

Таблиця 3.15 

Витрати кормів на виробництво одиниці продукції тваринництва в 

сільськогосподарських підприємствах, ц к.од.
*
 

  2013 2014 2015 2016 2017 
2017 р. до 

2013 р., % 

Приріст великої рогатої худоби 

Корми всіх видів 14,97 15,05 14,8 14,74 14,34 95,79 

у  т.ч. концентровані  4,62 4,78 4,93 4,85 4,79 103,68 

Приріст свиней 

Корми всіх видів 4,62 4,57 4,46 4,41 4,31 93,29 

у  т.ч. концентровані  4,46 4,42 4,34 4,31 4,22 94,62 

Виробництво молока 

Корми всіх видів 1,06 1,02 1 0,97 0,94 88,68 

у  т.ч. концентровані  0,39 0,39 0,41 0,39 0,39 100,00 

*  Розраховано на основі даних [287] 

Недостатньо використовується й потенціал господарств індивідуального 

сектору, хоча чисельність худоби тут росте, і з кожним роком збільшується 

обсяг реалізації яловичини. Однак відсутність досконалих проектів ОПГ, 

недоступність будівельних матеріалів за ціною, слабке зооветеринарне 

обслуговування істотно впливають на кількість поголів'я в них і стримують ріст 

м'ясних ресурсів країни [336]. Таким чином, на прискорення інтенсифікації 

виробництва яловичини можуть позитивно вплинути не тільки тваринники, але 

й архітектори, проектувальники, працівники будівельної індустрії. 

Однак головний важіль підйому галузі - це зміцнення її кормової бази. 

Протягом багатьох років в Україні спостерігається диспропорція між 

чисельністю великої рогатої худоби й забезпеченістю її кормами. За останні 25 

років динаміка поголів'я тварин випереджала приріст витрати кормів 

розраховуючи на одну умовну голову худоби в кілька разів, і в цей час 
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розраховуючи на кожну його перехідну голову щорічно згодовують менше 17 ц 

кормових одиниць кормів (замість 21-22), у результаті чого продуктивність 

тварин залишається на низькому рівні [287]. 

Через незбалансованість раціонів тварин тільки по білку (на 1 кормову 

одиницю кормів припадає не більше 85г білка) на 1 ц їх приросту ваги 

витрачається 12,5-13 ц кормових одиниць кормів. Тобто, йде перевитрата 

кормів у скотарстві [288].  

Необхідні заходи щодо збільшення запасів висококласних кормів. Втім, 

спостерігається розрізненість дій у кормовиробництві, відсутність узгодженості 

аграрних і промислових підприємств. Тому потрібна концентрація управління 

підприємствами цієї галузі, на рівні підприємств, об’єднань, районів й 

областей. 

Незважаючи запроваджувані заходи щодо зміцнення економіки галузі, 

витрати праці на виробництво 1 ц приросту живої маси худоби залишаються 

високими (близько 40 людино-годин), а збільшення виробничих витрат 

вплинуло на частку кормів у структурі собівартості приросту живої маси телят. 

Все це знижує рентабельність виробництва яловичини, що становить сьогодні у 

провідних підприємствах 6-7 %, а в цілому по галузі спостерігається 

збитковість (-24,8%) [287].  

Незадовільний стан справ у скотарстві вимагає прийняття додаткових 

негайних заходів по реновації й інтенсифікації галузі, що забезпечують ріст 

обсягів виробництва яловичини, поліпшення її якості й асортиментів, значне 

підвищення ефективності. 

Наукою визначені, а практикою підтверджені три основних напрямки 

інтенсифікації виробництва яловичини [90; 254]. 

Перший: ефективне використання тваринних районованих молочних і 

комбінованих порід, підвищення їх генетичного потенціалу м'ясної 

продуктивності, інтенсивне вирощування молодняку, забій худоби в молодому 

віці з більшою живою масою. Експериментальні дані показують, що від 

молодняку всіх розведених у країні порід у добу можна одержувати 750-800 г 
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приросту ваги, а до дворічного віку він здатний досягати живої маси в 450-500 

кг, із забійним виходом в 55-57%. Про це свідчать і виробничі показники ряду 

підприємств. 

Другий: широке застосування промислового схрещування корів і телок 

молочних порід з виробниками м'ясних порід, інтенсивна відгодівля помісного 

молодняку. 

Перші дослідження із промислового схрещування в скотарстві були 

початі в США наприкінці 20-х років ХХ сторіччя, а тепер центр досліджень і 

впровадження цього прийому перемістився в Європу. У більшості країн навіть 

із розвиненим м'ясним скотарством (Великобританія, Франція, Італія) значну 

частину яловичини виробляють за рахунок вирощування помісів [202]. 

Проведені в Україні численні досвіди переконують, що отриманий при 

промисловому схрещуванні молодняк (у порівнянні з однолітками районованих 

порід) володіє підвищеною на 10-15% енергією росту, на виробництво одиниці 

приросту живої маси він витрачає на 8-10% менше кормів. Забійний вихід у 

помісів - у межах 57-58%; у них - найбільш бажаний розподіл жиру в різних 

частинах тіла і його хімічний склад, що підвищує якість м'яса. На кожну голову 

помісного молодняку можна додатково одержувати по 40-50 кг м'яса. Досвід 

показує, що в товарних господарствах на молочних фермах доцільно 

запліднювати биками м'ясних порід 20% корів. У США для цих цілей щорічно 

використовується також до 20% маткового поголів'я, у ФРН - понад 30 й у 

Великобританії - до 50% [109]. 

З урахуванням сказаного, в Україні повинне бути передбачене значне 

розширення обсягів промислового схрещування молочних і комбінованих порід 

з м'ясними. 

Третій: прискорення розвитку м'ясного скотарства за рахунок реновації 

наявного контингенту м'ясної худоби й використання для відтворення помісних 

телок, отриманих при промисловому схрещуванні в молочному скотарстві. 

За останні десятиріччя в Україні відбулося скорочення загальної 

чисельності худоби (і в тому числі - корів) у суспільному секторі за рахунок 
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молочних корів. Разом з тим намітилася деяка тенденція до розширення масиву 

м'ясної худоби й помісів, отриманих від промислового схрещування корів і 

телок молочних порід з биками-виробниками спеціалізованих м'ясних порід. Це 

цілком закономірно. З ростом молочної продуктивності районованих порід 

забезпечення населення молоком вимагає меншої кількості дійних корів, а 

зростаючі потреби в яловичині зобов'язують розвивати в країні сферу м'ясного 

скотарства. 

Такі зміни в скотарстві мали місце й в інших країнах. Так, у США з 1960 

по 1985 р. кількість молочних корів скоротилося з 21 млн. до 10,8 млн. голів і 

тепер зберігається на цьому рівні, а виробництво молока зросло за рахунок 

підвищення їх продуктивності з 2,7 до 5,8 т на рік. При цьому чисельність корів 

м'ясних порід збільшилася за цей період з 15,7 млн. до 35,4 млн. голів, і тепер 

більше 80% яловичини тут одержують від м'ясного скотарства. Аналогічні 

напрямки в розвитку скотарства спостерігаються також у Франції, Греції, 

Великобританії, Угорщині, ФРН, Італії й ряді інших країн, де загальне поголів'я 

корів стабілізоване, а чисельність поголів'я м'ясних порід росте [210]. 

В Україні м'ясне скотарство почало розвиватися з 60-х років ХХ ст. З-за 

кордону були завезені бики-плідники й телиці герефордської, кіанської, 

шортгорнської, санта-гертруда, шаролезької, абердин-ангусської, світлої 

аквітанської й інших порід, які виявили гарні адаптаційні й продуктивні якості.  

В 70-і роки м'ясне скотарство України набирало широкі темпи розвитку. 

Однак надалі в цьому процесі виявився спад. Потім, у другій половині 80-х 

років, учені знову змогли привернути увагу господарників до цієї галузі [336]. 

Відсутність у країні вітчизняних спеціалізованих м'ясних порід худоби, 

низька ефективність імпорту, відносно низька якість яловичини, виробленої від 

худоби молочних порід, викликають необхідність виведення нових м'ясних 

порід, попередником яких є вже створені придніпровський і чернігівський, а 

також знаменський, волинський і південний м'ясні типи худоби.  

Перед м'ясним скотарством постає проблема пристосованості до клімату 

й кормів різних зон України, до умов високої розораності земель, до обмежених 
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випасів і безпасовищного утримання в більшості регіонів країни. Цю галузь 

варто розглядати не тільки як джерело високоякісної яловичини, але і як 

племінну базу для промислового схрещування в скотарстві. 

Необхідно активізувати роботу з формування самостійної галузі 

інтенсивного м'ясного скотарства. Для цього необхідне формування мережі 

спеціалізованих підприємств по розведенню м'ясної худоби - з таким 

розрахунком, щоб підвищити питому вага цієї галузі в їх валовій м'ясній 

продукції до 75 %. 

Інтенсифікація виробництва яловичини відповідно до викладених 

основних напрямків дозволить вирішити проблему постачання населення 

яловичиною. Сучасний стан розвитку скотарства має все необхідне для її 

успішної реалізації. Цьому сприятиме й подолання диспаритету цін, 

підвищення закупівельних цін на яловичину від м'ясних порід і помісів великої 

рогатої худоби [231]. 

Реновація та інтенсифікація виробництва в галузі залежить від багатьох 

умов, причому дуже важливо домогтися, щоб ці умови були оптимальними й 

обов'язково взаємодіяли в комплексі. Багато факторів інтенсивних технологій 

виробництва яловичини давно вивчені, але постійне, динамічне 

вдосконалювання поголів'я за рахунок селекційно-генетичних прийомів, 

будівництво великих високомеханізованих комплексів з використанням 

сучасних матеріалів й обладнання, застосування нових способів заготівлі 

кормів, підвищення майстерності операторів тваринництва вимагають 

докорінної зміни традиційних методів ведення галузі, зведення в єдине ціле 

всього, дотепер відомого в цій сфері, і широкого застосування новітніх, 

сучасних розробок учених. 

Технологія повинна забезпечувати екологічність виробництва, 

використати всі можливості скотарства, обов'язково бути простою 

(нескладною) і доступною для всіх виконавців, безвідхідною, сприяти високій 

культурі виробництва, гарантувати безпеку праці, здоров'я людей і тварин. І 

звичайно ж, вона повинна бути ресурсо- й енергозберігаючою, економічною - 



218 

забезпечувати збільшення виходу якісної дешевої яловичини, при одночасному 

скороченні витрат кормів, праці та інших ресурсів на виробництво одиниці 

продукції, а також високу рентабельність виробництва в галузі. Для цього 

необхідно об'єднання теорії й практики - для того, щоб одержувати 

середньодобові прирости живої маси від 1 голови великої рогатої худоби у 1-

1,5 кг, при витратах на виробництво 1 кг її приросту живої маси до 6 кормових 

одиниць. 

При виборі технології й організації виробництва яловичини треба 

враховувати не тільки вітчизняний, але й закордонний досвід. Звичайно ж, 

варто пам'ятати, що в кожній країні технологічні особливості виробництва 

яловичини залежать від природно-кліматичних умов, рівня економічного й 

інноваційного розвитку, національних традицій ведення скотарства. У світі 

широко поширене безприв’язне пасовищне утримування поголів'я. 

Для європейських держав характерне вирощування худоби на культурних 

пасовищах з використанням концентрованих кормів. Господарствам Монголії, 

Південної Америки й Африки в основному властива відгодівля тварин на 

природних пасовищах без згодовування зернофуражу [247]. Природно, що в 

таких господарствах строки вирощування поголів'я більш тривалі, а його жива 

маса при реалізації - найчастіше значно нижче. 

У нашій країні яловичину виробляють сільгосппідприємства, 

кооперативи й особисті підсобні господарства. Поряд з поглибленням 

спеціалізації, у нас переважає багатогалузева організація тваринництва. У 

розвинених країнах основним постачальником яловичини є фермери. Як 

правило, їх господарства вузько спеціалізовані й не великі (до 100 голів), хоча в 

останні роки тут спостерігається концентрація виробництва. Спеціалізація 

м'ясного тваринництва чітко проявляється в трьох формах (галузева, 

технологічна і регіональна) і особливо рельєфна в Північній і Південній 

Америці, Австралії, Новій Зеландії й Скандинавських країнах [336]. 

Для внутрішньогалузевої спеціалізації характерний поділ скотарства на 

м'ясне й молочне. У результаті технологічної спеціалізації виділяються два 
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типи підприємств: по утриманню корів і вирощуванню молодняку для 

відгодівлі (замкнутий цикл, система «корова - теля») і по заключній відгодівлі 

молодняку. Підприємства першого типу - це ферми, що володіють пасовищами. 

Підприємства другого типу являють собою відкриті площадки, де відбувається 

заключна відгодівля худоби. Регіональна спеціалізація спрямована на 

використання природно-кліматичних й економічних ресурсів окремих регіонів. 

У зв'язку із цим у США, наприклад, м'ясне скотарство більш розвинене в 

штатах кукурудзяного поясу й Півдня країни, а в Україні - в степовій зоні. 

Взаємини господарств при поставці молодняку для відгодівлі 

різноманітні: власник худоби й відгодівельник ділять прибуток пропорційно 

частці витрат кожного з них; власникові худоби відшкодовується вартість 

худоби, відгодівельнику - вартість кормів, а залишок ділиться навпіл; власник 

віддає молодняк на відгодівлю й оплачує корми, працю й інші витрати 

відгодівельника, а оплата відгодівельнику здійснюється з розрахунку за 

отриманий приріст ваги [349]. 

У більшості країн (особливо – розвинених) основним напрямком діючих 

технологій виробництва яловичини є підвищення продуктивності праці й 

ефективності виробництва на базі застосування останніх досягнень науки й 

техніки. При цьому особлива увага приділяється використанню землі й інших 

частин основного капіталу, підвищенню продуктивності худоби за рахунок 

селекції, раціональної годівлі й утримання тварин, удосконалювання організації 

виробництва й строгого дотримання ветеринарно-санітарних вимог. 

Першорядне значення надається механізації й автоматизації трудомістких 

процесів у галузі. 

Як правило, приміщення для молодняку будують однопрогоновими, без 

внутрішніх опор, застосовуючи легкі дешеві конструкції. Для відгодівлі великої 

рогатої худоби практикують утримання відкритих площадок з навісами. Тут на 

кожну тварину припадає від 19 до 37 м
2
, з характерними «пагорбами» з токових 

кормів для його відпочинку. Корми доставляються фургонами й роздаються у 

годівниці кормороздтниками, а для поїння застосовуються автопоїлки. При 
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цьому навантаження на 1 працівника встановлюється не менше 1000 голів 

худоби [355]. 

У технологічному конвеєрі по виробництву яловичини важливе місце 

приділяється забезпеченню поголів'я тварин кормами. Фермери утримують 

стільки тварин, скільки вони здатні прокормити для того, щоб одержати 

максимум дешевої яловичини. Як правило, підготовка грубих і соковитих 

кормів не проводиться, а зелені корми використовуються безпосередньо на 

природних і культурних пасовищах. У той же час концентровані корми 

згодовуються тваринам тільки у вигляді комбікормів або повноцінних сумішей, 

причому майже половина з них припадає на незернові компоненти. Рецепти 

комбікормів розроблені для кожної зі статевовікових груп худоби. Широке 

застосування одержали різні премікси й добавки, що збагачують раціони 

тварин. 

В останні роки проводиться велика робота зі зниження жирності туш й 

оптимізації в них м'язової, жирової й кісткової тканин. Викликано це 

підвищенням попиту на м'ясо пісних сортів і можливістю економії кормів, 

оскільки витрата енергії кормів на виробництво одиниці приросту м'язової 

тканини значно нижче, ніж, відповідно, жирової. 

У системі заготівель великої рогатої худоби постійно коротшають канали 

реалізації, розширюються прямі зв'язки «ферма - бойня», скорочуються втрати 

при транспортуванні. Значна частина м'ясної продукції поставляється 

споживачеві в охолодженому, розфасованому виді. Широко поширюється 

герметичне упакування м'ясних виробів, що поліпшує їх зберігання [289]. 

Сучасний рівень виробництва яловичини вимагає постійного підвищення 

професійної підготовленості фермерів, які повинні глибоко вникати в 

біологічні, генетичні, хімічні, фізіологічні й економічні процеси, що 

досягається спеціальним навчанням і практичним досвідом. Застосовувана на 

практиці технологія оцінюється, насамперед, з погляду підприємницької 

справи. 

Причому такому важливому технологічному елементу, як племінна 
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справа, приділяється особлива увага: на неї не жалують коштів, вона 

відособлена й зосереджена на спеціалізованих фермах, які мають у своєму 

розпорядженні висококваліфіковані кадри генетиків і селекціонерів, мають 

добірний племінний фонд і займаються тільки виведенням нових порід, типів і 

ліній тварин. 

Постійне вдосконалювання технології і її окремих елементів сприяє 

щорічному росту обсягів виробництва яловичини. Так, в Угорщині, США й 

Монголії її одержують по 130-150 кг розраховуючи на душу населення, а 

витрати праці на виробництво 1 ц приросту ваги тварин знаходяться у межах 4-

6 людино-годин [339]. Процес поширення й удосконалювання інноваційних 

технологій з кожним роком охоплює все більше число країн і господарств, що, 

у свою чергу, сприяє поліпшенню постачання населення м'ясом. 

Аналіз закордонного й власного досвіду повинен бути спрямований на те, 

щоб повніше використати науковий і виробничий потенціали, зосередити 

зусилля на подоланні лімітуючих факторів, що стримують інтенсифікацію 

виробництва яловичини. У першу чергу, це - зміцнення кормової бази, 

раціональне використання кормів і приведення чисельності поголів'я великої 

рогатої худоби у відповідність із запасами кормів. По-друге, необхідно за 

допомогою селекційно-генетичних заходів продовжувати нарощувати 

потенціал енергії росту тварин, ефективно використати їх поголів'я 

активізувати формування повноцінної галузі м'ясного скотарства. По-третє, при 

вирішенні технологічних питань треба не тварин пристосовувати до будівель, 

машин, устаткування й т.д., а навпаки - усе пристосовувати до етології й 

фізіології великої рогатої худоби, враховувати екологію.  

Розробка й реалізація систем ведення аграрного виробництва в умовах 

інноваційного розвитку має вирішальне значення як для перспективних, так і 

поточних завдань розвитку аграрного виробництва продукції тваринництва й 

усього АПВ країни.  

По-перше, перед підприємствами тваринництва постають принципово 

нові завдання у зв'язку з переведенням економіки на інноваційну платформу й 
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прискоренням темпів розвитку. По-друге, системи ведення тваринництва 

повинні являти собою найбільш ефективну форму реалізації інноваційного 

розвитку. По-третє, реалізація інноваційного шляху розвитку ставить завдання 

повсюдного впровадження наукових систем ведення тваринництва. Отже, 

проблема набула стратегічного значення. 

З урахуванням сучасних умов потрібно переосмислити багато уявлень, 

вести пошук і перейти до нових підходів, виявити резерви й організувати їх 

використання. Для виконання стратегічної програми потрібно значно знизити 

втрати – у півтора-два рази, підвищити темпи приросту продукції, забезпечити 

стабільність й підвищити ефективність тваринницького виробництва. Ці 

завдання актуальні і для інших сфер і галузей, зокрема – для розвитку 

зернового господарства. Але на перший план висувається інтенсифікація 

тваринництва. 

З ростом потреб населення випереджальними темпами росте попит на 

продукцію тваринництва. Тому пріоритетне значення має забезпечення 

населення м'ясом. 

Інтереси соціально-економічного розвитку країни вимагають не 

часткового поліпшення справ. Потрібна докорінна якісна перебудова всієї 

роботи підприємств з виходом на світовий рівень.  

Основа цієї роботи – реновація та всебічна інтенсифікація виробництва на 

базі інновацій. При жорсткій лімітованості ресурсів поступальний розвиток 

можливий лише на основі переходу від витратного до ресурсозберігаючого 

типу відтворення. На це націлюються техніка, технологія, інші елементи 

виробництва, господарський механізм. 

У зв'язку із орієнтацією на інтенсифікацію виробництва на основі 

інновацій незмірно зростають роль науки, вимоги до неї. Сама інтенсифікація 

виступає як матеріалізація досягнень науки й техніки. Якісна реновація 

агропромислового виробництва вимагає принципово нових рішень. 

Адже інтенсифікація по своїй суті - це більш досконалі й продуктивні 

засоби виробництва, більш досконалі технології й форми організації 
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виробництва, більш гнучкий й ефективний організаційно-економічний механізм 

господарювання.  

Потрібна глибока трансформація в сфері самої науки, інтенсифікація 

аграрної науки, перетворення її в каталізатор прискорення розвитку аграрного 

виробництва. 

Необхідно зосередити сили й кошти на ключових проблемах, що 

відкривають нові шляхи ресурсозберігаючого, інтенсивного розвитку АПВ; 

забезпечити пріоритетні напрямки фінансуванням, кадрами, обладнанням.  

Найважливішим фактором інтенсивного, ресурсозберігаючого розвитку 

тваринництва є системний підхід, тому що в системі закладений значний резерв 

ефективності. Системний підхід - це вихідний методологічний принцип, 

обумовлений природою самого об'єкта, що розвивається, у цьому випадку 

тваринництва й агропромислового виробництва в цілому. 

Тваринництво являє собою дуже складну виробничу біолого-економічну 

систему. Вона охоплює безліч компонентів біологічного, технічного, 

технологічного, економічного й соціального характеру. Всі вони становлять 

упорядковане ціле, перебувають у єдності, у взаємозв'язках і строгих 

пропорціях, причому технічні й економічні процеси повинні пристосовуватися 

до біологічного циклу [324]. 

На сучасному етапі система тваринництва ще більше ускладнилася. 

Виросли її масштаби, підсилилися зв'язки із суміжними сферами, змінюється 

роль окремих факторів, динамічнішим стало її функціонування. Розширилася 

багатоваріантність розвитку, зросла необхідність оцінки варіантів і вибору 

оптимального. Все це підвищує значення й необхідність системного підходу. 

Системи господарства повинні відображати, з одного боку, зональні 

особливості, а з іншого боку - вимоги інноваційного розвитку, включати в себе 

новітні розробки й передовий досвід. Критерієм обґрунтованості систем 

господарства може бути зростання виробництва продукції високої якості 

розраховуючи на одиницю ресурсного потенціалу. 

У минулому системи ведення господарства розроблялися на цілу зону або 
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регіон, не були взаємно ув'язані системи землеробства й тваринництва. 

Насамперед ці системи господарства були недостатньо адаптовані до 

конкретних природних умов - на посухостійкість, грунтозахищеність, 

гумусозбереження, високу виробничу культуру й продуктивність праці, якість 

продукції, стабільність й ефективність, на більш активне використання 

людського фактору [336]. У науковому й практичному плані треба підсилити 

цю спрямованість, забезпечити комплексність. Адже система господарства - це 

сукупність взаємозалежних підсистем, що мають свою складну й різноманітну 

ієрархію механізмів. 

Системи можуть класифікуватися за різними критеріями: по 

територіальних рівнях - системи в масштабі країни, зони, області, району, 

підприємства; за галузевим принципом - система аграрного виробництва й АПВ 

у цілому, системи землеробства, тваринництва, окремих їх галузей і навіть 

культур і продуктів; за факторно-технологічною ознакою - системи машин, 

добрив, засобів захисту рослин, годівлі худоби, життєзабезпечення працівників 

тощо. 

Всі ці системи й підсистеми відображають різні блоки аграрного 

виробництва й АПВ, що функціонують у єдності й взаємозв'язку. При 

випаданні або недооцінці кожного з них порушуються цілісність, виникають 

диспропорції й, як наслідок, падає ефективність, нераціонально 

використовуються ресурси. 

На всіх рівнях систему пронизують єдині цілі й завдання - збільшення 

виробництва високоякісної продукції при ефективному використанні 

ресурсного потенціалу. Однак різним є ступінь охоплення питань. На вищих 

рівнях системи вони містять у собі в основному економічні й соціальні 

проблеми: ресурсне забезпечення, ціни, стратегічне планування, стимулювання. 

Чим ближче до підприємства, тим більше системи включають технологічні 

питання. При конструюванні систем варто виходити з основних параметрів 

механізму й ресурсного забезпечення. 

Головне завдання механізму - доведення розробок по системах 
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господарства безпосередньо до підприємств. Необхідно розробити у всіх 

деталях систему для кожного господарства. Така робота - безпосередня справа 

керівників і фахівців підприємств. Без систем господарства окремих 

підприємств системи більш високих рівнів не можуть бути сформовані. 

Головне полягає в тому, щоб науково обґрунтований механізм мало кожне 

підприємство. Це і є сутністю реновації економічного механізму по системах 

господарства. 

У всій цій роботі необхідно виключити однобічність і завищування ролі 

якого-небудь одного фактору. Відхід від системності неминуче призводить на 

практиці до нераціонального використання ресурсів. 

Новим у розробці цих механізмів системи ведення аграрного 

виробництва повинне стати розширення її границь. На основі посилення 

міжгалузевих зв'язків всі виробництва й сфери АПВ поєднуються в єдиний 

відтворювальний процес. Назріла необхідність створити системний механізм 

інтегрованого агропромислового виробництва, у рамках якого системи 

аграрного виробництва органічно узгоджуються з розвитком 

несільськогосподарських сфер і підприємств АПВ, забезпечуючи 

збалансованість, технологічну, організаційну й економічну їх єдність. 

Практичній реалізації систем ведення діяльності тваринницьких 

підприємств буде сприяти посилення їх зв'язку в рамках єдиної стратегії. 

Підготовка механізмів повинна передувати складанню стратегічних 

планів, служити науковою базою будь-яких стратегічних рішень. Необхідна 

конкретність й адресність рекомендацій, доведення їх до кількісних параметрів. 

А це вимагає, з одного боку, підсилити нормативність, з іншого боку - доводити 

самі результати досліджень по системі господарства до рівня моделей. Система 

господарства в сучасному розумінні - це добре сконструйована, реалізована на 

практиці модель, а не простий набір рекомендацій. В удосконалюванні 

механізмів необхідно широко застосовувати варіантні розрахунки й обирати 

оптимальні рішення. Тут необхідне застосування методів економіко-

математичного моделювання. При розробці систем господарства, де 
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поєднується безліч різних блоків і взаємозв'язків, також потрібне імітаційне 

моделювання. 

У теперішній час зростає значення екологічних аспектів систем 

господарства. Зараз під впливом інтенсивної господарської діяльності 

збільшується навантаження на навколишнє середовище, відбувається її 

збідніння й погіршення. Це відноситься до ґрунту, води, повітря, флори й 

фауни. Тому підсилюється значення збереження природи й забезпечення 

нормальних природних умов життєдіяльності людини [39]. У цьому аграрним 

підприємствам належить провідна роль. Адже екологічно вигідні рішення, як 

правило, ефективні й в економічному плані. Наприклад, машини з меншою 

питомою витратою металу й пального зберігають ресурси й знижують 

навантаження на ґрунт. Нові методи зрошення скорочують витрати води й 

одночасно запобігають погіршенню ґрунту. 

Системи землеробства розроблені для всіх регіонів країни. Однак у 

багатьох підприємствах ефективність систем землеробства низка. У них існує 

безліч фрагментарних агротехнічних рекомендацій, але немає цілісних 

підсистем, що забезпечують ріст родючості земель, підвищення врожайності й 

високу окупність вкладень. Обробка ґрунтів не має ґрунтозахисної, енерго- і 

вологозберігаючої спрямованості. У багатьох системах землеробства відсутній 

аналіз балансу гумусу й живильних речовин, застосування добрив і пестицидів 

не завжди ув'язано з охороною навколишнього середовища. Нерідкі факти, 

коли система землеробства в цілому обґрунтована, але ефективність її низка 

[294]. Причина полягає у некомплексному освоєнні, відході від установлених 

наукових принципів. Тому потрібні механізми, які, з одного боку, дають більш 

глибоке наукове обґрунтування самих систем, з іншого боку - послідовне й 

комплексне їх освоєння. 

При вдосконалюванні механізмів варто виходити з того, що сучасне й 

майбутнє землеробство повинне бути стійким до несприятливих факторів 

зовнішнього середовища, природоохоронним, інтенсивним і 

ресурсозберігаючим, широко використовувати біологічні методи, 
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біотехнологію, генну інженерію. Особливу увага варто приділяти кількісному 

визначенню фактору, що знаходиться в мінімумі, дотримуватися закону 

мінімуму. Це дозволить найбільше повно використати біокліматичний й інший 

ресурсний потенціал. 

На збереження й підвищення родючості ґрунтів потрібно націлювати всі 

компоненти системи землеробства. Особливо актуальна боротьба з ерозією 

ґрунтів. Через ерозію з полів і пасовищ змиваються щорічно десятки мільйонів 

тонн гумусу. Внаслідок розвитку ерозійних процесів господарства щорічно 

недобирають багато продукції. 

Проблему можуть зняти тільки комплексні методи й головний з них - 

підвищення загальної культури землеробства. Важливо й дотримуватися 

сівозмін, і правильно утримувати пари, і підвищувати якість всіх польових 

робіт, і вміло застосовувати гербіциди. Необхідна також новітня техніка. 

Боротьбу з бур'янами, ерозією й інші заходи варто включати обов'язковими 

компонентами в системи землеробства. 

Підвищення стабільності аграрного виробництва в Україні немислимо без 

меліорації. Головне на нинішньому етапі - підвищення віддачі від меліорованих 

земель. Перше – переосмислення засад інвестиційної політики з виділенням 

значних інвестиційних ресурсів на реконструкцію систем, культурно-технічні 

роботи, соціальне будівництво в районах меліорації, забезпечуючи 

комплексність цих процесів. Друге – поліпшення господарювання на 

меліорованих землях, застосування своєї системи землеробства. Третє - 

розробка нових методів економії води при зрошенні. 

Наукове забезпечення інтенсивних технологій у рослинництві - один з 

тих напрямків, де концентрація ресурсів може дати найбільшу віддачу. 

Сьогодні оброблення зернових й інших культур по інтенсивних технологіях 

здобуває пріоритетного значення.  

При інтенсивних технологіях усі компоненти повинні перебувати в 

оптимальному поєднанні: сорт, попередник, добрива строго по нормах і 

строках на запрограмований урожай, захист рослин, точне дотримання всіх 
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робіт. Тут необхідна єдність біології, техніки, технології, організації й 

економіки. Тільки тоді реалізуються генетичний потенціал рослин і 

біокліматичний потенціал [152]. 

Необхідно, поряд із традиційними, ширше застосовувати біотехнологічні 

методи в рослинництві й тваринництві.  

Світовий досвід свідчить, що при високих дозах добрив, особливо 

азотних, зростає небезпека шкідників, хвороб і бур'янів. Втрати досягають 20-

30 % і більше валового збору. Ефективними засобами боротьби є пестициди. 

Але її не можна зводити тільки до хімікатів, охорона рослин повинна 

охоплювати інтегровані заходи - біологічні, агротехнічні, хімічні, організаційні 

в їх взаємодії. Всі вони повинні відображатися в системах господарства.  

Інтенсифікація тваринництва дозволяє в стислий термін домогтися 

безперебійного постачання населення тваринницькими продуктами, особливо 

м'ясом. В інтенсифікації тваринництва Україна сильно відстала від багатьох 

розвинених країн світу. Тривалий період тваринництво розвивалося в Україні 

екстенсивно, з упором на розширення поголів'я при низькій його 

продуктивності, що зберігається. Є підприємства, що створили 

високопродуктивне інтенсивне тваринництво. Але в цілому удій на корову поки 

настільки низький, що близько 60 % кормів йде на підтримку життя тварин. І 

все це відбувається в умовах жорсткого дефіциту ресурсів, недостачі 

кваліфікованих працівників на фермах. 

Інтенсифікація тваринництва полягає насамперед в інтенсивному 

використанні основного засобу виробництва галузі - тварин, що узагальнено 

виражається в рості їх продуктивності. Для цього необхідно вирішити три 

взаємозалежні завдання: по-перше, підвищити генетичний потенціал 

продуктивної худоби на основі цілеспрямованої селекції; по-друге, більш повно 

використати цей потенціал створенням кращих умов годівлі й утримання; по-

третє, забезпечити здоров'я й надійну профілактику хвороб тварин [293]. 

Селекція націлюється на формування високої потенційної продуктивності 

й пристосованості тварин до індустріальної технології. Для підвищення 
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генетичного потенціалу молочного стада необхідне оновлення породного 

складу і структури стада, широке застосування біотехнології, зокрема 

трансплантації ембріонів, та сперми бугаїв-плідників розділеної за статтю.  

Але поліпшення породності стада с тварин - лише одна сторона справи. І 

зараз потенційні можливості молочної худоби дозволяють надоювати 9-10 тис. 

кг і більше молока на рік, одержувати 900-1300 г приросту на добу й досягати 

живої маси тварин на відгодівлі 400-500 кг у віці 12 міс. замість фактичних 350 

кг за 30 міс. Лімітуючим фактором є слабка кормова база, що зводить до 

мінімуму біологічні задатки тварин [258]. 

У недавній період у тваринництві невиправдано пішли на різке 

збільшення витрати концентратів замість зелених, грубих і соковитих кормів. 

Але ж ресурси цих кормів є у всіх регіонах. Особливої уваги вимагають 

природні косовиці й пасовища, які дають тільки 21% кормів. Всі ці перекоси, як 

і дефіцит кормів, особливо протеїну, необхідно усунути. 

Має бути забезпечене випереджальне зростання виробництва зелених, 

грубих і соковитих кормів, зернобобових культур, олійних і рапсу, люпину, 

різко збільшити випуск макух, шротів, повноцінних комбікормів, підвищити в 

кормовому балансі частку ячменя й кукурудзи, перевівши їх вирощування на 

інтенсивні технології. Посіви люцерни необхідно розширити на 65 %, 

конюшини - на 35 %, скоротивши площі однолітніх трав і чистих посівів 

багаторічних злакових трав. Удосконалювання структури багаторічних трав й 

освоєння інтенсивних технологій їх оброблення дозволить із тих же площ 

одержувати на 25-30 % більше протеїну, істотно поліпшити якість сіна, сінажу, 

трав'яного борошна [283]. 

Перехід до інтенсивного типу економічного росту вимагає обґрунтування 

адекватного йому організаційно-економічного механізму. Існуючий механізм 

сформувався в умовах переважно екстенсивного розвитку.  

В умовах інноваційного розвитку зростає значення економічних методів 

ведення господарства. Вимагають поглибленого наукового осмислення питання 

ціноутворення, співвідношення цін по видах продуктів і регіонах з урахуванням 
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економічно обґрунтованого розміщення й реальних витрат виробництва, 

диференціації цін залежно від якості продукції й сезону її надходження, пошук 

шляхів подолання диспаритету цін, невідповідності цін витратам виробництва. 

Перехід до сучасних методів господарювання підвищує роль соціальних 

факторів. Це викликано ускладненням праці працівників, зростанням вимог до 

їх загальноосвітньої й професійної підготовки. Проблема загострюється 

особливостями соціально-демографічного стану в країні. 

Потрібно для кожної зони обґрунтувати пріоритетні напрямки соціальних 

проблем, конструювати й моделювати оптимальні рішення по соціальному 

розвитку, створенню інфраструктури, розселенню, міграції й іншим питанням.  

Дієвим інструментом для практики ці системи стануть тільки в тому 

випадку, коли ними оволодіють й їх застосують підприємства й органи 

управління АПВ.  

Головний упор зараз необхідно робити не на окремих досягненнях, а на 

строго принциповому аналізі й оцінці аграрних досліджень із позицій 

відповідності вимогам реновації й інтенсивного розвитку АПВ із урахуванням 

сучасних ринкових принципів. 

Наукові й практичні проблеми інтенсифікації аграрного виробництва 

концентруються в розробці й освоєнні інноваційних технологій. Ще недавно 

технології оцінювали як один з рядових елементів виробництва. В умовах 

глибокого перетворення аграрного виробництва технологія стає стрижнем, на 

якому трансформується все - техніка, біологічні ланки, організація праці, інші 

фактори виробництва. Інноваційні технології в сутності охоплюють всі 

елементи системи ведення господарства, а концентрація ресурсів забезпечує 

найбільшу віддачу. Тому освоєння інноваційних технологій - конкретний шлях 

переходу від витратного до ресурсозберігаючого типу відтворення. 

Більшість вітчизняних наукових установ виявилися не готовими 

запропонувати обґрунтовані рекомендації з інноваційних технологій для кожної 

галузі й зони. Але ж потрібна така обґрунтованість, де все компоненти системи 

ведення господарства відповідають останнім досягненням науки й «підігнані» 
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друг до друга. Але й там, де такі розробки є, наука не завжди надає потрібну 

допомогу в їх практичному освоєнні. І тому інтенсивні технології поки не 

дають очікуваного ефекту. Значну частину недоотриманої продукції варто 

віднести на рахунок суб'єктивних факторів - недоопрацювань науки й, головне, 

низької технологічної дисципліни у підприємствах. 

У проблемі інноваційних технологій чітко проглядаються недоліки давно 

сформованих методів досліджень. Роботи по суті пристосовувалися до 

екстенсивної практики, чим і визначався витратний характер землеробства. 

Зараз же ціль полягає не в тому, щоб окремі розробки вмонтувати в нові 

технології. Для кожної зони й галузі необхідно дати цілісні інноваційні 

технології. Але вони виявлять ефективність лише на фоні високої виробничої 

культури, у рамках раціональної системи господарства.  

На перший план висуваються проблеми наукових засад збереження й 

відтворення родючості ґрунту. Раціональне й ефективне використання землі - 

основа інтенсивних технологій, як і всього аграрного виробництва. Сьогодні ж 

триває випадання земель із обороту, не зупинена ерозія ґрунтів, поширюються 

бур'яни. Це є головними причинами втрат ресурсів і зниження продуктивності 

землеробства. 

Основне руйнуванні родючості зумовлене практикою, не погодженою з 

науковими рекомендаціями. Інститути землеробського профілю ведуть 

розробки, але вони часом носять споглядальний, розрізнений характер, часто не 

доводяться до практичного використання. Загальновідоме значення й 

ефективність ґрунтозахисної системи землеробства. Всі системи землеробства 

повинні бути ґрунтозахисними, хоча й застосовувати різні прийоми захисту. 

В Україні втрачено традиції, закладені видатними ґрунтознавцями, які 

зробили величезний внесок у скарбницю світової науки, не закріпили, не 

примножили їх досягнення. Майже не розвивається створена науково 

обґрунтована теорія відтворення родючості ґрунту стосовно до сучасної 

інтенсивної системи землеробства [186]. 

У ряді закордонних країн дані по бонітуванню ґрунтів є основою при 
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оцінці земель, характеристиці діяльності підприємств, встановленні цін, 

податків, при відводі земель для різних потреб. У нас по цій проблемі є 

численні розробки, але в масштабах країни вони не знайшли практичного 

застосування, не стали основною частиною земельного кадастру.  

Життя вимагає докорінної перебудови досліджень по ґрунтознавству й 

землеробству. Потрібно всебічно обґрунтувати механізми по відтворенню 

родючості ґрунтів, визначити роль різних факторів - органічних і мінеральних 

добрив, сівозмін, чистих пар, меліоративних заходів і шляхи їх регулювання. 

Такі поглиблені розробки потрібні кожній зоні й господарству сьогодні й на 

перспективу. Важливо передбачати й обґрунтувати зміну ролі кожного фактору 

родючості, їх співвідношення й взаємозв'язок на всіх етапах інтенсифікації 

аграрного виробництва. Всі пропозиції повинні доводитися до нормативів, 

придатних до практичного використання. 

З позицій сьогоднішніх вимог ринку варто оцінити наукове 

обґрунтування інших факторів відтворення родючості. Насамперед меліорації, 

покликаної якісно поліпшувати землі. Свого часу навколо меліорації велися 

наукові дискусії. Дійсно, на меліорацію спрямовувалися великі інвестиції, але 

ефективність земель, що поліпшуються, не скрізь задовільна, якість проектів і 

будівництва найчастіше невисоке, є факти вторинного засолення, інші 

негативні явища. У малих розмірах проводяться, крім водних, інші види 

меліорацій.  

Безперечно, меліорацією потрібно займатися в широких масштабах, тому 

що в країні практично всі землі мають потребу в тих або інших видах 

поліпшень.  

В освоєнні інноваційних технологій важлива роль приділяється хімізації. 

Практика розкриває чимало проблем у дослідженні цієї проблеми. Поки що в 

ряді місць біля половини внесених мінеральних добрив не працює на 

підвищення родючості, а споживається бур'янами. І це не враховуючи втрат на 

шляху до поля. Тут криється не тільки велика економічна втрата - незасвоєні 

мінеральні речовини завдають шкоди природі. Хімізація ще не стала активним 
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компонентом єдиної системи управління відтворенням родючості й охорони 

ґрунтів в інтенсивному землеробстві. Провідні інститути мало займалися 

комплексним застосуванням засобів хімізації.  

Наукові установи покликані інтенсифікувати дослідження зі створення 

нових видів добрив, які повніше засвоювалися б рослинами й завдавали меншої 

шкоди природі. Потрібні більш ефективні й екологічно вигідні методи внесення 

добрив. Разом з тим варто підсилити розробки по більш повному використанню 

органічних речовин, біологічних факторів підвищення родючості ґрунтів і 

захисту рослин. Практика вимагає розвитку теорії мінерального харчування 

[185]. 

Будь-які наукові пропозиції повинні бути економічно ефективними й 

ресурсозберігаючими.  

Ще більш складні проблеми наукового забезпечення інтенсивних 

технологій у тваринництві, попит на продукти якого повною мірою не 

задоволений. Однак галузь ведеться переважно екстенсивними методами. 

Перехід до інноваційних технологій у тваринництві вимагає докорінної 

трансформації всіх ланок виробництва. 

В арсеналі наукових установ тваринницького профілю є відповідні 

дослідження [186]. Необхідна розробка й реалізація цільових програм 

генетичного поліпшення молочної худоби. Однак у цілому стан тваринництва й 

наукове забезпечення його інтенсифікації не відповідають вимогам сучасності. 

Річний надій на корову в суспільному секторі у двічі менше ніж у інших 

країнах з розвиненим тваринництвом. Настільки ж значні розходження в 

продуктивності інших видів худоби. 

Якщо вимогливо й критично оцінити наукове забезпечення інтенсивних 

технологій у тваринництві, то треба визнати, що ми не маємо чіткої концепції 

інноваційного розвитку галузі для різноманітних об'єктивних умов регіонів 

країни. Це відноситься й до типів годівлі, і до форм організації виробництва, 

його розмірів і концентрації. Науково обґрунтовувалася доцільність тільки 

великих комплексів, що себе не виправдало. Орієнтація на концентратний тип 
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годівлі худоби, значна витрата зерна в раціонах, скорочення частки зелених і 

грубих кормів призвели до того, що нестримно зростали витрати, 

продуктивність же залишалася низкою.  

Зберігається відставання й у найбільш перспективних напрямках 

наукового пошуку. У невеликих розмірах ведеться трансплантація ембріонів та 

використання сперми биків-плідників розділеної за статтю (сексованої) у 

молочному скотарстві. Залишаються низькими вихід ембріонів на донора й 

особливо приживанність при пересадженнях. Дослідження із тваринництва ще 

недостатньо сконцентровані на головних напрямках інтенсифікації галузі.  

Має потребу в поглибленому обґрунтуванні й інтенсифікація 

кормовиробництва. Дослідженням із тваринництва й кормовиробництва бракує 

економічної основи. Потрібна рішуча перебудова кормової бази зараз і на 

перспективу. Особливу значимість мають дослідження з подолання білкового 

дефіциту. Варто розширювати посіви зернобобових, бобових культур, 

кормових трав з урахуванням специфіки зон, переводячи їхнє оброблення на 

інтенсивні основи. 

Інтенсивні технології в землеробстві й тваринництві пред'являють якісно 

нові вимоги до техніки, а виходить, і до наукового забезпечення цього 

напрямку. У аграрному виробництві ще не реалізована цілісна система машин, 

механізація залишається частковою, техніка ненадійною, відчувається дефіцит 

робочих знарядь, особливо стосовно до зональних умов. Дуже мало машин для 

внесення добрив і пестицидів. Багато з цих проблем виходять за рамки науки: 

тут і неякісний метал, і недостатні розміри виробництва, висока ресурсоємність 

(металоємність й енергоємність) сільськогосподарської техніки. Вітчизняна 

сільськогосподарська техніка в середньому на 40% важче закордонних 

аналогів. Умови праці на машинах не відповідають умовам нормальної роботи 

сільських механізаторів. Спостерігається напруженість у транспортному 

забезпеченні.  

У свій час учені й конструктори виходили з нелімітованості металу, 

пального, наявності трудових ресурсів на селі, невибагливості сільських 
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працівників до умов праці [184]. Зараз все суттєво змінилося.  

Потрібно негайно підсилити й добре скоординувати дослідження з 

розробки автоматизованих систем, засобів управління й приладового 

оснащення для виробничих процесів і наукових праць. 

Найважливіший критерій оцінки інноваційних технологій - їх 

енергозберігаюча спрямованість. У рільництві із усього комплексу робіт на 

частку механічної обробки ґрунту припадає біля третини енергетичних і п'ята 

частина трудових витрат. Ці значні витрати часто не виправдані й навіть 

приносять збиток родючості, викликаючи ерозію й переущільнення ґрунту. 

Тому особливо актуальною стала проблема мінімалізації обробки ґрунтів. Дещо 

виробництву запропоновано, але цілісної концепції з цього приводу немає. 

Неприпустимо енерго - і трудомісткими залишаються технологічні процеси в 

кормовиробництві й тваринництві. Наприклад, тільки на приготування 1т 

трав'яного борошна витрачається близько 300 кг рідкого палива [282]. Обсяги 

витрат на сушіння сільськогосподарської продукції непомірно великі, і це в 

умовах дефіциту нафтопродуктів. 

Наука повинна послідовно прокладати шляхи заміни нафтопродуктів 

іншими видами енергії, заміняти енергоємні технології. Багато принципів вже 

визначені, однак розробок, готових для передачі виробництву, недостатньо. 

До розробки енергозберігаючих технологій практично не залучені 

дослідницькі інститути агрохімічного, меліоративного й зоотехнічного 

профілю. Економію енергії не можна зводити лише до зниження витрати 

дизельного палива й бензину, проблема значно ширше. По суті, це наукове 

забезпечення напрямків енергозберігаючої політики із застосуванням 

нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії.  

У зв'язку з інтенсифікацією аграрного виробництва значно зростає роль 

біологічних факторів. Сучасність актуалізувала проблему біологізації аграрного 

виробництва, її вирішення залежить у першу чергу від науки. 

Розвиток аграрного виробництва пов'язаний з реновацією, багато в чому 

визначається базовими галузями промисловості, особливо машинобудування й 
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хімії. Але аграрне виробництво ґрунтується й завжди буде функціонувати на 

біологічній основі - рослинах і тваринах. Всі індустріальні фактори проявляють 

ефективність тільки через них. Звідси сьогодні так високі вимоги до біологічної 

бази, до її кардинальної реновації. 

В інноваційних технологіях всі фактори збалансовані з розрахунком на 

високий вихід продукції. Рослини й тварини повинні бути здатні використати ці 

можливості, не залишатися «вузькою» ланкою. Друге основне завдання всієї 

селекції - формування генетичної стабільності до хвороб і шкідників, до таких 

стресових факторів, як посуха, холод. 

В останній період селекційні центри активізувалися й зробили чимало, 

але разом з тим селекція серйозно відстає від вимог інтенсивного господарства 

й світового рівня. Показовим є те, що багато підприємств віддають перевагу 

імпортним гібридам [265].  

Багато розповсюджених у виробництві сортів зернових культур не 

задовольняють вимогам по зимостійкості, посухостійкості, не адаптовані до 

інших несприятливих факторів середовища, у тому числі підвищеної 

кислотності й засоленості ґрунтів. Майже повністю відсутні сорти зернових 

культур, стійкі до шкідників, мало сортів для зрошуваних земель. 

Інститути рослинництва, молекулярної біології й генетики, генетичні 

відділи й лабораторії провідних селекційних центрів ще слабко забезпечують 

селекціонерів донорами стабільності й методами їх ефективного використання. 

Не вирішені й інші важливі запити практики. Потрібна цілеспрямована робота 

селекціонерів. Потрібно змінювати й методи оцінки сортів.  

Селекціонери покликані внести вклад у поліпшення якості продукції. Цій 

проблемі надається пріоритетне економічне й соціально-політичне значення. 

Більш висока якість - це й ріст кількості врожаю, отриманого з меншими 

витратами. Низька ефективність експорту зерна в чималому ступені пов'язана з 

його низькою якістю. Загальна орієнтація на обсяг виробництва не обійшла й 

селекцію. У створюваних сортах він нерідко досягався за рахунок втрати 

важливих якісних характеристик рослин. 
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Варто підсилити дослідження проблем фіксації атмосферного азоту не 

тільки бобовими, але й злаковими культурами. Гострим залишається 

формування в рослин і тварин пристосованості до механізації, всієї 

промислової технології. 

Досягнення біотехнології переводять селекцію й племінну справу на 

новий, більш високий, методологічний рівень. Якщо традиційно селекціонер 

маніпулював із цілими організмами, то зараз створилася можливість 

одержувати нові форми рослин, оперуючи клітинами й генами на 

молекулярному рівні. Біотехнологія визначена провідним інноваційним 

напрямком розвитку у всьому світі.  

Великої уваги заслуговують технологія, організація й економіка 

використання відходів харчової й м'ясо-молочної промисловості. З одного боку 

спостерігається різка недостача білка в кормах, з іншого - нічим не виправдані 

втрати [405]. Багато зерна дається худобі без переробки в комбікорми, а більша 

їх частина не збалансована по білку й інших компонентах. І в той же час у 

харчовій і м'ясо-молочній промисловості пропадає багато відходів, багатих 

білком й іншими цінними компонентами. Отже, відбувається подвійна 

економічна втрата, супроводжувана до того ж забрудненням навколишнього 

середовища. Саме тому необхідно підсилити розробку безвідхідних технологій 

переробки сільськогосподарської продукції. 

В агроекономічних дослідженнях, так само як і у всіх інших, необхідно 

перейти також від дрібних, часткових фрагментів до вирішення великих, 

ключових проблем аграрної політики.  

Необхідно глибше вивчати динаміку соціально-економічних процесів, що 

відбуваються, узагальнювати численні економічні експерименти, особливо по 

вдосконалюванню організаційно-економічного механізму, прогнозувати 

розвиток інновацій в аграрній сфері. 

Видне місце у всьому циклі наука-виробництво повинне приділяється 

дослідно-виробничим господарствам. На їх базі наукові співробітники 

вдосконалюють технології, виводять і розмножують насіння більш врожайних 
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сортів і гібридів сільськогосподарських рослин і порід тварин, вирішують 

багато інші науково-практичних проблем. У нас ще збереглися ефективно 

працюючі дослідно-виробничі господарства, які повинні стати орієнтиром для 

аграрних підприємств.  

 

3.3. Фактори розміщення й спеціалізації тваринницьких підприємств 

 

Раціональне розміщення й спеціалізація тваринництва, як і всього 

аграрного виробництва, є складовою частиною загальної проблеми 

раціонального розміщення продуктивних сил. 

Відомо, що поділ праці проявляється в різних видах: 

- загальний поділ праці - розподіл виробництва по загальних сферах та 

секторах, що включає в себе промисловість, аграрне виробництво, будівництво, 

транспорт, зв'язок, торгівлю й інші галузі; 

- частковий поділ праці - розподіл загальних сфер й секторів виробництва 

на окремі види й підвиди. Так, у аграрному виробництві виділяється 

тваринництво, а в ньому скотарство, свинарство, птахівництво, вівчарство, 

бджільництво й ін. У деяких із зазначених галузей виділяються ще більш 

дробові спеціалізовані галузі. Наприклад, у тваринництві - молочне й м'ясне 

скотарство, у птахівництві - яєчне й м'ясне птахівництво й т.д.; 

- одиничний поділ праці - поділ праці усередині підприємства. Він є 

найбільш динамічним, часто змінним, залежним від механізації й автоматизації, 

удосконалювання технології й організації виробництва; 

- територіальний поділ праці безпосередньо пов'язаний із загальним і 

частковим поділами праці й відображає поділ праці між окремими регіонами, 

областями й районами країни [218; 319; 336]. 

Особливо велике значення територіальний поділ праці має в аграрному 

виробництві, де ефективне використання землі й ґрунтово-кліматичних умов 

викликає необхідність раціонального з погляду всього національного 

господарства розміщення по території країни виробництва різних продуктів.  
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Розвиток аграрного виробництва шляхом інтенсифікації призводить до 

розширення ареалів розміщення багатьох продовольчих і технічних культур і 

галузей тваринництва. У результаті в аграрних підприємствах сформувалося 

різноманіття виробничих напрямків, різна комбінація галузей. При низькому 

рівні технологій виробництва створювалися переважно багатогалузеві типи 

підприємств. У них поряд з однією, а іноді із двома-трьома головними галузями 

існували кілька додаткових галузей. При низькому рівні розвитку 

продуктивних сил багатогалузеве виробництво було економічно виправданим. 

Доцільність такої спеціалізації підприємств обґрунтовувалася вимогами 

раціонального використання різних за якістю земельних угідь, засобів 

виробництва (машин) і трудових ресурсів, а також більш-менш рівномірним 

надходженням виторгу. 

Однак багатогалузеве виробництво не має нічого загального зі 

спеціалізацією. У спеціалізованих підприємствах у результаті інтенсифікації й 

концентрації різко зростають масштаби виробництва. Більші масштаби 

виробництва дозволяють підприємствам мати обмежений набір спеціальних 

машин, більш повно й продуктивно використовувати наявну техніку. 

Спеціалізація веде до стійкого зростання виробництва продукції. Тим самим 

досягається раціональне використання землі, при меншій чисельності 

забезпечується круглорічна зайнятість працівників, скорочуються витрати 

матеріальних ресурсів на одиницю продукції, підвищується рентабельність й 

ефективність виробництва. 

Узагальнення практичного досвіду [145; 176; 351] показує, що процес 

переходу від багатогалузевого до спеціалізованого виробництва продуктів 

тваринництва йде по декількох напрямках: 

- спеціалізація аграрних підприємств на одній-двох галузях тваринництва 

із закінченим циклом виробництва готової продукції при раціональному їх 

поєднанні в господарстві; 

- спеціалізація аграрних підприємств на одній зі стадій технологічного 

процесу виробництва продукції тваринництва при міжгосподарській кооперації 
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та інтеграції; 

- створення великих вузькоспеціалізованих тваринницьких підприємств-

комплексів по виробництву певного товарного продукту на промисловій основі. 

Вони організують тваринництво в основному на кормах з державних ресурсів 

або міжгосподарських об'єднань й являють собою власне кажучи тип великого 

промислового підприємства, фабрики по виробництву харчових продуктів. 

Зазначені напрямки спеціалізації в конкретних природно-економічних 

умовах проявляються в різних формах організації виробництва й типах 

підприємств. 

У першому напрямку підприємства спеціалізуються по галузях 

тваринництва: молочно-м'ясне скотарство, свинарство, вівчарство, 

птахівництво й ін. У ряді підприємств із великими розмірами 

землекористування й сприятливими умовами ведення аграрного виробництва 

тваринництво може бути представлене двома галузями при раціональному їх 

поєднанні, наприклад молочне й м'ясне скотарство, свинарство або 

птахівництво й молочне скотарство. У всіх випадках галузі тваринництва 

повинні бути досить великими, що дозволяють застосовувати комплексну 

механізацію, інноваційну технологію й організацію виробництва. 

У підприємствах з подібним напрямком спеціалізації виробництво 

продукції тваринництва організується на основі внутрішньогосподарської 

спеціалізації. При цьому у внутрішньогосподарських підрозділах кожне 

виробництво доводиться до оптимальних розмірів. Таким шляхом йде 

поглиблення спеціалізації значної частини аграрних підприємств Одеської 

області. 

Другий напрямок поки ще не одержав розвитку. Формується він в 

результаті створення спеціалізованих підприємств й міжгосподарських 

підприємств по вирощуванню й відгодівлі великої рогатої худоби й свиней, по 

вирощуванню ремонтного молодняку й т.д. При організації відгодівлі худоби 

на відходах харчової промисловості (гніт, барда й ін.) розміри підприємств по 

відгодівлі великої рогатої худоби повинні визначатися кількістю 
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використовуваних відходів і зростати до 20-30 тис. голів і більше. На кормах 

власного виробництва можливості відгодівлі худоби обмежуються площею 

землекористування. Розміри таких підприємств по відгодівлі худоби звичайно 

не перевищують 10 тис. голів на рік. По такому принципі виробництва 

створюються міжгосподарські об'єднання по виробництву свинини, 

міжгосподарські об'єднання по відгодівлі великої рогатої худоби. Такий 

напрямок спеціалізації повинен одержати значного розвитку. 

Накопичений досвід у нашій країні й за рубежем [222; 255; 266; 279] 

показує, що виробництво продукції тваринництва може бути організоване з 

різним ступенем дрібності технологічного процесу. До складу такого 

внутрішньогалузевого комплексу залежно від обсягу кінцевої продукції 

входить різна кількість спеціалізованих підприємств. Так, у молочно-м'ясному 

скотарстві виділяються наступні самостійні підприємства: племінні заводи, 

племінні господарства-репродуктори, підприємства по вирощуванню 

ремонтного молодняку, молочні підприємства, підприємства по вирощуванню й 

відгодівлі ремонтного молодняку. У яєчному птахівництві внутрішньогалузева 

спеціалізація може бути побудована за наступною схемою: племінне 

підприємство; підприємство по вирощуванню ремонтного молодняку (до 140-

денного віку) з інкубацією племінних яєць; підприємства по виробництву 

товарних яєць [44]. Подібні схеми внутрішньогалузевої спеціалізації прийнятні 

й для свинарства, вівчарства й інших галузей. 

Успішне функціонування галузевих комплексів у тваринництві вимагає 

чіткого визначення їх організаційно-технологічної структури, місця кожного 

підприємства в цьому комплексі, створення їм рівних економічних умов 

матеріальної зацікавленості в досягненні кінцевих результатів виробництва. 

Третій напрямок спеціалізації - створення великих комплексів по 

виробництву продуктів тваринництва, а також будівництво великих 

птахофабрик. Ці спеціалізовані підприємства являють собою більш високу 

організаційну форму виробництва тваринницької продукції на промисловій 

основі. Їх розміри визначаються технічними можливостями концентрації 
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виробництва й поголів'я худоби, а також можливостями здійснення ефективних 

кооперованих зв'язків. 

На нашу думку, тваринницький комплекс - це сучасна форма організації 

великого спеціалізованого виробництва тваринницьких продуктів на 

промисловій основі. В організаційно-технічному відношенні тваринницький 

комплекс являє собою сукупність (комплекс) об'єктів основного й допоміжного 

призначення, розташованих на одній території й об'єднаних єдиним 

технологічним процесом виробництва продукції, загальними інженерними 

комунікаціями. Наприклад, у молочному комплексі до об'єктів основного 

призначення відносяться корівники для дійного стада, родильне відділення із 

профілакторієм, доїльний зал,  до об'єктів допоміжного призначення - будівлі й 

споруди для зберігання й приготування кормів, ветеринарно-санітарний блок, 

котельня, транспорт, ремонтна служба й ін. 

Характерні риси тваринницького комплексу, що відрізняють його від 

звичайних ферм, зводяться до такого: 

- комплексна механізація із широким впровадженням автоматизації 

виробничих процесів; рівномірність виробництва продукції; організація годівлі 

по науково обґрунтованих нормах і створення умов утримання, що найбільш 

повно відповідають досягненню високої продуктивності тварин; 

- поглиблений поділ праці по виробничих процесах, впровадження 

наукових методів організації виробництва з дотриманням раціональних 

режимів праці й відпочинку працівників [232; 344]. 

Залежно від рівня поділу праці тваринницькі комплекси можуть бути з 

повним циклом виробництва продукції або вузькоспеціалізованими на певній 

стадії технологічного процесу (вирощування, відгодівля, репродукція 

молодняку тощо). 

Розміри тваринницьких комплексів залежать від галузевої спеціалізації, 

технічних можливостей, концентрації виробництва продукції й поголів'я, 

наявності стійкої кормової бази. Вони повинні бути досить великими для 

забезпечення рівномірного виробництва продукції, раціонального використання 
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робочої сили й сучасної техніки. Найбільш ефективними є великі промислові 

комплекси. Аналіз показує, що в міру збільшення потужності комплексу 

зменшуються питомі капітальні вкладення, скорочуються виробничі витрати на 

одиницю продукції, але при цьому зростають транспортні витрати. Тому 

оптимальний розмір тваринницького комплексу повинен визначатися в 

кожному конкретному випадку з урахуванням умов його господарювання. 

Спеціалізуючись на певних галузях аграрного виробництва, регіони й 

економічні райони взаємно доповнюють один одного й утворюють єдиний 

агрокомплекс. На відміну від цього аграрне виробництво в регіонах й 

економічних районах представлено галузевими й територіальними 

агрокомплексами. Всі вони взаємозалежні й визначають один одного. 

В основі раціонального розміщення й спеціалізації виробництва лежить 

принцип економії праці, насамперед шляхом більшого поділу праці. Чим 

більше кількість працівників, чим більше масштаб, у якому застосовуються 

машини, тим відносно швидше скорочуються витрати виробництва, тим більш 

продуктивною стає праця.  

У великих спеціалізованих підприємствах, оснащених сучасною 

технікою, як відомо, найбільш висока продуктивність праці й низька 

собівартість продукції. Розвиток аграрного виробництва по шляху інновацій 

призводить до подальшого поглиблення поділу праці й виділенню з аграрного 

виробництва нових галузей, сфер, секторів, посиленню кооперативних зв'язків, 

що забезпечують більш високий рівень продуктивності праці [340]. Так, з 

ростом механізації виділяється галузь по виробничо-технічному 

обслуговуванню машин, складних агрегатів й автоматів у землеробстві й 

тваринництві. Підвищення родючості землі пов'язане зі здійсненням у великих 

масштабах гідромеліоративних й агрохімічних робіт, які поступово 

формуються в нові галузі. Будівництво в аграрних підприємствах усе більше 

переводиться на промислову основу. Розширюється виробництво кормів 

промисловими методами, і на цій основі створена комбікормова промисловість, 

тісно пов'язана з мікробіологічною, медичною, хімічною й іншою галузями 
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промисловості. 

Технічний розвиток й реновація у тваринництві супроводжуються 

подальшим виділенням більш дрібних нових галузей, характер виробництва в 

які майже не відрізняється від характеру виробництва промислових 

підприємств. Так, птахофабрики, великі свинарські комплекси, 

скотовідгодівельні підприємства по суті не мають землі як об'єкту 

господарювання. Вони використовують корми, що поставляються 

промисловістю, технологічний процес у них заснований на комплексній 

механізації й автоматизації, виробництво продукції характеризується 

потоковістю й ритмічністю. 

У міру розвитку технологій поряд з виділенням нових відособлених 

галузей відбувається подальший поділ праці усередині самої галузі, коли 

виробництво готового продукту розпадається на окремі його частини або на 

окремі операції. Таким чином, у тваринництві, як і у всьому аграрному 

виробництві, відбувається поглиблення внутрішньогалузевої спеціалізації. 

У загальному вигляді схема внутрішньогалузевої спеціалізації у 

тваринництві виглядає в такий спосіб: племінні заводи, репродукторні племінні 

підприємства, племстанції з пунктами штучного запліднення, підприємства по 

вирощуванню молодняку для ремонту основної череди, підприємства по 

вирощуванню молодняку для відгодівлі, відгодівельні підприємства, 

підприємства по виробництву основної продукції (молочні, яєчні, шкіряні, 

шерстні та ін.), підприємства з переробки продукції й утилізації відходів. 

Залежно від розмірів тваринницькі комплекси можуть бути 

підприємствами міжгосподарських об'єднань, створеними на кооперативних 

або інтеграційних засадах, або великими відособленими тваринницькими 

підприємствами, або провідними виробничими підрозділами в складі аграрних 

підприємств. У підприємствах із тваринницькими комплексами всі інші галузі 

пристосовуються до виробництва головного продукту, досягнення найбільшої 

кількості однорідної продукції при високій її якості, забезпечення 

раціонального використання трудових і матеріальних ресурсів. 
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Успішне функціонування тваринницьких комплексів передбачає 

наявність підготовлених кадрів з високою кваліфікацією. У зв'язку із цим 

будівництво тваринницьких комплексів повинне бути ув'язане з комплексною 

забудовою житлових, культурно-побутових, торговельних й інших об'єктів 

невиробничої сфери [56]. 

Економічні умови створення підприємств, спеціалізованих на 

виробництві тваринницької продукції, досить різноманітні. У цей час 

сформувалися підприємства з різною кількістю й рівнем поєднання галузей 

тваринництва. Варто виділити наступні групи підприємств за напрямком 

розвитку основних галузей тваринництва: скотарські молочно-м'ясні, 

скотарські м'ясо-молочні, скотарсько-свинарські, скотарсько-птахівницькі й 

скотарсько-вівчарські (хоча вівчарство в Україні майже загублене).  

Для більшості підприємств характерні скотарський і скотарсько-

свинарський напрямки тваринництва, причому в першому переважають 

підприємства з м'ясо-молочним скотарством. Найбільш високий рівень 

інтенсивності виробництва мають підприємства скотарсько-птахівницького 

напрямку й низький - скотарсько-вівчарського напрямку. Аналіз показує, що 

ефективність тваринництва в підприємствах всіх напрямків спеціалізації може 

бути підвищена. У кожній групі провідний продукт, що визначає напрямок 

спеціалізації, є більше ефективним, ніж інші. 

Ефективність виробництва конкретного продукту тваринництва залежить 

не тільки від спеціалізації підприємства, але й від рівня концентрації. У 

підприємствах, що спеціалізуються на певній галузі тваринництва, у міру 

концентрації виробництва підвищується рентабельність продукції, що в 

остаточному підсумку визначає й загальну ефективність усього тваринництва. 

Для встановлення впливу поглиблення спеціалізації й концентрації на 

ефективність виробництва необхідний аналіз усередині кожної групи 

підприємств по напрямках спеціалізації тваринництва. 

У кожній галузі тваринництва залежно від його особливостей і рівня 

розвитку технологій можуть бути встановлені більш спрощені або дробові 
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складні схеми поглибленої спеціалізації. 

Поглиблення спеціалізації на основі нових технологій вимагає розвитку 

всебічних виробничо-економічних зв'язків як між окремими спеціалізованими 

підприємствами усередині галузі (горизонтальна інтеграція), так і з 

підприємствами галузей промисловості й виробничо-технічного 

обслуговування (вертикальна інтеграція) [271]. Це веде до створення 

міжгосподарських й агропромислових підприємств й об'єднань у районах і 

регіонах. Міжгосподарська кооперація й агропромислова інтеграція являє 

собою новий етап у розвитку механізмів кооперації в аграрному виробництві. 

Шляхи й форми виробничого кооперування у тваринництві й у всьому 

аграрному виробництві досить різноманітні. Вони залежать як від рівня 

розвитку технологічного рівня сільськогосподарських галузей і підприємств, 

так і пов'язаних з ними галузей промисловості, будівництва, транспорту, зв'язку 

й ін. Виробниче кооперування - складний і комплексний процес, що веде до 

подальшого підвищення рівня розвитку виробництва і якісних змін у соціально-

економічній: структурі суспільства [340]. На сучасному етапі воно являє собою 

найбільш ефективний напрямок здійснення поглибленої спеціалізації й 

великомасштабної концентрації виробництва. Спеціалізація й концентрація 

аграрного виробництва на базі широкого кооперування, перехід на сучасну 

промислову основу - це головний стратегічний напрям подальшого розвитку 

аграрного виробництва. 

У тваринництві міжгосподарське кооперування найбільше одержало 

розвиток у птахівництві, свинарстві, відгодівлі великої рогатої худоби, 

вирощуванні ремонтних телиць. На промислові форми й методи виробництва 

переведені молочне скотарство, вівчарство, конярство й бджільництво. 

Розвиток кооперування й інтеграції у тваринництві передбачає в остаточному 

підсумку створення розвиненого аграрно-промислового виробництва, у якому 

будуть пропорційно взаємозалежні виробничо-технічне обслуговування, 

кормовиробництво, тваринництво, промислова переробка тваринницької 

продукції й сировини, реалізація готової до споживання продукції. Складова 
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частина такого комплексу - наявність розвинутої невиробничої сфери, що 

забезпечує створення на селі приблизно рівних з містом житло-побутових і 

соціально-культурних умов життя. 

Основною ланкою аграрно-промислового виробництва повинні стати 

великі виробничі тваринницькі об'єднання промислового типу. До їх складу 

повинні входити декілька вузько спеціалізованих тваринницьких підприємств, 

комбікормовий завод, централізовані цехи по обробленню й реалізації 

продукції, розвинена невиробнича сфера. 

У здійсненні міжгосподарської кооперації виявляються й певні труднощі. 

Міжгосподарське кооперування у тваринництві пов'язане з будівництвом 

великих промислового типу комплексів, що вимагає значних капітальних 

вкладень і матеріальних ресурсів. У ряді регіонів недостатньо розвинена 

промисловість по виробництву будівельних матеріалів, технічних засобів для 

комплексної механізації й електрифікації тваринницьких комплексів, 

комбікормів і різних біологічно активних добавок. 

Відстає проектування будівництва й розробка інноваційної технології 

промислового тваринництва. Пропоновані в цей час багато проектів 

тваринницьких комплексів занадто дорогі, не враховують природно-

економічних умов окремих зон, у них недостатньо відпрацьовані технологічні 

процеси. 

Для прискорення темпів технологічної реновації й розвитку 

міжгосподарського кооперування у тваринництві, на нашу думку, необхідно: 

- установити оптимальні обсяги виробництва кожного виду продукції 

тваринництва по економічних районах й областях і на цій основі розробити 

раціональні форми спеціалізації з урахуванням зональних умов виробництва; 

- визначити перспективні типи й розміри спеціалізованих підприємств, 

обґрунтувати розвиток між ними кооперативних зв'язків; 

- стосовно до умов виробництва кожної зони розробити типові проекти 

тваринницьких комплексів з найбільш доцільними будівельно-планувальними 

рішеннями й технологічними схемами, що забезпечують високу продуктивність 
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праці при мінімальних капітальних й експлуатаційних витратах; 

- стимулювати розвиток галузей промисловості, будівництва, транспорту 

й засобів зв'язку, що забезпечують технологічну реновацію й високу 

ефективність аграрного виробництва; 

- розширити підготовку інженерно-технічних кадрів і працівників 

масових професій для тваринницьких комплексів і взаємозалежних з ними 

галузей. 

Розміщення й спеціалізація тваринництва безпосередньо пов'язані з 

концентрацією виробництва. Високий економічний ефект досягається лише при 

комплексному їх здійсненні. Спеціалізація тваринництва передбачає найбільш 

доцільне розміщення окремих видів худоби по зонах, підприємствах з 

урахуванням їх природно-економічних умов [276]. Спеціалізація підприємств 

пов'язана зі змінами виробничої структури й, отже, з розмірами основних 

фондів й оборотних коштів. Вона передбачає концентрацію матеріально-

технічних ресурсів і праці на виробництві певних, досить обмежених продуктів, 

при якій досягається найкраще використання природно-економічних умов і 

більш висока продуктивність праці. 

Недостатня ефективність тваринництва в аграрних підприємствах багато 

в чому зумовлюється тим, що ріст поголів'я худоби в них не завжди 

супроводжується поглибленням спеціалізації. Більшість підприємств містять 

три-чотири види худоби й птиці. Худоба іноді розміщається па дрібних фермах, 

територіально роз'єднаних по ділянках і бригадах. У результаті за зовнішньою 

видимістю концентрації тваринництва криється роздробленість виробництва. 

У підприємствах з однією галуззю в порівнянні з підприємствами із 

двома й більше галузями вище продуктивність праці й більш висока 

рентабельність тваринництва. У підприємствах із чотирма галузями 

тваринництво, як правило, неефективно. 

Ріст капітальних інвестицій, збільшення поставок матеріально-технічних 

ресурсів сільському господарству, впровадження індустріальних методів 

виробництва дозволяє здійснити значні зрушення в спеціалізації й концентрації 
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тваринництва. Поглибленню спеціалізації тваринництва сприяє також 

укрупнення підприємств, збільшення в них чисельності худоби й птиці.  

Створення великих ферм - шлях до спеціалізації й концентрації 

виробництва, комплексної механізації й підвищенню товарності тваринництва. 

При поглибленні спеціалізації тваринництва необхідно враховувати 

технічну сторону організації виробництва. Подальше вдосконалювання техніки 

й засобів механізації на кожному новому етапі розширює можливості 

концентрації виробництва. Так, у 80-90-х роках наявна в молочному скотарстві 

техніка забезпечувала утримання на одній фермі лише 100-200 корів. Сучасна 

техніка й технологія, будівельно-планувальні рішення дозволяють мати на 

молочній фермі 400-800 корів, а в промислових комплексах - 1200-2000 і 

більше [62]. 

Па птахофабриках й у свинарських господарствах технічні можливості 

концентрації виробництва значно ширше. Швидкий технічний розвиток, 

удосконалювання техніки, технології, організації виробництва дозволяють мати 

на птахофабриках більше 1 млн. курок-несучок, а у великих промислових 

свинарських комплексах 100 тис. і більше свиней. 

Поглиблення спеціалізації аграрних підприємств пов'язане з певною 

організаційно-господарською трансформацією сформованих в них виробництв. 

При цьому в кожному підприємстві, виходячи із місцевого економічного 

середовища і природно-економічних умов, виділяється строго визначена 

кількість (один-два) товарні продукти, обсяг виробництва яких доводиться до 

оптимального розміру. Інші продукти, які в даному підприємстві й районі 

технологічно не пов'язані з головними галузями, переміщаються в інші 

господарства й райони, де для концентрації їх виробництва є більш сприятливі 

умови. 

Поглиблення спеціалізації по природних зонах у міру технічного 

розвитку призводить до підвищення ефективності тваринництва, що знаходить 

своє вираження в рості обсягу виробленої продукції й підвищенні 

продуктивності праці. 
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Необхідно мати на увазі, що підприємстві, що територіально входять у ту 

або іншу природну зону, по економічних умовах виробництва продукції 

тваринництва неоднорідні. Так, приміські господарства, що спеціалізуються в 

основному на виробництві молока, а деякі - на виробництві продукції 

птахівництва, за природним районуванням входять у різні підзони. Можна 

виділити групу районів зі спеціалізацією переважно на м'ясо-молочному 

скотарстві, а в степовій зоні - з розвиненим вівчарством. У кожній природній 

зоні й підзоні є господарства й райони з більш складною спеціалізацією 

тваринництва.  

У результаті створюються інтегровані підприємства й об'єднання на 

основі внутрішньогалузевої кооперації, так й аграрно-промислові підприємства 

на основі міжгалузевої інтеграції. 

Кооперовані зв'язки у тваринництві в цей час приймають різні 

організаційні форми. В основі їх лежать особливості техніки й технології 

виробництва в різних галузях тваринництва, можливості виділення усередині 

кожної галузі окремих технологічних стадій у самостійні виробництва, 

характер кормової бази. Біологічні й технологічні особливості вирощування й 

змісту різних статевовікових груп худоби й птиці дозволяють виділити кілька 

етапів у виробництві продуктів тваринництва. Так, у м'ясному й м'ясо-

молочному скотарстві виділяються наступні етапи: молозивний і молочний 

період вирощування телят, період інтенсивного зростання й полового 

дозрівання молодняку, період інтенсивного формування м'ясної продуктивності 

- відгодівля; у свинарстві: одержання й вирощування поросят до відлучення, 

вирощування молодняку в період після відлучення, відгодівля [59]. 

На першому етапі молодняк вирощується разом з матками або окремо й 

утримується невеликими групами. Основним кормом у цей період є 

материнське молоко або його замінник, предстартерні корми. На другому етапі 

молодняк комплектується в групи доращування, та вимагає в годівлі добре 

підготовленого, збалансованого, поживного корму. На третьому етапі  

формують досить великі групи однотипних тварин. Для відгодівлі 
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використовуються більш грубі й дешеві корми. Прирости живої маси тварин на 

цьому етапі досягають найбільшої величини. 

Кожен етап виробництва продукції можна концентрувати в самостійному 

господарстві, що дозволяє більш кваліфіковано вирішувати технічні, 

технологічні й організаційні питання, домагатися високої продуктивності праці 

й низької собівартості продукції. 

Кооперовані зв'язки у тваринництві можуть формуватися на базі окремих 

підприємств-спецгоспів, у яких побудовані тваринницькі комплекси, а також 

шляхом створення спеціалізованих міжгосподарських підприємств й об'єднань. 

Розходження у формах виробничого кооперування у тваринництві 

проявляються через економічні взаємини, в основі яких лежать рівень розвитку 

засобів виробництва, особливості управління виробництвом, система 

організації взаєморозрахунків за худобу й корми, порядок розподілу прибутків 

й інші фактори. 

Міжгосподарська кооперація у тваринництві сприяє прискоренню темпів 

розвитку галузі, переведення її на промислову основу. 

Створення міжгосподарських об'єднань являє собою новий якісний 

розвиток ідей кооперації. Якщо в початковому періоді організації кооперативів 

об’єднувалися дрібні індивідуальні виробники з їх примітивними засобами 

виробництва, то в цей час розвиток повинні одержати великі 

сільськогосподарські підприємства, оснащені сучасною технікою, які 

здійснюють виробництво із застосуванням методів промислової технології. 

Таким чином, засоби виробництва міжгосподарського об'єднання 

представляють власність не окремого підприємства, а групи підприємств.  

Поглиблення спеціалізації й концентрації виробництва у тваринництві на 

основі міжгосподарського кооперування іноді відбувається й без створення 

об'єднань. Виробничі зв'язки між кооперованими господарствами в цьому 

випадку здійснюються на договірній основі. Таке виробниче кооперування 

здійснюється звичайно на базі тваринницьких комплексів, побудованих у 

підприємствах, і являє собою перехідну (тимчасову) форму до створення 
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об'єднання [291]. 

Досвід промисловості й аграрного виробництва показує, що найбільш 

раціональною формою організації й управління великомасштабним 

виробництвом на основі кооперованих зв'язків є створення виробничих 

об'єднань. 

За своїми масштабами й економічним значенням міжгосподарське 

кооперування може бути здійснене на різному територіальному рівні: 

внутрішньорайонне, районне й міжрайонне (обласне), міжобласне і т.д. При 

внутрішньорайонному кооперуванні у виробництві продукції бере участь лише 

частина аграрних підприємств даного адміністративного району. Районне 

кооперування охоплює всі (або майже всі) господарства району. Коли в 

міжгосподарське кооперування вступають господарства декількох 

адміністративних районів, утворюються міжрайонні (обласні) об'єднання. 

На сучасному етапі розвитку аграрного виробництва найбільш доцільною 

формою кооперації у тваринництві є створення внутрішньогалузевих 

виробничих об'єднань у масштабі району. У цьому випадку досягається 

концентрація й спеціалізація аграрного виробництва узгоджується з місцевими 

підприємствами промисловості, транспорту, постачальницькими, збутовими й 

іншими організаціями,  можлива тісна взаємодія з районними 

адміністративними органами регулювання. 

Узагальнення досвіду міжгосподарського кооперування [235; 280; 292] 

показує, що в цей час воно охоплює в основному тільки дорощування й 

відгодівлю великої рогатої худоби, свиней, вирощування ремонтних телиць і 

виробництво яєць. Зумовлюється це, по-перше, посиленим проникненням 

технічного розвитку в дані сфери виробничої діяльності, що дозволяє здійснити 

значну концентрацію з комплексною механізацією й автоматизацією 

виробництва; по-друге, рівень закупівельних цін на велику рогату худобу, 

свиней й яйця забезпечує великим підприємствам високу рентабельність 

виробництва, окупність капітальних вкладень у короткий термін і необхідні 

нагромадження для здійснення розширеного відтворення. У той же час, 
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сучасний стан технічного розвитку й розвиток продуктивних сил у таких 

галузях, як вівчарство, м'ясне птахівництво (індички, гусаки), молочне 

скотарство, а також низький рівень закупівельних цін на їх продукцію в деяких 

зонах обмежують здійснення великої концентрації виробництва на основі 

широкої кооперації господарств. 

Розвиток виробництва, якісні зміни в продуктивних силах в АПВ 

проявляються як у дальшій диференціації галузей, у їх вужчій спеціалізації, так 

й у подальшому розширенні й зміцненні міжгалузевих зв'язків. Розв'язання 

суперечностей, що виникають у процесі розвитку виробництва, передбачає 

трансформацію організаційних форм продуктивних сил. Однак сама поява 

нових форм організації виробництва ще не веде до якісних змін в економічних 

відносинах, формах і методах господарювання відповідно до досягнутого рівня 

продуктивних сил. Після організаційного оформлення міжгалузевого 

комплексу актуалізується питання вибору раціональної спеціалізації й 

кооперування галузей та виробництв, пошуку й опрацювання нових форм та 

методів управління. З цих позицій система господарювання у тваринництві 

нині перебуває в стадії її формування, особливо це стосується розвитку 

кооперативних та інтеграційних зв'язків усередині АПВ.  

Необхідний пошук раціональних підходів, розгляд практичних рішень по 

вдосконаленню управління діяльністю й по забезпеченню розширення 

господарських функцій підприємств. Особливо це стосується питань розвитку 

аграрного виробництва. 

Удосконалення організаційно-економічних відносин в АПВ передбачає 

всебічне врахування економічних інтересів аграрного виробництва при 

одночасному підвищенні значення промисловості, усієї виробничої 

інфраструктури в зростанні продуктивності сільськогосподарської праці [360]. 

Найскладніші проблеми в узгодженні економічних інтересів виникають на 

стиках різних стадій виробництва, переробки й реалізації сільськогосподарської 

продукції, при створенні необхідних економічних передумов розвитку 

інноваційного процесу, всебічне врахування таких проблем має важливе 
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значення для вибору конкретних шляхів переорієнтації управлінських структур 

на подальший ефективний розвиток аграрного виробництва, усієї 

агропромислової сфери. 

Сформована вузька спеціалізація управління й регулювання, об'єктом 

якої були окремі процеси відтворення, зумовила ускладнення форм узгодження 

економічних інтересів по виробництву сільськогосподарської продукції.  

Сьогодні аграрне виробництво й суміжні з ним галузі є окремими 

об'єктами управління й стратегічного планування, що є стало важливим кроком 

у напрямі створення адекватних умов для розвитку продуктивних сил. Нові 

структури організації й управління повинні враховувати зростання концентрації 

виробництва, розвиток міжгалузевих виробництв, міжгосподарської інтеграції, 

утворення виробничих агросистем та ін. Їх ефективність визначається тим, 

наскільки стає можливим забезпечення збалансованості розвитку, взаємодія 

економічних інтересів усіх ланок АПВ, поглиблення інтеграційних процесів. 

Об'єктивна необхідність подальшого поліпшення системи організації й 

управління в АПВ випливає з розвитку міжгосподарської кооперації. 

Притаманні їй економічні закономірності становлять основу механізму 

ефективного узгодження різноманітних інтересів, способів підпорядкування їх 

спільним потребам. Якщо економічний інтерес формується й реалізується не в 

задоволенні споживачів та працівників, діяльності підприємств, а 

відокремлюється тільки в управлінських структурах та інтересах власників 

бізнесу, різко знижується економічна ефективність усього міжгалузевого 

комплексу. З цих позицій у сучасних умовах особливого значення набуває 

широке впровадження інтеграційних принципів у діяльності всіх ланок АПВ.  

Широке використання кооперативних початків у діяльності всіх суб'єктів 

господарювання в АПВ, що викликані потребами внутрішньо й 

міжгосподарської трансформації організації виробництва, відкриває 

ефективний шлях поєднання інтересів усіх учасників виробництва на 

взаємовигідних засадах, подолання монополії, розвитку самостійності, 

добровільного співробітництва підприємств у досягненні загальної мети. 
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Створення й функціонування інтегрованих міжгосподарських 

підприємств, агрофірм, науково-виробничих об'єднань й агропромислових 

комбінатів, виробничих і науково-виробничих систем підпорядковане завданню 

органічного поєднання всіх стадій виробництва, заготівлі і реалізації продукції, 

впровадженню інновацій у всі ці процеси й, у кінцевому підсумку, 

спрямуванню інтеграційних процесів по вертикалі. У результаті виникають 

передумови створення організаційно-економічного механізму орієнтації всіх 

ланок на кінцеві результати виробництва завдяки встановленню як прямої 

залежності переробних і сервісних підприємств від аграрних виробників, що 

виробляють продукцію, так і впровадженню кооперативних принципів 

об'єднання різних підприємств.  

Міжгосподарське й агропромислове кооперування дає змогу аграрним 

підприємствам спільними зусиллями й за рахунок своїх коштів будувати 

спеціалізовані підприємства по переробці й зберіганню сільськогосподарської 

продукції та ін.  

Розвиток вертикальної інтеграції доповнюється розвитком її 

горизонтальних форм, таких, як створення спецгоспів, виробничих й аграрних 

об'єднань, міжгосподарських підприємств і т.п (рис.3.4). 

Різноманітні форми технологічної інтеграції передбачають не лише 

організаційну, але й економічну, господарську єдність. Якщо немає взаємності 

економічних інтересів, а кожен підрозділ комплексу націлений на свої потреби, 

то не можна говорити й про реальний розвиток виробництва. Тому тільки після 

створення умов для економічної єдності повною мірою зможуть собі проявити 

переваги технологічної інтеграції АПВ. Все це передбачає нову якість 

стратегічного й тактичного планування, вдосконалене ціноутворення, 

трансформацію фінансових відносин та ін. 

Найбільш дієвим засобом досягнення економічної єдності в тваринництві 

є узгодження економічних інтересів усіх учасників виробництва шляхом 

створення умов для забезпечення як співвідношення між ресурсами й 

потенційними результатами діяльності, так і між фактичними результатами й 
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Реноваційні перетворення у тваринництві 
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обсягом стимулюючих грошових ресурсів [73]. 
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Рис. 3.4. Форми та ресурси реновації виробничо-господарської 

діяльності підприємств тваринництва
*
 

*Власна розробка автора 

 

Серед передумов ефективного розвитку міжгалузевої інтеграції значна 

роль має відводитися:  

- розвитку стратегічного планування в напрямку орієнтації всіх учасників 

виробництва на кінцевий результат (стратегічне планування показників 

кінцевої продукції, впровадження економічних нормативів, що виходять з 

ресурсного потенціалу всього інтегрованого виробництва та ін.);  

- впровадженню безперервної системи стимулювання всіх ланок по 

вертикалі по окремих видах кінцевої продукції;  
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партнерів по технологічному ланцюгу (формування всіх видів цін на єдиній 

методологічній основі);  

- адекватним за глибиною й масштабами змінам у механізмі формування 

умов і розподілу результатів діяльності. 

Інтеграція підприємств різних галузей у єдиний комплекс об'єктивно 

змінює «межу» відносин присвоєння в аграрному секторі за рахунок його 

наповнення новими структурними елементами, представленими економічними 

відносинами. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. В результаті проведеного дослідження доведено, що виробничо-

господарська діяльність підприємств тваринництва є однією з пріоритетних для 

України. Ідентифіковані проблеми функціонування підприємств тваринницької 

галузі, серед яких: низька якість кормів, незбалансованість раціонів по білку й 

недостатня в умовах дефіциту кормів зоотехнічна робота на фермах; 

технологічне обладнання, встановлене на підприємствах, не завжди 

укомплектоване за продуктивністю, не забезпечує проектного навантаження 

тварин на працівника, у зв’язку з чим виникає необхідність у реконструкції й 

технічному переозброєнні ферм; не на всіх тваринницьких комплексах створені 

цехи для підготовки до згодовування й переробки фуражу, збагачення 

кормосумішів білковими та вітамінними добавками, що не дає змоги 

поліпшувати раціони і в результаті знижує продуктивність тварин. 

Нестабільність соціально-економічної ситуації, низький рівень концентрації 

капіталу в аграрній сфері, наслідки диспаритету цін між сільськогосподарською 

продукцією і продукцією промисловості зумовили хронічні проблеми у сфері 

тваринництва. Проблеми галузі ставлять під загрозу національну продовольчу 

безпеку, знижується експортний потенціал країни і погіршується соціальна 

ситуація в сільській місцевості.  
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2. Встановлено, що формування ринку тваринницької продукції 

визначається такими 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  

3. Проведено аналіз факторів, які впливають на обсяг виробництва 

окремих видів продукції тваринництва в усіх регіонах України. На основі 

кореляційно-регресійного аналізу здійснено моделювання взаємозв’язку між 

досліджуваними факторами та виявлено, що заниження рівня споживання 

продуктів тваринного походження по відношенню до рекомендованих на душу 

населення норм обумовлюється низкою обставин, які пов’язані з просторовими 

і соціально-економічними характеристиками відповідного регіону (системою 

землеробства і поділом праці, типом спеціалізації, виробничими ресурсами).  

4. Об’єктивна необхідність подальшого поліпшення системи організації й 

управління в діяльності підприємств тваринництва випливає з розвитку 

міжгосподарської кооперації. Притаманні їй економічні закономірності 

становлять основу механізму ефективного узгодження різноманітних інтересів, 

способів підпорядкування їх спільним потребам. З цих позицій у сучасних 

умовах особливого значення набуває широке впровадження інтеграційних 

принципів у діяльності всіх ланок аграрного виробництва.   

5. Для прискорення темпів технологічної реновації й розвитку між 

господарського кооперування у тваринництві, на нашу думку, необхідно: 

установити оптимальні обсяги виробництва кожного виду продукції 

тваринництва за економічними районами й областями і на цій основі розробити 

раціональні форми спеціалізації з урахуванням зональних умов виробництва; 

визначити перспективні типи й розміри спеціалізованих підприємств, 

обґрунтувати розвиток між ними кооперативних зв’язків; стосовно до умов 
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виробництва кожної зони розробити типові проекти тваринницьких комплексів 

з найбільш доцільними будівельно-планувальними рішеннями й 

технологічними схемами, що забезпечують високу продуктивність праці при 

мінімальних капітальних і експлуатаційних витратах; стимулювати розвиток 

галузей промисловості, будівництва, транспорту й засобів зв’язку, що 

забезпечують технологічну реновацію й високу ефективність аграрного 

виробництва; розширити підготовку інженерно-технічних кадрів і працівників 

масових професій для тваринницьких комплексів і взаємозалежних з ними 

галузей. 

6. Створення й функціонування інтегрованих міжгосподарських 

підприємств, агрофірм, науково-виробничих об’єднань і агропромислових 

комбінатів, виробничих та науково-виробничих систем підпорядковане 

завданню органічного поєднання всіх стадій виробництва, заготівлі й реалізації 

продукції, впровадження інновацій у всі ці процеси й, у кінцевому підсумку, 

спрямуванню інтеграційних процесів по вертикалі. У результаті виникають 

передумови створення організаційно-економічного механізму орієнтації всіх 

ланок на кінцеві результати виробництва завдяки встановленню як прямої 

залежності переробних і сервісних підприємств від аграрних виробників, що 

виробляють продукцію, так і впровадженню кооперативних принципів 

об’єднання різних підприємств. Міжгосподарське й агропромислове 

кооперування дає змогу аграрним підприємствам спільними зусиллями й за 

рахунок своїх коштів будувати спеціалізовані підприємства з переробки й 

зберігання сільськогосподарської продукції та ін. Розвиток вертикальної 

інтеграції доповнюється розвитком її горизонтальних форм, таких, як створення 

спецгоспів, виробничих об’єднань, міжгосподарських підприємств тощо 

 

Результати дослідження з цього розділу опубліковано в наукових працях 

[72; 205; 206; 208; 210; 215; 218; 219; 222; 223]. 

 

 

 



260 

РОЗДІЛ 4 

КОНЦЕПЦІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ 

МЕХАНІЗМІВ РЕНОВАЦІЇ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТВАРИННИЦТВА 

 

4.1. Економіко-математичне моделювання в системі прогнозування 

реноваційного розвитку підприємств тваринництва 

 

В умовах незбалансованості споживчого ринку й, внаслідок цього, 

невідповідності дії цінового механізму дуже важливо виявити внутрішні 

потенційні можливості виробництва з тим розрахунком, щоб забезпечити 

баланс між попитом та пропозицією в продуктах тваринництва з урахуванням 

регіонального обміну. У зв'язку із цим необхідно сформувати модель 

системного економічного прогнозування розвитку (МСЕПР) виробництва 

продукції тваринництва, на основі узагальнення й систематизації існуючих 

моделей [65; 91; 129]. Модель складається із трьох складових (рис. 4.1), що 

обумовлюють послідовні етапи роботи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Схема моделі системного економінчого прогнозування 

виробництва у тваринництві
*
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На першому - виявляють внутрішні потенційні можливості виробництва 

окремих підприємств, регіонів, областей і т.д.; на другому - параметри ввозу й 
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вивозу продуктів тваринництва, а на третьому - у діалогово-оперативному 

режимі здійснюють узгодження програмно-цільових рішень по об'єктах 

споживання й виробництва. У свою чергу, система економіко-математичних 

моделей програмно цільового прогнозування розвитку (СЕММ ПЦПР) 

виробництва продукції тваринництва, представлена на рисунку 4.2, складається 

з чотирьох комплексів забезпечуючих моделей (продуктових, інформаційних, 

регіональних, динамічних) і центральної ЕММ програмно-цільового 

прогнозування розвитку виробництва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2. Системи економіко-математичних моделей програмно-

цільового прогнозування розвитку тваринництва*  

*Джерело: розроблено автором 

У моделях продуктових підкомплексів досліджується процес 

виробництва одного або пов’язаних видів продукції від початкової до кінцевої 

стадії. Таких моделей розроблено досить багато, наприклад моделі м'ясо-

молочних підкомплексів, кормопродуктових та ін. У перспективі в міру впливу 

інноваційного процесу, а також перебудови організаційних форм управління 

виробництвом буде потрібно їх подальше вдосконалювання. 

ВРХ Національний 

рівень 

Центральна зведена балансово-оптимізаційна економіко-математична модель 

програмно-цільового прогнозування розвитку тваринництва   

П
о
 в

и
я
в
л
ен

н
ю

 

п
р
о
гн

о
ст

и
ч
н

и
х
 

п
о
к
аз

н
и

к
ів

 в
и

р
о
б

н
и

ц
тв

а 

тв
ар

и
н

н
и

ц
ьк

о
ї 

п
р
о
д

у
к
ц

ії
 

П
о
 в

и
я
в
л
ен

н
ю

 

п
р
о
гн

о
ст

и
ч
н

и
х
 

п
о
к
аз

н
и

к
ів

 т
ех

н
ік

о
-

ек
о
н

о
м

іч
н

и
х
 

к
о
еф

іц
іє

н
ті

в
 

П
о
 в

и
зн

ач
ен

н
ю

 

п
р
о
гн

о
зу

в
ан

н
я
 

в
и

р
о
б

н
и

ч
и

х
 р

ес
у
р
сі

в
 

К
о
р
о
тк

о
ст

р
о
к
о
в
і 

п
р
о
гн

о
зи

 д
л
я
 

о
п

ер
ат

и
в
н

о
го

 

у
п

р
ав

л
ін

н
я
  

С
ер

ед
н

ь
о
ст

р
о
к
о
в
і 

п
р
о
гн

о
зи

  

С
тр

ат
ег

іч
н

і 
п

р
о
гн

о
зи

 

Моделі інформаційних підкомплексів Моделі динамічних підкомплексів 

Моделі територіальних підкомплексів 

тваринництва  

 Регіональний 

рівень 

Рівень 

об’єднань та 

підприємств 

Моделі продуктових підкомлексів 

тваринництва 

 Свинарст

во 

Птахівни

цтво 

Вівчарство 

та 

козівництво 



262 

Адекватність моделей продуктових підкомплексів значною мірою 

залежить від точності й достовірності вихідної інформації, що, у свою чергу, 

утворює комплекс інформаційних моделей, наприклад прогнозування, 

програмування приросту живої маси тварин залежно від умов годівлі, моделей 

по дослідженню економічних коефіцієнтів з урахуванням інноваційного 

процесу й т.д. У перспективі створення інформаційних моделей доцільно 

продовжити в міру нагромадження ринкових даних, необхідності підвищення 

рівня структурно-технологічних процесів виробництва й нових досягнень 

науки. 

Центральна економіко-математична модель  цільового прогнозування 

реноваційного розвитку тваринницького виробництва складається з таких 

взаємозалежних блоків: I блок. На основі вектора обмежень у модель вводяться 

прогнозовані асортименти виробництва продуктів тваринництва, зокрема м'ясо-

молочної, рибної промисловості й іншої продукції аграрного виробництва. II 

блок характеризує рівень технологічності галузей харчової промисловості й 

відображає витрати сировини на виробництво одиниці продукції. III блок. На 

основі елементів першого й другого блоків визначають потреби в 

сільськогосподарській сировині. IV блок. На базі показників третього блоку 

виявляють поголів'я сільськогосподарських тварин, для чого в моделі вводять 

дані, зворотні прогнозованим, по продуктивності тварин. V блок. Встановлення 

потреби в кормах на основі прогнозованих рівнів продуктивності 

сільськогосподарських тварин. VI блок. Здійснюється прогноз раціонального 

використання основних виробничих фондів по видах діяльності і під 

комплексах тваринництва а також визначається додаткова потреба в них з 

урахуванням обмежень, що враховують пріоритетний розподіл інвестиційних 

вкладень на приріст основних виробничих фондів. VIІ блок. Визначення 

дефіциту або надлишку трудових ресурсів їх руху між сферами й секторами 

агропромислового виробництва. VIІІ блок. Розрахунок узагальнюючих 

показників розвитку виробництва продукції тваринництва (зокрема, випуску 

валової, товарної продукції) і його ефективності. У табл. 4.1 наведені дані про 
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прогноз виробництва молока і яловичини в Україні, що мають відношення до 

всіх категорій господарств. 

Таблиця 4.1 

Прогнозування обсягів виробництва молока й м’яса 
*
 

Рік М’ясо у забійній вазі, млн. т Молоко, млн. т 

х у 

(факт

) 

у 

(розра

х) 

Фактична та 

передбачува

на помилка 

Прогноз з 

урахуванням 

помилки 

х у 

(факт) 

у 

(розра

х) 

Фактична та 

передбачувана 

помилка 

Прогноз з 

урахуванням 

помилки 

у = 

0,03х+

2,31 

млн. т % у = 

0,02х

+8,82 

млн. 

т 

% 

Факт 

2012 0 2,3 2,31 0,01 0,4   0 8,8 8,82 0,02 0,2   

2013 1 2,36 2,34 -0,02 0,8   1 8,9 8,84 -0,06 -0,7   

2014 2 2,36 2,37 0,01 0,4   2 8,85 8,86 0,01 0,1   

2015 3 2,42 2,4 -0,02 0,8   3 8,92 8,88 -0,04 -0,5   

2016 4 2,44 2,43 -0,01 0,4   4 8,96 8,9 -0,06 -0,7   

2017 5 2,45 2,4 -0,01 0,4  5 8,97 8,92 -0,07 -0,7  

2018 6 2,46 2,42 -0,02 0,4  6 8,99 8,93 -0,07 -0,8  

Прогноз 

2020 2   2,48   0,5-

0,6 

252 2   9,02   0,3-

0,6 

9,07 

2022 4   2,51   0,5-

0,6 

5,57 4   9,05   0,3-

0,6 

9,10 

2023 5   2,53   0,5-

0,6 

2,61 5   9,10   0,3-

0,6 

9,15 

*Розраховано автором на основі джерела [287] 

Агропромислове виробництво у цілому функціонує як складна система 

взаємозалежних між собою територіальних, агропромислових підкомплексів. У 

наукових дослідженнях сформульовані основні вимоги до побудови моделей 

регіональних підкомплексів, які повинні відповідати особливостям певної зони 

[296]. Проте в умовах змінної ринкової ситуації такі моделі доцільно 

вдосконалювати шляхом створення діалогових систем, що забезпечують, із 

застосуванням комп'ютерної техніки. 

Для виявлення стійких темпів і пропорцій розвитку регіональних 

підкомплексів необхідно їх досліджувати в динамічному режимі. У зв'язку із 

цим доцільно розрізняти моделі прогнозування розвитку регіональних 

підкомплексів на 10-20 і більше років (стратегічні), на 5 років 

(середньострокові) і на періоди протягом року (оперативні). 

Вся система моделей управляється однією центральною балансово-

оптимізаційною економіко-систематичною моделлю програмно-цільового 
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розвитку тваринницького виробництва, у якій акумулюються всі властивості 

згаданих моделей окремих підкомплексів й одночасно виявляється можливий 

рівень виробництва продуктів тваринництва шляхом збалансування виробничої 

діяльності основних сфер АПВ. У випадку неможливості забезпечення 

прогнозованого рівня виробництва продуктів шляхом маневрування різними 

альтернативними варіантами залежно від припустимої взаємозамінності 

ресурсів визначають дефіцит в окремих продуктах тваринництва. Оптимізують 

використання земельних ресурсів, основних виробничих фондів, трудових 

ресурсів; враховують пріоритетний розподіл інвестиційних ресурсів на приріст 

основних виробничих фондів, визначають потреби в кормах, поголів'я тварин, 

баланс між виробництвом і споживанням кормів на прогнозованому рівні 

продуктивності тварин і т.д. 

Центральна економіко-математична модель (ЕММ) цільового 

прогнозування розвитку тваринницького виробництва складається з таких 

взаємозалежних блоків. 

I блок. На основі вектора обмежень у модель вводяться прогнозовані 

асортименти виробництва продуктів тваринництва, зокрема м'ясо-молочної, 

рибної промисловості й іншої продукції аграрного виробництва. Причому 

прогнозування обмежуючого вектору продуктів харчування ґрунтується на 

задоволенні попиту населення, виходячи з норм споживання, з урахуванням 

забезпечення потреб людини в енергії харчових продуктів, у білках, жирах, 

вуглеводах, вітамінах, мінеральних речовинах і т.д. 

II блок характеризує рівень технологічності галузей харчової 

промисловості й відображає витрати сировини на виробництво одиниці 

продукції. 

III блок. На основі елементів першого й другого блоків визначають 

потреби в сільськогосподарській сировині. Причому з урахуванням 

внутрішньогалузевого споживання.  

IV блок. На базі показників третього блоку виявляють поголів'я 

сільськогосподарських тварин, для чого в моделі вводять дані, зворотні 
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прогнозованим, по продуктивності тварин. У свою чергу прогнозування 

продуктивності тварин здійснюється в автономних моделях, тобто в 

забезпечуючих моделях, з урахуванням факторів годівлі, утримання, породного 

складу, структури відтворення й т.д. Залежно від поставленої мети зміст IV 

блоку можна видозмінювати, тобто при фіксованому рівні поголів'я тварин 

можна виявити і їх продуктивність. 

V блок. Встановлення потреби в кормах на основі прогнозованих рівнів 

продуктивності сільськогосподарських тварин. У моделі враховують 

забезпечення зоотехнічної потреби в кормах по їх видах з урахуванням 

поживної цінності кожного. Далі, установивши потребу в кормах, знаходять 

рівень їх виробництва. Із цією метою для прийняття більш обґрунтованих 

рішень доцільно в одному випадку визначити структуру посівних площ 

кормових культур, косовиць і пасовищ, в іншому, навпаки, при фіксованому 

рівні посівних площ кормових культур вирахувати необхідний рівень їх 

врожайності (продуктивності) з урахуванням впливу як керованих, так і 

некерованих факторів. 

VI блок. Здійснюється прогноз раціонального використання основних 

виробничих фондів по видах діяльності і під комплексах тваринництва а також 

визначається додаткова потреба в них з урахуванням обмежень, що враховують 

пріоритетний розподіл інвестиційних вкладень на приріст основних 

виробничих фондів. 

VIІ блок. Визначення дефіциту або надлишку трудових ресурсів їх руху 

між сферами й секторами агропромислового виробництва. 

VIІІ блок. Розрахунок узагальнюючих показників розвитку виробництва 

продукції тваринництва (зокрема, випуску валової, товарної продукції) і його 

ефективності. 

Як критерій оптимізації у балансово-оптимізаційній моделі слід прийняти 

Z(max) → L, тобто максимізація виробництва кінцевої продукції тваринництва 

та Z(max) → L
л
 – максимізація виробництва кінцевої продукції тваринництва у 

розрахунку на одну людину, а також Z(min) = 1-  Еф/Епр , тобто мінімізація 
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розриву між фактичним й прогнозованим рівнями ефективності реновації та 

інтенсифікації виробництва.  

Для динамічного розвитку тваринництва окремих регіонів необхідно 

знати реальні розміри ввозу й вивозу продуктів по їх об'єктах споживання й 

виробництва. Для цього доцільно в першу чергу виявити обсяги споживання 

продуктів харчування:  

ОСij = нсіj * Чj,                                                  (4.1) 

де: ОСij – шуканий обсяг споживання продуктів i-го виду по середній 

нормі у j-му об’єкті;  

Чj – чисельність населення в j-му об'єкті;  

нсіj – норма споживання i-го виду продуктів харчування в j-му об'єкті. 

Потім, виходячи з можливого рівня виробництв продуктів тваринництва – 

ОВij, який визначається на основі реалізації регіональних моделей, виявляють 

розміри ввозу й вивозу їх по об'єктах споживання:  

ОВij – ОСij =±Lіj,                                               (4.2) 

де: ±Lij – розміри ввозу й вивозу продуктів харчування і-го виду в j-му 

об'єкті. 

В умовах невизначеності й можливості появи тупикових ситуацій 

особливо важливо, щоб програмно-цільові рішення були узгоджені в 

діалоговому режимі з підприємствами, регіонами й т.д., а також вводити нові 

дані про подальшу поведінку окремих елементів. Тоді з'явиться можливість 

навіть в екстремальних умовах приймати обґрунтовані управлінські рішення. 

На базі такої моделі можуть бути проведені укрупнені розрахунки в 

цілому по країні. До 2025 р. необхідно значно збільшити обсяги виробництва 

продуктів тваринництва, по окремих видах (суцільномолочна й м'ясна 

продукція) до 25 % для того, щоб довести до мінімуму розрив між 

рекомендованими й фактичними рівнями їх споживання. Важливо, що при 

цьому повинна бути досягнута збалансованість живильних компонентів. 

Збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції 

можливо лише при інтенсифікації виробництва.  
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Поголів'я тварин у перерахуванні на умовні одиниці доцільно 

скорочувати до оптимального рівня. При цьому, з однієї сторони буде 

забезпечене розширене відтворення м'ясо-молочної продукції, а з іншого боку - 

досягнуте оптимальне співвідношення поголів'я корів і молодняку (45:55). 

Забезпеченню прогнозованого рівня, виробництва продуктів харчування 

повинна сприяти також оптимізація ресурсного потенціалу підприємств. У 

зв'язку із цим необхідно, щоб ріст виходу продукції на одиницю ресурсів 

випереджав темпи росту фондоозброєності й фондооснащеності виробництва.  

У результаті коефіцієнт еластичності продуктивності праці по 

фондоозброєності й валовій продукції буде коливатися в межах 0,80-0,98. В 

оптимальному варіанті ще вище виявиться коефіцієнт еластичності в харчовій 

промисловості в порівнянні з іншими сферами АПВ, що й характеризує 

оптимізацію ресурсного потенціалу у АПВ. 

Таким чином, впровадження моделі системного економічного 

прогнозування тваринницького виробництва дозволить визначити його «вузькі 

місця, виявити потреби в ресурсах, визначити їх необхідну кількість, виявити 

джерела вилучення додаткових ресурсів й напрями їх першочергового 

спрямування. У випадку доцільності, аналізувати різні варіанти в діалогово-

оперативному режимі й залежно від екстремальних ситуацій приймати 

обґрунтовані управлінські рішення, щоб досягти гармонічного розвитку 

тваринництва в рамках агропромислового виробництва й всієї системи 

національного господарства. 

При складанні «ресурсних» блоків моделі можна використати методику 

комплексної оцінки ресурсів аграрних підприємств, апарат лінійного 

програмування, зокрема теорію подвійності. Методика дає можливість 

чисельно виразити комплексну оцінку ресурсів через максимальний обсяг 

валової продукції, тобто через виробничу потужність аграрного підприємства. 

Результати можуть бути використані для розподілу капітальних інвестицій у 

ресурси між сільськогосподарськими об'єктами. 

Виробничі потужності й потенціал аграрних підприємств, як показано в 
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економічній літературі [52; 71; 278], повинні бути тісно пов'язані з 

комплексною оцінкою ресурсів, інтегральною виробничою потужністю, що 

розуміється як здатність виробити за певний період максимальний обсяг 

продукції. Становить інтерес методика оцінки ресурсів на основі економіко-

математичних методів (методів лінійного програмування) [65; 91]. У результаті 

вирішення завдання оптимізації структури виробництва поряд з обсягами 

випуску продукції дається загальна оцінка ресурсів, що виражається критерієм 

оптимальності. Якщо прийняти за критерій обсяг валової продукції, то загальна 

оцінка ресурсів покаже здатність аграрного підприємства до максимального 

випуску продукції, тобто вона знайде вираження в інтегральній виробничій 

потужності. 

Крім того, оцінку повинен одержати й кожен вид ресурсів. Вона показує, 

наскільки зросте виробнича потужність підприємства зі збільшенням даного 

ресурсу на одиницю. Чим дефіцитніший ресурс, тим вище повинна бути його 

оцінка, тому що більш високим виявиться ефект від його збільшення. 

Варто розрізняти поняття оцінка ресурсів й їх вартість. Збільшення 

дорогого ресурсу, наявного в господарстві в надлишку, не приведе до росту 

випуску продукції. А це означає, що оцінка такого ресурсу з боку виробничої 

потужності, його цінність дорівнює нулю. З іншого боку, чим більш 

дефіцитний ресурс (навіть при низькій вартості), його збільшення більш 

ефективно щодо випуску продукції. Таким чином, варто розглядати оцінку 

ресурсів по можливості одержання максимального виходу продукції. Тому не 

можна підмінювати оцінку ресурсів їх вартістю. 

Найбільше ефективно використовуються ресурси в тому підприємстві, де 

вони збалансовані, знаходяться між собою в гармонічному співвідношенні. 

Незбалансованість ресурсів - це заморожені інвестиції, дефіцит одних ресурсів 

при відносному надлишку інших. 

Оцінки ресурсів, що розкривають ступінь їх дефіцитності, можуть 

служити орієнтиром, що показує, куди в першу чергу варто направити 

капітальні вкладення. 
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Можна сформулювати задачу найкращого розподілу ресурсів між 

галузями аграрного підприємства для максимального виробництва продукції. 

Така задача лінійного програмування звичайно називається прямим завданням. 

Назвемо її задачею (1). Її рішення дає оптимальний план виробництва 

продукції. Відомо, що рішення задачі, двоїстої до прямої задачі, дає 

оптимальну систему двоїстих оцінок використовуваних ресурсів (систему 

двоїстих оцінок). Назвемо її задачею (2). 

Задачі (1) і (2) утворюють так звану двоїсту пару й тісно пов'язані між 

собою. По-перше, оптимальні значення цільових функцій чисельно рівні між 

собою. У задачі (1) цільова функція - загальна вартість валової продукції. 

Оскільки в оптимальному плані цієї задачі отримується максимум цільової 

функції, то вона характеризує виробничу потужність підприємства. У задачі (2) 

цільова функція - загальна оцінка наявних у підприємства ресурсів. Рівність в 

оптимальному плані цільових функцій обох задач означає, що комплексна 

оцінка ресурсів чисельно може бути виражена через максимальний обсяг 

продукції. Максимальний же обсяг валової продукції і є виробнича потужність 

підприємства. Підкреслимо, що чисельна рівність комплексної оцінки ресурсів і 

валової продукції досягається тільки в оптимальному плані. По-друге, якщо в 

оптимальному плані ресурс використовується не повністю (є в надлишку), то 

його оцінка дорівнює нулю. Одиниця зайвого ресурсу не здійснює вплив на 

виробництво валової продукції. 

Позитивну оцінку одержують ресурси, повністю використовувані в 

оптимальному плані (дефіцитні ресурси). Тут двоїста оцінка показує, наскільки 

збільшиться обсяг валової продукції при використанні додатково одиниці 

такого ресурсу. 

Таким чином, двоїсті оцінки показують цінність одиниці кожного виду 

ресурсів у конкретних умовах виробництва для одержання максимального 

обсягу валової продукції. Щоб знайти значення умовних оцінок ресурсів, на 

практиці немає необхідності вирішувати задачу (2). Симплексний метод 

рішення задачі (1) автоматично приведе до рішення й задачі (2). Симплексна 
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таблиця задачі (1) містить і рішення задачі (2). Таблиця містить також 

коефіцієнти заміщення (коефіцієнти структурних зрушень). Вони показують, як 

зміниться оптимальний план із залученням додатково одиниці кожного виду 

ресурсів. Отже, змінюючи розміри ресурсів, можна одержувати нові оптимальні 

плани за допомогою коефіцієнтів заміщення, не вирішуючи задачу 

симплексним методом. Однак збільшувати розмір залучуваного ресурсу й 

таким шляхом одержувати нові оптимальні плани можна тільки в певних межах 

- у межах стабільності системи оцінок ресурсів. Метод визначення цієї межі 

відомий [91]. 

Двоїсті оцінки ресурсів і коефіцієнти заміщення можуть бути застосовані 

для раціонального розподілу капітальних інвестицій у збільшення ресурсів 

аграрних підприємств. Розглянемо метод, що реалізує цю можливість (назвемо 

його методом I). Нехай є l аграрних підприємств (г=1, 2, ..., 1). Для кожного 

підприємства складається модель задачі оптимізації структури виробництва 

(поєднання галузей) на максимум валової продукції у вартісному вираженні. 

Ресурси задаються в обсягах, рівних їх фактичній наявності. Задача 

вирішується симплексним методом. У результаті поряд з обсягами виробництва 

продукції кожного виду отримуються двоїсті оцінки ресурсів. На їх основі 

розраховуються відношення: 

Δjr = Yir/Sjr, j = 1, 2, …, n, r = 1, 2, …, l,                          (4.3) 

де: Δjr - приріст цільової функції (валової продукції на 1 грн. капітальних 

інвестицій у j-й ресурс у r-му підприємстві); 

Yjr – двоїста оцінка j-го ресурсу в r-му підприємстві; 

Sjr – вартість одиниці j-го ресурсу в r-му підприємстві. 

Для земельних ресурсів Δjr визначається за формулою: 

Δjr = λir/Sjr, j  Вr, r = 1, 2, …, l,                                 (4.4) 

де: λir = Y”ir – Y’ir  

Y”ir – двоїста оцінка j-го трансформованого виду сільськогосподарських 

угідь у r-му підприємстві; 

Y’ir – двоїста оцінка того виду, у який трансформуються 
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сільськогосподарські угіддя j-го виду у r-му підприємстві; 

Вr – множина видів сільськогосподарських угідь у r-му підприємстві. 

З усіх Δjr обираються максимальне й розраховується межа залучення 

цього ресурсу у даному підприємстві (Рir). 

Якщо Δjr відноситься до земельного ресурсу, то Рir слід порівняти з 

можливим розміром збільшення угідь даного виду за рахунок трансформації 

(V
*

ir) й обрати найменше з цих чисел. 

Далі визначається загальний розмір капітальних вкладень у збільшення j-

гo ресурсу в цьому підприємстві й можливий приріст валової продукції. Далі з 

Δjr, що залишилися, обирається максимальне. Процедуру слід повторювати 

доти, поки не буде вичерпаний ліміт капітальних вкладень. 

Метод простий і може бути ефективно застосований на практиці. Однак є 

й обмеження, пов'язані з межею стабільності двоїстих оцінок. При великих 

розмірах капітальних вкладень метод I доцільно використати в поєднанні з 

іншим методом (метод II). Сутність методу II полягає в тому, що спочатку для 

кожного підприємства на основі рішення задач оптимізації структури 

виробництва за критерієм максимуму валової продукції визначається 

залежність приросту валової продукції від капітальних інвестицій у ресурси. 

Покажемо залежність приросту валової продукції від капітальних 

вкладень графічно на умовному прикладі (рис. 4.3). 

Нехай є три виробництва, між якими потрібно раціонально розподілити 

600 тис.грн. капітальних інвестицій. На рисунку показаний ефект від 

капітальних інвестицій у ресурси цих виробництв. Як бачимо, спрямування 200 

тис. грн. капітальних інвестицій у перше виробництво дає збільшення валової 

продукції на 1 млн. грн., у друге - на 800 тис. й у третє - на 900 тис. грн. 

Вкладення наступних 200 тис. грн. призведе до приросту продукції в першому 

виробництві на 600 тис., у другому й третьому - на 1 млн. 200 тис. грн. 

Кожна точка графіку отримується у результаті рішення задач поєднання 

галузей. На практиці число задач може бути досить великим. Однак, із 

застосуванням комп’ютерної техніки, рішення великого числа оптимізаційних 
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задач не представляє труднощів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3. Залежність приросту валової продукції від капітальних 

інвестицій у ресурси * 

*Розрахунки автора 

Для рішення задач по кожному підприємству (виробництву) складається 

модель. Особливість її полягає в тому, що вводиться спеціальна змінна (х
*
), що 

означає загальний розмір капітальних вкладень у збільшення ресурсів 

підприємства. Отже: 
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де: j  - потрібний розмір капітальних інвестицій для створення одиниці 

ресурсу j-го виду; 

jx - загальний розмір збільшення ресурсу даного виду. 

Надаючи х
*
 різні значення вирішуються задачі й в результаті отримується 

залежність приросту валової продукції від капітальних інвестицій у ресурси. 

Тобто х
*
 являє собою аргумент. Значення х

*
 збільшується доти, поки у 

підприємстві не будуть повністю збалансовані ресурси (відносно землі). 

Особливо слід відзначити ту обставину, що кожному значенню аргументу 

відповідає не тільки приріст валової продукції, але й оптимальний план 
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виробництва, що визначає поряд із загальним обсягом валової продукції і її 

асортименти. Крім того, оптимальне рішення містить розподіл капітальних 

інвестицій у ресурси. 

У практичних розрахунках (якщо обсяг капітальних інвестицій досить 

великий) для зменшення числа можливих варіантів можна обмежуватися малим 

числом рівнів. Отже, якщо порція капітальних інвестицій є великою, їх можна 

розподіляти між сусідніми рівнями за методом I, поєднуючи два методи. 

Метод II передбачає рішення задач поєднання галузей по кожному 

підприємству (об’єднанню). Можна побудувати одну велику блокову модель, 

що включає всі підприємства району, і вирішувати одне завдання. Однак на 

практиці такий підхід викликає утруднення. Матриці завдань виходять занадто 

великими, погано доступними для огляду, і тому важко уникнути помилок при 

підготовці вихідних даних. Крім того, рішення задач окремо по кожному 

підприємству відповідає сучасному підходу до стратегічного планування в 

умовах мережевої економіки. Пропозиції, засновані на результатах рішення 

оптимізаційних задач за підприємствами об'єднання, дозволяють раціонально 

розподілити капітальні інвестиції в ресурси. 

Представлена методика вирізняється відносною простотою, не вимагає 

додаткової інформації понад прийняту в практиці стратегічного планування. 

Задачі можна вирішувати за допомогою будь-якої стандартної програми 

симплексного методу. 

Отже, представлений методичний підхід дозволяє: 

- комплексно оцінити ресурси через максимальний розмір валової 

продукції, тобто виробничу потужність аграрних підприємств; 

- розкрити механізм підвищення виходу продукції за допомогою зміни 

розмірів ресурсів; 

- скласти стратегічний план розвитку аграрних підприємств, що входять в 

об'єднання, на основі оптимізації розміщення капітальних інвестицій домогтися 

взаємопов'язаного збалансованого співвідношення ресурсів. 

Галузь м'ясо-молочного скотарства в Україні є малоефективною. Витрати 
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кормів на одиницю продукції значно перевищують як плановані, так і реальні у 

розвинених країнах. В Україні вкрай мало великої рогатої худоби м'ясного 

напрямку і його поголів'я навряд чи можна швидко збільшити при існуючій 

стратегії розвитку. Низьке середнє число лактацій у корів призводить до 

перевитрати кормів і неефективного використання виробничих потужностей. 

Наведені моделі й обчислювальна система дозволяють досліджувати такі 

важливі аспекти, як розподіл корів по роках лактацій, можливість використання 

корів-годувальниць, стратегію управління відтворенням стада.  

У IV блоці прогнозування завдання планування в скотарстві можна 

розподілити на функціональні блоки, що охоплюють обіг стада; годівлю 

тварин; працю й заробітну плату обслуговуючого персоналу; матеріально-

технічні ресурси; основні фонди, капітальні інвестиції й будівництво 

тваринницьких приміщень; виробництво продукції, її розподіл і реалізацію. По 

цілях варто виділити стратегічне планування (на п'ять і більше років); план 

розвитку (від року до п'яти років); річний план; поточне планування (від місяця 

до року) і, нарешті, оперативне планування й управління (до місяця). 

Планування ведеться на різних ієрархічних рівнях управління: країна, 

регіон, район, підприємство, ферма. Приналежність до функціонального блоку, 

часового інтервалу й ієрархічного рівня - основні атрибути, які визначають те 

або інше завдання планування. Наприклад, ми можемо задатися метою - 

виконати планування годівлі тварин на стратегічну перспективу, тобто на п'ять 

років і більше уперед, на рівні підприємства. 

Розглянемо завдання перспективного планування на рівні підприємства. 

Однак математичні конструкції, методики експерименту й основних висновків 

можуть бути використані на всіх інших рівнях ієрархії. При побудові моделі 

стратегічного планування варто поставити такі основні цілі: дати оцінку 

перспектив розвитку стада, його можливої продуктивності й споживаних 

ресурсів; порівняти різні стратегії розвитку; знайти й порівняти перспективні 

технології використання стада. У стаді великої рогатої худоби доцільно 

розглянути три групи: корови, ремонтний молодняк, молодняк на відгодівлі. 
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У моделі варто виділити блоки: структури й обороту стада; 

продуктивності тварин, виробництва продукції й витрат на неї. Відмітні риси 

першого блоку виражаються в розподілі корів по роках лактацій і більш 

докладному описі тварин даної лактації. Із середньорічної кількості корів у 

деякому лактаційному періоді треба виділити вибраковані протягом року по 

інфекційних і невиліковних хворобах, яловості; що значно знизили надої; не 

піддаються машинному доїнню внаслідок хвороб. Сюди ж треба віднесені 

первістки, браковані через низькі удої по перших місяцях лактації. 

Використовуючи динамічні співвідношення моделі, можна аналітично 

виразити всі змінні блоку через загальне число здорових корів, яким звичайно 

оперує статистика. 

У продукційному блоці добові надої й прирости задаються як функції 

споживаного корму (у характеристиці корму враховуються тільки кормові 

одиниці й перетравний протеїн), маси й віку тварини. Для удою й приростів 

худоби на відгодівлі можна апроксимувати нормативні дані зручними для 

розрахунків аналітичними залежностями. Наприклад, такого виду: 

К = a*M
⅔
 + b*У; (У≤Уг ≈ 30кг),                                  (4.6) 

де: К – кількість кормових одиниць, необхідних для отримання удою У 

при масі корови М; a та b – коефіцієнти.  

У моделі враховуються різні способи вирощування молодняку. 

У блоці виробництва продукції й витрат на неї підраховуються кількості 

м'яса, молока й гною, вироблені стадом, а також витрати праці, матеріальні 

витрати, енерговитрати й капіталовкладення. У підсумку визначається валовий 

і чистий доход, собівартість продукції й інші економічні показники. 

Дослідження моделі можна провести у два етапи: аналітичний й 

обчислювальний. На першому, аналітичному, етапі ставиться мета – вивчити 

деякі окремі випадки функціонування стада й шляхи збільшення ефективності 

його використання. Розглянемо спочатку молочне виробництво, тобто стадо, 

що складається з N корів. Приймається, що виробнича функція описується 

співвідношенням (4.6). Умова, що всі корови мають однакову масу М й надій У, 
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що відповідає рівню годівлі з К кормовими одиницями. 

Кг = a*M
⅔
 + b*Уг;                                          (4.7) 

де: Уг – надій, що визначається генетичним потенціалом тварини; 

Кг – гранична кількість кормових одиниць, необхідна для надою Уг. 

Якщо, К ≤Кг , справедливим є наступне. 

Твердження 1. Максимальну кількість молока при тих самих кормах 

можна отримати, якщо залишити в стаді N
*
 корів, довести їх удій до Уг, де 
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повинно бути вибракувано.  

Якісний висновок, заснований на твердженні 1, справедливий й у 

загальному випадку (коли всі корови різні). 

Необхідно, вибракувавши частину корів, перейти до максимально 

інтенсивного використання інших. Це досягається включенням у раціони стада 

тієї частини корму, що витрачалася на вибракуваних корів (a*М
2/3

). 

Розглянемо випадок відгодівлі N0 тварин, що дають прирости В й 

споживають К1 одиниць корму. Нехай всі тварини мають однакову масу М. Вг - 

гранично можливий для даної тварини приріст, що відповідає Кг кормовим 

одиницям корму. 

Твердження 2. Максимальний приріст може бути отриманий при 

відгодівлі N
*
 тварин із приростами Вг, де 
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тварин вибраковуються. 

Твердження 1 й 2 засновані на схожості для залежності надою й приросту 

на відгодівлі й указують на ефективність інтенсивних методів у порівнянні з 

екстенсивними. 

При вирощуванні тварин діють інші закономірності. З того факту, що 

відношення приросту до кормових одиниць по місяцях t вирощування тварини 

є монотонно убутною послідовністю (4.6), можна зробити такий висновок. 

Твердження 3. Якщо вирощувати в першому стаді п1 тварин t1 місяців до 
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маси М1, у другому п2 тварин t2 місяців до маси М2, то при рівності загальної 

маси стада n1*М1 = n2*М2 і виконанні співвідношень  n1>n2, t1<t2 для 

вирощування першого стада буде потрібна менша кількість корму. 

Наприклад, для вирощування двох телят до 200 кг за 8 міс. потрібно по 

нормативах 1700 корм. од., а однієї тварини до 400 кг за 18 міс - більше 3000 

корм. од. 

Щоб продовжити вивчення моделі (другий етап), потрібні досить 

трудомісткі розрахунки.  

На другому етапі моделювання доцільно в основному порівнювати різні 

стаціонарні стани стада, вважаючи, що всі тварини одержують раціони й дають 

продукцію по прийнятих нормативах. Основна мета моделювання - знайти 

шляхи поліпшення структури стада й технологій відгодівлі в порівнянні із 

прийнятими. Відзначимо, що й для сучасного стану стада, і для перспективного 

варто опиратися на ті самі нормативи. Це дає можливість провести об'єктивне 

порівняння. 

Стан молочного стада характеризується низьким середнім числом 

лактацій (приблизно 3,5 лактації в середньому по країні). При цьому 50-60% 

усього м'яса одержують від вибракуваних корів. При ремонті стада надходить 

85-90 % телиць із приплоду. Приймемо в розрахунках нормативні вимоги до 

запліднення телиць у віці 16-18 міс. і відгодівлі тварин до віку 18-20 міс., хоча 

на практиці вони помітно більше. 

У першій частині моделі розглядається, як розподіл корів по лактаціях 

впливає на продуктивність стада. Приведемо результати, одного з умовиводів. 

Нехай те саме число корів у стаді розподілено в першому випадку по трьох, а в 

другому по шести лактаційних періодах. Відомо, що корова фізіологічно здатна 

збільшувати продуктивність до сьомої-восьмої лактації. 

Обчислювальна система дозволяє оцінити доход при будь-яких 

структурних змінах у стаді корів. Отримані результати показують, якими 

резервами володіє підприємство для поліпшення утримання корів, 

ветеринарного обслуговування й зоотехнічного догляду, підвищення 
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матеріальної зацікавленості працівників тваринництва в подовженні 

виробничого використання кожної корови. 

Друга частина моделі присвячена дослідженню потенційних можливостей 

різних технологій вирощування телят. Перший спосіб залишається традиційним 

(нормативним), тобто телят вирощують протягом 16 міс. до 400 кг. Другий 

спосіб пов'язаний з вирощуванням телят на підсмоктуванні. Для цього 

використовують корів-годувальниць, вибракуваних з різних причина з 

молочного стада, які годують одного, двох або навіть трьох телят. Відзначимо, 

що цей спосіб був незаслужено забутий. Спроба повернутися до цієї технології 

вживалася наприкінці 50-х років ХХ ст., експериментально її використовують і 

у наш час [336]. 

Наведені модельні конструкції спрямовані на чисто технологічне 

порівняння різних способів виробництва продукції тваринництва. Розрахунки 

показують, що виробництво м'яса по обох технологіях вимагає практично 

однакової кількості кормів (кормових одиниць і перетравного протеїну). Щоб 

виростити теля за 16 міс. до 400 кг, потрібно стільки ж кормових одиниць і 

перетравного протеїну, що й для вирощування 8-місячних телят до такої ж 

загальної маси з урахуванням цілорічного утримання корів-годувальниць [282]. 

Однак другий спосіб (вирощування телят під коровою-годувальницею) 

має ряд переваг. Зменшується необхідна кількість і знижуються вимоги до 

якості кормів у стійловий період (їх в основному споживає корова). 

Збільшується частка пасовищних, зелених і грубих кормів у раціоні, 

заощаджуються концентрати. На 25-35% зменшуються витрати на корми. 

Значно збільшується вихід органічних добрив. Різко зростають стабільність 

виробництва тваринницької продукції, гнучкість і пристосовність системи 

ведення скотарства до погодних факторів. 

На останній, головній, на нашу думку, перевазі зупинимося докладніше. 

Дійсно, нехай у господарстві навіть у найменш урожайний рік є необхідна 

кількість кормів гарної якості для виробництва м'яса за першою (а отже, і за 

другою) технологією. 
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За другою технологією молодняк звичайно реалізують на м'ясо 

наприкінці пасовищного періоду. Якщо кормів мало, то тварин забивають і на 

зимівлі залишаються тільки корови й ремонтний молодняк. Якщо ж рік 

виявився врожайним, на відгодівлю залишають рівно стільки молодняку й на 

такий час, щоб ефективно переробити у м'ясо «надлишок» корму. 

Для наочності вище описані аналітичні й обчислювальні конструкції, у 

яких вивчається незалежний вплив різних груп заходів на ефективність 

виробництва. Природно, обчислювальна система дозволяє ставити й складні, 

синтетичні експерименти, у яких досліджується сукупний вплив зміни 

технологій, збільшення числа лактацій, зміни виходу приплоду від корови, 

коефіцієнтів падіжу в різних групах тварин і т.п. 

На практиці по різних причинах відбувається відхід від нормативів 

ведення скотарства. Тому необхідно вміти адаптувати модель до умов 

конкретного стада. Для цього пропонується ввести набір коефіцієнтів, що 

характеризують якість роботи зооветеринарних служб, якість корму й рівень 

господарювання. Ці коефіцієнти можуть бути отримані з набору облікових і 

нормативних показників. Отримані в такий спосіб коефіцієнти 

використовуються в обчислювальній системі, щоб перенести експериментальні 

оцінки функціонування реального стада на більш високі ієрархічні рівні. 

В аналітичних і обчислювальних конструкціях виявлені способи, кожна з 

яких дозволяє підвищити ефективність виробництва, збільшити його 

стабільність і гнучкість стосовно зовнішніх впливів. Поєднання цих способів 

дає, зрозуміло, ще більший ефект. Всі вони, до речі, відомі, неодноразово 

вживалися спроби застосувати їх на практиці.  

Відзначимо найбільш важливі, на нашу думку, причини, що заважають їх 

поширенню. При продажі м'яса закупівельні ціни диференціюються по 

вгодованості худоби майже без урахування віку тварини. Тому підприємства 

прагнуть вести відгодівлю до більших здавальних мас навіть на шкоду 

ефективності, залишаючи худобу на зайві перезимівлі. Важливим показником 

для групи господарств, адміністративного району (області й т.д.) залишається 
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середня здавальна маса. Але корову вибракувати і здати на м'ясо куди легше, 

ніж відгодувати бичка. 

Хоча дійсно спеціалізовані господарства становлять досить малу частину, 

умовна більшість їх ділиться на молочні й м'ясні. При цьому в молочних 

господарствах всіма способами прагнуть знизити собівартість молока, 

списуючи витрати на м'ясо, і навпаки. Дуже низько оцінюються так звані 

побічні продукти скотарства - гній, шкіряна й фармацевтична сировина. Тим 

часом, наприклад, гній від однієї корови покриває потреби в азоті 0,405 га 

кукурудзи [99]. Методика підрахунку собівартості молока й м'яса така, що цей 

важливий економічний показник неправильно орієнтує виробника продукції. 

Підсисної технології вирощування молодняку перешкоджало й те, що молоко 

корів-годувальниць часто зараховувалося до удоїв корів молочного стада. 

Зрозуміло, перераховані причини – лише окремі наслідки всієї системи 

сформовано організаційно-економічного механізму, що призвів до вкрай 

невигідної структури й способу функціонування стада великої рогатої худоби 

на всіх рівнях - від підприємства до країни. Характерно, що стале зараз середнє 

число лактацій корів по країні мінімально для відтворення стада. Якщо 

зменшити число лактацій хоча б на декілька десятих, то це призведе до загибелі 

популяції великої рогатої худоби. 

Варто вказати тепер на деякі додаткові, не враховані в модельних 

розрахунках переваги технології з використанням корів-годувальниць. 

Одержуючи молоко, що володіє всіма необхідними живильними речовинами в 

найкращому поєднанні й з антисептичною дією, теля до відняття від корови в 8 

міс. буде здоровою твариною, здатною ефективно використовувати корми при 

відгодівлі. Зменшиться падіж молодняку. 

Поєднання «корова-теля» благотворно позначиться на здоров'ї корови. За 

експертними оцінками, теля одержить від корови на 25 % більше молока, ніж 

вона дасть при машинному доїнні [292]. Корова при підсисній технології 

залишається не тільки «машиною», що переводить грубі й зелені корми в 

легкозасвоювану високоенергетичну й високобілкову форму, але й стає 
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своєрідним демпфером, що нівелює для теляти нерівномірність надходження й 

неоднакову кількість корму. Менший негативний вплив буде мати порушення 

технологічної дисципліни. У теляти зникнуть коливання маси. 

Буде отримана велика кількість органічних добрив, що, у свою чергу, 

поліпшить кормові угіддя, зокрема пасовища. Через зменшення частки 

концентратів з'являється можливість підвищити частку сіяних трав на ріллі, 

зменшити тим самим деградацію ґрунтів. 

При сучасному стані стада корів ризиковано запліднювати насінням бика 

м'ясної породи, оскільки майже все телиці переходять у ремонтний молодняк. 

Корови-годувальниці можуть стати родоначальницями великомасштабного 

м'ясного скотарства, його основою по материнській лінії, тому що, при 

заплідненні їх м'ясними биками, ніякого ризику не виникає. 

Оскільки корова-годувальниця не пов'язана з виробництвом молока, 

можна домогтися ранньовесняних отелень, і тоді більшу частину часу 

вирощування корова й телята проведуть на пасовищі, що всебічно вигідно.  

За досвідом США [288], із стадом 40-50 корів і відповідною кількістю 

телят легко справляються члени родини фермера. Підприємства зможуть 

передавати тимчасовій бригаді (ланці) стадо, що буде весь пасовищний період 

перебувати на далекому пасовищі (напівпорожньому або занедбаному селі), а 

наприкінці періоду здавати телят назад підприємству, якщо є надлишок корму, 

або на м'ясокомбінат. 

Запропонована модель й обчислювальна система дозволять не тільки 

здійснювати планування стада великої рогатої худоби на перспективу, але й 

стати ефективним інструментом у складанні програми розвитку скотарства. 

 

4.2. Удосконалювання механізмів організації управління 

підприємствами тваринництва  

 

Нині загальноприйнятим стало у всіх без винятку недоліках розвитку 

тваринництва, аграрного виробництва, агропромислового виробництва в 
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цілому, їх наростаючому відставанні від потреб розвитку національної 

економіки вказувати на недосконалість управління. Якщо розглядати 

управління в його класичному розумінні - як цілеспрямоване переведення 

системи з одного стану в інший, досконаліший [26, 263], - такі звинувачення є 

закономірними. Насамперед тому, що за такого його розуміння воно включає в 

себе практично всі аспекти соціально-економічного розвитку - планування, 

економічний механізм, вирішення соціальних проблем і багато інших 

елементів. Та навіть за цих умов слід мати на увазі, що на управління впливає 

конкретна для даного періоду розвитку соціально-політична система. Сучасна 

криза не тільки в аграрному виробництві, але й в економіці в цілому не може 

бути подолана лише системою управління агропродовольчою сферою. Тому, 

коли йдеться про низьку ефективність управління в його прикладному 

розумінні, у сучасній практиці це стосується не його розширеної суті, а лише 

одного аспекту - організації управління.  

Визначальною є сукупність великих соціальних, економічних і 

політичних прорахунків, свідомого, нічим не виправданого ставлення держави 

й суспільства до селян, до аграрного виробництва в цілому. Оскільки це має 

досить тривалу історію, інших результатів, які стосуються рівня продовольчого 

забезпечення, і тим більше соціально-економічної й політичної ситуації, 

очікувати було не слід. Ця проблема вже більш-менш досліджена, її наукове 

опрацювання продовжується [12, 42, 270]. Зупинимося лише на одному її 

аспекті, який поки що не розроблявся належним чином. Це необхідність 

якомога швидшої адаптації аграрної політики держави до сучасних умов 

внутрішнього та світового агропродовольчого ринку. Її завданням має бути 

забезпечення належного розвитку аграрного виробництва, усієї 

агропродовольчої сфери. Невідкладність проблеми полягає в тому, що 

необхідно підтримати аграріїв, які сьогодні складають основу національної 

економіки. 

Друга група причин пов'язана з надмірно високою залежністю аграрного 

виробництва від інших галузей економіки [325]. За таких умов найдосконаліша 
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організаційно-управлінська система буде безсилою. Диктат суспільства щодо 

аграрного виробництва призвів до його руйнації. Долати ці наслідки доведеться 

ще довго.  

Третю групу причин становить недосконалість механізму соціально-

економічного розвитку села й АПВ. Соціальна занедбаність села, 

нестабільність цінового механізму й вільне формування цін на 

сільськогосподарську продукцію (надмірне зростання нееквівалентності обміну 

між аграрним виробництвом і ресурсозабезпечуючими галузями), обмеженість 

ресурсів щодо їх кількості, структури, якості й т.д. – все це не може бути 

подолане відповідними галузевими органами регулювання [284]. За таких умов 

практика перекладання повної відповідальності за продовольче забезпечення 

лише на систему управління, її управлінські органи, тобто на аграрне 

виробництво в цілому, означає не що інше, як відхід від виявлення реальних 

причин загострення проблеми продовольчої безпеки. 

Назвавши ці причини, мі не прагнемо захистити прорахунки, недоліки й 

помилки безпосередньо в організаційно-управлінській діяльності АПВ. Вони 

були й проявляються нині. І за це відповідальність покладається вже 

безпосередньо на організацію управління, на всіх тих, хто його повинен 

здійснювати,- на органи управління й регулювання, керівників підприємств та 

організацій, відповідну категорію науковців.  

Багаторазові спроби організаційно-управлінських перетворень у 

аграрному секторі та агропромисловому виробництві, як відомо, себе не 

виправдали. Серед багатьох причин цього – здійснення на їх основі дуже 

обережних і досить обмежених за сутністю й формами вдосконалень переважно 

шляхом організаційно-структурних перетворень, які є найпростішими для 

виконання. Фетишизація організаційно-структурного фактору не могла дати 

відчутних позитивних результатів. Нині вже для всіх є очевидною необхідність 

глибокого реформування системи управління й регулювання АПВ в усіх його 

напрямах. Це можна здійснити тільки на основі всебічної відпрацьованості 

стратегії. 
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Об'єктом управління в умовах ринку стають речі, матеріальні блага, а 

закони є інструментом управління ними [306; 307]. На жаль, наука управління 

в нас не пішла свого часу цим шляхом, а стала розуміти під речами, як 

об'єктами управління (поряд з соціально-економічними системами й людиною 

як їх елементом), і засоби праці. 

В цілому в працях класиків [291; 299; 307; 318] під речами розуміються 

товари, тобто продукти, матеріальні блага, що виробляються на продаж. І саме 

ними в умовах ринку суспільство повинне управляти, щоб запобігти анархії 

виробництва.  

Отже, якщо відійти від стереотипів, що склалися, те треба вважати 

об'єктами управління в аграрному виробництві пшеницю, гречку, молоко, м'ясо 

й т.п., їх валове виробництво протягом року. Ми не можемо, звичайно, 

відкидати й управління людиною, організацією, підприємством, соціально-

економічними системами в цілому. 

Щоб управляти товарами з допомогою об'єктивних законів, треба останні 

виявити й застосовувати в процесі управління. Для того, щоб це зробити, треба 

з’ясувати що таке закони. Закони в управлінні - це здебільшого стабільні, 

постійно повторювані причинно-наслідкові залежності між причиною 

(фактором) та результатом, на який вона діє [257]. 

Таким чином, причини і наслідки виступають матеріальними носіями 

законів, без них, без їх взаємодії законів нема, не існує, як не існує і управління. 

То ж побудуємо систему причин, які визначають розмір наслідків 

виробництва матеріальних благ у сільському господарстві. По відношенню до 

конкретних видів продукції їх можна подати у вигляді такої схеми (рис. 4.4).  

У наведеній схемі, по суті, відображена концепція господарського 

механізму в цілому з новим розумінням стратегічного управління, планування 

та їх взаємодії, про що говорилося вище, оскільки об'єктом управління взято 

кінцеву продукцію (валове виробництво продукції), фактори розглядаються як 

проміжні об’єкти управління, що одночасно виступають і як засоби управління, 

а планування подане у вигляді двох сфер. По суті, це комплексна модель 
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використання всього ресурсного потенціалу, включаючи й землю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4. Організаційно-економічний механізм стратегічного 

управління виробництвом кінцевої продукції агросфери* 

*Власна розробка автора 

   

Перша сфера планування – планомірна організація виробництва. її 

завдання – упорядкування виробництва, досягнення високого рівня його 

організованості, яка породжує додаткову його продуктивність та економічну 

ефективність. 
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Площа посіву кормових культур 

Тваринництво 

Валовий збір  

Інші фактори організації: 

- оцінка землі 

- матеріально-технічні ресурси 

- трудові ресурси 

- ресурси АПВ з виробництва й зберігання 

продукції 

Перша сфера стратегічного планування – 

планомірна організація виробництва: 

- системи землеробства 

- системи тваринництва 

- системи ведення господарства 
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Друга сфера планування – сфера визначення суспільних потреб у 

сільськогосподарській продукції і стимулювання її виробництва на державному 

рівні. Ця сфера визначає точку, в яку управління повинне перевести рівень 

виробництва продукції.  

В ієрархічній системі управління кожна з ланок поданого на схемі дерева 

об'єктів може управлятись з певним рівнем централізації – технологія, 

виробничі процеси, люди та ін. Тому по управлінню кожною з них виникає 

необхідність визначення оптимального поєднання державного регулювання і 

стратегічного управління на рівні підприємств. Та найбільшою мірою це 

стосується стратегічного планування, де перша сфера реалізується головним 

чином низовими рівнями господарського управління, друга сфера – в 

основному централізується. Отже, потрібна оптимізація в їх взаємодії. 

У цих умовах теорія двох сфер стратегічного планування є основою 

розуміння суті взаємодії державного регулювання зі стратегічним управлінням 

підприємств, визначення законів, які діють у кожній сфері окремо і взаємодіють 

між собою при взаємодії сфер. 

Те, що обидві сфери планування розглядаються як ланки цілісної системи 

організаційно-економічного механізму по управлінню кінцевою продукцією 

агросфери, дає змогу показати значення кожної із сфер і впливу їх взаємодії на 

кінцеві результати, а, отже, із більшим знанням справи управляти ними. 

Таким чином, подана на схемі концепція організаційно-економічного  

механізму виступає цілісною системною основою розробки адаптивного 

механізму оптимального поєднання державного регулювання й стратегічного 

управління підприємствами.  

Звичайно, у наведеній схемі всі фактори не розкриті, вони показані у 

вигляді окремих груп. Одна лише технологія має сотні факторів, по кілька 

факторів і законів управління аграрним виробництвом мають окремі 

технологічні прийоми. Наприклад, посів впливає на врожай через закони, які 

характеризують вплив на нього таких факторів, як норма висіву, глибина 

зароблення насіння, строки сівби, якість насіннєвого матеріалу і т.д. Зрозуміло, 
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що при реальному управлінні кінцевими результатами виробництва всі згадані 

фактори і закони їх дії використовуються. 

За допомогою наведеної схеми можна побачити всі групи факторів разом, 

одночасно, у взаємозв'язку, а отже, при пізнанні відповідних законів можна 

свідомо управляти кінцевим результатом. Аналіз стану справ у кожній групі 

дозволяє визначити повноту розкриття причин і рівень розробленості законів. 

Тим самим при необхідності можна поставити перед наукою завдання 

розкриття і побудови законів, не виявлених або недостатньо розроблених. 

З цього приводу можна сказати, що на сьогодні в найбільш розробленому 

стані є закони, що управляють виробництвом продукції через окремі 

технологічні прийоми. І то при оцінці дії кожного з них окремо, а не в системі, 

у взаємозв’язку. Однак для більшості потреб управління врожаєм цього 

достатньо. Хоча і тут не все доведено до кінця, наприклад, вирішення питань, 

пов'язаних із строками проведення польових робіт. Тут закони природи 

переплітаються з іншими законами, зокрема організації робіт. А це вимагає 

прийняття складних рішень, механізм яких ще не зовсім розроблений. 

Прикладом може бути визначення оптимальних строків початку збирання 

цукрових буряків, де суперечливо взаємодіє ціла сукупність законів. 

Не все гаразд з механізмом використання об'єктивних законів у складних 

розподільних системах ринку. 

Окремо слід розглянути систему законів, що управляють людиною. По 

відношенню до людини, до мобілізації людського фактора використовуються 

економічні, адміністративні (організаційно-розпорядчі), соціально-психологічні 

методи управління, які реалізують дію закону розподілу за працею, а також 

соціологічних законів, законів психології та інших.  

Та найбільш складною проблемою є використання в управлінні кінцевою 

продукцією такого фактору, як планомірна організація виробництва у вигляді 

складних організаційних систем – систем землеробства, тваринництва та 

системи ведення господарства [95; 115]. 

Названа складність полягає в тому, що наука управління, її сучасна теорія 
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побудовані таким чином, що вони займаються лише питаннями управління 

соціально-економічними системами і людьми, а не кінцевою продукцією. Тому 

окремі проблеми управління цією продукцією розробляються нині поза наукою 

управління окремими галузевими науками, а наукою управління не зведені в 

єдине ціле, в цілісну систему управління кінцевою продукцією, як це зроблено 

в наведеній вище схемі. 

У результаті з поля зору випущена проблема і закони управління 

кінцевою продукцією з допомогою такого фактору, як планомірна організація 

виробництва. Не визначені і не вивчені до кінця закони управління самою 

організацією. 

Механізм управляючої дії першої сфери планування – планомірної 

організації, як засобу управління, на розміри виробництва кінцевої продукції, 

полягає в тому, що система землеробства, як форма планомірної організації і 

вихідна форма організації сільського господарства і АПВ в цілому, відноситься 

до організаційних систем, яким притаманна властивість, об'єктивний закон 

породження продуктивності, яка за своїми розмірами перевищує суму 

продуктивності її елементів, тобто здатність породження продукції «з нічого» 

всупереч начебто закону збереження речовини та енергії. 

Система землеробства і система ведення господарства і є не що інше, як 

злиття різноякісних сільськогосподарських культур і галузей в єдиній системі. 

Воно і породжує цю масову силу «з нічого». Вчені називають цю властивість 

систем емерджентністю [159; 248; 274]. Цей закон притаманний усім цілісним 

системам – біологічним, технічним, організаційним системам економіки. 

У системі землеробства приріст продуктивності «з нічого» породжується 

різницею якісних властивостей окремих сільськогосподарських культур та їх 

груп, тобто є результатом дії діалектичного закону переходу кількості в якість і 

навпаки. Різна якість культур при її поєднанні в системі породжує додаткову 

силу, яка й сприяє зростанню продуктивності системи. Якість елементів 

переходить у кількість додаткової продукції всієї системи. При цьому сама 

різниця якісних властивостей культур визначається об'єктивними законами 
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природи, носіями яких кожна з культур виступає у посіві. До таких законів 

природи відносяться закон виносу поживних речовин і руйнування гумусу 

зерновими культурами і навпаки, - закони нагромадження поживних речовин і 

гумусу у ґрунті безпосередньо і через гній тварин кормовими, особливо 

бобовими культурами. Закони переважного використання одних видів 

поживних речовин одними культурами і закони переважного використання 

других видів поживних речовин іншими культурами, закони захисту ґрунтів від 

ерозії культурами суцільного посіву і закони посилення ерозії просапними 

культурами, закони посиленого висушування ґрунту одними культурами і 

закони меншого споживання і нагромадження вологи в ґрунті іншими, закони 

успішної боротьби з бур'янами, шкідниками і хворобами одних культур і 

закони сприяння їх розповсюдженню іншими і т. п. 

Усі ці закони проявляють себе у післядії і впливають на урожайність 

культур без додаткових на те витрат. Правильна їх взаємодія в системі 

підвищує врожайність. Тому використання названих законів через відповідну 

площу посіву культур як елементів системи землеробства є основою 

протизатратного механізму управління в агрсофері. Дія тих чи інших з 

названих законів, сила їх впливу на результат визначаються умовами їх прояву. 

Так, у посушливих умовах на перший план висуваються закони висушування 

ґрунтів і нагромадження вологи в ґрунті. В умовах піщаних, інших 

малогумусних ґрунтів, виснажених чорноземів – закони нагромадження 

органіки, на еродованих ґрунтах – закони захисту ґрунтів від ерозії. У кожному 

конкретному випадку, у конкретних умовах найбільш важливо використати 

адекватні закони управління кінцевою продукцією, їх сукупність, що й 

забезпечує найбільший ефект діяльності, рівень системної продуктивності. 

Саме таким шляхом організація виробництва у вигляді систем землеробства та 

систем ведення господарства управляє кінцевою продукцією, товаром. На жаль, 

як уже зазначалось, названий механізм наукою управління належним чином 

розглядається. Однак саме він забезпечує в Лісостепу України близько 60 % 

урожаю цукрових буряків, 35–45 % урожаю озимої пшениці, 20–25 % урожаю 
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кукурудзи і т. п. [74]. 

Повне врахування, використання і забезпечення законів природи в 

системі землеробства відповідає вимогам законів самоорганізації цілісних 

систем, тому породжує максимальну їх емерджентну продуктивність, яка й 

повинна всебічно використовуватися практикою управління. Але не завжди 

використовується повною мірою, оскільки кожний з названих законів природи 

взаємодіє з певними економічними законами при визначенні площі посіву 

культур. При цьому вони взаємодіють на основі законів діалектики – 

суперечливо, заперечуючи один одного. 

Завдяки встановленню в системі землеробства розумної рівноваги між 

різноспрямованими діями названих законів через відповідну площу посіву 

різних культур створюється можливість забезпечити позитивну динаміку 

приросту родючості ґрунту, наростаюче виробництво і задоволення потреб 

суспільства в продуктах харчування. 

У випадку, коли економічні закони порушують рівновагу законів 

природи, відбувається зниження родючості ґрунту, особливо в умовах 

відсутності або недостачі засобів, якими можна замінити дію законів природи, а 

на сьогодні ця дія в багатьох випадках просто незамінна. Так, останні дані 

науки [75; 266] показують, що незамінними є органічні добрива, кормові 

культури при захисті ґрунтів від ерозії, недостатньо надійною і ефективною, до 

того ж шкідливою для людини в усіх країнах світу є дія пестицидів і т.п. Постає 

питання про доцільність заміни дію законів природи. Взагалі, у взаємодії 

економічних законів із законами природи в сільському господарстві перевага 

повинна залишатися за останніми, оскільки дотримання їх вимог забезпечує 

одержання із елементів природи (фактори життя) самих рослин, 

сільськогосподарської продукції, без чого не може бути ані задоволення потреб 

суспільства, ані розширеного відтворення, як відповідальності, самоокупності і 

самофінансування. Руйнуються також об'єктивні основи нормальної роботи 

підрозділів, застосування нових технологій і т. п. 

У зв'язку із цим сьогодні постає питання про необхідність удосконалення 
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підходів до визначення вимог самих економічних законів. Це дасть змогу більш 

оптимально встановити рівновагу всіх законів у системі аграрного виробництва 

та ефективніше використовувати закон емерджентності в управлінні кінцевою 

продукцією. 

Якщо врахувати, що економічні закони діють через високі рівні 

стратегічного планування (рівень попиту й пропозиції на міжнародному, 

національному, регіональних ринках), а закони природи – на рівні землеробства 

кожного аграрного підприємства, то, по суті, справа їх оптимальної взаємодії є 

головною проблемою забезпечення оптимального поєднання державного 

регулювання і стратегічного управління на рівні підприємств.  

На нашу думку, механізмом оптимізації взаємодії державного 

регулювання і стратегічного управління на рівні підприємств може стати метод 

системного аналізу. Саме він дає змогу врахувати суперечливу взаємодію об'єк-

тивних законів і визначити їх рівнодіючу, вимагає для розв'язання цього завдан-

ня орієнтації на нижні рівні системи управління, оскільки закони природи 

системи землеробства діють і враховуються саме низовими рівнями управління. 

Вищевикладене стосується систем землеробства, оптимізації площ посіву 

культур як їх елементів. Та надалі на основі системи землеробства необхідно 

будувати всю систему ведення господарства аграрного підприємства, де 

управляє виробництвом закон збереження речовини та енергії. На основі вимог 

цього закону встановлюються міжгалузеві пропорції між рослинництвом і 

тваринництвом, у міжгалузевій структурі останнього з урахуванням продажу 

продукції землеробства на ринку на державі, використання її на 

внутрігосподарські потреби. З цією метою використовуються експертний, 

балансовий, нормативний, структурно-балансовий методи, метод 

технологічного прогнозування, економіко-математичні методи тощо. 

На жаль, економічні закони, які виражають потреби суспільства у 

сільськогосподарській продукції, не є стабільними навіть в аграрному секторі 

економіки. Тому вже оптимізована планомірна організація виробництва може 

постійно ними змінюватись. За цих умов виникає потреба заздалегідь 
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передбачати результати змін рівноваги законів, недотримання вимог закону 

збереження речовини й енергії. Враховуючи, що закони природи проявляються 

у післядії, а закон збереження речовини й енергії реалізує взаємозв'язки між 

елементами цілісної організаційної системи господарства, прогнозування 

майбутніх результатів змін в організації виробництва під впливом економічних 

законів повинно оцінюватись через метод визначення і порівняння 

безпосередніх, побічних та віддалених результатів названих змін. 

Однак діючі системи управління не використовують цей метод, що завдає 

виробництву значної шкоди, бо передбачаються лише результати безпосередні, 

як і екстраполюються на майбутнє. 

Наведена вище оптимізація взаємодії законів у системі землеробства є 

одним з етапів розв'язання організаційно-економічних проблем агросфери та 

агропромислового виробництва в цілому. 

В основному лише організаційне поєднання всіх ланок АПВ у різних 

формах об’єднань (холдинги, корпорації, кластери тощо) не дає реальної 

економічної єдності.  

Очевидно, тут повинні спрацювати закони самоорганізації систем, той же 

закон збереження речовини й енергії. Із законів самоорганізації в цьому 

випадку має використовуватися закон підпорядкування параметрів елементів 

системи їй, як єдиному цілому, шляхом визначення спочатку оптимальних 

параметрів головного елемента системи і наступного підпорядкування йому 

параметрів інших її елементів. 

У аграрному виробництві в цілому головним елементом, вихідною 

ланкою ланцюжка в процесі самоорганізації системи виступають підприємства, 

які виробляють продукцію на власній основі, а до них повинні 

пристосовуватися в процесі інтеграції й кооперації ті виробничі формування, 

які виробляють частково або повністю свою продукцію за рахунок ресурсів, що 

надходять із інших підприємств [288]. Після цього до аграрного виробництва в 

процесі агропромислової інтеграції прилучається потужність інших 

підприємств та організацій АПВ, які транспортують, переробляють та 
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зберігають його продукцію, чим забезпечується задоволення вимог закону 

збереження речовини й енергії. 

Дія всіх названих законів у цілому характеризується законом 

планомірного, пропорційного розвитку національного господарства [277; 287] 

(рис.4.5). 

         
Рис. 4.5. Основні економічні чинники впливу на проведення реновації 

виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва
*
 

*Власна розробка автора   

Одна з основних причин тривалої кризи в АПВ полягає у наростаючому 

відставанні системи управління від складних соціально-економічних умов 

розвитку аграрного виробництва й усього агропромислового виробництва. 

Останні десятиліття були багаті на великі загальнодержавні заходи щодо 

перетворення системи регулювання та управління. Але вони не принесли 

очікуваних результатів по трьох причинах: через недостатню комплексність у 
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- 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. 

 

 

 

- 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.  
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виробленні й реалізації організаційно-управлінських рішень, їх неповного 

ув'язування з перетвореннями в інших ланках організаційно-економічного 

механізму, насамперед в економіці; недооцінки й невиправданого затягування 

соціальних перетворень на селі. 

Критичний розбір минулого досвіду важливий тому, що й сьогодні 

зберігаються багато причин, що визначили теперішні диспропорції в 

продовольчому забезпеченні. До них насамперед відноситься відставання 

матеріально-технічної бази аграрного виробництва.  

І сьогодні у дуже багатьох випадках упускається з виду, що 

найголовнішою для управлінських органів повинна стати інноваційна функція в 

аграрних підприємствах. На практиці ж організаційні перетворення із приводу 

реалізації цієї функції випливають на більш високих рівнях регулювання. 

Нарешті, украй повільно освоюються новітні форми управління в умовах 

його організаційного відокремлення по лінії державного регулювання й 

стратегічного управління на рівні підприємств. З одного боку, недостатньо 

чітко розділені функції у системі державного регулювання, з іншого боку - за 

останні роки необґрунтовано зміцнилася думка про перевагу концентрації 

регулювання «в одних руках». Пояснення тут просте: прикриваючись 

державними контрольно-інспекційними функціями, легше проштовхувати в 

бажаному напрямку господарські справи, впливати на керівників підприємств. 

Встановлено, що в широкому розумінні концепція – це узгоджена 

комплексна система поглядів, принципів, потреб і факторів ефективної 

розробки адаптивного механізму оптимального поєднання державного 

регулювання й стратегічного управління підприємствами. Як правило, будь-яка 

концепція має відповідати певним вимогам, зокрема зрозумілості, 

конструктивності, чіткості та прийнятності. Вони знайшли відображення в 

розробці концепції управління організаційно-економічним механізмом 

реновації виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва (рис. 

4.6). Концепція заснована на еволюційному підході й включає ключові напрями 

державної організаційно-економічної політики в аграрному виробництві. 
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Рис. 4.6. Функціональні складові концепції управління організаційно-

економічним механізмом реновації виробничо-господарської діяльності 

підприємств тваринництва (Розробка автора) 

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ КОНЦЕПЦІЇ  

Збільшення виробництва та 
самозабезпечення 

внутрішнього попиту на 
продукти тваринного 

походження 

Посилення інноваційної 

складової розвитку 

підприємств  

тваринництва 

Забезпечення продовольчої  

безпеки та покращення 

продуктової структури 

харчування населення 

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

і спеціалістів підприємств 

Н
а
п

р
я

м
и

 з
а
б
ез

п
еч

ен
н

я
 р

еа
л

із
а

ц
ії

 Організаційні: 
налагодження діяльності виробничих 
процесів; раціональне використання 

генетичного потенціалу тварин, 
сучасних технологій, виробничих і 

трудових ресурсів; організація 
виробництва інноваційної продукції. 

 

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. 

 

Економічні: 

покращення потенційних можливостей; 

економічна модернізація виробництва; 

повна окупність виробничих ресурсів; 

зниження собівартості продукції; 

прибутковість виробництва. 

 

Результати впровадження і реалізації концепції: 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 підприємств тваринництва  
 

 

Фінансово-економічний: 

ефективне використання власних, 

запозичених і бюджетних коштів; 

раціональне витрачання ресурсів і 

грошових коштів; підвищення рівня 

прибутковості. 
 

 

Техніко-технологічний: 
придбання сучасної техніки і 

обладнання; раціональне 
використання матеріальних 

ресурсів; налагодження 
технологічних ліній виробництва 

нових видів продукції. 
 

Інвестиційно-інноваційний: 
зацікавлення інвесторів у проведенні 

модернізації; залучення інвестицій для 
виробництва інноваційної продукції; 

підвищення рівня мотивації інвесторів 
до впровадження ефективних 

інноваційних проектів. 
 

 

Соціально-трудовий: покращення 
соціально-трудових відносин і 
партнерських взаємозв’язків; 

підвищення матеріальної 
винагороди за кінцеві результати 

праці; соціальний захист 
працівників. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ ЧИННИКІВ 
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Перебороти ці й інші проблеми можна тільки на основі комплексного 

підходу, поетапно ставлячи й вирішуючи велику сукупність питань:  

1. Перехід до розвитку АПВ на наукових концепціях. Загальноприйнято, 

що в основі масштабних, розрахованих на тривалу перспективу й великий 

соціально-економічний результат перетвореннях повинна знаходитися всебічно 

обґрунтована наукова концепція. Втім, дієвої концепції розвитку аграрного 

виробництва й тим більше агропромислового виробництва в нашій країні не 

існувало. Концептуальні положення ринкових перетворень на селі були 

розроблені власне кажучи тільки один раз - стосовно до їх першого етапу. Вони 

ґрунтувалися на законах ринкового саморегулювання й виходячи з об'єктивної 

оцінки розвитку аграрного виробництва, орієнтувалися не на інтереси 

селянства й тому не користувалися його підтримкою. Соціально-економічні 

наслідки втілення таких підходів позначилися швидко й негативно. 

Відхід від принципів системності, що найбільше повно виявився в 

непродуманості всієї агропродовльчої політики, став початком тривалого 

кризового періоду. Неможливим ставало визначення етапів розвитку, 

передбачення результатів господарювання на кожному з них. У підсумку все 

частіше на перший погляд глибокі соціальні, організаційно-структурні й 

економічні вдосконалювання, на які покладали більші надії, виявлялися 

безрезультатними або малоефективними. В останні роки це особливо гостро 

проявилося.. 

Концепція розвитку АПВ на державному рівні повинна стати основою 

для розробок на всіх регіональних рівнях - область, район. Своє концептуальне 

бачення проблем необхідно також для господарського рівня - аграрних 

підприємств. Досвід кращих з них однозначно вказує: вони стали такими 

насамперед тому, що їх власники й керівники добре представляють кінцевий 

для доступного для огляду періоду задум і шляхи його досягнення. 

2. Пріоритетність альтернативних підходів до організації управління. Вся 

історія організації управління аграрним виробництвом - приклад такої 

непереборної прихильності до одноманітності, що довгими рокам виключила 
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яку-небудь ініціативу у пошуку більш прийнятних організаційних форм 

господарювання й управління. До останніх років вони замислювалися й 

опрацьовувалися на верхніх рівнях й втілювались у законодавчих актах, що 

стосуються реформування АПВ. Думка та інтереси підприємств та організацій 

не враховувалися належним чином. 

Відмітна риса сучасних ринкових умов - підвищення ролі варіантних 

рішень і вибір найбільш кращих з них для конкретних умов [221]. Стосовно до 

АПВ дуже важливе значення сьогодні мають настанови й стимули для 

підприємств формувати такі організаційні структури, які повніше всього 

відповідають завданням досягнення їх інтересів.  

3. Подолання масового переходу до нових організаційних форм 

управління без широкої виробничої перевірки. Життєздатними є ті форми 

управління, які сформувалися знизу й остаточно формуються в міру готовності 

до їх освоєння. У зв'язку із цим у справі управління варто обережно підходити 

до поширення нових організаційних форм. Досвід свідчить, що дуже часто 

поширюється позитивна думка про якийсь закордонний досвід, і відразу ж 

починається його тиражування, причому без належної оцінки його 

прийнятності в конкретних умовах, без аналізу ділової й психологічної 

підготовленості кадрів до його ефективного освоєння. Але поки що жодна 

організаційна форма управління сама по собі не вивела жодне підприємство в 

лідери ринку. Якщо щось і змінювалося в кращу сторону, то головним чином з 

інших причин, насамперед тому, що до керівництва приходили грамотно. Слід 

відзначити, що при будь-яких типах господарських формувань лідери 

залишаються лідерами, відсталі ж або залишаються такими ж, або переборюють 

відставання вкрай повільно. Але у виробничій віддачі, у суті роботи апарату 

управління практично нічого не змінилося.  

Останнім часом часто чути думки про створення агропромислових 

об'єднань у формі кластерів, альянсів тощо [27; 330; 341]. Але далеко не всі 

підприємства й їх об’єднання здатні виявити нестандартну форму мислення й 

стиль практичних дій, без яких повторення вже готового зразка стає 
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неможливим або перетворюється у своєрідну копію, що, як відомо, завжди 

гірше оригіналу. Мова йде не про недооцінку цієї форми господарювання, а 

лише про всебічну підготовку до переходу до неї. Інакше не виключено, що 

невміння здійснювати діяльність за новими принципами буде перекладено на 

недосконалість самої форми господарювання, дискредитуючи неї. 

4. Відхід від фетишизації організаційно-структурного фактору в 

управлінні. Недооцінювати організаційно-структурний фактор не можна, як і 

неправомірно вважати нормальним, коли організаційні структури й відповідні 

їм органи управління постійно змінюються. Глибоко вкоренилася 

пріоритетність форми (оргструктури) стосовно сутності (функцій) керуючої 

системи. Переважає практика, коли спершу створюється орган управління, а 

вже потім визначається його функції. Це - принцип переверненої піраміди. 

Формуванню будь-якої системи й органу управління повинне передувати 

всебічне обґрунтування їх функцій. Так у своїй основі трапилося й при переході 

до сучасних організаційних форм управління. 

Вільно або мимоволі одним з наслідків цього стала недооцінка постулату, 

що при всій важливості організаційно-управлінських рішень базисом 

організаційно-економічного механізму залишаються економічні відносини, 

ефективності яких повинна сприяти найбільш прийнятна на даному етапі 

організація управління [328]. Тому в практиці варто виходити з того, що при 

відносній рівнозначності всіх елементів організаційно-економічного механізму 

організація управління стосовно економічної ланки має підлегле значення. 

Ігнорування цього стає однією із причин недостатньої ефективності сучасних 

організаційних форм управління аграрних підприємств. 

Завищення ролі організаційно-структурного фактору в управлінні АПВ 

ґрунтується на поєднанні двох основних тенденцій. Насамперед позначається 

очікування швидкої віддачі від організаційно-управлінських нововведень. Хоча 

теперішній стан справ в АПВ не дає підстави для таких надій. Усе більше 

визнається висновок, що при вирішенні проблем розвитку аграрних 

підприємств варто орієнтуватися на тривалі зусилля. На практиці прагнення 
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одержати негайну віддачу спричиняє необґрунтовані зміни форм організації 

управління без широкої попередньої виробничої перевірки. У підсумку 

дискредитуються будь-які організаційні вдосконалювання. 

Інша причина переоцінки організаційно-структурного фактору полягає в 

тому, що чергові вдосконалювання - найбільш легкі для практичної реалізації, 

створюють до того ж ілюзію активної діяльності керуючої системи. Частими 

організаційно-структурними змінами не стільки вирішуються проблеми, 

скільки формується недостатньо виправдана й тому мало результативна 

видимість їх вирішення. 

5. Гарантування підприємствам реального права на членство в 

територіальному господарському формуванні. Господарська практика, у тому 

числі в організації управління, чітко вказує, що будь-яка інтеграція лише тоді 

життєва, якщо її учасники йдуть на неї зацікавлено, обдумано й добровільно. 

Порушення цього принципу рано або пізно закінчується економічною 

неефективністю інтегрованих формувань і спричиняє кардинальний перегляд 

практики господарювання. Так відбулося у свій час із численними, створеними 

переважно примусовим шляхом міжгосподарськими підприємствами. 

Недотримання добровільності - одна із причин низької ефективності роботи 

ряду теперішніх формувань й органів управління ними. 

Усі без винятку директивні документи, що відносяться до управління 

АПВ, надають аграрним підприємствам й організаціям право добровільно 

вирішувати, чи входити їм в інтегровані формування [267-270]. Біля ¾ аграрних 

підприємств України не отримують якого-небудь істотного виграшу від 

членства в інтегрованих формуваннях [329]. Більше того, вони програють, 

багато в чому гублячи самостійність.  

Якщо ж виникає необхідність більш тісного виробничо-господарського 

єднання підприємств й організацій, то вони повинні добровільно вступати у 

системи або інші форми взаємовигідних договірних відносин, у тому числі на 

децентралізованій основі (кластери). Якщо зараз переважає орієнтація на 

вертикальну інтеграцію, тобто прагнення «вивести» підприємства й організації 



300 

на верхні рівні інтегрованих формувань, то майбутнє все-таки за інтеграцією 

горизонтальною - мережевою, коли низові ланки для вирішення загальних для 

них проблем взаємодіють на взаємовигідних умовах по горизонталі, де всі 

виступають рівноправними партнерами. Практика галузевих систем також 

підтверджує правомірність такої форми внутрішньогосподарської організації.  

6. Подолання стереотипу мислення про цільове призначення органів й 

апарату регулювання. Перетворити до кращого систему регулювання й 

управління АПВ можна лише при глибокому перетворенні практики 

підпорядкованості в процесі управління. Перше місце треба віддати тому, що 

органи регулювання й управління й тим більше їх апарат з положення «над» 

повинні чітко перейти в позицію «під». Незвичний для нашої дійсності 

висновок: органи господарського самоврядування повинні не просто залежати,  

а бути повністю підлеглі членам виробничо-господарських формувань. 

Незвичайно тут те, що при всіх попередніх перетвореннях систем управління 

кожний більш високий орган управління, його апарат і працівники вважали 

підлеглі ланки як залежні від них.  

Одним з наслідків такого підходу до управління стала нічим не 

виправдана надмірна поляризація керуючих і керованої підсистем. Перша, 

володіючи надмірними повноваженнями, привласнила собі значну, найчастіше 

переважну частину прав підлеглих ланок. Тому підвищити ефективність 

регулювання й управління неможливо, якщо не перебороти в керівників всіх 

рівнів АПВ глибоко вкорінений стереотип мислення, у якому абсолютизуються 

цільове призначення органів управління і їх правове положення стосовно 

підприємств й організацій. 

Примусовий характер управління повинен поступитися місцем 

забезпечуючому, обслуговуючому.  

Складність й у тому, що керівникам всіх рівнів необхідно усвідомити їх 

відповідальність. Розвиток ринкових відносин визначає економічну 

відповідальність не тільки договірних сторін, але й органів господарського 

регулювання, персонально їх керівників і фахівців. Економічна 
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відповідальність допомагає виховати ділові якості, переробити психологію 

керівників і фахівців органів регулювання й управління.  

7. Оптимальне співвідношення прав, обов'язків і відповідальності 

керуючих підсистем. Будь-яка господарська й управлінська структура 

нормально функціонує, якщо в ній чітко співвідносяться відповідальність, 

обов'язки й права. Яким би не було ієрархічне положення, ці елементи 

функціонального призначення повинні знаходитися в рівновеликому 

співвідношенні. Положення не змінюється від того, що на різних рівнях є свої 

масштаби й границі управлінських впливів, специфічні характер і спосіб їх 

реалізації. 

З підвищенням ієрархічного рівня управління одночасно з розширенням 

границь прав такою ж мірою зростають їх обов'язки й особливо 

відповідальність. Будь-який відступ від цієї загальної вимоги призводить до 

монополізації влад. 

Говорячи про взаємоув’язування і єдність прав, обов'язків і 

відповідальності, не віддільних друг від друга, необхідно все-таки виходити з 

того, що сьогодні на перше місце висувається проблема відповідальності. 

Підвищити відповідальність керуючої підсистеми перед керованою - означає 

підвищити ефективність управління. 

Характер діяльності й саме існування керуючої підсистеми, - доцільніше 

всього описати так: вона створюється для цілком визначених, конкретних цілей 

регулювання й тому за якість, строки й ефективність їх здійснення буде нести 

повну відповідальність. Для цього підсистема виконує свої обов'язки, 

наділяється правами. Можна, звичайно, послатися на математику, відповідно до 

якої сума не змінюється від перестановки місць доданків. Але в соціально-

економічних питаннях, де доданки не просто накладаються один на інший, а 

взаємодіють по своїх внутрішніх законах, пріоритетність відповідальності 

цілком обґрунтована, оскільки вона визначає границі й форми реалізації прав і 

відповідальності. 

Подібно тому, як відповідальність керівника перед власниками й 
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працівниками є його головною відповідальністю, так само повинна 

порівнюватися відповідальність керуючої системи перед керованою. 

Будь-який відступ порушує взаєморозуміння між цими підсистемами, 

виникають гострі конфліктні ситуації. Саме складне й негативне тут у тому, що 

в остаточному підсумку найбільше страждають аграрні підприємства й 

організації, тобто ланки, що вирішують завдання продовольчої безпеки.  

8. Організація управління АПВ на основі всебічно розроблених стратегії 

його розвитку, довгострокових варіантних прогнозів. Серед найістотніших 

недоліків У розвитку агропромислового виробництва, включаючи й управління 

їм, було й залишається прагнення за всяку ціну негайно досягти результату без 

чіткого уявлення реальності кінцевих задумів і шляхів їх здійснення. Якщо такі 

задуми деколи й появлялися, те вони малі поверховий характер, були 

позбавлені надійної соціальної й економічної бази. За всі роки незалежності не 

було по суті жодного випадку, щоб аграрне виробництво розвивалося на основі 

чітко обґрунтованої стратегії та із знанням справи відпрацьованих прогнозів. У 

зв'язку із цим розробка стратегії розвитку АПВ, різного роду прогнозів, етапів і 

строків досягнення кінцевих задумів, визначення обсягів необхідних для цього 

ресурсів повинні статі базисом управління агропромисловим виробництвом. 

Також обов'язковим має бути передбачення не тільки найближчих, але й 

стратегічних соціально-економічних і психологічних результатів реалізації 

конкретних планів. Невміння прогнозувати післядію тих чи інших соціальних 

або економічних змін, їх відверта недооцінка дуже часто призводили наше 

суспільство до величезних втрат - економічних, соціальних, психологічних. А 

щоб привести після цього суспільство до нормального стану, потрібно багато 

коштів, ресурсів, зусиль і часу. Тому всі ці та інші подібні до них аспекти 

повинні статі одними з найважливіших вихідних положень у забезпеченні 

високої ефективності управління. 

Таким же обов'язковим має статі поступальний моніторинг у системі 

управління, постійне вивчення її так званих вузьких місць, своєчасне вжиття 

заходів для їх подолання, внесення відповідних змін, доповнень, удосконалень. 
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9. Виключно функціональне призначення органу регулювання та 

управління агропромисловим виробництвом. Державне управління передбачає 

тільки функціональний характер цілеспрямованого регулювання, виходячи з 

визначених державою функцій. Безпосередньо виробничо-господарська 

діяльність - це невід'ємне право всіх без винятку товаровиробників – аграрних 

підприємств, кооперативів, фермерських господарств тощо. Для узгодження 

координації своїх дій, надійнішого захисту їх інтересів, розвитку виробничої й 

соціальної інфраструктури, здійснення іншої спільної діяльності вони можуть 

створювати регіональні чи галузеві формування виробничого характеру, 

позбавлені будь-яких управлінських функцій. 

Такі формування діють лише в межах, вказаних їх фундаторами. Згідно з 

наданими їм повноваженнями вони є самостійними в розв'язанні всіх питань. 

Державні органи управління АПВ позбавляються права втручатися в їх 

діяльність. 

10. Підпорядкованість діяльності системи та органів управління АПВ 

інтересам основної виробничої ланки, первинних товаровиробників. Державний 

статус органу управління АПВ означає рівнозначність, рівноспрямованість його 

діяльності в інтересах як держави, так й аграрних підприємств та організацій, 

кооперативів, орендарів, селянських господарств, особистого підсобного 

господарства. Визначальними при цьому мають бути два положення: по-перше, 

інтерес держави невіддільний від інтересів товаровиробників. Ці інтереси 

можуть бути задоволені лише в єдності; по-друге, інтерес держави може бути 

реалізований лише шляхом найповнішого задоволення соціально економічних 

інтересів тих, хто безпосередньо зайнятий у виробництві, створення їм 

належних умов життя й праці. Єдино виправданим має стати не протиставлення 

інтересів держави й товаровиробників, а їх ефективне поєднання па основі 

взаємної вигоди. 

11. Соціальна спрямованість управління. Як відомо, відставання 

соціальної бази села, її занедбаність стали найпершою причиною, яка призвела 

до його нинішнього стану, а разом із ним - до незадовільного рівня 



304 

ефективності АПВ. Без своєчасного й ефективного подолання цієї вкрай 

несприятливої ситуації вихід із кризового стану неможливий. Тому 

першочерговим обов'язком всієї системи регулювання та управління, 

державних органів є прискорення соціального розвитку села в його сучасному 

розумінні. Реалізація цієї вимоги можлива лише за умови неухильного 

дотримання органами влади діючих відповідних законодавчих актів і положень. 

Серед інших координуючих напрямів розв'язання цієї проблеми є забезпечення 

соціальної спрямованості в діяльності всіх без винятку структурних підрозділів 

- економічних, технологічних, інженерних тощо.  

12. Побудова системи управління, яка забезпечувала б ефективний 

розвиток багатоукладності, розвиток цивілізованого ринку. Реальність для 

нашої діяльності явищ і процесів, складність їх розв'язання зумовлюють як 

становлення нових функцій управління (наприклад, агромаркетинг), так і 

побудову апарату управління. Його чисельність, співвідношення в ньому 

працівників різних спеціальностей. Ринок - безкомпромісний селекціонер 

кадрів. Тому із цим потрібно рахуватися всім: тім, хто йде в сферу управління, і 

тім, хто її формує в кадровому відношенні. 

Загострюється проблема співвідношення адміністративних та 

економічних методів управління на користь останніх. Якщо нещодавно можна 

було почути твердження про повну відмову від адміністративних методів 

управління на користь економічних або, що в сучасних умовах успіху можна 

добитися тільки адмініструванням, то нині поляризація думок із цього приводу 

виявляється не так виразно. Дедалі більшим стає розуміння того, що всі без 

винятку методи управління повинні мати право на існування. Та визначальними 

при цьому все-таки сприймаються економічні методи, адже ринок, 

демократичний за своєю суттю не визнає адміністрування, диктату. Але й має 

ряд суттєвих недоліків, як не дозволяють позбутися адміністративних підходів 

в управлінні.  

Ці дві обставини породжують третю: в органах управління слід 

забезпечити істотну зміну співвідношення між спеціалістами-технологами, з 



305 

одного боку, та економістами, спеціалістами з питань маркетингу й права - з 

іншого. Мається на увазі не недооцінка ролі технологічних служб, а лише те, 

що в сучасних умовах вони мають бути істотно підкріплені службами, які за 

своїм безпосереднім призначенням повинні обслуговувати ринок. 

Найдоцільніше цю проблему розв'язувати таким чином, щоб вимогам ринкової 

економіки відповідали також спеціалісти технологічних служб. 

Ефективність управління, як і виробництва, зумовлюється не кількістю 

зайнятих у ньому, а винятково тим, що і як вони роблять. 

13. Підпорядкування системи управління вимогам найповнішого науково-

технічного забезпечення виробництва з одночасною стабілізацією екологічної 

рівноваги в ньому. Розв'язання цих проблем у їх єдності зумовлюється тим, що, 

по-перше, без досить глибокого проникнення інноваційного процесу в 

агропромислове виробництво з кризи йому не вийти. Тому всі без винятку 

структурні підрозділи органів управління повинні мати своїм центральним 

завданням - сприяння ефективному впровадженню у виробництво науково-

технічних досягнень. По-друге, зазнаючи впливу несприятливих екологічних 

процесів, аграрне виробництво одночасно є одним з найбільших забруднювачів 

навколишнього середовища. Це зумовлюється невідповідністю багатьох 

хімічних речовин, що використовуються в ньому, вимогам галузі, їх невмілим 

застосуванням, недотриманням найдосконаліших технологій тощо. Тому 

глибоку інноваційну переорієнтацію агропромислового виробництва слід 

здійснювати з одночасним поглибленням екологічної підпорядкованості 

управління. Серед інших підходів до розв'язання цієї проблеми має бути 

неприпустимість роботи в органах управління керівників і спеціалістів, які не 

знають екологічних проблем у своїй і суміжних сферах діяльності, не вміють їм 

запобігати, не вживають своєчасних й ефективних заходів щодо дотримання 

екологічної рівноваги. Сюди ж відноситься створення в системі управління 

АПВ надійної внутрішньої екологічної служби. Система управління АПВ винна 

доповнюватися власною, добре розвиненою екологічною службою. Післядія 

ослаблення контролю за навколишнім середовищем значно більша й 
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небезпечніша, ніж інші причини, разом узяті.  

14. Організація надійнішого й ефективнішого інформаційного 

забезпечення виробництва і безпосередньо управлінської діяльності. При 

реформуванні системи управління агропромисловим виробництвом слід уже на 

початковому етапі не допускати подальшого відставання країни від зарубіжних 

досягнень у цій справі, поетапно долаючи його.  

Ці та інші вихідні положення мають бути закладені у функції органів 

регулювання та управління агропромисловим виробництвом, які, у свою чергу, 

зумовлюватимуть усі інші елементи організації управління - його структуру, 

чисельність, зайнятість у ньому тощо. 

Концепція, крім усього іншого, має забезпечити високу стабільність 

системи управління. Надмірно часті й не завжди достатньо обґрунтовані 

реформування в ній себе не виправдали. Стабільність є запорукою надійності та 

ефективності стратегічного управління агропромисловим виробництвом. 

 

4.3. Механізми інституційного регулювання функціонування 

підприємств тваринництва 

 

Як показує досвід країн світу з високоцивілізованою соціально 

орієнтованою ринковою економікою, неодмінною умовою гармонійного 

поєднання економічних, соціальних й екологічних аспектів суспільного 

розвитку є насамперед раціонально організована економічна функція держави.  

Демократична правова держава, як всезагальна форма суспільної 

організації, покликана виконувати дві комплексні функції: національну й 

соціально-економічну. Перша полягає в забезпеченні необхідних і достатніх 

умов для самозбереження етнічної спільності, історичною батьківщиною якої є 

дана країна, духовного розвитку народу, що створив цю державу, у 

притаманних лише йому національно-культурних формах. Друга має 

забезпечувати всю різноманітність матеріальних умов життя її громадян, 

зокрема соціально-демографічних, екологічних й науково-технічних [128]. 
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Найактуальнішими з згаданих функцій є власне економічні проблеми. 

Особливо гостро вони постали перед Україною сьогодні, що зумовлено 

розбалансованістю міжгалузевих пропорцій й затяжною кризою практично всіх 

галузей національного господарства. Болісний хід економічної реформи, грубі 

помилки в здійсненні стратегії (звільнення цін за відсутності конкуренції 

монопольно організованих товаровиробників) затягують розвиток 

цивілізованого ринку, що небезпечно для самого існування держави. У цьому ж 

напрямі діють і помилки організаційно-структурного порядку, які є наслідком 

хибних допусків у методології проведення реформ [13; 298]. 

Іншою серйозною помилкою є спрощене розуміння ролі державного 

регулювання економіки. Для усталених ринкових виробничих відносин 

економічну функцію держави обмежили завданнями регулювання й 

координації через механізм економічного впливу, покладаючи на ринкову 

самоорганізацію всі проблеми організаційного характеру [267]. Проте, навіть за 

умови дії ринкових регуляторів держава мусить мати певні важелі 

організаційного регулювання виробничо-економічних процесів. 

Світовий досвід цивілізованої ринкової економіки переконливо доводить 

про необхідність державного регулювання економічних процесів. Це потрібно, 

по-перше, для пом'якшення дестабілізуючого впливу розбалансованості 

економічного розвитку в галузевому, міжгалузевому, міжсекторальному й 

міжрегіональному аспектах, особливо на етапі трансформації ринку та 

стабілізації ринкових регуляторів й, по-друге, для надання ринковій економіці 

соціально орієнтованого характеру. 

Існує й третя причина, яка диктує необхідність державного втручання в 

хід економічних процесів у деяких галузях, що визначають життєздатність 

держави. Це галузі агропромислового, енергетичного та оборонного 

комплексів, а також і транспорту [308]. 

Звичайно, мова не йде про використання адміністративних 

(організаційно-розпорядчих) методів. На нашу думку, механізм організаційного 

регулювання держави може бути достатньо дієвим і результативним. Він 
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покликаний встановлювати необхідні пропорції в структурі виробництва й 

забезпечити раціоналізацію міжгалузевих і внутрішньогалузевих виробничо-

економічних зв'язків, виходячи з першочергових завдань життєзабезпечення 

країни, подолання кризових явищ і створення передумов для побудови 

високоефективної й соціально орієнтованої ринкової економіки. 

Здійснюючи реформування управлінських систем, необхідно виходити з 

того, що агропромислове виробництво є об'єктивною реальністю, яка 

проявляється у виробничо-технологічній та господарсько-економічній 

взаємозалежності аграрного виробництва та інших сировинно-продовольчих 

галузей, сфер агросервісу й переробки. З точки зору суспільних інтересів, 

виразником яких є держава в особі органів влади й управління, АПВ України є 

стратегічно важливим сектором економіки, головним завданням якого на 

сучасному стані є гарантування стійкого продовольчого самозабезпечення та 

збільшення експорту [290]. 

Враховуючи ці обставини, державне регулювання АПВ має 

здійснюватися системою вертикально й горизонтально субординованих органів, 

що є важливою частиною економічної функції держави. Не применшуючи 

значення інших аспектів реформування управлінських систем (наприклад, 

кадрового), обмежимося розглядом функціонального апарату державного 

регулювання й вимогами до формування його організаційних структур. 

Під функціональним апаратом у даному контексті розуміється 

упорядкований певним чином набір управлінських функцій, цілей і завдань, які 

становлять суть і зміст управлінської  системи. 

Функціональний апарат на всіх рівнях державного регулювання повинний 

бути сформованим і законодавчо закріпленим так, щоб в жодному разі не 

заважати розвитку господарських процесів, якщо вони не суперечать інтересам 

суспільства. 

Сфера державного регулювання націлюється на реалізацію трьох 

укрупнених функціональних груп: 

- організація і сприяння інноваційному розвитку, включаючи й 
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забезпечення відповідної кваліфікації працівників кожної галузі: професійна й 

вища освіта, перепідготовка, НТІ тощо (так звана науково-технічна функція); 

- планово-економічне регулювання темпів і пропорцій розвитку галузі й 

національно-господарських комплексів виключно методами економічного 

впливу: державних субсидій, пільг в оподаткуванні, рекомендацій, особливо - 

допомога в питаннях маркетингу, закупівля певних видів продукції для 

державних і страхових фондів за гарантованими цінами, квотування 

виробництва окремих видів продукції, вжиття в разі необхідності протекційних 

заходів для захисту внутрішнього ринку; 

- державний контроль і нагляд за дотриманням товаровиробниками вимог 

і правил діючого законодавства, що стосуються виробництва у відповідних 

галузях національного господарства, включаючи природокористування, 

природозахист, трудові відносини, відносини товаровиробників із бюджетом, 

дотримання договірної дисципліни, обмеження й скеровування горизонтальної 

й вертикальної інтеграції, контроль за якістю споживчих товарів тощо [7; 41; 

105]. 

Пріоритетними в умовах поступового розгортання ринкових відносин 

стають управлінські дії організаційного, рекомендаційного й частково 

гарантійно забезпечуючого характеру. 

До функціонального апарату державного регулювання аграрним сектором 

економіки, враховуючи його особливості, є потреба віднести й функціональну 

групу сприяння соціальному розвитку сільських поселень. 

Особливе місце в структурі економічної функції держави має підтримка 

та організаційне забезпечення розвитку підприємництва. Підприємництво, як 

економічна діяльність, організована на основі приватної власності й спрямована 

на одержання прибутку, а в умовах визначальної дії ринкових регуляторів 

виробництва є необхідним і найважливішим соціальним спонукальним рушієм 

економічного розвитку [165].  

Розвиток підприємництва може відбуватися спонтанно, без активної 

участі держави. Для цього досить лише усунути прямі адміністративні завади й 



310 

перешкоди на його шляху. Проте цей процес, як показує світовий та 

вітчизняний досвід, є тривалим і дуже болісним для суспільства. Держава 

покликана спрямовувати процес розвитку агробізнесу в цивілізованих формах. 

Отже, особливе місце у ренноваії агропромислового виробництва 

належить розвитку такого складного й багатопланового явища, як бізнес, який 

можна тлумачити як справу, заняття, підприємницьку чи комерційну 

діяльність, що дають прибуток і найчастіше пов'язані з ризиком. До того ж 

діяльність можна називати бізнесом за умов, коли видобувають продукцію в 

сирому вигляді, виробляють або дістають її більше, ніж потрібно для власного 

споживання, а тому вдаються до обміну й продаж її надлишків [236]. 

Економічна наука розробляє категорію «бізнес» із залученням власних 

критеріїв та врахуванням реальної практики ринкових відносин в економіці 

країни [166]. Для вітчизняної науки поняття бізнесу є відносно новим і цим 

можна пояснити нечіткість формулювання його характеристик. Розпливчасте 

тлумачення вихідних позицій призводить до поверхового аналізу його ролі та 

місця в економіці держави, деякого зниження функціонування.  

На відміну від інших видів бізнесу агробізнес охоплює сукупність 

людської діяльності в спектрі різноманітних видів праці, який поєднаний з 

аграрною сферою. У загальному розумінні агробізнес сприймається як процес 

координації та інтеграції діяльності в сфері виробництва, переробки, торгівлі з 

метою запобігання різких коливань у цінах, збуті продукції, наданні послуг й 

одержанні прибутку [2]. 

Агробізнес характеризується низкою особливостей:  

- великою кількістю тих, хто бере участь: від основних аграрних 

виробників до експортерів готової продукції. Це посередники, оптові продавці, 

працівники переробних галузей, організацій, що займаються зберіганням 

продукції, упаковуванням, складуванням, транспортуванням, фінансуванням, 

працівники харчової промисловості та багато інших;  

- розміщенням промислових підприємств, особливо галузей переробки, 

харчової промисловості, агротехсервісного обслуговування неподалік від 
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сировинної бази;  

- великою різноманітністю у розмірах підприємств - від одноосібних або 

однородинних ферм до великих аграрних підприємств, агрохолдингів, 

агропромислових фірм тощо;  

- наявністю традиційної філософії життя, завдяки якій агробізнес 

вважається консервативнішим порівняно з іншими видами діяльності;  

- наявністю тенденції щодо родинного ведення діяльності. Організаційні 

формування агробізнесу створюються переважно в невеликих містах і селищах, 

де переважно проживає сільське населення та де міжособисті відносини 

відіграють істотну роль;  

- переважна більшість видів агробізнесу має сезонний характер і великою 

мірою залежить від природно-кліматичних умов [114; 213]. 

Поняття «агробізнес» вперше було застосоване в 1957 р. у США Дж. X. 

Девісом [55]. Їм же було розкрито і його суть. За Дж. X. Девісом, агробізнес - це 

сума всіх операцій з виробництва й розподілу послуг у галузі постачання 

аграрного виробництва, виробничих операцій на фермах, зберігання, переробки 

та розподілу сільськогосподарської сировини й предметів споживання, 

створених з неї. Слід зазначити, що дане визначення більшою мірою 

характеризує організаційну суть переважно агропромислових об'єднань та 

підприємств, ніж усього агробізнесу в цілому. Отже, термін «агробізнес», який 

використовується в економічній літературі, охоплює майже всю сукупність 

явищ і процесів, що характеризують поняття «агропромислове виробництво». 

Агробізнес це не лише сучасна форма організації аграрного виробництва, а й 

складна соціально-економічна категорія, визначаючи яку не слід обмежуватися 

аналізом лише принципів комплексності тих чи інших динамічних 

властивостей даного процесу, пов'язаних із сучасним, відносно вищим рівнем 

розвитку продуктивних сил та набором інших факторів, що зумовлюють 

розвиток даного виду діяльності. На процес формування агробізнесу великий 

вплив мають виробничі відносини, які визначають характер суспільно-

економічної системи, адже без урахування соціально-економічної сторони 
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справи будь-яке визначення його суті є неповним. 

Оскільки розвиток агробізнесу в Україні перебуває в процесі постійної 

трансформації, його функції, характеристики та форми постійно змінюються. 

Не викликає сумніву, що на даному етапі розвиток агробізнесу потребує 

докорінних соціально-економічних і техніко-організаційних перетворень з 

розширенням контрактних та інтеграційних зв'язків, ефективним державним 

регулюванням для повнішого врахування факторів виробництва й збуту. 

Агробізнес охоплює велику кількість конкретних галузей економіки, 

певним чином пов'язаних із виробництвом і реалізацією продукції. При 

відповідному розміщенні галузі являють послідовний цикл технологічних 

процесів, у яких кінцевий продукт однієї галузі є вихідним предметом або 

засобом виробництва для іншої. Сфери, що надають різноманітні послуги, 

також входять до агробізнесу, оскільки забезпечують умови щодо його 

нормального функціонування. 

З економічної точки зору, найбільш характерним для аналізу вважається 

групування видів діяльності агробізнесу та відповідний розподіл за ознаками, 

прийнятими для розподілу на основні види діяльності та спеціальні [151; 294]. 

До основних видів діяльності можна віднести:  

- агробізнес у сфері виробництва, метою якого є виробництво 

сільськогосподарської продукції й сировини;  

- агробізнес у сфері переробки, метою якого є придбання сировини та 

переробка її до готової продукції;  

- комерційний агробізнес, діяльність якого пов'язана з придбанням 

готової продукції та реалізацією її споживачам. 

До спеціальних видів діяльності можна віднести бізнес у сфері послуг та 

фінансовий бізнес. 

Кожен з основних й спеціальних видів може бути деталізований на 

підвиди, які з вищою точністю характеризують їх значення й роль у загальному 

процесі виробництва, переробки та реалізації. На практиці всі види діяльності 

взаємопов'язані настільки тісно, що подібний поділ на окремі підвиди можна 
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вважати умовним. Вони є частинами цілого, які в процесі взаємодії можуть 

стикатися або повністю поєднуватися, а інколи й виходити за межі агробізнесу 

в інші сфери діяльності економіки. Абсолютної відокремленості не 

відбувається, хоча відносна відокремленість агробізнесу в міру інноваційного 

розвитку стає стійкою. 

Центральною ланкою агробізнесу має бути сільське господарство, 

інтеграція якого ґрунтується на агропромисловому виробництві, а ефективність 

діяльності здійснює значний вплив на кінцеві результати усього бізнесу. 

Бізнес у сфері переробки пов'язаний з галузями легкої й харчової 

промисловості, що здійснюють первинну та вторинну переробку аграрної 

продукції, а також виробляють продукти харчування. До комерційного 

агробізнесу можна віднести оптову й роздрібну торгівлю, громадське 

харчування. 

Бізнес у сфері послуг поєднує такі види діяльності: виробництво 

сільськогосподарських машин й устаткування, технічне й агрохімічне 

обслуговування, забезпечення енергоносіями, комбікормами та добривами, 

наукову сферу, будівельні й ремонтні послуги, будівництво доріг тощо.   

Фінансовий бізнес, як правило, охоплює банківську, інноваційну, 

страхову, рекламну сфери діяльності. 

З точки зору організаційних форм агробізнес може бути малим, середнім 

та великим [297]. 

Малий агробізнес охоплює галузі, у яких немає фондо-, науко- і 

енергомісткого технологічного процесу, а успіх вирішальною мірою залежить 

від високоспеціальної та індивідуальної праці, збереження зональних 

особливостей та традицій і досягнення високих кінцевих результатів, не 

пов'язаних із зростанням кількості працюючих. Його характеристики є такими: 

незалежне управління, приватний капітал, локальна сфера діяльності, порівняно 

невеликий обсяг діяльності. Типовими представниками малого бізнесу є 

фермерські господарства.  

З формуванням ринкових відносин інтерес до малого бізнесу помітно 
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зріс. Причин такого збільшення декілька. По-перше, розвиток науки зумовив 

зміни в техніці, намітилися тенденції до її зменшення. По-друге, розвиток 

комп’ютерних технологій та сучасні інфрасистеми істотно змінили можливості 

індивідуальної праці, а досвід господарювання фермерів у інших країнах 

свідчить про стійкість та життєвість індивідуальних й сімейних ферм. Аналіз 

змістовних сторін праці сучасного фермера свідчить про переваги над чисто 

агрозоотехнічною діяльністю функцій управління, маркетингу, ведення бізнесу, 

що в поєднані з феноменом підприємливості дає змогу одержувати високі 

результати господарювання [348]. 

Малий бізнес надає ринковій економіці потрібної гнучкості, робить 

істотний внесок у формування конкурентного середовища, надає додаткові 

робочі місця, пом'якшуючи тим самим соціальну напруженість. 

Середній агробізнес охоплює ті галузі, у яких є відпрацьовані технології, 

що ґрунтуються на дрібногруповій формі організації праці, тобто 

технологічний ланцюг замикається при наявності 10-15 працюючих. При цьому 

ключовою ланкою є поєднання людей, що мають різну кваліфікацію або 

професію, за принципом синергізму (взаємного доповнення). Типовими 

представниками середнього агробізнесу можна вважати малі підприємства 

різних форм власності. 

Мале підприємство вважається юридичною особою, яка має відокремлену 

частку власності та самостійний баланс, може здійснювати декілька видів 

діяльності, має більш сприятливі умови оподаткування, кредитування тощо. 

Малі підприємства можуть функціонувати як самостійно, так і входити до 

складу великих підприємств [147]. 

Великий агробізнес характерний для аграрних підприємств різних форм 

власності та їх об’єднань, що здійснюють аграрне виробництво на промисловій 

основі, на засадах акціонування, паювання, лізингу, за умови, що він не може 

бути зменшений у розмірах у зв'язку із замкнутим технологічним процесом, що 

ґрунтується на цеховому поділі праці, наявністю власного допоміжного та 

обслуговуючого виробництва. Критерієм переваги даного виду має бути 
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національно-господарський результат, висока ефективність виробництва, 

раціональна та ефективна структура управління. 

Наведений поділ на організаційні форми можна вважати умовним. Як 

свідчить досвід, розвиток та функціонування агробізнесу є неможливим без 

тісного поєднання дрібних, середніх та великих форм господарювання. 

Пропорції та стосунки між ними мають складатися в процесі вільної реалізації 

економічних інтересі суб'єктів, що ведуть господарство, колективів, сільських 

територій та держави. Дані пропорції мають бути гнучкими залежно від 

конкретних умов та не повинні встановлюватися зверху, а бути спрямовані па 

ефективне функціонування агробізнесу в цілому [31]. 

При розробці стратегії розвитку агробізнесу в Україні потрібно 

враховувати досвід розвинутих країн, проте не слід забувати, що сліпе 

копіювання не принесе бажаного успіху без урахування особливостей розвитку 

вітчизняного АПВ, регіональних особливостей, традицій - передусім психології 

працюючих. На відміну від наших умов, наприклад, агробізнес у США 

розвивався протягом тривалого часу в умовах ринкової економіки, яка в нас 

сформувалася лише нещодавно. Даною обставиною й викликана потреба 

розробки та реалізації концепції розвитку агробізнесу, що дасть змогу вирішити 

комплекс першочергових завдань, пожвавить економічну діяльність та 

сприятиме розвитку аграрного виробництва. 

Слід зазначити, що даним процесам має передувати здійснення 

організаційних, економічних, правових та інших заходів. Зокрема має дістати 

розвитку агромаркетинг - методологія розробки й прийняття управлінських 

рішень на підставі вивчення аграрного ринку та виявлення потреб споживачів 

[290]. Повинні набути ширшого використання організаційно-господарські 

форми інтегративного типу - консорціуми, інтегровані об'єднання (кластери, 

стратегічні альянси), об'єднання підприємців, організацій і громадян, соціальні 

асоціації, концерни, кооперативи. Підприємництву можуть сприяти холдинги та 

інші форми виробничо-господарської й фінансової інтеграції, а також розвиток 

системи інфраструктурних організацій (інспекцій, бірж, центрів комерційної 
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інформації, страхових, аудиторських, брокерських компаній, спеціалізованих 

комерційних банків, торгових будинків, торгово-посередницьких фірм, 

аукціонів, ярмарків, включаючи управлінську інфраструктуру, функціями якої 

має бути підготовка кадрів, проведення маркетингових досліджень, 

консультацій з питань сучасного менеджменту тощо) [276]. 

Актуальним є розвиток сфери послуг: банківської справи, страхування, 

транспортного обслуговування, післяпродажного обслуговування покупців, 

реклами, надання кредиту тощо. 

Для залучення ресурсів великих підприємств з метою розвитку малого 

бізнесу заслуговує на увагу франчайзинг - система співробітництва великих та 

малих підприємств, що дістали широке поширення у торгівлі й сфері послуг 

[163]. Заслуговує на увагу надання допомоги підприємцям - початківцям із 

питань фінансування, збуту продукції, оволодіння навичками комерційної 

діяльності. У багатьох країнах створено бізнес-інкубатори, у ролі яких 

виступають некомерційні організації, іноді виші навчальні заклади.  

Особливо велике значення має державне сприяння й регулювання 

розвитку бізнесу в галузях агропромислового виробництва. Тут необхідні 

особлива обережність й виваженість у прийнятті рішень та їх реалізації. Адже 

АПВ є життєво важливою сферою економіки, діяльність якої не можна 

тимчасово пригальмувати чи зупинити на період організаційної (соціальної, 

технологічної чи якоїсь іншої) реконструкції, бо виробництво продовольства не 

відкладається на потім. Ця обставина вимагає від держави створення 

пріоритетів для реформування АПВ, сприяючи появі різних сучасних 

організаційно-господарських форм, які б діяли на основі інтеграційної взаємодії 

[341]. Отже, економічна функція держави доповнюється пошуком та 

апробацією форм бізнесу, які б найбільше відповідали умовам і потребам 

конкретного регіону, заходами заохочення розвитку інфраструктури ринків 

агропромислової продукції, а також обґрунтуванням й сприянням (аж до 

організаційно-методичного забезпечення) утворенню об’єднань й асоціацій 

товаровиробників, які полегшили б і прискорили реновацію АПВ (рис. 4.7). 
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Рис.4.7. Концептуальний механізм державної підтримки реновації тваринництва 

СКЛАДОВІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РЕНОВАЦІЇ ТВАРИННИЦТВА 

Ознаки 

Джерела фінансування: 

державний та місцеві бюджети 

Вплив на 

діяльність 

Об’єкти впливу (тва-

ринницькі підприємства) 

Функції та методи Елементи та функціональні засади 

 
Терміни 

реалізації 

Вимоги до ресурсів 

(обмеження) 

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. 

Заохочення: 
фінансування з 

бюджету, цінова 

підтримка, 

пільгове 

кредитування та 

оподаткування, 

страхування 

ризиків.  

Контроль за 

дотриманням 

законодавства: 

антимонопольні 

процедури, 

стандарти і 

сертифікація. 

Регулююча, 

стимулююча, 

нормативна, 

контрольна, 

наглядова, 

розподільча, 

облікова. 

Напрями: 
 створення пріоритетних умов проведення модернізації існуючих 

потужностей тваринництва;  

 доступність банківських кредитів; 

 часткове відшкодування вартості будівництва і реконструкції 

тваринницьких та птахівничих ферм, доїльних залів;  

 страхування ризи 

 ків; 

 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 формуван-

ня 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 

Інструменти: 
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, біологічно-

обгрунтована годівля, 

стимулювання приросту 

поголів’я. 

Інвестування, 

кредитування, 

прогнозування, 

страхування, 

оподаткування, 

фінансування, 

планування. 

 

Форми, прин-

ципи, об’єкти і 

суб’єкти, 

нормативно-

правове за без-

печення, інсти-

туційні засади, 

перегулювання. 

Підтримка: фінансово-

інвестиційна, техніко-

технологічна та 

матеріальна. 

Стимулювання: 

інноваційне, податкове.  

Регулювання: екологічне, 

зовнішньоекономічне. 

 

Результати: інвестиційно-інноваційний, 

соціальний, споживчий (продовольча безпека), 

фіскальний (наповнення бюджету), екологічний. 
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Дієвість економічної функції держави великою мірою визначається 

системним характером її організаційного оформлення, а це, у свою чергу, 

передбачає раціональне поєднання галузевого й територіального підходів. 

Територіальний аспект особливо важливий для агропромислового виробництва 

з огляду на його територіальну прив'язку й зумовленість кінцевих результатів 

схоластичною залежністю від природно-кліматичного фактору, а також тим, що 

товаровиробники галузей АПВ найтісніше пов'язані з місцевими ринками [18]. 

Саме тому державна політика щодо розвитку аграрного сектору 

економіки набагато тісніше, порівняно з іншими її секторами, переплітається та 

ув'язується з проблемами регіонального розвитку. Очевидно, у цьому разі 

держава повинна передавати на регіональні рівні максимальну частину 

прерогатив щодо здійснення своєї економічної функції. Адже державницький 

характер мають не лише парламент та уряд країни, але й кожен орган 

регіональної влади з його двоєдиним призначенням: здійснюючи територіальне 

самоврядування - виходити із загальнодержавних інтересів, а реалізуючи 

загальнодержавні  рішення, - забезпечувати пріоритети регіонального розвитку. 

Визначаючи регіональний розвиток як елемент соціально-економічного 

розвитку в державному (загальнонаціональному) масштабі, ми враховуємо, що 

проінтегрована по території сукупність завдань, цілей і проблем, які постають у 

розвитку кожного окремого регіону, не рівнозначна завданням, цілям й 

проблемам зміцнення держави як цілісності. Це виходить із неідентичності 

інтересів держави щодо розвитку кожного окремого регіону як свого елемента з 

інтересами самого регіону, які рухають його саморозвиток. 

Держава як система, особливо в критичний період свого існування з його 

невизначеністю й наростанням кризових явищ, потребує раціонального 

поєднання вертикально інтегруючих (об'єднуючих) із територіально 

відособленими (регіональними) управлінськими підсистемами. Саме таке 

поєднання може гарантувати необхідну міцність, стабільність, економічність та 

ефективність роботи її організаційної структури, особливо реалізації 

економічної функції стосовно галузей АПВ. Найпростіше, а отже, і найбільш 
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надійне створення такої структури можливе при одночасному входженні 

єдиних органів як у вертикальні (централізовані), так й у горизонтальні 

(регіональні, децентралізовані) підсистеми державного управління [200]. 

У такому поєднанні державно централізованих і регіонально 

відособлених елементів є певна суперечність як наслідок зазначеного раніше 

неповного збігу (неідентичності) інтересів по вертикалі ієрархії економічної 

функції держави. Ця суперечність розв'язується спільною головною метою 

діяльності організаційних структур, створених для реалізації економічної 

функції. Головна мета ранжирує пріоритети загальнодержавного 

(національного) розвитку відповідно по національному господарству, по 

окремих його секторах, комплексах і галузях (по горизонталі) та по регіонах (по 

вертикалі), не протиставляючи, а лише системно упорядковуючи їх у своєму 

силовому полі (рис. 4.8).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.8. Схема системного підходу формування механізму державного 

регулювання реновації діяльності підприємств  тваринництва
*
 

*Власні дослідження автора 

Адаптація законодавства до 

світових стандартів виробництва 

продукції тваринництва 

Система інституцій по регулюванню 

інноваційних форм господарювання 

(кластери) 

Діалового-консультативна робота з 
виробниками продукції 

тваринництва 

Впровадження інноваційних освітніх 

програм та науково-технічних робіт у 

галузі тваринництва 

Адміністративно-правові 

методи 

Організаційно-

інформаційні методи 

Інструментарій комплексного підходу 

 

Фінансово-економічні 

методи 

М’ясний напрям виробництва 

Бюджетна підтримка НТР у галузі 

тваринництва 

Компенсація вартості придбання 

високопродуктивного поголів’я корів 

Молочний напрям виробництва 

Адаптація ОСГ 

Компенсація облаштування та податкові 
пільги для новоствореного ФГ 

Пріоритети у бюджетній підтримці членам 
кооперативів 

 

Пільговий режим 
кредитування 

Інструментацій поляризованого підходу 

Соціально-екологічні 

методи 

Запровадження системи 
перенавчання селян для 

підвищення здатності до 

підприємництва 

Контроль за дотриманням екологічних 
нормативів при виробництві продукції 

тваринництва  

Спеціальний режим 

оподаткування ПДВ 
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Для державного регулювання АПВ в умовах дії ринкових регуляторів 

головну мету, яка зумовлює як конкретний набір функцій, так і розподіл між 

ієрархічними рівнями відповідальності, обов’язків і прав у межах кожної 

функції, можна визначити як створення оптимальних умов для збалансованого 

розвитку агропромислового виробництва, темпи, пропорції та якісні 

характеристики якого задані динамікою суспільних потреб та екологічними 

імперативами [252; 255]. 

Загалом горизонтальна структура функціональної апарату для всіх рівнів 

державного регулювання виходить із заздалегідь обґрунтованої потреби 

виконання укрупнених груп функцій. Проте на регіональних рівнях їх зміст і 

склад конкретизується залежно від природних і соціально-економічних 

факторів кожної області й району. Зокрема, до групи планово-економічного 

регулювання входять функції щодо продовольчого самозабезпечення території 

й сприяння комплексному розвитку аграрного сектору економіки регіону. 

Головна відмінність регіонів, яка визначає їх місце й рівень автономності 

в системі економічної функції держави, відображається через вертикальну 

структуру функціонального апарату [279]. У межах науково-технічної функції 

за Урядом та Міністерством аграрної політики й продовольства як центральним 

органом державного регулювання АПВ України доцільно закріпити  

вироблення й реалізацію державної політики в різних аспектах інноваційного 

розвитку, відповідальність за розвиток фундаментальних досліджень, 

досягнення світових рівнів у прикладних дослідженнях, методологічне 

забезпечення впровадження наукових результатів у практику, міжнародні 

зв'язки в науково-технічній сфері, координацію та організаційно-методичне 

сприяння діяльності регіональних науково-дослідницьких центрів. 

Науково-технічна функція регіонів першого, вищого рівня (області) 

орієнтується на організаційно-методичне забезпечення наукових досліджень 

конкретного прикладного характеру та впровадження їх у виробництво [295]. 

Йдеться про науково-дослідницьку роботові стосовно зональних особливостей 

агропромислового виробництва, селекцію, наукове та виробниче випробування 
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нових сортів сільськогосподарських рослин і порід худоби і птиці, організацію 

розмноження їх високих репродукцій тощо (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Інструментарій фінансово-кредитного забезпечення підприємств  

тваринництва
*
 

 

Податкові 

важелі 

 Спрощена система оподаткування (ФСП) 

 Загальна система оподаткування 

 Спеціальний режим оподаткування ПДВ 

 Відстрочення податкових платежів 

 Звільнення від сплати податків 

Бюджетні 

важелі 

 Фінансування капітальних вкладень 

 Компенсація процентних ставок 

 Відшкодування страхового платежу  

 Дотація програм селекції 

 Порядок виплат ПДВ за продане молоко, м’ясо 

Кредитні 

важелі 

 Іпотечне кредитування 

 Короткострокові (поточні) кредити 

 Інвестиційне кредитування 

 Кредитна кооперація 

 Лізинг 

Страхові 

важелі 

 Страхування майна 

 Страхування тварин  

 Страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою 
 

*Доповнено автором на основі джерела [16] 

Для регіонів іншого, нижчого рангу (сільські райони) державна 

відповідальність в основному зводиться до практичного освоєння досягнень 

інноваційного розвитку товаровиробниками всіх форм власності її типів 

господарювання (через розподіл коштів, виділення державою інвестицій на 

стимулювання, інформаційне й методичне забезпечення, підтримку діяльності 

інноваційних центрів та центрів ноу-хау тощо) [302]. 

Аналогічно диференціюється по ієрархії державного регулювання 

функція планово-економічного регулювання, що реалізується через підойми 

економічного механізму. Уряд повинен добиватися бажаних темпів, 

міжгалузевих і внутрішньогалузевих (між окремими продуктовими 

підкомплексами), а також міжтериторіальних пропорцій розвитку 

агропромислового виробництва, діючи виключно економічними й 

рекомендаційними методами, включаючи бюджетне, податкове, цінове, 
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фінансово-кредитне регулювання, дотації, сприяючи зовнішньоекономічним 

зв'язкам, розвитку бізнесу та вдаючись до протекціоністських заходів щодо 

виробництва конкретної  продукції в конкретних регіонах. 

Регіональні органи в межах цієї функції виконують рішення уряду та 

Мінагрополітики як основного розробника агроекономічної політики в системі 

галузей АПВ. Особливість цієї частини їх роботи полягає в наповненні 

конкретним змістом і пошуку методів, способів і засобів реалізації державних 

рішень виходячи з конкретних умов регіону [177]. З іншого боку, вони 

ініціюють і безпосередньо повинні розробляти рішення регіональних 

представницьких органів і свої власні в межах своєї компетенції й наданих 

повноважень та забезпечують їх реалізацію. Ці рішення виходять із комплексу 

інтересів регіонального розвитку й реалізуються також методами економічного 

та організаційно-рекомендаційного впливу на товаровиробників. 

Щодо контрольно-інспекційної групи функцій, то розподіл 

відповідальності та обов'язків і прав між центром і регіонами зумовлюється 

загальнодержавним характером законотворчості (у тому числі й щодо 

регулювання виробництва та економічних процесів) і нормотворчими правами 

регіонів, які визначають їх місце в системі економічної функції держави. 

Найважливішою умовою забезпечення несуперечливого характеру 

діяльності регіональних органів у здійсненні функцій державного регулювання 

аграрним сектором економіки є чітке й однозначне розмежування законодавчим 

актом конституційної сили владних прерогатив між загальнодержавним 

(парламент і уряд) і регіональними рівнями державної влади та 

управління[308]. 

Логіка раціонального поєднання територіального й галузевого аспектів у 

державному регулюванні АПВ передбачає діяльність єдиної вертикалі системи 

органів із подвійною субординацією їх на регіональних рівнях. При цьому 

досягається організаційно-методична єдність регулювання, узгодженість 

управлінського впливу і його спрямованість загальнодержавним законотворчим 

процесом через вертикальне підпорядкування й входження регіональних 
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органів у відповідно субординовану систему галузевого управління. Крім того, 

забезпечується комплексність, дієвість, ініціативність і самодостатність 

розвитку регіонального агропромислового виробництва (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 

Регуляторні дії держави щодо адаптації дрібних товаровиробників до 

європейських стандартів виробництва продукції тваринництва
*
 

Ме-

тод 
Напрям  Дії держави Результат 

А
д

м
ін

іс
тр

ат
и

в
н

о
-

п
р
ав

о
в
і 

Ідентифікація ОСГ як 

суб’єктів 

підприємництва 

Зміни до: 

ЗУ «Про ОСГ»; 

ЗУ «Про фермерське господарство 

Виведення 

діяльності ОСГ з 

тіні 

Трансформація у 

фермерське 

господарство 

Створення «єдиного вікна» 

реєстрації 

Спрощення 

процедури 

трансформації 

О
р
га

н
із

ац
ій

н
о

-

ін
ф

о
р
м

ац
ій

н
і 

Розвиток логістики 

(молочні цехи, забійні 

пункти) 

Створити мотиваційне поле для 

залучення інвесторів 

Забезпечення ОСГ 

послугами 

Інформаційно-

просвітницький 

характер 

Проведення ділового-

консультативних зборів, тренінгів, 

семінарів із залученням власників 

прогресивних господарств 

Підвищення рівня 

обізнаності та 

подолання страху 

до змін 

Ф
ін

ан
со

в
о
-е

к
о
н

о
м

іч
н

і 

Підвищення якості 

продукції 

Дотацію за утримання та 

збереження молодняка ВРХ 

замінити на програму компенсації 

вартості побудованих молочних 

цехів та забійних пунктів 

Переорієнтація 

державної 

підтримки з 

кількісних на якісні 

показники 

Збільшення напрямів 

підтримки 

фермерського 

господарства та 

кооперативів 

Виділення бюджетних коштів на 

підтримку СОК та збільшення 

видатків на кредитування 

фермерських господарств 

Компенсація витрат 

у перехідний період 

розвитку СОК та 

фермерського 

господарства 

С
о
ц

іа
л
ьн

о
-е

к
о
л
о
гі

ч
н

і Персоніфікація 

зайнятості 

Введення обов’язкового чи 

добровільного пенсійного внеску 

Збільшення розміру 

пенсійних виплат 

Розвиток сільських 

територій 

Запровадження системи 

перенавчання селян для підвищення 

здатності до підприємництва на селі 

Початок власної  

справи 

Зниження 

бактеріологічного 

забруднення молока та 

м’яса 

Суттєва градація ціни за якісними 

показниками 

Підвищення 

зацікавленості у 

виробництві якісної 

продукції 
 

*Власні дослідження автора 

Існуюча практика вилучення функцій регіонального самоврядування із 

загальної системи державного регулювання, зокрема в галузях АПВ, їх 
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організаційне роз'єднання шляхом створення відповідних автономних систем 

істотно утруднює формування й реалізацію економічної функції, а отже, і 

об'єктивно призводить до зниження загального потенціалу всього суспільного 

розвитку української держави. 

Державне регулювання аграрного ринку - результат політичних процесів, 

і воно часто не підтримується економічною наукою. Переговори в рамках 

Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) намагаються скоротити в 

розвинених країнах втручання держави в аграрні ринки саме через 

неефективність і бюджетні витрати такого втручання. 

Закордонний досвід свідчить, що держава не має сильного впливу на 

аграрні ринки. Наприклад, Міністерство сільського господарства США (USDА) 

контролює ціни в незначному ступені. Фактично в нашій країні 

адміністративний контроль багато сильніше. 

У Сполучених Штатах Америки відбувається відносно плавне 

координування багатьох видів діяльності в американському продовольчому 

комплексі. Воно здійснюється без централізованого регулювання з боку 

держави [131].  

Причина такого правильного ходу справ лежить не стільки в плануванні у 

великих фірмах агробізнесу або кваліфікації їх менеджерів, скільки в загальній 

конкурентній ринковій атмосфері, що оточує менеджерів багатьох тисяч ферм і 

підприємств у продовольчому ланцюжку й приводить їх у відповідність один з 

одним. Особливо важливі вільні й гнучкі ціни в продовольчому комплексі. 

Американський продовольчий комплекс динамічний, для нього типові постійно 

змінні технології й запити споживачів. Гнучке ціноутворення - основна 

причина розвитку в зниженні собівартості, правильній спеціалізації, 

оптимальній системі зберігання й транспортування, оптимальній кількості 

кінцевої продукції, оптимальній переробці. 

Більшу частину історії Сполучених Штатів аграрне виробництво 

розвивалося без якого-небудь регулювання цін урядом. Уряд почав регулювати 

ціни, коли виникло велике надвиробництво продукції, а не її дефіцит. Цінове 
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регулювання почалося (Актом по сільськогосподарському регулюванню 1933 

р.) після десятилітнього зниження фермерських цін через швидке впровадження 

засобів механізації [154]. 

До 1933 р. держава проводила наступні основні програми впливу на 

аграрне виробництво:  

1. Закони про продаж суспільних земель у приватну власність (1796, 1804, 

1819, 1862 р.). Ці закони усе більше віддавали перевагу дрібним фермерам і 

досягли кульмінації в Homestead Act, що був прийнятий в 1862 р. і передав 

землю тим, хто її обробляв. 

2. Підтримка досліджень, навчання й поширення знань (наприклад, Акт 

Моррила від 1862 р., що встановив систему надання землі університетам), 

збільшувала доступність технічної інформації для тих фермерів, які бажали її 

приймати. 

3. Контроль й інспектування хвороб сільськогосподарських рослин і 

тварин. 

4. Забезпечення соціальної інфраструктури, включаючи залізні й шосейні 

дороги, водні проекти, а пізніше й сільську електрифікацію. 

5. Забезпечення ринкової інформації [131]. 

Політика підтримки й стабілізації цін у США відрізняється від існуючої 

системи ціноутворення в Україні по декількох напрямках, включаючи наступні 

п'ять [154]: 

1. У США немає «стелі» роздрібних цін на продовольство. Навіть на 

соціально-значимі продукти. Продовольча допомога бідним реалізується 

шляхом продовольчої карткової програми, частково здійснюваної USDA. 

Держава забезпечує продовольчими картками тільки людей з доходом нижче 

певного рівня. Вимога перевірки доходу збільшує цільову ефективність 

продовольчої карткової програми й тим самим знижує бюджетні витрати на неї. 

Цільова ефективність - відсоток програмних засобів, що отримують бідні. 

У США контроль роздрібних цін на продовольство був розповсюджений 

у роки перших і другий світових війн і супроводжувався талонним 
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раціонуванням. Без раціонування контроль за роздрібними цінами на м'ясо 

існував короткий час у 1970-і рр., у період в'єтнамської війни, коли уряд 

втратив контроль над бюджетом і грошовим забезпеченням. Політично 

популярним було тимчасово контролювати роздрібні ціни. 

Однак цінові «стелі» скоротили пропозицію м'яса. Навіть невеликий 

відсоток падіння пропозиції викликав черги, зниження якості, корупцію, 

роздратування населення й взагалі несприятливу соціальну атмосферу. В 1970-і 

рр. контроль над роздрібними цінами на м'ясо тривав тільки 90 днів. Контроль 

за бензином й іншими товарами (там, де населення боялося, що ріст цін 

викликаний владою монополій) тривав трохи довше. 

Це показує, що споживчий крах, може бути створений у ринковій 

економіці за короткий час шляхом цінового контролю. І це незважаючи на 

сучасні технології, розвинену інфраструктуру в США й т.д. 

2. У приватному продовольчому комплексі неприпустиме існування 

постійного перевищення попиту над пропозиціями або навпаки. Цінове 

регулювання USDA встановлюється без «стель» (максимумів). Уряд впливає на 

ціни убік їх зниження тільки вивільненням урядових запасів (якщо вони є) для 

збільшення пропозиції. У результаті немає постійної ситуації перевищення 

попиту, що створюється ціновими «стелями», установлюваними нормативними 

актами. Нижні межі фермерських цін також підтримуються непрямими 

методами. Уряд бере на себе викуп надлишків пропонованої продукції, які б у 

противному випадку утворилися при інших методах гарантування нижніх меж 

цін. 

Є сільськогосподарські продукти, ціни на які підтримуються поточним 

законодавством. У цей час велика кількість важливих товарів не є об'єктом 

урядового цінового регулювання. Не регулюються ціни на картоплю, більшість 

видів фруктів й овочів, на м'ясо й інші продукти тваринництва (за винятком 

внутрішніх тарифів). Молоко - важливе виключення. Ціни на нього 

регулюються з політичних, а не економічних причин [156]. 

3. Більшість американських товарних програм (особливо по контролю 
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виробництва) обмежують доступність фермерських продуктів для середніх 

американських покупців і підвищують їх ціни. Це монопольний ефект, що 

досягається в послідовно конкурентній економіці тільки силою держави, що діє 

в інтересах фермерів. 

4. Регіональна цінова диференціація. У США ціни звичайно однакові у 

всіх регіонах країни, за винятком різниці в транспортних витратах. У ринковій 

економіці, якщо немає монополії, на той самий продукт не можуть існувати 

різні ціни, тому що перекуповування усуває різницю. В Україні диференціальну 

ренту отримують перекупники. У США диференціальна рента дістається 

приватному землевласникові через різного роду орендні договори, якщо земля 

не належить самому фермерові. Частина землевласницької ренти йде державі 

через прибуткові, майновий податки, податок на спадщину. Ми вважаємо, що 

принцип єдиної ціни повинен бути затверджений й в Україні. 

5. У порівнянні з Україною ціни в США в остаточному підсумку більш 

диференційовані залежно від сезону, якості, умов поставки продукту, які 

визначаються контрактом. Можна сказати, що ціни диференційовані залежно 

від факторів, що мають значення для кінцевого споживача й посередника. Ціни 

не диференційовані географічно, оскільки американським споживачам 

однаково, звідки надходить продовольство. Таке очищення ціни в кожному 

конкретному контракті веде до сприятливих і добровільних угод, вигідних для 

обох сторін. 

Американські програми підтримки фермерських цін беруть початок з 

того періоду, коли ці ціни й доход падали через загальне надвиробництво, що 

слідувало за тривалим періодом росту продуктивності, який закінчився 

великою депресією 1930-х рр. Ефект сучасної політики складний і варіює 

залежно від товару, але в цілому ціни, які платить покупець, вище в результаті 

державного втручання. Однак в останні десятиліття в законодавстві складається 

тенденція до зниження рівнів підтримки, а ціни підтримуються методами, що 

дозволяють зробити більш конкурентоспроможним експорт США на світових 

ринках і зменшити витрати споживача [271]. Можна очікувати, що ця тенденція 
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збережеться, тому що політична сила фермерів і людей, що виросли на фермах, 

слабшає. Фермери зараз нараховують менш 3 % усього населення США. 

Є три принципові підходи до програм підтримки цін з погляду аналізу 

попиту та пропозиції [131]. 

І. Перший підхід піднімає фермерські ціни шляхом обмеження пропозиції 

фермерської продукції й підвищення ціни для споживачів.  

Сільськогосподарські ринки настільки конкурентні, що ферми не можуть 

діяти монополістично без допомоги держави. Уряд США звичайно не може 

змусити індивідуальних фермерів обмежити виробництво, він просить ферми 

обмежити виробництво, надаючи їм в обмін можливість брати участь в інших 

програмах. 

ІІ. При другому підході уряд підвищує фермерські ціни, купуючи ту 

кількість продукції, що, будучи проданою, могла б понизити ринкову ціну. 

Можливий й інший варіант, коли уряд позичає фермерів грошима по 

«позиковій ставці» на одиницю продукції. «Позикова ставка» - це гарантована 

нижня межа ціни. Фермер отримує гроші, а уряд отримує врожай як заставу під 

позику на той випадок, якщо пізніше ринкова ціна виявиться нижче позикової 

ставки. Установа, що купує аграрну продукцію для уряду,- товарна кредитна 

корпорація (ССС), «покупець останньої надії». На відміну від України уряд 

США вважає, що це погано, коли він купує аграрну продукцію, і добре, коли в 

державні запаси невеликі. 

ІІІ. Третій підхід (названий планом Бенсона-Бреннона у 50-60-і рр.) 

відноситься до існуючих сьогодні цільової ціни й дефіцитної платіжної схеми, 

які використовуються в зернових програмах у комбінації з першим і другим 

підходами. У цьому підході фермерові надається інша гарантована ціна, що 

зветься цільовою ціною. Продукція, вироблена за цією ціною, продається на 

ринку, а уряд покриває різницю між більш низькою ринковою ціною (тією, що 

платить споживач) й більш високою цільовою ціною (тією, що одержує 

фермер) (рис. 4.9). 

Середній споживач страждає від державного втручання й у першому, й в 
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другому підходах внаслідок як росту цін, так і скорочення виробництва. Однак 

у результаті другого підходу у власності уряду виявляються надлишкові запаси, 

які можуть бути реалізовані за низькими цінами на користь деяких груп 

споживачів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.9. Засоби стимулювання реновації діяльності підприємств 

тваринництва з урахуванням світового досвіду
*
 

*Власні дослідження автора 

Сюди входять американські школярі й деякі закордонні покупці. Ці 

державні надлишки служать джерелом субсидій пшениці, продаваній іншим 

країнам в рамках програм збільшення експорту. Третій підхід працює на 

середнього споживача. Якщо цей підхід не супроводжується обмеженням 

виробництва, то в результаті споживча ціна виявляється нижче ціни рівноваги, 

яка б склалася без якої-небудь державної програми. Третій підхід, особливо 
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якщо він не пов'язаний з обмеженням виробництва, також найбільш дешевий 

для державного бюджету. Перший підхід - обмеження виробництва - пов'язаний 

з найменшими витратами бюджетних коштів, однак обмеження виробництва 

створює інші небюджетні витрати й моменти неефективності [282]. 

Зовні третій підхід найбільш схожий на вітчизняну схему субсидій. Однак 

це лише зовнішня подібність. Вирішальне розходження полягає у тому, що 

американська роздрібна ціна гнучка. У силу цього кількість пропонованої по 

гарантованій фермерській ціні продукції завжди дорівнює тому, що потрібно 

споживачам. З іншого боку, якщо роздрібна ціна фіксована, виникає 

надлишковий попит і недостачі [154]. 

Важко інтерпретувати функцію пропозиції в Україні, використовуючи 

звичайний мікроекономічний аналіз [291]. Зберігаються багато елементів 

адміністративного втручання, що визначають спеціалізацію й розміщення 

виробництва. Промислові засоби виробництва (добрива, техніка й т.д.) 

розподіляються нераціонально, через нерозвинений ринок. Це набагато 

збільшує витрати виробництва, обмежує реакцію виробників на зміну цін [259]. 

Економісти аналізують зміни на ринках, розглядаючи фактори, що 

впливають на пропозицію, окремо від факторів, що впливають на попит.  

Ціни, які одержують фермери, падають (особливо щодо цін на засоби 

виробництва, використовувані на фермах) по трьох причинах.  

Перша - із часом створення й поширення інноваційних технологій на селі 

дуже збільшує пропозицію. В даному випадку, «пропозиція» - термін, що 

означає кількість продукції, добровільно надаваної на продаж по даних 

гіпотетичних цінах.  

Друга причина - еластичність цін від попиту на більшість продовольчих 

товарів низька.  

Третя причина - згодом попит росте набагато повільніше, ніж пропозиція, 

тому що американці витрачають прогресивно меншу частину своїх доходів на 

харчування (закон Енгеля). 

Інакше кажучи, закон Енгеля означає, що попит на продовольство 
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нееластичний від доходу. Статистичний аналіз показує, що в цей час у США 

еластичність фермерської продовольчої продукції в цілому становить близько 

0,2.  Це означає, що споживання фермерської продовольчої продукції середнім 

споживачем зростає тільки на 2% при рості його доходу на 10%. Загальна 

еластичність від доходу продовольчих товарів, що купують споживачі в 

роздрібній торгівлі, становить 0,6-0,7. Люди з більш високими доходами більше 

віддають перевагу переробленій й упакованій продукції, ніж люди з низькими 

доходами. 

Оскільки фермерські доходи тісно пов'язані з фермерськими цінами, то 

фермерське лобі доводить, що, виходячи зі «справедливості», уряд повинен 

підтримувати фермерські ціни на деякому мінімальному рівні. Однак 

фермерські доходи й фермерські ціни не завжди змінюються в одному 

напрямку. У довгостроковому плані справедливість не є необхідним 

виправданням державної підтримки цін. Втручання є обтяжливим для 

державного бюджету  й спричиняє небюджетні витрати у вигляді виснаження 

ресурсів. 

Однак є причина, по якій уряд повинен сприяти стабілізації цін на рівні 

довгострокових рівноважних, а не підтримувати їх нижче цін довгострокової 

природної рівноваги. Це причина продуктивності, заснована на тому факті, що 

ціни, одержувані фермерами, звичайно більше змінні від року до року, ніж 

ціни, одержувані у інших сферах. Це створює ризик і веде до поганого 

розподілу ресурсів і більш високих витрат, ніж це можливо у випадку урядової 

допомоги. Від високих витрат страждають і виробники, і споживачі. 

Від року до року пропозиція багатьох сільськогосподарських товарів 

змінюється залежно від складної погоди. Ціна росте, наприклад, у випадку 

посухи. Вона значно змінюється не тільки через пропозицію, але й тому, що 

попит на більшість продовольчих товарів нееластичний від ціни. Це означає, 

що навіть для малих збільшень споживання потрібні більші падіння ціни. 

Статистичні параметри кривої агрегованого попиту на продовольство 

найвищою мірою нееластичні від ціни (від -0,17 до -0,32). Інакше кажучи, 
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продовольче споживання зростає тільки на 1,7-3,2%, коли ціна на 

продовольство падає на 10% [349]. 

Державне регулювання сільськогосподарських цін - тільки один з 

напрямків вирішення проблеми. Інший напрямок полягає в тому, щоб фахівці 

досліджували ринки й надавали інформацію, що містить точні прогнози про 

зміни, які фермери й аграрні підприємства могли б використати для 

планування. Один із чотирьох підрозділів Служби економічних досліджень 

(Дослідницька служба Міністерства сільського господарства США) спрямовує  

більшу частину своїх ресурсів на роботу такого роду. На практиці економіст-

аналітик знає специфіку попиту та пропозиції кожного рослинницького й 

тваринницького продукту, особливо оцінки цінової еластичності [131]. 

Перехресна цінова еластичність відносно попиту означає те, що попит на 

товар змінюється разом із ціною або доступністю для споживачів інших 

товарів, особливо замінників. Попит на свинину, наприклад, залежить не тільки 

від ціни на неї, але й від ціни на м'ясо птиці, а можливо, навіть і від цін на 

непродовольчі товари [251]. 

Також важлива й перехресна цінова еластичність пропозиції. Наприклад, 

комерційна пропозиція ячменя, що фермери продають виробникам комбікорму, 

залежить від ціни, одержуваною фермою за вироблену нею яловичину. Навіть 

якщо ціна, що сплачується за ячмінь, робить його найвищою мірою 

прибутковим, пропозиції ячменя не буде, якщо ціна, що ферма одержує за 

яловичину, робить ще більш прибутковим використання ячменя на корм для 

виробництва яловичини. Якийсь час тому США тимчасово імпортували ячмінь 

й овес переважно через те, що державна ціна підтримки на інші види зерна 

зробила ячмінь й овес відносно неприбутковими. Це відбулося навіть всупереч 

тому, що існуючі ринкові ціни перевищували витрати виробництва ячменя й 

вівса [154]. 

Однією з принципових складностей, з якими зіштовхуються іноземні 

підприємці в переговорах з партнерами по спільних підприємствах, стосується 

поняття відносної прибутковості, що класифікує проекти залежно від прибутку 
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на вкладення, а також поняття вартості упущеної вигоди.  

В США під впливом ринкових сил ціна на ідентичний товар, вироблений 

у різних регіонах, встановлюється, власне кажучи, єдина й вона розрізняється 

по регіонах тільки на величину транспортних витрат. 

В Америці багато посередників, що займаються просуванням 

продовольства від виробника до споживача. У США, як й в Україні, поняття 

«посередник», «перекупник», «спекулянт» мають негативне значення в 

суспільній свідомості, але не у економістів. Соціальна корисність їх діяльності 

найчастіше не видима відразу, особливо коли посередник здійснює лише 

незначну фізичну обробку товару. У дійсності ж ця діяльність цілком 

продуктивна, особливо коли здійснюється в умовах конкуренції й гнучкості 

цін[154]. 

Торговці відіграють важливу роль у вирівнюванні пропозиції й 

споживання по сезонах і роках. Ця діяльність, що забезпечує зберігання й 

переробку, разом з ф’ючерсними ринками зменшує ризик для фермерів, що 

зіштовхуються із ціновою нестабільністю. 

Важлива роль перекупників у перевезенні продовольства з регіону в 

регіон. Діяльність перекупників призводить до вирівнювання цін у різних 

регіонах.  

Вигоди посередництва між регіонами складаються із чотирьох моментів: 

1. Посередництво охороняє один регіон від збитків, у той час коли інший 

регіон може мати прибутки. 

2. Підвищення конкурентності. Дії посередників збільшують конкуренцію 

постачальників і знижують ціни в регіонах, де ціна може бути високою через 

те, що там мало продавців (олігополія). Крім того, ці дії підвищують 

конкуренцію покупців і ціни в регіонах, де ціна низька, можливо, через малу 

кількість покупців (олігопсонія). Навіть якщо реальний потік товару між 

сусідніми регіонами невеликий, потенційно можливий потік допомагає 

стримувати ціну на конкурентному рівні. 

Парадокс полягає в тому, що якщо турбує спекуляція, породжувана 
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монополією, те найбільш гарантованим шляхом ліквідувати монопольні 

прибутки є визволити ціни й заохочувати діяльність посередників. 

3. Посередництво веде до ефективної регіональної спеціалізації. Фермери 

в усіх регіонах зіштовхуються з однією й тією ж ціною, тому вони прагнуть до 

спеціалізації, що має найменші продовольчі витрати. Виникають стимули до 

розвитку транспорту й розширення «вузьких місць» в іншій інфраструктурі, 

створення ефективних транспортних засобів. 

4. Виникають переваги масових запасів, коли кожен регіон може 

розраховувати на пропозицію з інших регіонів. Коли в одному, окремо взятому 

регіоні неврожай, вільне посередництво між регіонами дозволяє вирівняти ціни. 

Результати дослідження закордонного досвіду функціонування аграрної 

економіки вказують на необхідність державного регулювання, що дозволяє 

забезпечити збалансований економічний розвиток аграрних виробників й 

агросектору в цілому.  

 

Висновки до розділу 4 

 

1. У результаті дослідження розглянуто організаційно-методичне 

забезпечення реноваційного розвитку підприємств тваринництва шляхом 

формування моделі системного економічного прогнозування, яка складається із 

трьох складових, що обумовлюють послідовні етапи роботи. На першому – 

виявляють внутрішні потенційні можливості виробництва окремих 

підприємств, регіонів, областей тощо, на другому – параметри ввозу й вивозу 

продуктів тваринництва, на третьому –  у діалогово-оперативному режимі 

здійснюють узгодження програмно-цільових рішень за об’єктами споживання й 

виробництва. У свою чергу система економіко-математичних моделей 

програмно цільового прогнозування реноваційного розвитку  виробництва 

продукції тваринництва складається з чотирьох комплексів забезпечуючих 

моделей (продуктових, інформаційних, регіональних, динамічних) і 

центральної економіко-математичної моделі програмно-цільового 
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прогнозування розвитку виробництва. Адекватність моделей продуктових 

підкомплексів значною мірою залежить від точності й достовірності вихідної 

інформації, що, у свою чергу, утворює комплекс інформаційних моделей, 

наприклад прогнозування, програмування приросту живої маси тварин залежно 

від умов годівлі, моделей з дослідження економічних коефіцієнтів з 

урахуванням інноваційного процесу тощо.  

2. Центральна економіко-математична модель цільового прогнозування 

реноваційного розвитку тваринницького виробництва складається з таких 

взаємозалежних блоків:  

I блок. На основі вектору обмежень у модель вводяться прогнозовані 

асортименти виробництва продуктів тваринництва, зокрема м’ясо-молочної, 

рибної промисловості та іншої продукції аграрного виробництва.  

II блок характеризує рівень технологічності галузей харчової 

промисловості й відображає витрати сировини на виробництво одиниці 

продовольчої продукції.  

III блок. На основі елементів першого та другого блоків визначають 

потребу в сільськогосподарській сировині.  

IV блок. На базі показників третього блоку виявляють поголів’я 

сільськогосподарських тварин, для чого в моделі вводять дані щодо 

продуктивності тварин.  

V блок. Встановлення потреби в кормах на основі прогнозованих рівнів 

продуктивності сільськогосподарських тварин.  

VI блок. Здійснюється прогноз раціонального використання основних 

виробничих фондів за видами діяльності й підкомплексами тваринництва, а 

також визначається додаткова потреба в них з урахуванням обмежень, що 

враховують пріоритетний розподіл інвестиційних вкладень на приріст основних 

виробничих фондів.  

VIІ блок. Визначення дефіциту або надлишку трудових ресурсів, їх руху 

між сферами й секторами агропромислового виробництва.  
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VIІІ блок. Розрахунок узагальнюючих показників розвитку виробництва 

продукції тваринництва (зокрема, випуску валової, товарної продукції) та його 

ефективності.  

3. Обґрунтовано, що неодмінною умовою гармонійного поєднання 

економічних і екологічних аспектів розвитку виробничо-господарської 

діяльності підприємств тваринництва є насамперед раціонально організована 

економічна функція держави з використанням сучасних організаційно-

розпорядчих методів. Під функціональним апаратом у даному контексті 

розуміється упорядкований певним чином набір управлінських функцій, цілей і 

завдань, які становлять суть і зміст управлінської  системи. Функціональний 

апарат на всіх рівнях державного управління  повинний бути сформованим і 

законодавчо закріпленим так, щоб в жодному разі не заважати розвитку 

господарських процесів, якщо вони не суперечать інтересам суспільства. 

Пріоритетними в умовах поступового розгортання ринкових відносин стають 

управлінські дії організаційного, рекомендаційного й частково гарантійно 

забезпечуючого характеру. Саме економічна функція держави доповнюється 

пошуком та апробацією форм бізнесу, які б найбільше відповідали умовам і 

потребам конкретного регіону, заходами заохочення розвитку інфраструктури 

ринків агропромислової продукції, а також обґрунтуванням і сприянням (аж до 

організаційно-методичного забезпечення) утворенню об’єднань і асоціацій 

товаровиробників, які полегшили б та прискорили реновацію підприємств 

тваринництва.  

4. Нами запропоновано концептуальний підхід до формування механізму 

державної підтримки реновації виробничо-господарської діяльності 

підприємств тваринництва, який покликаний встановлювати необхідні 

пропорції в структурі виробництва й забезпечити раціоналізацію міжгалузевих і 

внутрішньогалузевих виробничо-економічних зв’язків, виходячи з 

першочергових завдань життєзабезпечення країни, подолання кризових явищ і 

створення передумов для побудови високоефективної й соціально орієнтованої 

ринкової економіки Встановлено, що в широкому розумінні концепція – це 
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узгоджена комплексна система поглядів, принципів, потреб і факторів 

ефективної розробки адаптивного механізму оптимального поєднання 

державного регулювання й стратегічного управління підприємствами. Як 

правило, будь-яка концепція має відповідати певним вимогам, зокрема 

зрозумілості, конструктивності, чіткості та прийнятності. Ці вимоги знайшли 

відображення в розробці концепції управління організаційно-економічним 

механізмом реновації виробничо-господарської діяльності підприємств 

тваринництва (рис. 8). Концепція заснована на еволюційному підході й включає 

ключові напрями державної організаційно-економічної політики в аграрному 

виробництві. 

5. Сучасний стан аграрного ринку зумовлює необхідність вдосконалення 

організаційно-економічних механізмів реновації виробничо-господарської 

діяльності підприємств тваринництва, їх переорієнтації на стимулювання 

виробництва конкурентоспроможної продукції. Діючий нині організаційно-

економічний механізм стримує розвиток виробництва, має затратний характер, 

не стимулює структурну трансформацію й зростання продуктивності, не 

зацікавлює виробників у розвитку тваринництва, а переробні підприємства – у 

безвідходній, комплексній переробці сировини. Причинами такого становища є: 

відсутність єдиних економічних інтересів у партнерів з виробництва й 

доведення кінцевого продукту до споживача, нееквівалентність міжгалузевого 

обміну, відсутність цивілізованої конкуренції, ігнорування основного закону 

ринкової економіки відповідно до попиту й пропозиції, недосконалість 

механізму економічного стимулювання, фінансово-кредитної системи, 

ціноутворення. 

6. Взаємовідносини між підприємствами встановлюються для компенсації 

організаційно розірваних внутрішньогосподарських зв’язків. Вони 

зумовлюються поглибленням спеціалізації й підвищенням концентрації 

виробництва, виступають як регулятор діяльності підприємств, передбачаючи 

відповідність виробничих програм між технологічно пов’язаними 

підприємствами, маневрування виробничими ресурсами, перерозподіл кінцевих 
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результатів діяльності. Перспективним напрямом удосконалення економічних 

взаємовідносин між аграрними та переробними підприємствами тваринництва є 

створення агропромислових формувань на основі горизонтальної та 

вертикальної інтеграції й кооперації. В інтеграційні зв’язки з переробними 

підприємствами, різними інфраструктурними ланками можуть вступати окремі 

фермери, аграрні підприємства у формі господарських товариств, кооперативи 

тощо. Посилиться також процес концентрації капіталу в ринкових структурах, 

які технологічно не зв’язані з агропромисловим виробництвом. Крім того, варто 

посилити ринкову, фінансову інтеграцію, яка є характерною для країн із 

високим рівнем ефективності агропромислового виробництва. Їх досвід 

підтверджує, що висока ефективність аграрної сфери й переробки значною 

мірою досягається завдяки тому, що зумовлює розвиток того чи іншого 

виробництва відповідно до вимог ринку. Поєднання виробничо-управлінських 

структур із торговим і промисловим капіталом – це дієвий шлях до 

саморегулювання аграрної економіки. Державі зі свого боку необхідно 

підтримувати вигідні для неї напрями агропромислової інтеграції. 

 

Результати дослідження з цього розділу опубліковано в наукових працях 

[73; 101; 206; 207; 209; 211; 213; 216; 222; 225; 381]. 
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РОЗДІЛ 5 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ  РЕНОВАЦІЇ ВИРОБНИЧО-

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТВАРИННИЦТВА 

 

5.1. Механізми трансформації середовища функціонування 

підприємств тваринництва  

 

Проблема конкуренції в аграрному секторі є однією з найбільш важливих 

для аграрної економічної науки є. З усіх ознак ринкової економіки конкурентна 

боротьба є основною. Тому не випадково в працях багатьох економістів 

поняття «ринкова економіка» й «конкурентна система» розглядаються як 

синоніми [48; 66; 69; 103]. 

Конкуренція - це економічна боротьба, суперництво між відособленими 

виробниками продукції, виконавцями робіт, послуг по задоволенню своїх 

інтересів, пов'язаних із реалізацією продукції, виконанням робіт, наданням 

послуг одним й тим же споживачам [55; 67]. Виникнення ринкової економіки 

ознаменувалося появою вільної конкуренції.  

В аграрному секторі конкуренції властиві певні особливості. Розгляд і 

з'ясування їх мають теоретичне й практичне значення.  

Серед умов виникнення й дії конкуренції в аграрному секторі 

вирішального значення набуває досягнення рівноваги між попитом і 

пропозицією на аграрну продукцію. Сьогодні по багатьох важливих видах 

продукції (м'ясо, молочні продукти) попит на продукцію перевищує 

пропозицію. Наслідком цього є різке зростання цін. Основною причиною 

такого становища є скорочення обсягу виробництва внаслідок загострення 

кризи в економіці України. 

Необхідний пошук важелів активізації конкуренції в агросекторі, 

розвитку аграрного виробництва, досягнення такого рівня пропозиції його 

продукції, який відповідав би попиту населення не лише за кількісними, алей 
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якісними показниками, критеріями географічної та цінової доступності. 

Окремі автори [89; 119; 196] вважають, що ці проблеми можна вирішити 

шляхом перетворення землі на товар, тобто формування земельного ринку.  

На нашу думку, сільськогосподарська земля не повинна бути об’єктом 

купівлі-продажу. Факти світового досвіду свідчать, що не лише приватна 

власність на землю дає змогу ефективно вести аграрне виробництво. 

Наприклад, у США 40%  землі перебуває в руках держави. Із решти земельного 

фонду 40% здається в оренду [299]. І це зовсім не заважає ефективному 

господарюванню в цій країні. Успіхи аграрного виробництва США 

загальновідомі. Звичайно, аграрії повинні мати впевненість у своїх правах і 

перспективу господарювання на землі. Але, ринок землі веде до її продажу й 

перепродажу. А тому вона може концентруватися в руках великого бізнесу. 

Неминуче з'являться великі землевласники, у тому числі – іноземні власники.  

Ще однією особливістю землі, є те, що земля порівняно з іншими 

засобами виробництва обмежена у своїх розмірах. Особливо це стосується 

земельних ділянок, кращих за родючістю й місцезнаходженням. Тому й 

виникає монополія приватної власності на землю, появляється абсолютна 

рента, дорожчають продовольство, сировинні ресурси. Це свідчить про те, що 

міжгалузева конкуренція в аграрному секторі зовсім зникає. 

Сьогодні в аграрному секторі України майже відсутня 

внутрішньогалузева конкуренція. І заважає цьому зовсім не відсутність ринку 

землі. На сучасному етапі в аграрному виробництві діють десятки тисяч 

відособлених відносинами різних форм власності підприємств 

(агропромислових фірм, товариств, приватних підприємств, фермерів тощо). 

Для появи конкуренції цього цілком достатньо. Вона може розвинутися лише 

тоді, коли існує ще одна умова: рівновага між попитом і пропозицією. Сьогодні 

по багатьох видах продукції вона відсутня. Недостатня пропозиція  

сільськогосподарської продукції гарантує майже повну її реалізацію за 

високими цінами без суперництва й наявності справжніх стимулів до зростання 

та вдосконалення виробництва. Про це свідчать ціни м'ясного й молочного 
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ринків України. Вони ще досить високі малодоступні для значної частини 

населення. А виробництво м'яса, молока та інших продуктів не зростає. 

Конкуренція й тут майже не діє. І держава з її органами економічного 

управління, по суті, не вживає ніяких заходів для розв'язання цієї проблеми 

(рис. 5.1). 

Відсутність справжнього суперництва за збільшення виробництва м'ясних 

продуктів зумовлюється тим, що сьогодні немає організованого ринку кормів 

для худоби, засобів виробництва, необхідних для розвитку тваринництва, 

будівельних матеріалів для спорудження тваринницьких приміщень. А тому ці 

питання практично не вирішуються. Держава поки що стоїть осторонь у 

розв'язанні даної проблеми. 

Як відомо, конкуренція є певним механізмом координації виробництва, 

який діє через систему цін і ринків. В аграрному секторі ця координація не 

може здійснюватися тільки шляхом врахування коливання цін під впливом 

попиту та пропозиції. У координації виробництва значну роль відіграє держава. 

Необхідно вивчати досвід західних країн. У США значна частина фермерських 

доходів є результатом урядових субсидій. 

Відомо, що роль конкуренції як рушійної сили розвитку економіки 

особливо проявляється в тому, що в ній криються потужні стимули для 

прискорення інноваційного процесу [100; 130]. У аграрному виробництві 

держава бере на себе значну частину витрат на розвиток науки й техніки. По 

суті, за рахунок держави здійснюються основні роботи з меліорації земельних 

угідь, підготовки кадрів, здійснення наукових досліджень тощо. Це 

пояснюється тим, що сільськогосподарське виробництво має значний ризик у 

своєму розвитку. У цій галузі слід завжди розрізняти, крім суспільних факторів 

підвищення продуктивності праці, природні фактори: хімічний і механічний 

склад ґрунту, біологічні та інші моменти. Продуктивність 

сільськогосподарської праці, таким чином, пов'язана з природними умовами й 

залежно від продуктивності останніх одна й та ж кількість праці буває 

представлена в більшій або меншій кількості продуктів, споживних вартостей. 
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 Рис. 5.1. Модель системи управління розвитку організаційно-економічних механізмів  реновації виробничо-

господарської діяльності підприємств тваринництва
*
 

*Згруповано автором  на основі джерел [148; 149; 150; 151] 
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Оцінювати конкурентоспроможність аграрного сектора досить складно. З 

одного боку, вона досить висока, оскільки отут виробляється життєво важлива 

продукція, на яку існує стійкий попит. З іншого боку, вона має ризикований 

характер внаслідок значних коливань доходів, великої залежності їх від 

природних, біологічних факторів [217; 222; 243]. 

Методи конкуренції в аграрному секторі мають свою особливість. Як 

відомо, у ринковій економіці існують методи цінової нецінової конкуренції [94; 

139]. У аграрному виробництві пріоритетного значення набувають методи 

нецінової конкуренції, а цінова діє в умовах її певного обмеження. 

У промисловості перемагає той, хто домагається забезпечення 

індивідуальної вартості, нижчої від ринкової ціни. Це, по суті, боротьба за 

скорочення витрат виробництва шляхом прискорення інноваційного процесу, 

впровадження наукової організації праці, підвищення продуктивності праці. 

Падіння цін і доходів у несільськогосподарських галузях виробництва 

неминуче призводить до переливання капіталу (ресурсів) в інші галузі. 

Зниження цін у промисловості, як правило, веде до зростання споживання. 

Тому це виступає ефективним засобом конкурентної боротьби за задоволення 

попиту споживача [190]. 

У аграрному виробництві зниження цін не завжди сприяє підвищенню 

рівня споживання. Споживач деяких сільськогосподарських продуктів має 

певні фізіологічні обмеження. Зниження цін, наприклад на продукти 

харчування, призводить до поліпшення їх складу в споживанні. Проте це зовсім 

не означає, що людина з триразового перейде на п'ятиразове харчування. Крім 

того, слід зважати на те, що падіння цін і доходів у аграрному виробництві не 

веде до масового переливання капіталу в інші галузі. У цьому відношенні 

аграрному сектору властивий більш сталий характер, а на багато видів його 

продукції існує не тимчасовий, кон'юнктурний, а постійний попит населення. 

Слід мати на увазі й те, що аграрне виробництво має свої особливості в 

зниженні витрат виробництва. Як відомо, у промисловості це, по суті, основний 
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засіб здійснення цінових методів конкуренції. В аграрному секторі зменшення 

витрат виробництва має серйозні обмеження. Наприклад, тут не можна 

позбавитися зайвих працівників у період змушеного скорочення виробництва 

(особливо це стосується сімейних фермерських господарств, у яких 

«скорочення штатів» неможливе). Внаслідок безперервного природного 

відтворення, обмеженого певним часом, не можна зовсім припинити виробничу 

діяльність аграрних підприємств (наприклад, перенести посадку картоплі на 

наступний рік, скоротити норми висіву зернових або норми годування худоби 

тощо). 

У аграрному виробництві особливого значення набувають методи 

нецінової конкуренції. Особливо ефективним стає спосіб підвищення якості 

продукції Мова йде про суворе додержання агрозоотехнічної дисципліни, 

ведення боротьби за екологічно чисту продукцію, виробництво особливо 

цінних сортів продукції (наприклад, молока підвищеної жирності та ін.). 

Аграрний сектор охоплює таке виробництво, у якому можуть діяти 

одночасно всі види конкуренції: чиста, монополістична, олігополістична [214]. 

На ринку чистої конкуренції сільськогосподарські виробники пропонують 

покупцям товарний продукт, який має однакові якісні параметри (наприклад, 

пшениця певного сорту). Особливість чистої конкуренції полягає в тому, що 

окремий продавець не може запропонувати ціну, вищу від ринкової, оскільки 

покупці можуть придбати необхідну кількість цієї продукції в інших продавців 

за ринковою ціною. Отже, виробник не має можливості впливати на ціну, бо він 

обмежений у використанні цінових методів конкуренції. 

В аграрному секторі можлива й монополістична конкуренція. Як і чиста 

конкуренція, монополістична охоплює багатьох продавців і покупців [133; 141]. 

Проте купівля і продажів здійснюються вже не за єдиною ринковою ціною, а 

існує широкий діапазон цін. Така конкуренція вважається недосконалою, 

оскільки виробник має можливість впливати на встановлення рівня ціни. Тут 

виникають різні ситуації. Найсприятливішою вона буває тоді, коли існує багато 

товаровиробників, зайнятих, наприклад, вирощуванням одних й тих же культур 
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але різних сортів. Деякі з цих сортів користуються підвищеним попитом 

внаслідок особливої якості. Це дає змогу їх товаровиробнику визначати більш 

високу ціну.  

Монополістична конкуренція має таку назву тому, що в аграрному 

виробництві певні регіони в результаті особливих природних обставин мають 

можливість одержувати таку продукцію, яку виробники в інших районах 

виростити не можуть. Завдяки цьому виробник одержує так звану монопольну 

ренту. Світовий досвід знає приклади, коли певний сорт намагалися 

культивувати або розводити певну породу худоби в інших регіонах світу, але ці 

спроби в багатьох випадках не виправдали собі [272]. Наприклад, в Австралії 

бухарська порода овець уже не давала такого каракулю, який високо ціниться 

на хутряному ринку. Не прижилася в інших регіонах світу кіпрська лоза 

винограду, яка дає відоме кіпрське вино. Тут причиною є особливе зовнішнє 

середовище, яке штучно створити важко або зовсім неможливо. 

У аграрному виробництві діє також олігополістична конкуренція. Слово 

«олігос» у перекладі означає мало [238]. Однорідну продукцію виробляє 

небагато виробників. Невелика кількість її продавців пояснюється тим, що 

попит на неї обмежений певною галуззю промислового виробництва, або для 

одержання такої продукції необхідні особливі природні умови (наприклад, для 

розведення форелі потрібна особливо чиста вода гірських річок), або 

виробництво спирається на багаторічний досвід кадрів, яких немає в інших 

підприємствах (насіннєві господарства, племінні розплідники та ін.). 

В умовах олігополістичної конкуренції кожний виробник і продавець 

повинні чітко реагувати на стратегію й дії конкурентів. Якщо на ринку 

відбулася зміна ціни або появився товар більш високої якості, то треба негайно 

вживати відповідних заходів. Зневажання цього призведе до більш значних 

втрат порівняно з тим, що планувалося зекономити. Американський економіст 

П. Самуельсон [277] підкреслював, що тільки конкурентна система дає 

можливість створити високоефективну економіку, яка здатна вижити. Для 

аграрного сектора цей висновок набуває певного практичного значення лише в 
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тому разі, коли існує паритет цін. Він полягає в тому, що кожного року певний 

обсяг виробництва сільськогосподарських продуктів повинен забезпечити 

підприємству одержання відповідної кількості товарів і послуг. Концепція 

паритету цін передбачає, що співвідношення між цінами на продукцію 

аграрного виробництва й цінами на товари та послуги, які споживають 

сільськогосподарські виробники, мають залишатися постійними. Іншими 

словами, сільськогосподарський виробник, наприклад, за певну кількість зерна 

повинен одержати відповідну гарантовану кількість палива, мінеральних 

добрив, сільськогосподарських машин, тканин, взуття та ін. 

Економічна політика держави має бути спрямована на захист в аграрному 

секторі вільної конкуренції. А для цього слід і далі вдосконалювати 

антимонопольне законодавство, поліпшувати роботу антимонопольних органів 

[262]. Отже, особливості конкуренції в аграрному секторі дозволяють 

констатувати наступне. 

По-перше, для того, щоб конкуренція стала справжньою рушійною силою 

розвитку аграрного сектору, потрібні не тільки наявність на ринку великого 

числа незалежно діючих виробників, свобода вибору ними господарської 

діяльності, але й досягнення відповідності між попитом і пропозицією на 

сільськогосподарську продукцію. Вона, вимагає насамперед зростання 

виробництва. Тому сьогодні це має більш важливе практичне значення, ніж 

ринок землі. 

По-друге, не треба сподіватися, що тільки конкуренція забезпечить 

механізм координації аграрного виробництва через систему цін. Успішна дія 

цього механізму можлива лише при здійсненні регулюючої ролі держави. 

По-третє, в аграрному секторі слід особливо уважно враховувати 

особливості методів цінової конкуренції, які випливають із нееластичного 

попиту населення на сільськогосподарську продукцію, відсутності масового 

переливання капіталів в інші галузі, обмеженості можливості зниження витрат 

виробництва.  

По-четверте, нормальна дія конкуренції як рушійної сили в аграрному 
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секторі вимагає постійного дотримання паритету цін. З одного боку, потрібний 

контроль за цінами тієї частини агропромислового сектору, що постачає 

сільському господарству техніку, добрива, пальне, мастильні матеріали. Слід 

боротися з необґрунтованим накручуванням цін внаслідок існування багатьох 

посередників у товарообороті. З іншого боку, паритет цін повинен 

здійснюватися шляхом державного цінового регулювання. У врожайні роки, 

коли ціна виявиться нижчою від витрат виробництва, а також у несприятливі 

роки, коли зниження пропозиції продукції може призвести до різкого зростання 

цін (а їх треба зберігати на попередньому рівні), або коли ціни не забезпечують 

заміщення витрат виробництва, а отже, й одержання прибутку, держава 

повинна надавати виробникам субсидії. Їх джерелом може бути, наприклад, 

страховий фонд розвитку аграрного виробництва. 

По-п'яте, особливості конкуренції в аграрному секторі потрібно 

враховувати при розробці у Верховній Раді України нормативних законодавчих 

актів із проблем господарювання в аграрному виробництві (рис. 5.2). На наш 

погляд, замість декларативного проголошення пріоритетного розвитку 

аграрного виробництва треба чітко встановити конкретні форми й методи 

сприяння зростанню економіки цієї галузі з урахуванням особливостей 

конкуренції в аграрному секторі. 

Ринкова економіка потребує не лише відповідного політичного й 

соціально-економічного середовища на макрорівні, але й формування 

адекватних ринковій суті виробничо-господарських структур і підприємств, їх 

різних угруповань, індивідуальних чи колективних товаровиробників тощо 

[242]. Це загальнометодологічне положення особливо стосується аграрного 

сектора економіки. Однією з найважливіших передумов його ефективного 

функціонування є формування в галузі своєрідної ринкової піраміди, основою 

якої має статі політична гарантованість орієнтації на господарювання на 

ринкових засадах. Вершиною цієї піраміди - у прямому й переносному 

розумінні - повинен бути сільський працівник, праця якого є індивідуальною 

або в тій чи іншій формі колективною.  
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Рис. 5.2. Основні складові та елементи механізму ефективного розвитку тваринництва 
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Як відомо, піраміда, що стоїть вершиною вниз, не стійка. 

Підтвердженням цього є сучасний етап аграрного виробництва України. Проте 

хоч і дуже повільно, з труднощами й суперечностями, все-таки ситуація 

змінюється на краще: без зацікавленого виробника, без задоволення його 

потреб держава не може гарантувати необхідний рівень продовольчої безпеки. 

Визначальною має стати спрямованість на першочергове задоволення 

соціально-економічних інтересів селянина, незалежно від того, якій формі 

власності й господарювання він надає переваги.  

Сучасні аграрні підприємства, трансформуючись у більш ефективні 

організаційно-правові підприємницькі форми, мають дотримуватися 

беззастережної вимоги: усе, що робиться в цьому відношенні, має бути 

корисним селянинові, підтримуватися їм, підпорядковуватись його нинішнім і 

майбутнім інтересам. Будь-яке нехтування цією об'єктивною вимогою буде на 

шкоду всім - селянину, селу, аграрному підприємству, державі. 

Значною проблемою, яку потрібно вирішити на цьому шляху, є оцінка 

наслідків істотної зміни форм господарювання переважно на основі приватної 

власності на землю. Державні закони та економічні механізми повинні бути 

адаптовані для сучасних умов господарювання. Успіх реформування залежить 

насамперед від рівня організації виконання поставлених завдань. Це стосується 

всіх без винятку сільськогосподарських та інших підприємств.  

Проблема перетворення (реформування) підприємницьких структур 

багатопрофільна. Кожний з її окремих аспектів настільки важливий і складний 

за своїм змістом і способом вирішення, що потребує окремого якомога 

повнішого й глибшого розгляду.  

Проблема розмірів виробництва не втратила свого значення й сьогодні. 

Вона розширилася, набула дещо іншого характеру. З однієї сторони виникла 

необхідність науково обґрунтувати оптимальні розміри агропромислових 

об'єднань, агрофірм і виробничих систем, з іншого боку - розміри 

внутрішньогосподарських підрозділів підприємств. 

Останні роки дали нам чимало прикладів, коли в невиправданому 
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поспіху, по різних вказівках і побажаннях створювалися агропромислові 

формування, які слабко або зовсім не враховують об'єктивних умов 

виробництва. Це неминуче дає про себе знати вже з перших кроків їх роботи. 

Виснажування ресурсів, суб'єктивізм і гигантоманія при вирішенні багатьох 

важливих питань розвитку АПВ досі спостерігаються. 

В умовах інноваційного розвитку виробництва, коли зростають вимоги до 

кількості, якості, асортиментів і вартості продукції, виникає об'єктивна 

необхідність створення нових структур і форм організації виробництва. Але 

попри все те не можна ігнорувати підприємства як основну форму організації 

виробництва й вирішення завдань соціального розвитку села. Тому при 

створенні різного роду інтегрованих формувань, у яких можуть поєднуватися 

окремі функції виробничого й інфраструктурного порядку, не можна допускати 

ліквідації традиційних аграрних підприємств. 

Успіх будь-яких перетворень у агросекторі залежить від того, як, у якому 

напрямі і яким чином здійснюватиметься виробничо-господарська діяльність. 

На відміну від діяльності, характерної для великої кількості нинішніх аграрних 

підприємств, її організаційну основу повинен становити всебічно 

відпрацьований бізнес-план [277; 283]. Це документ, до якого мі вже встигли 

звикнути, але далеко не всі знають його зміст, розуміють значення й тим більше 

- спосіб опрацювання. Проте це не повинне применшувати значення проблеми 

організації виробництва на основі бізнес-плану. Уже в самій його назві 

зосереджено дві винятково важливі вихідні основи ефективної виробничо-

господарської діяльності - необхідність планування виробництв, і 

підпорядкування його інтересам господарювання на основі підприємницької 

діяльності. Щодо його значення й цільового призначення найбільш вдалим слід 

вважати вислів «карта польоту», що трапляється в деякій зарубіжній літературі. 

Головним призначенням бізнес-плану має стати обґрунтування розвитку 

підприємства в післякризовий період, бо, як показує практика, господарювати 

на цьому етапі важче й складніше. Тому дуже важливо передбачити майбутнє з 

урахуванням якомога більше факторів, від яких залежатиме результативність 
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виробництва в майбутньому. Підприємствам, які дійсно намагатимуться 

якомога швидше, ефективніше й надійніше отримати конкуренті переваги, без 

їх своєчасної, детальної, всебічно виваженої розробки не обійтися. Проте сам 

собою бізнес-план не виправдає надій, що на нього покладаються, якщо всі інші 

безпосередньо виробничі складові господарювання (технологія, організація 

тощо) не будуть здійснюватися на рівні «ноу-хау». Тому вони також мають 

бути відображені в бізнес-планах. 

Доводиться відзначати, що мотиви до високоефективної праці в 

сільськогосподарських підприємствах повністю або значною мірою втрачені. 

Тому однією з найважливіших передумов використання можливостей розвитку 

підприємств має статі розробка й впровадження дійових мотиваційних 

механізмів.  

Визначальним, звичайно, має стати істотне підвищення зарплати. 

Відразу, повторюючи загальновідоме, зазначимо що без підвищення рівня й 

гарантованості зарплати всі інші механізми мотивації не зможуть проявити себе 

повною мірою. 

Великої ваги набуває також надання працівникові можливості якомога 

швидше й повніше переконатися в тому, що він є не умовним, а реальним 

власником того, що належить йому - тільки йому й більше нікому. Це 

насамперед стосується власності на землю. Від того, що селянин одержав 

сертифікат на земельний пай, він багатшим ще не став. Для реального 

покращання ситуації, сертифікат потрібно «матеріалізувати». Для цього 

селянин повинен переконатися, що він, як власник землі, з цього отримує 

додатковий фінансовий результат.  

Цьому сприятиме також подальший розвиток системи соціального 

захисту селян. Далеко не всі підприємства сьогодні працюють у цьому 

напрямку. Проте він має істотно підвищитися. Інакше досягти мотивації праці 

неможливо.  

Процес реформування відносин власності, особливо в такій важливій 

галузі національного господарства, як агропромислове виробництво країни, 
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дуже складний і тривалий. Підхід до його здійснення повинен бути зваженим, 

обережним.  

Перетворити селянина у власника завдяки одним лише нарахуванням паїв 

неможливо. Для того, щоб селянин дійсно став власником, необхідно не 

обмежуватися лише паюванням, а йти шляхом створення невеликих 

організаційних підрозділів на основі власності пайовиків і таким чином 

наблизити кожного працюючого до його власності. Варіанти вказаних 

перетворень можуть бути різними. У результаті сукупність власників 

перетворюється на асоціацію кооперативів чи малих підприємств, де прирісні 

паї й дивіденди нараховуються по кожному з них окремо.  

Досвід реформування господарства Одеської області показує, що більш 

як 70% колишніх колгоспів після паювання організовані в асоціації 

кооперативів, фермерських господарств. Насправді в більшості випадків ніяких 

асоціацій не існує, все зроблено формально. Більшість власників паїв здає їх в 

оренду аграрним підприємствам та працює у цих підприємствах.  

Позитивний результат економічних перетворень можна одержати лише 

тоді, коли люди глибоко розуміють мету здійснюваного процесу. Як відомо, у 

більшості районів, у аграрних підприємствах ніякої роз'яснювальної роботи з 

приводу цього не проводитися. Навіть представники органів влади, керівники й 

спеціалісти підприємств, не говорячи вже про решту працівників, недостатньо 

орієнтуються в питаннях стратегічного розвитку виробництва. Саме це і є 

однією із головних причин, які гальмують процес розбудови багатоукладної 

економіки на селі. Необхідна широка навчальна робота, із цією метою доцільно 

відновити насамперед таку ефективну, але забуту форму, як економічний 

всеобуч на різних рівнях підприємства, району, області. Нею слід охопити як 

керівників і спеціалістів, так і працівників. 

Практично відсутня координація процесів розвитку виробництва з боку 

державних органів управління, насамперед із боку районної ланки. Оскільки 

підприємства сьогодні є основними товаровиробниками сільськогосподарської 

продукції, то альтернативні форми господарювання перебувають на 
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початковому етапі розвитку. Від ефективності роботи аграрних підприємств 

завтра залежатиме не лише добробут народу, але й питання життєздатності 

держави. І тому не зовсім зрозумілим є таке байдуже ставлення багатьох 

державних органів, окремих їх керівників до процесів реформування 

організаційної структури аграрного виробництва. 

Внаслідок некерованості процесом реформування сформувався ряд 

тенденцій, які можуть мати негативний вплив на згаданий процес. Наприклад, у 

цілому ряді господарств усі наявні засоби аграрного призначення розподілили 

на паї працюючим і пенсіонерам. Але надалі приросту основних засобів не 

відбувалося. Тому вартість основних засобів стала меншою, ніж сума 

нарахованих паїв. І це при тому, що співвідношення між працюючими й 

пенсіонерами складається не на користь перших. Це лише один факт, який 

свідчить про необхідність вчасно при зміні економічної ситуації коригувати 

методичні підходи до реформування в сільському господарстві.  

У аграрному виробництві поряд із основними товаровиробниками 

виступають державні підприємства. Це – птахівничі і тваринницькі комплекси, 

спеціалізовані садівничі й виноградарські господарства, дослідні господарства 

наукових установ і навчальних закладів та ін. Оскільки залишається державний 

сектор у аграрному виробництві, те необхідно відпрацювати його статус. Крім 

того, він має передбачити право на викуп частини акцій державних переробних 

підприємств. У тій групі підприємств, що тривалий час будуть залишатися в 

державній власності, потрібно розробити положення про матеріальне 

стимулювання працівників. Інакше виникає проблема, що реально загрожує не 

лише виробникам, але й дослідним господарствам бути повністю 

забезпеченими робочою силою. Практично в державних підприємствах стає 

менш вигідно працювати, ніж у підприємствах інших форм власності. 

Нарахування до паю частини прибутку, що передбачалося законодавством для 

державних підприємств, є досить проблематичним, оскільки такі паї не 

матеріалізовані. Виникає нагальна потреба в розробці положення про 

працівника державного аграрного підприємства, де були б відпрацьовані не 
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тільки права та обов'язки, а також питання соціального захисту його з боку 

держави. 

Результат економічних перетворень на селі прямо залежить від ступеня 

зацікавленості, а отже, і підтримки реформ власниками й керівниками 

підприємств. Вони мають бути насамперед підприємцями, від особистих 

якостей яких залежить фінансово-економічний стан підприємства. Це особливо 

важливо в період економічної нестабільності. На превеликий жаль, частка 

власників й керівників з підприємницьким хистом є незначною. Внаслідок 

цього простежується тенденція до поглиблення диференціації в показниках 

розвитку підприємств.  

Нині у світі підприємницька діяльність оцінюється досить високо. Вона 

обов'язково захищається і всіляко підтримується державою [241]. А в нас 

практично підприємницька діяльність ані з точки зору господарської мотивації, 

ані матеріальної, ані, тим більше, соціальної, державою не стимулюється. Тому 

інтереси підприємств й інтереси держави не збігаються.  

Тому нинішній стан підприємства змушує його мимовільно ставати 

гальмом дальших перетворень на селі.  

Державні органи на рівні району повинні постійно аналізувати розвиток 

усіх організаційних структур у районі. А коли ситуація стає близькою до 

критичної, державні органи повинні мати право втручатися. Це лише один із 

варіантів втручання держави в справи підприємства. 

Успіх реформ можливий лише при наявності чіткої програми їх 

здійснення, правильно обраних пріоритетів й обов'язковій державній підтримці. 

Причому всебічна розробка економічної стратегії й тактики повинна йти 

безупинно, з урахуванням практичного просування реформ. 

Завданням реформи є зробити економіку ефективнішою, людей - 

матеріально й соціально більш захищеними, суспільство - багатшим й 

справедливішим. Реформи - це неухильне збільшення, постійна стабілізація 

економіки, позитивні результати якої народ повинен відчувати з кожним днем. 

Таких результатів можна досягти лише у випадку пріоритетного розвитку 
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аграрного сектора. Адже, почавши реформи із аграрного виробництва, навіть не 

збільшивши, а тільки зберігши обсяг виробництва продовольства на 

дореформеному рівні, можна було уникнути зубожіння людей, тримати на рівні 

обсяг товарообігу, а отже, стримати темпи інфляції, не допустити соціальної 

напруженості. На превеликий жаль, цього не трапилося й насамперед тому, що 

дуже слабко були задіяні важелі державного регулювання. Відомою мірою тому 

не виконують своїх функцій ціни, податки, кредити, дотації, інвестиції, 

економічні санкції. 

Аграрне виробництво «страшно складне», тому що в ньому беруть участь 

космічні сили, живі організми, людина, технічні засоби, капітал. І все це в 

певному співвідношенні, порушення якого може звести нанівець всі результати. 

Порушене не тільки співвідношення факторів. Багато хто з них (інвестиції, 

хімічні добрива, премікси до кормів тварин і т.д.) взагалі зникають, оскільки 

стають недоступними ціни на них.  

 

5.2. Удосконалення економічної й організаційної структури 

підприємств тваринництва 

 

Трансформація системи управління національним господарством, 

реформування організаційно-економічного механізму викликає необхідність 

створити гнучку структуру аграрних підприємств яка стимулювала б аграріїв до 

підприємницької та творчої ініціативи. Досягнення цієї мети пов’язане із 

впровадженням багатогранного комплексу послідовних заходів [29]. Нам вони 

представляються у вигляді трьох взаємозалежних ланок: перше - негайні заходи 

загальноекономічного характеру, що стосуються всіх рівнів управління; друге - 

удосконалювання економічного механізму самого аграрного підприємства; 

третє - удосконалювання організаційної структури аграрного підприємства. 

Необхідно знайти оптимальне поєднання між заходами стратегічного 

планового регулювання й ринковим механізмом. 

Планове управління в умовах ринку виражає інтереси суспільства, 

направляє зусилля підприємств й всієї системи в найбільш раціональне русло. 
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Ринковий механізм відкриває підприємствам свободу дій, за допомогою його 

розвиваються економічні методи управління [346].  

Проте дотепер не зняті давні побоювання негативних наслідків ринкового 

механізму. На наш погляд, ця позиція не обґрунтована, тому що в руках 

планового регулювання знаходяться такі важелі, як система ціноутворення й 

оподатковування. Отже, потрібно розробити дію ринкового механізму й 

регулювати його плановими важелями. Таким шляхом установиться 

оптимальне їх поєднання. 

Необхідно більш ефективно використати кооперативний рух. Найбільш 

підходящою формою кооперації є міжгосподарські формування по горизонталі. 

Ними можуть стати виробничі системи, що надають підприємствам послуги 

науково-технічного характеру й дотримуються всіх компонентів 

демократичного управління. Виробничі об'єднання всіх видів раніше або 

пізніше зустрінуться з досить складними проблемами в розвитку ініціативи. 

Необхідно подолати монополію у аграрній науці. Монополія у вирішенні 

виробничих і наукових проблем стала головною перешкодою інноваційного 

процесу, що різкіше, ніж у будь-якій іншій галузі національного господарства 

проявляється в агропромисловому виробництві, де тенденції монопольного 

пріоритету особливо великі. Монополію необхідно замінити конкуренцією як у 

виробничій, так й у творчій сфері діяльності системи АПВ. 

Слід забезпечити застосування принципу рівності. Оцінка досягнутого в 

АПВ дуже часто проводиться без урахування різних природно-економічних 

умов. Цим наноситься втрата підприємствам гірших природно-економічних 

зон. У політичній економії видно як планові методи дозволяли вирішити 

проблему вирівнювання економічних умов господарювання, що недосяжно при 

приватній власності. На жаль, і в прийнятих за останні роки документах по 

аграрній економіці це питання не вирішене, не передбачається його вирішення 

й у найближчих проектах. Тим часом у всіх європейських країнах воно знайшло 

досить ефективне втілення. Вирівнювання економічних умов - це вихідна точка 

для успішного розвитку всіх наступних ланок аграрної економіки. До цього 



 357 

треба віднестися з величезною відповідальністю, інакше економічна реформа 

не буде дієвою.  

Необхідно вдосконалювати економічну структуру самого аграрного 

підприємства, залучати працівників до процесів прийняття рішень.  

Варто прагнути створити й постійно вдосконалювати таку систему, що 

всіляко стимулювала б зростання виробництва, збільшувала кінцевий продукт 

на аграрних підприємствах. Матеріальне стимулювання повинне залежати від 

якості й кількості творчої праці.  

Варто було б удосконалити організаційні моделі підприємств, не 

ламаючи існуючих й разом з тим вирішуючи назрілі проблеми й скасовуючи 

протиріччя, що нагромадилися. 

Необхідно підсилити систему наукових консультацій по освоєнню нових 

методів господарювання, але при максимальному урахуванні місцевих 

природно-економічних умов. 

Значні перспективи має кооперування коштів населення для формування 

спільних фондів (будівництво виробничих об'єктів, придбання 

сільськогосподарської техніки). Людина при цьому стає акціонерним 

власником спільних засобів виробництва. За вкладені кошти вона одержує 

відсотки річних, розмір яких буде залежати від економіки підприємства, 

ефективності виробництва. Таким чином, змінюється відношення людини до 

засобів виробництва, вона стає особисто зацікавленою у підвищенні їх 

ефективності. 

Аналогічну форму кооперативних відносин можна запропонувати й на 

базі кооперування вкладеної сукупної праці. Вона почне стимулювати більш 

високий економічний результат - валовий або чистий доход. Більшу його 

частку можна буде направити на розширене відтворення фондів, а надалі 

додатковий доход уже розподіляти пропорційно кількості вкладеної сукупної 

праці. У перспективі могли б з'явитися нові економічні форми й методи 

кооперування, участь людини на правах пайовика в розподілі економічного 

результату. 
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Необхідне застосування й розвиток більш гнучких форм організації 

виробництва. Сучасні тенденції - це різноманітність організаційних форм 

виробництва.  

Головний напрямок теперішніх тенденцій - перехід до малих форм 

господарювання, до конкуренції праці усередині підприємств [157]. 

Організація виробництва на основі такої форми праці, як малі 

підприємства сприяє інноваційному розвитку, тому що вони дають простір і 

реалізують більш високу продуктивність праці. Головний секрет ефективності 

малих підприємств у тому, що праця на землі наближається до свого 

споконвічного сільського характеру, і це є зрозумілим сільській людині. У 

малих підприємствах виробничі відносини між людьми більш доладні й кращий 

психологічний клімат. У малих підприємствах люди активніше зацікавлені в 

кінцевих результатах праці, більше можливостей для взаємозамінності, 

залучення пенсіонерів і підлітків, ефективніше використовуються виробничі 

потужності, кормові ресурси й інші фактори. Особливо яскраво це проявляється 

в малих селах, на хуторах. 

Малі підприємства, малі виробничі й обслуговуючі кооперативи 

породжують нові виробничі відносини на селі. Вони, можуть стати основою 

більш досконалої великої моделі господарства. Але передчасно передбачати, 

які саме економічні й організаційні структури господарства виявляться 

найбільш ефективними в майбутньому. Необхідно експериментувати, 

перевіряти ще раз й, узагальнивши накопичений досвід, краще рекомендувати 

виробництву. Головне, щоб не стримувалася ініціатива, щоб заохочувалася 

гнучка система організаційних форм виробництва. 

Доцільно удосконалювати й розвивати поєднання підприємств й 

особистого підсобного господарства. Необхідність існування особистого 

підсобного господарства випливає із самостійності селянина. Цю рису його 

способу життя продиктували особливості сільської праці. Селянин по своїй 

природі повинен бути господарем над собою. У аграрному підприємстві його 

обмежують різні технології. У жорсткому їх режимі він не може проявити свою 
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самостійність. Він повинен прийти до цього у своєму особистому підсобному 

господарстві. 

У різних природно-економічних умовах, у різних за рівнем розвитку 

господарствах воно буде інтерпретуватися по-різному. Але важливий головний 

напрямок. 

Необхідно врахувати працьовитість сільської людини. Якщо вона у повну 

віддачу не працює на підприємстві, то витрачає більше фізичних сил в 

особистому підсобному господарстві. У нашій країні це проявляється як 

закономірність. В економічно міцних підприємствах, де перейшли на самі 

передові методи організації виробництва й праці, де праця інтенсивна, особисте 

підсобне господарство менш розвинене. В економічно ж слабких 

підприємствах, у господарствах, що перебувають у гірших природно-

економічних умовах, де люди працюють у підприємствах менш інтенсивно, 

особисте підсобне господарство розвинене більше. Однак у цілому 

виробництво в аграрних підприємствах й особистому підсобному господарстві 

повністю відповідає якості землі й комплексній оцінці виробничого потенціалу. 

Це закономірність нашої країни. У регіонах можуть бути й інші 

співвідношення. Звідси виходить, що залежно від рівня розвитку підприємств, 

від інших місцевих умов модель поєднання особистого господарства із 

аграрними підприємствами повинна бути диференційованої. 

Слід відзначити ще одну важливу обставину. Там, де більше розвинене 

особисте підсобне господарство, там більше розвиваються й фермерські 

господарства, за допомогою яких відбувається процес злиття особистого 

господарства із підприємництвом, підсилюється їх кооперація й інтеграція. 

У роботі агропромислового виробництва сьогодні видні переваги 

поєднання аграрного виробництва з галузями переробки й обслуговування. 

Втім виявляються й негативні сторони. Насамперед АПВ як багаторівнева 

система не може ефективно функціонувати без інтересу до високопродуктивної 

праці головної продуктивної сили – аграрних підприємств, кожного їх 

працівника. Напрямки їх інтенсивної роботи відомі: ефективне використання 
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головних ресурсів аграрного виробництва - землі, техніки й інших, постійне 

оснащення працівників все новими знаннями. 

Доведено, що робота аграрних підприємств ефективна тільки при 

мотивованих відносинах як у системі виробництва продукції, так й у 

різноманітних сферах обслуговування й управління [261]. 

Важливою особливістю є те, що при структурній самостійності різних 

блоків АПВ, регульованих (поєднуваних) адміністративно, ринкові принципи їх 

діяльності підсилюють протиріччя у всій системі: що вигідно виробникові, 

представленому сферою обслуговування, невигідно споживачеві – сільському 

господарству, переробним підприємствам. Дійсно, обслуговуючі підприємства 

диктують дорогий сервіс, нав'язують свої послуги, оскільки їх блага дорожче. 

На іншому полюсі інтереси споживаючої галузі АПВ - аграрного виробництва й 

наступної за ним переробної промисловості. А якщо оцінити кінцевий 

результат, то інтереси й цих галузей найчастіше не збігаються із цілями всього 

суспільства - зробити продовольство доступним й широким за асортиментом. 

Причому різноманіття зв'язків споживача з виробником складно 

регламентувати й не можна вичерпати цінами й розцінками. 

Таким чином, необхідний перехід до такої системи виробничих відносин 

на різних рівнях агропромислового виробництва й насамперед у початкових 

його осередках, що гарантувала б взаємність економічних інтересів і 

виробника, і споживача. 

Багато в чому вирішення проблеми бачиться в широкому освоєнні 

кооперативних принципів діяльності підприємств АПВ на базі інтеграції. 

Побудова кооперативного агропромислового виробництва передбачає 

насамперед освоєння глибоко демократичних початків у системі АПВ, введення 

пріоритету користувача перед виробником, розвиток самостійності, 

добровільного співробітництва колективів і працівників під впливом взаємних 

економічних інтересів і ринкових важелів управління ними, залежність 

матеріальних благ всіх працівників АПВ від результатів діяльності первинних 

ланок. 
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Світовий досвід об'єднаної праці на селі підтверджує, що без 

виробничого кооперування в тій чи іншій формі, залежно від умов, не обійтися 

[279]. Ця закономірність поширюється й на фермерство, якому спільними 

зусиллями легше справлятися з труднощами. Особливо актуальна ця проблема 

на нинішньому етапі фермерського руху в Україні. Мають бути чітко й 

ґрунтовно розроблені організаційні форми кооперування фермерських 

господарств, умови їх ефективного функціонування. 

Без будь-яких перебільшень можна стверджувати, що одним з 

найважливіших здобутків людства щодо організації виробництва є 

кооперування. Воно має багатовікову історію, пройшло складний шлях 

розвитку, перевірки й випробування й, врешті-решт, небезпідставно стало 

невід'ємною складовою сучасного цивілізованого суспільства. Більш того, 

незаперечним є й те, що кооперування є одним з потужних інструментів при 

його творенні, розвитку й вдосконаленні. 

Під впливом конкретних умов на кожному визначеному відрізку часу, а 

також залежно від потреб й особливостей об'єднання зусиль людей 

кооперування має різне цільове призначення, набуває своєрідних форм, 

організаційних відтінків. Аграрне виробництво України, переживши чимало 

варіантів і форм кооперування, набуло відповідного досвіду. На жаль, цей 

досвід далеко не завжди був позитивним. Це стосується, насамперед, надто 

невдалої форми кооперування у вигляді примусової колективізації. Вона 

потерпіла невдачу, але не через ідею групового (кооперативного) 

господарювання, а виключно через надміру заідеологізовану форму її 

здійснення. Сьогодні виникають нові проблеми, при вирішенні яких без 

кооперування не обійтись. Одна з них пов'язана із розвитком фермерства. 

При всій неоднозначності поглядів на фермерський уклад, у тому числі й 

серед селян, єдино правильним буде виходити з того, що, попри всі складнощі 

перших етапів становлення індивідуально-селянського способу 

господарювання, останній має право на розвиток, поступово завойовуватиме на 

свій бік дедалі більше прихильників і безпосередніх учасників. Однак, цей 
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процес не потрібно штучно прискорювати, бо це не тільки не забезпечить 

очікуваної соціально-економічної віддачі, але й завдасть непоправної шкоди 

самій ідеї фермерства. 

Поки що ситуація навколо фермерства вкрай несприятлива. Малоземелля 

більшості тих, хто одержав статус фермерства, вкрай недостатня державна 

підтримка фермерства, недоброзичливе ставлення до нього певної частини 

селян, надання під виглядом фермерства землі в ряді випадків будь-кому, у 

тому числі підставним особам, невдалі перші кроки окремих фермерів - ці та 

інші події зумовили, крім усього іншого, не завжди сприятливий для 

фермерства психологічний клімат у суспільстві. Проте, цей процес є 

об’єктивним. Тому провідним тут має стати пошук шляхів і можливостей 

такого розвитку фермерства, який йшов би на користь не тільки йому, а й 

державі. Один з них - уміле здійснення взаємозацікавленого й взаємовигідного 

кооперування селян-фермерів. 

Розвиток АПВ на кооперативній основі повинна спонукати 

безпосереднього виробника сільськогосподарської продукції до інтенсивної 

праці. Він збільшує продуктивність землі й тварин при ощадливій витраті 

ресурсів і підвищенні якості продукції. Правочинність такого теоретичного 

узагальнення доводить практика, успішна робота кооперативних формувань. 

Необхідно зупинитися на структурній будові системи кооперації. Ядром 

агропромислового виробництва в пропонованій системі кооперації повинні 

стати сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи – формування, що 

забезпечують захист інтересів малих агровиробників (господарства населення, 

фермерські господарства) та функціонують на демократичних принципах.  

Механізм його побудови системи кооперації показаний на рис. 5.3. Вона 

формується на основі демократичних принципів, закладених у Законах України 

«Про кооперацію», «Про сільськогосподарську кооперацію». 

Найбільше вигідно застосовувати малих виробників продукції 

тваринництва (господарств населення, фермерських господарств). Недоцільно 

поки змінювати сформовані відносини у спеціалізованих підприємствах з 
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високою концентрацією виробництва – птахофабриках, свинокомбинатах, 

тепличних комбінатах тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.3. Структурна побудова системи кооперації у тваринництві
*
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Матеріальне благополуччя обслуговуючих ланок, включаючи й 

управління, повністю залежить від підсумків роботи сільськогосподарських 

виробників. Наприклад, оплата праці працівників обслуговуючих кооперативів 

повинна бути пропорційна заробітку членів первинних виробничих ланок. Тоді 

надавані послуги перестануть бути дорогими, оскільки збільшення вартості 

обслуговування й управління призведе до зниження заробітку «головних 

виробників», а отже, погіршить матеріальний рівень залежних від них 

працівників кооперативів. Таким чином, вся система сервісу буде зацікавлена в 

підвищенні заробітку працівників виробничих ланок (первинних кооперативів). 

Виробники продукції (зокрема малі агровиробники) в системі кооперації 

формуються в первинні кооперативи. Первинні кооперативи налагоджують 

співпрацю, формуючи інтегровані структури вищого рівня. Вищим рівнем 

кооперативних відносин у системі виробництва продукції тваринництва є 

створення сільгоспвиробниками власних кооперативних підприємств – з 

виробництва концентрованих кормів, переробки сировини тощо. Ці 

підприємства при формуванні відносин (зокрема рівня розрахункових цін) з 

виробниками – членами кооперативів орієнтуються на максимальне 

задоволення інтересів останніх з урахуванням ринкової кон’юнктури. Члени 

кооперативу беруть на себе зобов’язання вироблену продукцію тваринництва 

реалізовувати кооперативним переробним підприємствам за погодженими 

цінами.  

На етапі освоєння кооперативних методів господарювання, з огляду на 

поки невисоку підготовленість працівників для застосування інтенсивних 

прийомів виробництва (економічні знання, технології, техніка), особлива роль 

приділяється науковому забезпеченню первинних виробничих ланок. У 

виробничий процес на принципах самооплатності вводиться підрозділ 

інноваційного розвитку. У такий первинний осередок – робочу групу в системі 

наукового забезпечення АПВ входять найбільш кваліфіковані фахівці. Таким 

чином, центр наукового впливу переміщається з фахівця господарства на 

безпосереднього виробника продукції, до якого нові знання нерідко не 
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доходили. Обслуговуючі виробництво ланки транспортного, інженерного, 

постачальницько-збутового сервісу працюють по заявках-договорах з 

первинними виробничими ланками [10]. 

Ланка соціального обслуговування виконує замовлення працівників 

виробництва з громадського харчування, задоволення комунальних потреб у 

паливі, воді, забезпечує сервіс через торгівлю, охорону здоров'я, освіту. Оплату 

працівників цих підрозділів, очевидно, варто будувати більшою мірою за 

рахунок коштів замовників й меншою - за рахунок суспільних нагромаджень. 

Тоді сервіс, включаючи охорону здоров'я, комунальне господарство, 

інформаційне забезпечення, не може бути низькоякісним. Одночасно це буде 

стимулювати працівника більше заробляти й на основній й на вторинній праці. 

Фінансову діяльність структур – учасників кооперації повинні 

обслуговувати відділення кооперативного банку (у фінансово-розрахунковому 

кооперативі). Кожний суб’єкт кооперативних відносин має там свій рахунок, 

може одержати кредит. У відділенні банку визначаються ціни на реалізовану 

проміжну продукцію (для розрахунків при кооперації між ланками), розцінки 

на послуги. Відділення банку надає працівникам консультації, дає поради 

договірним сторонам при визначенні вартості робіт. Тут можуть формуватися 

кошти з особистих заощаджень для фінансування будівництва або діяльності 

окремих об'єктів, а доходи розподілятися залежно від величини пайових внесків 

вкладників. Найважливіша роль приділяється банку у формуванні страхових 

резервів, включаючи оплату праці. 

Діяльність кооперативів будується на демократичній основі. Головні 

рішення про діяльність сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу,  

взаємовідносини з агровиробниками приймаються на загальних зборах членів 

кооперативу. Колективно обирається голова кооперативу і його правління, що 

виконує рішення загальних зборів. Управлінський апарат не повинен бути 

розгалуженим, тому що його функції багато в чому беруть на себе самокеровані 

первинні ланки. Наскільки така зміна вигідна економічно видно з того, що 
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адміністративно-управлінський апарат сьогоднішніх підприємств забирає 

нерідко більше 20% витрат на виробництво сільськогосподарської продукції.  

Необхідно випробовувати економічні механізми розвитку 

сільськогосподарської кооперації в експериментальних модельних 

кооперативах. Головна економічна мета системи кооперації полягає в стійкому 

нарощуванні виробництва сільськогосподарської продукції на основі 

самофінансування виробничого й соціального розвитку [223].  

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи здатні ефективно 

виконувати покладені на них функції тільки при реалізації комплексу заходів. 

Вони направлені на:  

- підвищення продуктивності праці в система виробництва 

сільськогосподарської продукції;  

- підвищення продуктивності ріллі й тварин; 

- ощадлива витрата коштів на придбання й утримання техніки, 

обладнання, на спорудження виробничих об'єктів – зниження капіталоємності й 

зменшення експлуатаційних витрат. 

Економіка самофінансування кооперативного господарства будується на 

економічній зацікавленості безпосередніх працівників й усіх, хто їх обслуговує, 

у виробництві продукції більшого обсягу й кращої якості з найменшими 

витратами. 

Основними принципами економічного механізму самофінансування 

кооперативних первинних колективів – виробників сільськогосподарської 

продукції є такі. 

Первинні ланки, що виробляють корми, молоко, м'ясо, ремонтний 

молодняк, кооперуються для спільного виробництва тваринницької продукції. 

Частка участі кожної з них враховується величиною розрахункових цін 

кінцевого продукту. 

Валове виробництво (виторг) ланок, які вирощують незернові корми на 

орендованій ріллі, готовлять кормосуміші й годують тварин, складається з 

отриманого молока, м'яса й приросту молодняку. Від кормозаготівельників 
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приблизно наполовину залежить кінцевий результат тваринницької галузі. Таке 

співвідношення відображене у величині розрахункової ціни на тваринницьку 

продукцію, вироблену кооперативною ділянкою господарства. У виторг 

включаються й корми, реалізовані суб’єктам, що не є членами кооперативів. 

Гній, що збирається цією ланкою і використовується на полях кормової 

сівозміни, очевидно, не слід включати у витрати на виробництво кормів. 

У кооперативних формуваннях в галузі молочного скотарства  виторг 

визначається отриманим молоком і телятами. Ланки з вирощування молодняку 

формують свій виторг від приросту тварин. Не викликає особливих 

складностей і методика оцінки виробництва (виторгу) для підрозділів, що 

відгодовують велику рогату худобу, що вирощують ялівок, що виробляють 

поросят, шкурки хутрових звірів [125]. 

На основі діяльності тваринницьких ланок, будуються інші блоки 

економічного механізму: визначення витрат, розрахунок умовного доходу і 

його розподіл. 

Не розглядаючи багатьох важливих сторін організаційно-економічного й 

технологічного функціонування первинних виробничих й обслуговуючих ланок 

господарства, підкреслимо одне – кооперативні методи їх діяльності 

дозволяють підвищити діяльність підприємства. 

Самофінансування, кратне підвищення продуктивності праці в первинних 

виробничих ланках, скорочення управлінського персоналу, ріст продуктивності 

тварин, розширення виробництва м'яса на вторинній праці, кооперація із 

промисловим виробництвом дозволяють підвищити рентабельність 

господарства майже до 55 %. 

Більш масштабним завданням є побудова інтегрованої структури вищого 

порядку – кооперативного підприємства на рівні району. Воно являє собою 

об'єднання кооперативних господарств, підприємств виробників 

сільськогосподарської продукції, кооперативних переробних підприємств, 

торгівлі й кооперативних підприємств їх комплексного обслуговування для 

об'єднаного виконання місцевої продовольчої стратегії в рамках добровільного 
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зацікавленого співробітництва. Діяльність районного кооперативного 

підприємства (об'єднання) протікає на основі Закону України «Про кооперації». 

Загальна схема районного кооперативного підприємства показана на рисунку 

5.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.4. Районне кооперативне тваринницьке підприємство* 

*Систематизовано автором  за джерелами [152; 247] 
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межі району, області, країни; для власного споживання, як правило, у 

переробленому вигляді через власну торговельну мережу (продовольство) і по 

внутрішній кооперації (виробниче споживання). 

Головна особливість діяльності районного кооперативного підприємства 

полягає в різноманітному гарантованому сервісі первинних виробничих ланок 

прямо або через первинні ланки районних обслуговуючих кооперативів, 

розташованих безпосередньо в господарствах. 

У реалізації місцевих продовольчих стратегій особливе значення мають 

інноваційні фактори розвитку АПВ. І разом з тим у первинних ланках мало 

володіють інноваційними підходами й методами конкретного виробництва. 

Тому доцільно на районному рівні мати підрозділи, відповідальні за наукове 

забезпечення виробництва, причому підрозділи, матеріально зацікавлені в 

науковому забезпеченні місцевого АПВ. Для цього комплектується колектив з 

найбільш кваліфікованих фахівців. 

Кооператив (підприємство) по інженерному забезпеченню створює 

економічний гарантований і мобільний сервіс виробників продукції, 

включаючи транспортне, енергетичне обслуговування, ремонт і технічне 

обслуговування. Для розвитку підсобного виробництва, випуску 

несільськогосподарської продукції він кооперується із промисловими 

підприємствами. Очевидно, що не можна домогтися роботи районного 

підприємства на принципах самофінансування, якщо не залучати місцеві 

трудові ресурси до підсобного виробництва. Розрахунок робиться на те, що 

коли інтенсивна праця в аграрному виробництві стане повсюдною, звідси може 

звільнитися до 30% працівників, і значна частина їх повинна перейти у нові для 

АПВ виробничі галузі [263]. 

З розвитком кооперації з'являється можливість істотно зміцнити 

будівельний сервіс в АПВ, збільшити його потужності, особливо на 

підприємствах будівельних матеріалів. 

По-новому варто підійти до гострої проблеми постачальницько-збутового 

сервісу. Головне – перейти на систему оптової торгівлі, а вона стає більш 
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реальною у зв'язку з повною свободою пропонованої системи. Може виявитися, 

що з розвитком конкурентоспроможності виробництва обмежуючим фактором 

стане збутовий блок. Необхідно провести підготовчу роботу до його побудови, 

підготовки кадрів для кооперативів, реклами. 

Кооперативний банк здійснює всю повноту фінансової й економічної 

діяльності підприємства й його складових підрозділів. Кожне кооперативне 

формування має свій рахунок і може одержати кредит. Кооперативний банк 

визначає ціни на реалізовану проміжну продукцію (для розрахунків при 

кооперації між колективами), розцінки на послуги. Банк надає працівникам 

консультації. З особистих заощаджень тут можуть створюватися фонди для 

фінансування будівництва або діяльності окремих об'єктів, а доходи 

розподілятися відповідно до пайових внесків вкладників. Найважливіша 

частина діяльності кооперативного банку - фінансування страхових ресурсів, 

включаючи фонд оплати праці [247]. 

При модернізації агропромислового виробництва буде потрібно 

організувати незначне число нових підприємств, а всю увагу направити на 

вдосконалювання економічного механізму, об'єднання й ефективну реалізацію 

інтересів. Пріоритет у здійсненні висловлених пропозицій – за підготовкою 

кадрів, здатних провести глибоку кооперацію вітчизняного агропромислового 

виробництва. 

У результаті дослідження обґрунтовано наукові підходи до формування й 

стратегічного розвитку організаційно-економічного механізму реновації 

виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва. У 

внутрішньому середовищі такого механізму  знаходиться взаємопов’язана 

сукупність основних складових та підпорядкованих їм елементів, які 

віддзеркалюють специфіку сучасних  ринкових концепцій у виробництві 

продукції тваринництва, спрямовані на забезпечення ефективного розвитку 

відповідних тваринницьких підприємств та забезпечення продовольчої безпеки 

країни (рис. 5.5.).  
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 Рис. 5.5. Основні складові комплексного організаційно-економічного механізму реновації виробничо-

господарської діяльності підприємств тваринництва* 
*Власна розробка автора  
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Запропонований механізм є досить гнучким до соціально-економічних  

змін на виробництві, адже  забезпечує ефективне використання генетичного 

потенціалу сільськогосподарських тварин та трудових ресурсів, зайнятих на 

підприємствах тваринництва, гармонійно поєднує розроблені стратегічні 

заходи для забезпечення ефективного розвитку всіх тваринницьких 

підприємств. 

Дієва реакція механізму орієнтована  на здійснення підприємствами 

процесів реновації  тваринництва та проводитися на основі використання 

доступних сучасних 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.  

 

5.3. Напрями удосконалення системи стратегічного й оперативного 

планування реноваційного розвитку підприємств  тваринництва 

 

В сучасних умовах господарювання, коли переважними повинні стати 

економічні методи регулювання, істотно зростає роль прогнозування розвитку, 

виявлення можливих наслідків їх впливу на соціально-економічні процеси. Це 

тим більше відноситься до агропромислового виробництва, сільського 

господарства, де економічні фактори тісно переплітаються з біологічними. 

При визначальній ролі інноваційного процесу у відтворювальних циклах, 

а саме тільки через нього й можливий динамічний розвиток аграрної сфери, 

прогнозування стає невід'ємною частиною нормальної економічної діяльності й 

не є привілеєм якої-небудь форми господарювання й власності. 

Способи управління економікою, що базується на індикативних методах, 

коли право вибору форми господарювання, структури виробництва належить 

безпосередньо аграрному виробнику, істотно ускладнюють всю систему 

економічних і соціальних регуляторів розвитку аграрного сектору [209]. 
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Уявлення про те, що ринок - проста саморегулююча система, поступається 

тверезому підходу про її складність, суперечливість. 

Особливе значення, на нашу думку, здобуває прогноз наслідків 

реалізовуваних соціально-економічних заходів. Таке розуміння проблеми 

ґрунтується, принаймні, на наступних моментах. Насамперед, економічні 

важелі впливають безпосередньо на людину, працівника, на мотивацію або 

демотивацію ефективної праці як способу активного соціального життя. 

Економічні рішення викликають багатоступінчасті наслідки. На першому 

етапі не завжди проявляються їх негативні сторони, а початковий позитивний 

ефект часом може здатися достатнім. У той же час, і про це свідчить вітчизняна 

й закордонна практика, вплив економічних регуляторів має здатність до 

загасання ефекту й вимагає постійного відновлення. 

Варто враховувати як ефект побічної дії кожного економічного важеля, 

так і необхідність комплексного підходу до всієї системи регулювання, 

включаючи й саморегулювання. 

Економічні процеси, запущені тим або іншим механізмом, мають 

звичайно довгостроковий характер своїх наслідків, особливо негативних. Їх 

складно перервати, направити в інше русло. Свідоцтвом тому є сформована 

сьогодні соціально-економічна ситуація в національному господарстві й, 

звичайно ж, в агропромисловому виробництві. Розробляючи методологію 

оцінки наслідків, треба в першу чергу відібрати ті економічні важелі, які 

найбільше можуть впливати на сільськогосподарське виробництво. 

Із загального набору діючих і використовуваних у ринковій економіці 

важелів, ми вважаємо, найбільше значення мають: ціни, у тому числі на 

продукцію аграрного виробництва й засоби виробництва, споживані в ньому; 

податки на доходи, на землю, загальні інвестиції; державна фінансова 

підтримка (або бюджетні асигнування); пільгові процентні ставки за кредити. 

Перелік їх можна було б істотно розширити, узгодити з іншими групами 

факторів. Однак поки це складно й технічно, і методологічно. До того ж 

потрібна велика й достовірна інформація. 
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Як результативні показники можуть бути використані: продукція 

аграрного виробництва в натуральному й вартісному вираженні, товарна 

продукція харчової промисловості, чистий доход, оплата праці, співвідношення 

фондів споживання й нагромадження, показники продуктивності аграрного 

виробництва й використання ресурсів (землі, праці, фондів). В основу 

методичного підходу доцільно покласти розробки відомого економіста В.В. 

Леонтьєва, описані їм в «Дослідженні структури американської економіки» 

[147],  де наведений теоретичний й емпіричний аналіз за схемою витрати-

випуск із використанням системи коефіцієнтів. Поки необхідно розробити 

модель для вирішення завдань на національному  й галузевому рівнях, а потім, 

у міру уточнення методичних питань, і на регіональному й на рівні 

підприємстві. 

Важливо врахувати, що різні економічні важелі найчастіше діють у 

взаємовиключних напрямках. Можна, наприклад, встановити високі заставні 

гарантовані ціни на продукцію, але одночасно високими ставками 

оподатковування вилучити весь чистий доход. Тоді ціна як стимул діяти на 

виробництво не буде. 

Треба брати до уваги й кількісні параметри. Так, сформоване зараз 

співвідношення цін на продукцію рослинництва й тваринництва серйозно 

ускладнило становище у м'ясо-молочній галузі й стало однією із причин 

падіння виробництва. Отже, потрібно обґрунтувати границі раціональних 

параметрів, за яких можуть наступити негативні наслідки. 

Різноманіття й складність зв'язків, відповідальність у прийнятті рішень 

викликають необхідність передбачати достатню варіантність їх наслідків. Без 

використання економіко-математичних методів вирішити цю проблему 

неможливо. 

Потрібний також великий обсяг інформації. У більшості випадків ми нею 

не володіємо. Проектувати ж на основі кількісних параметрів минулих років в 

економіці далеко не завжди коректно, тому що аграрне виробництво 

функціонувало в ненормальних економічних умовах. Доводиться 
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використовувати закордонну статистику й дослідження, вільні розрахунки й 

прогнози, які будуть постійно уточнюватися в міру нагромадження 

практичного досвіду. 

Розвиток аграрного виробництва й аграрний сектор у будь-якій країні 

піддаються впливу як історичних процесів, так і специфічних соціально-

економічних і геополітичних факторів. Проте різноманітність різних моделей 

розвитку в різних країнах може бути основою для універсального узагальнення, 

оскільки це стосується характерних прикладів і вносить вклад у теоретичне й 

практичне взаємозбагачення. 

Те, що сьогодні відбувається у всій системі аграрного виробництва й 

збуту сільськогосподарської продукції, зобов'язує змінити основні концепції 

сільськогосподарської політики. Вона повинна бути піддана ревізії й, на наш 

погляд, можна сформулювати теоретичний базис, що відповідає нової ситуації. 

Сучасне аграрне виробництво є об'єктом зростаючого тиску, одна із 

причин якого - негнучкість попиту на продукти харчування в розвинених 

країнах. Зміна ситуації навряд чи значно змінить стан в них. Однак у країнах, 

що розвиваються, гнучкість попиту на продукти харчування порівняно висока, і 

нова ситуація може значно підняти його потенціал. 

Отже, у сфері міжнаціонального продуктового кошика суть проблеми 

зрушується від еластичності попиту убік еластичності постачання й ще більше 

загострюється через фізичну обмеженість можливостей аграрного виробництва. 

Тому важливі дослідження організаційних аспектів, пов'язаних зі структурними 

змінами в аграрному виробництві. Справа в тому, що традиційні концепція 

сфери виробництва й підхід до його надлишків уже неефективні. Основною 

темою порядку денного стає розширення аграрного виробництва, відповідно 

агротехнічний аспект виявляється усе більш значимим і не менш доцільним, 

ніж загальний організаційний, тому що полягає насамперед у впровадженні 

системи високотехнологічного аграрного виробництва з усіма пов'язаними із 

цим соціально-економічними явищами. В Україні велика проблема виникає 

через різний технологічний рівень аграрних підприємств й ОПГ [203]. 
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Необхідний перегляд позицій стратегічного й оперативного планування. 

Зміни зумовлюють інший підхід до об'єктів планування: замість планування 

власне аграрного виробництва необхідно переходити до макропланування 

моделі багатогалузевих інтегрованих комплексів. Причини таких метаморфоз 

природні. Вони пов'язані із природою технологічного й економічного розвитку 

України. 

Розвинені країни характеризуються низькою гнучкістю попиту на 

продукти харчування, що стабілізувалася в межах 0,3-0,4, що веде до перегляду 

сімейного бюджету відповідно до формули Енгеля, і частка витрат на 

сільськогосподарські продукти поступово знижується [213]. Ріст населення не 

завжди компенсує такий спад частини витрат, тому розвиток місцевого ринку 

трохи стриманий. 

Компенсацією тенденції, що намітилася, може бути збільшення аграрного 

експорту. Однак, якщо його частка досягне 50% від валового виробництва, 

доходи фермерів будуть тісно пов'язані зі стабільністю світового ринку, що, 

зрозуміло, важко прогнозувати. 

Технологічний розвиток у довгостроковому плані призводить до 

зниження собівартості й цін на сільськогосподарську продукцію (якщо не 

враховувати впливи інфляції). Це означає, що частка фермерів у національному 

доході відрізняється від доходів працівників в інших секторах економіки убік 

зниження. Розрив у доходах у поєднанні з наявністю більш привабливих 

несільськогосподарських альтернатив призводить до ще одного фактору, що 

сковує розвиток аграрного виробництва. 

Технологічний розвиток обумовлює також більш високу продуктивність 

праці - реально відчутну (виробничі фактори) і недосяжну (так звані нейтральні 

технологічні зміни продуктивності). 

Значення АПВ для національної економіки обумовлює проблему 

розвитку аграрного виробництва і його планування. У країні великого значення 

набуває збереження рівноваги між двома головними економічними формами: 

сільською й міською. Таким чином, сільська економіка повинна стати каркасом 



 377 

багатогалузевої економіки. Протягом багатьох років існувала повна 

ідентифікація між формою аграрного виробництва й аграрним виробництвом як 

економічною сутністю цієї форми.  

Навіть розвинене аграрне виробництво не може запобігти кризі села. За 

останні 25 років частка сільських жителів знизилася на 2,5 млн. осіб. Майже 

350 сіл зникли. З числа осіб продуктивної праці, що живуть у сільських 

поселеннях, у аграрному виробництві працювали лише 25,4 %, отже, 3/4 були 

зайняті в промисловості, сфері обслуговування, торгівлі й інших галузях. 

Сильний процес технологічної реновації й надалі стане превалювати в 

аграрній економіці, де тільки близько 20% працюючого населення буде зайнято 

в аграрному виробництві. У зв'язку із цим варто очікувати змін в економічній 

структурі аграрного виробництва: вона втратить домінуючий 

сільськогосподарський характер. Імовірні проблеми, пов'язані з адаптуванням 

масштабу виробничих одиниць до нового технологічного рівня, які можна 

вирішити тільки шляхом організації кооперативних інтегрованих підприємств і 

перегляду їх виробничої структури. Некооперативне село також знизить 

сільськогосподарський ухил, зберігши лише 15% працюючих в аграрному 

виробництві, і його опір урбанізації ослабшає. 

Відзначені тенденції, мабуть, нормальні й навіть позитивні в умовах 

України, де несільськогосподарська зайнятість розвивається усередині села й 

лише таким способом можна підтримувати відносну стабільність сільського 

населення й екологічний баланс у процесі розвитку виробництва. 

Росте потреба в переході від аграрного планування до комплексного 

сільського планування шляхом його регіоналізації й інтеграції регіональних 

економічних одиниць АПВ. 

Планування подібного роду дозволить виробити генеральну концепцію 

конкретного району з урахуванням таких факторів, як населення й робоча сила, 

альтернативні моделі економічної структури району, взаємозв'язок аграрного й 

промислового розвитку. 

Економічний характер регіонального комплексу економічних одиниць 
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стане ясним на основі інтеграції секторальних програм у пропорції, здатній 

забезпечити оптимізацію й секторів, і ступеня інтеграції. 

Аналіз надходження й витрати фінансових ресурсів певного району 

розкриє ступінь активності його економічного множника [343]. 

Інтегральний розвиток у аграрному виробництві дозволяє вирішити всі 

проблеми розриву між доходами аграрного виробництва й інших економічних 

секторів. Таким чином, інтегральний доход сільського й міського населення не 

буде розрізнятися. 

Природні зміни створили тенденцію до нового соціально-економічного 

рівняння, як у макроекономічних межах (досягнення нової рівноваги між 

аграрним виробництвом й іншими секторами національної економіки - 

проблема багатьох розвинених країн), так й у аграрному секторі, де економічна 

структура села впливає на частку аграрного виробництва в ній. 

Українське аграрне виробництво змушене жорстоко боротися за 

надходження виробничих ресурсів, які досить обмежені. Існуючі умови повної 

зайнятості (фактично, браку робочої сили) не можуть призупинити падіння 

його частки в основних компонентах національної економіки [312]. Необхідно 

визначити, яку форму прийме виникаюча нова структура. 

Найбільш важливий аспект цього процесу - його довгостроковий вплив. 

Аграрна політика повинна враховувати, що через 10-15 років аграрне 

виробництво буде зовсім відмінним від сьогоднішнього. Головна проблема 

полягає у необхідності знайти такі економічні й адміністративні засоби, які 

дозволять аграрній політиці виробити нову форму. 

Визначення нової ролі аграрного виробництва в національній економіці 

відбувається під домінуючим впливом суперечливих технологічних ефектів: з 

одного боку, технологія збільшує сільськогосподарську продукцію при 

використанні меншої кількості робочої сили й більшої кількості капіталу, з 

іншого боку - знижена ціна цієї продукції й зросле постачання ринку 

обумовлюють нестійкість технологічної системи. Сучасна технологія, хоча й 

веде до росту вироблення на одиницю продукції, особливо, коли на першому 
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місці стоїть високорозвинена сільськогосподарська культура, тісно пов'язана із 

загальною технологічною реновацією. Велика продуктивність також вимагає 

нової структури виробничих факторів, причому відбувається зрушення від 

робочої сили до капіталу. 

Таким чином, зростає значення комбінації «капітал – земля – вода» в 

порівнянні із традиційною – «робоча сила – земля – вода», що є дуже істотною 

зміною в характері концепції «змішаного фактору». 

Нова рівновага в аграрному виробництві не може бути досягнута 

автоматично. Для цього необхідні важливі кроки, наприклад втручання уряду. 

Воно може прийняти форму певних заходів, результатом яких стане 

сільськогосподарський цикл, що порушує рівновагу виробництва з усіма 

кризовими наслідками, що випливають з цього. Інший шлях - тривале й 

ефективне урядове втручання на основі стратегічного планування. Це дає змогу 

пом'якшити неминучі структури зміни й стримати їх несприятливі наслідки 

(рис. 5.6). 

Не викликає сумніву, що суть розглянутого питання дуже суперечлива, 

тому що включає проблему стратегії економічного розвитку й знаходиться в 

центрі концептуальної дилеми: розвиток, що йде шляхом чисто ринкового 

механізму, або розвиток шляхом планування.  

Типове аграрне виробництво в Україні, що спрямоване убік планування 

буде організовано в основному за промисловим принципом. Воно повинне мати 

добре налагоджені кооперативні зв'язки, що функціонують у вигляді великих 

виробничих одиниць. 

У перспективі в українському аграрному виробництві повинні бути 

створені моделі розвитку, засновані на поєднанні економічного механізму й 

соціальних передумов, причому з акцентом на останні. Це може бути зроблене 

за допомогою всеохоплюючої системи стратегічного планування. Наприклад, 

якщо сучасний розвиток бере під сумнів значимість аграрного виробництва в 

національній економіці й зменшує його частку в національному доході, а також 

скорочує доходи фермерів у порівнянні з доходами працівників в інших 
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галузях, то єдиний шлях захисту селянських доходів – розвиток на селі 

промисловості й інших несільськогосподарських галузей. Тобто формування 

сільського (багатогалузевого) комплексу, як нової форми структури АПВ. 

 

Рис. 5.6. Стратегічні завдання організаційно-економічного механізму 

реновації виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва* 

*Власна розробка автора 

Таким чином, виникає політика аграрного розвитку, що враховує як 

економічні, так і соціальні обмеження й має шанси вирішити складне завдання 
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оптимізації економічних й соціальних непостійних величин. 

При цьому буде формуватися економічний каркас комплексу. 

Зменшувана частка аграрного виробництва в економіці й національна 

ціль, що полягає у збереженні сільського поселення, роблять необхідним пошук 

альтернативи сільському господарству в аграрних районах. Це вимагає 

переоцінки традиційних концепцій розвитку й заміни секторального підходу 

просторово-економічним, у якому сільський комплекс розглядається як 

багатогалузева, але в той же час скріплена міцними внутрішніми зв'язками 

соціально-економічна система. Така концепція застосовна до всього комплексу 

взаємин між аграрним виробництвом і національною економікою, міським і 

сільським середовищем. Це комплексоутворення, який йде ззовні системи АПВ. 

Залучення аграрних виробників у різноманітну економічну діяльність 

пом'якшує боротьбу за виробничі фактори, що ставить аграрне виробництво в 

невигідне положення й може привести до занедбання як сільськогосподарських 

поселень, так і аграрного виробництва в цілому [348]. 

За останні десятиліття з'явилося кілька нових економічних структур, 

призначених для вирішення різних проблем. Часом виникала парадоксальна 

ситуація: у той час як аграрне виробництво розвивалося, структурна криза все 

зростала і виражалася у зниженні частки аграрного сектора в національній 

економіці. Це призводило до серйозної проблеми майбутнього сільських 

поселень, ефективність поточного планування аграрного виробництва і його 

перспектив ставилися під сумнів. 

Чітке визначення об'єктів планування - найбільш важлива умова для 

встановлення макроекономічної моделі планування, що повинне здійснюватися 

на трьох рівнях: мікрокомплекс, що включає аграрні підприємства; 

підкомплекс, або регіональний, і макрокомплекс, або сільський комплекс у 

національному масштабі. 

Головна мета сьогодні - досягти рівності визнаного рівня між містом і 

сільським поселенням, зберігаючи в той же час сільське поселення як 

життєздатну структуру. Завдання цього перегляду - сформулювати модель 
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макроплануванння, що оптимізує доходи й зайнятість людей в існуючій 

сільській структурі. Можна припустити, що не вся національна економіка, як й 

її сільський сектор, соціально й економічно виграє від подальшого розвитку 

села. У такій країні як Україна, де сільські поселення й міста перебувають 

досить близько друг від друга, одним з найбільш важливих елементів 

збереження й розширення існуючої структури є різноманітність занять. 

Цікаво помітити, що в цей час інтегральний сільський доход на душу 

населення майже дорівнює міському. Відповідно одній із цілей передбачуваної 

моделі буде визначення стратегії контрольованого розвитку, заснованої на 

оптимальному поєднанні всіх виробничих факторів села після вивчення 

можливості їх альтернативного використання. Інакше кажучи, модель визначає 

методи підрахунку оптимального внеску кожного виробничого фактору 

усередині сільської системи, включаючи такі, як промисловість, сфера 

обслуговування, аграрне виробництво й т.д. 

В аналізі національної економіки не слід установлювати шкалу ступеня 

важливості, де більше значення надається центральному сектору в порівнянні з 

іншими. Кожен сектор, навіть найменший, виконує завдання, які не можуть 

бути здійснені іншим сектором або будь-якою іншою галуззю. Аграрне 

виробництво не може замінити промисловість і навпаки. Поза всяким сумнівом 

розвиток аграрного виробництва передує розвитку інших галузей економіки. 

Будучи первинною галуззю аграрне виробництво виконує основні функції, без 

яких людське суспільство не може існувати [129]. 

Внесок аграрного виробництва в українську економіку можна оцінити за 

допомогою ряду критеріїв, деякі з яких характерні тільки для України. 

В Україні аграрне виробництво виконує важливу роль з урахуванням 

соціального й політичного аспектів, які кількісно не можуть бути враховані 

задовільно. 

Основними повинні бути критерії оцінки внеску аграрного виробництва в 

національну економіку: рівень задоволеності продуктами харчування; статус 

аграрного виробництва як фактору міжнародної торгівлі; ефект 
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«мультиплеєра», що побічно виражає ступінь сільськогосподарської активності; 

рівень технологічного розвитку.  

Україна вже досягла високого ступеня самозабезпечення більшістю 

продуктів. Вітчизняне аграрне виробництво стає усе більше залежним від 

світового ринку. За останні роки обсяг постачання через кордон зріс. Однак 

українське аграрне виробництво - єдиний швидкообертний сектор національної 

економіки, здатний підтримувати позитивний торговельний баланс. 

Внесок аграрного виробництва в національну економіку вимірюється не 

тільки підрахунком прямої продукції, але й непрямим впливом на інші сектори 

економіки, такі як промисловість, транспорт, будівництво й сфера 

обслуговування. При цьому слід відзначити два напрямки взаємовідносин. 

1. Закупівля продуктів вітчизняного виробництва з інших секторів. 

Відповідно до даних національної торгівлі таке споживання становить 1/3 

(33%) усього обсягу сільськогосподарської продукції. 

2. Постачання сировини аграрного виробництва промисловості. В Україні 

це відноситься в основному до харчової промисловості, де близько 63% 

вартості, що збільшується, припадає на частку матеріалів вітчизняного 

виробництва. 

З іншого боку, аграрний сектор забезпечує постачання й обслуговування 

таких галузей, як торгівля, деревообробна, хімічна промисловість, причому 

обсяг торгівлі досягає істотних величин. Також великі ресурси аграрного 

виробництва для харчової промисловості, причому в реальному масштабі цін 

обсяг продукції в цій сфері збільшуються швидше, ніж інфляція, а отже, існує 

фактичний кількісний ріст [278]. 

Додатковий фактор внеску аграрного виробництва в національну 

економіку - сфера капітальних інвестицій. Загальнонаціональний попит, 

народжуваний сільськогосподарським сектором, виражається коефіцієнтом 

близько 0,76.  

Внесок сільськогосподарської галузі є функцією її технологічного рівня. 

Історично аграрне виробництво завжди знаходилося за іншими секторами 
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економіки за технологічним рівнем, що позначалося на низькому питомому 

виході його продукції.  

У зв'язку із цим політика розвитку аграрного виробництва повинна 

дотримуватися наступних критеріїв. 

Подальший розвиток сільськогосподарських експортних культур може 

стати прибутковим тільки в тому ступені, у якому місцева інфляція буде 

підконтрольна. Потрібна переоцінка всього, що стосується використання 

природних ресурсів для його оптимізації. Серед іншого необхідний перегляд 

організаційної структури й політики розміщення. 

Повинні бути прикладені зусилля для одержання максимальних переваг 

від технологічного розвитку й сільськогосподарських досліджень.  

Сільськогосподарське стратегічне планування повинне пристосуватися до 

розглянутих нових цілей з погляду концепції політики розвитку. 

Таким чином, перехід від розвитку аграрного виробництва в його 

дійсному традиційному вигляді до інтегрального розвитку аграрної економіки - 

довгий, але неминучий процес. При його здійсненні в стратегічно-плановому 

порядку, упорядковано можна зберегти масу ресурсів і зусиль для суспільства й 

держави. Для сільського поселення важливо не допустити, щоб виправлення 

існуючого положення йшло постфактум, як це було з екологією, міським 

плануванням й ін. Важливо передбачити події в пристосуванні до нової 

глобально-економічної дійсності й тим самим запобігти втратам й збиткам, 

пов'язаним з виправленням вчиненого [225]. 

Кожна галузь людської діяльності, включаючи й науку управління 

виробництвом, має свою технологію. Як відомо, нові технології створюються 

не тільки шляхом еволюційного розвитку існуючих, що, безумовно, дає 

значний ефект, але й на базі принципово нових ідей, нових підходів до 

розв'язання поставлених завдань. Нові підходи можуть бути розроблені на 

основі фундаментальних відкриттів у науці або шляхом запозичення з інших 

галузей людської діяльності, з інших сфер національного господарства. 

Все викладене повною мірою стосується проблеми вдосконалення 
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оперативного управління тваринницьким виробництвом. У цій справі 

вітчизняними вченими-аграрниками зроблено чимало: проведено ряд 

досліджень як теоретичного, так і прикладного характеру, що вже нині дає 

значний економічний ефект. Водночас слід зазначити, що питанням 

використання математичних методів в оперативному управлінні 

агропромисловим виробництвом досі приділялась недостатня увага, 

незважаючи на те, що вони - основа інноваційного розвитку управління 

виробництвом. Пояснюється це, на нашу думку, недостатнім вивченням 

оперативного управління в тваринництві, принциповою його непідготовленістю 

до впровадження сучасних математичних методів (рис. 5.7). 

Перспективними напрямами досліджень по вдосконаленню оперативного 

управління в аграрному виробництві, зокрема у тваринництві, й принципові 

підходи до їх проведення можуть бути кваліфіковані таким чином: 

А. Дослідження, пов'язані з використанням інновацій. Розглядаючи 

перспективи використання досягнень науки для вдосконалення оперативного 

управління в тваринництві, необхідно насамперед чітко, із сучасних позицій 

сформулювати зміст і основні визначення, які стосуються самого поняття 

«оперативне управління». Для цього необхідно: 

І. Дослідити інформаційні аспекти оперативного управління в 

тваринництві. 

1. Розробити критерії оцінки оперативної інформації як специфічного 

виду виробничих ресурсів. Відомо, що для оперативного планування, 

оперативного аналізу, формування й прийняття варіантів оперативних рішень 

необхідна інформація про наявність, перспективи одержання, способи 

раціонального розподілу й перерозподілу матеріальних і трудових ресурсів, про 

соціологічні аспекти проблеми й т.д. Інакше кажучи, виникає потреба в 

інформаційному забезпеченні оперативного управління як своєрідного 

виробничого процесу, який регламентується певною технологією, де 

інформаційне забезпечення може розглядатись як специфічний вид виробничих 

ресурсів. Цей вид ресурсів забезпечує не лише необхідну якість управлінських 
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рішень, але й саму можливість оперативного управління виробництвом. Для 

визначення вимог до інформаційного забезпечення і його формування в 

конкретних виробничих ситуаціях необхідно розробити чіткі критерії кількісної 

і якісної оцінки інформації як специфічного виду виробничих ресурсів. 

 

Рис. 5.7. Основні етапи розробки і впровадження стратегії реновації 

економічних механізмів виробничо-господарської діяльності підприємств 

тваринництва
*
 

*Власна розробка автора   

2. Дослідити динаміку морального старіння оперативної інформації та її 

взаємозв'язок із зміною виробничих структур і номенклатури тваринницьких 

підрозділів. У процесі розвитку АПВ змінюються спеціалізація, організаційна 

структура, внутрішні й зовнішні зв'язки, обсяг і номенклатура продукції, що 

Основна місія підприємства, важливість та місце підприємств 

тваринництва у загальному обсязі виробництва 

сільськогосподарської продукції 

Цілі та завдання реновації діяльності підприємств тваринництва 

Виявлення і обґрунтування чинників впливу внутрішнього і 

зовнішнього середовищ на реновації підприємств  тваринництва  

Визначення стратегічної спрямованості та типу базової стратегії 

реновації виробничо-господарської діяльності тваринництва 

Розробка, перевірка і освоєння основних положень стратегії 

Моніторинг, контроль і управління процесом впровадження 

стратегії реновації діяльності підприємств  тваринництва 

Аналіз і оцінка дієвості та ефективності стратегії реновації 

діяльності підприємств тваринництва 



 387 

випускається й переробляється, як у виробничих, так й в управлінських 

підрозділах. Одночасно змінюється відповідно й інформаційне забезпечення, 

яке необхідне для процесу оперативного управління вказаними підрозділами. 

Іншими словами, із зміною умов виробництва частина інформації застаріває, 

стає непотрібною і її слід виключати з інформаційного забезпечення, а замість 

неї вводити нову. Дослідження динаміки застарівання оперативної інформації й 

заміни її новою - одна з функцій оперативного управління як процесу. Кількісні 

та якісні оцінки цих змін можуть використовуватись у процесі вдосконалення 

організації оперативного управління в тваринництві. 

3. Розробити принципи формування структур управління й штатної 

чисельності управлінського персоналу в тваринницьких підрозділах. З цією 

метою необхідно дослідити існуючі потоки оперативної інформації: виявити 

інтенсивність, номенклатуру й адресність показників вертикальних і 

горизонтальних потоків оперативної інформації на тих ієрархічних рівнях 

управління, що нас цікавлять, провести аналіз використання цих потоків (ким і 

як використовується ця інформація), визначити необхідну номенклатуру 

показників, оцінити обсяг робіт (витрати праці) при обробці вхідної інформації 

(запити, інформація про прийняті управлінські рішення) і на основі одержаних 

оцінок витрат праці розробити принципи формування структури та штатної 

чисельності управлінського персоналу в тваринницьких підрозділах. 

4. Розробити методологічні засади формалізації процесу прийняття 

рішень в оперативному управлінні у тваринництві із застосуванням сучасних 

інформаційних технологій. Для використання останніх при оперативному 

управлінні сільськогосподарським виробництвом необхідно формалізувати 

технологічний процес прийняття оперативних рішень - визначити місце, час й 

величину управлінських впливів, а також передбачити оцінку результатів цих 

впливів на кінцевий результат виробництва. Сюди входять і розробка методик 

підготовки вихідної інформації, створення програмного забезпечення, які 

відповідають вимогам оперативного управління на різних ієрархічних рівнях 

АПВ. 
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ІІ. Сформулювати концепцію оперативності управління на різних рівнях 

системи тваринницького виробництва в умовах його технологічної реновації з 

урахуванням вимог інноваційного розвитку. Оперативне управління за своєю 

суттю покликане контролювати й забезпечувати виконання виробничих планів, 

а в разі необхідності й оперативно коригувати їх залежно від ситуації, що 

склалася. Чим вищий ієрархічний рівень управління, тим більш укрупнені 

показники планів його фахівці контролюють й, відповідно, приймають 

необхідні управлінські рішення. Отже, прийняті рішення діють (мають 

чинність) на триваліших інтервалах часу. Таким чином, оперативність 

(гранично припустима швидкість) виконання цих рішень для різних рівнів 

управління буде різною. Сьогодні в системі АПВ немає чітких розмежувань у 

понятті «оперативний план» для різних рівнів управління: для підприємства, 

району, області, країни в цілому. Немає також і чіткого уявлення про те, на 

яких рівнях управління слід займатись декадними, місячними або квартальними 

й т.п. виробничими планами. Це питання виникло у зв'язку з розробкою 

автоматизованих систем управління  сільськогосподарським виробництвом, 

виявленням і класифікацією завдань, при розв'язанні яких можна 

використовувати сучасні математичні методи й програмні засоби. 

З іншого боку, в умовах технологічної реновації аграрного виробництві, у 

зв'язку із розвитком міжгосподарських зв’язків, формуванням інтегрованих 

підприємств і організацій, із створенням агропромислових об'єднань, із 

зростанням кількості і з ускладненням виробничих зв'язків всередині 

підприємств і об'єднань питання, пов'язані з використанням досягнень науки  в 

аграрному виробництві, набувають особливої актуальності. У цих умовах 

необхідно чітко сформулювати концепцію оперативності управління аграрним 

виробництвом, розробити методику і провести відповідні дослідження з тим, 

щоб однозначно в масштабах АПВ розв'язувати завдання, які відноситься до 

завдань оперативного управління. Це має значно поліпшити впровадження 

досягнень науки в управлінні тваринництвом. 

ІІІ. Розробити й обґрунтувати методику визначення допустимого 
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випередження при прийняті оперативних рішень у тваринницьких підрозділах. 

При виборі варіанта оперативного рішення необхідно провести оцінку 

впливу кожного з можливих варіантів цих рішень на кінцевий результат 

функціонування керованого об'єкта або процесу і забезпечити вибір такого, що 

задовольняє заздалегідь визначені вимоги. Іншими словами, необхідно 

передбачити результати впливу будь-якого втручання на хід процесу, на 

розвиток певного явища, на функціонування виробничого об'єкта (рис. 5.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис.5.8. Основні види та суб’єкти реновації виробничо-господарської 

діяльності підприємств  тваринництва* 
*Джерело: розроблено автором  
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Людське мислення здатне навчитись передбаченню (прогнозуванню): 

людина, здійснюючи будь-якові дію, свідомо чи несвідомо попередньо оцінює 

її результат. У складних ситуаціях, коли на керований об'єкт діє велика 

кількість різних, у тому числі й випадкових факторів, доводиться вдаватися до 

науково обґрунтованих методів прогнозування, включаючи математичні 

моделі. Відомо, що точні прогнози вдається одержати лише в детермінованих 

системах. Високу точність прогнозів можна мати й для випадкових 

стаціонарних процесів, тобто таких, які описуються постійними ймовірнісними 

характеристиками. В усіх останніх випадках прогнози можуть бути тільки 

приблизними. 

Із збільшенням часу випередження точність прогнозів знижується, так 

саме знижується і якість варіантів оперативних рішень, вибраних на основі цих 

прогнозів. Практично реальні виробничі процеси, особливо в аграрному 

виробництві, нестаціонарні - їх характеристики змінюються в часі. Таким 

чином, проблема вибору допустимого випередження при прийнятті 

оперативних рішень у науковому плані зводиться до вибору (розробки) методів, 

які дають змогу збільшувати час випередження при прогнозуванні в межах 

допустимих змін якості оперативних рішень. 

ІV. Визначити методичні підходи до підготовки й впровадження типових 

управлінських рішень у незапланованих господарських ситуаціях. 

Створення агропромислових об'єднань, переведення їх на промислову 

основу, укрупнення й спеціалізація аграрних підприємств призвело до 

збільшення кількості та підвищення складності виробничих ситуацій, які 

виникають. Практично керівники й спеціалісти в аграрних підприємствах 

внаслідок інформаційного й організаційного перевантаження не в змозі 

сприймати й оцінювати всю сукупність варіантів оперативних управлінських 

рішень, які виникають у конкретних виробничих ситуаціях, і своєчасно, з 

урахуванням вимог системного підходу знаходити найбільш раціональний 

варіант. Причина такого стану пояснюється незадовільним використанням у 

господарській практиці нагромаджених наукових знань і практичного досвіду 
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при прийнятті оперативних управлінських рішень, а також відсутністю 

інформаційно-довідкової літератури, яка узагальнює ці знання й досвід. Для 

усунення цих недоліків доцільно провести аналіз, узагальнення й формалізацію 

теоретичних й емпіричних досліджень у галузі оперативного управління, 

впорядковувати й типізувати факторні й міжфакторні зв'язки, які визначають 

продуктивність аграрного виробництва. Необхідно виявити виробничі ситуації, 

у яких приймались незаплановані оперативні управлінські рішення, згрупувати 

й класифікувати їх за типами, а також за причинами їх використання. 

Формалізація господарських рішень у типових ситуаціях і способів 

прийняття управлінських рішень вимагає чіткого визначення понять 

«незапланована виробнича ситуація» й «типова ситуація» стосовно 

технологічних операцій і процесів у аграрному виробництві. Слід розробити 

методики ідентифікації конкретних незапланованих виробничих ситуацій, які 

зустрічаються в практиці з типовими ситуаціями. Це дасть змогу значно 

скоротити номенклатуру типових ситуацій і спростити процес прийняття 

рішень. Одночасно необхідно опрацювати способи коригування методів 

прийняття управлінських рішень в умовах зміни технології й організації 

виробництва, передбачити розумну універсалізацію алгоритмів рішень, які 

приймаються, можливість використання їх для широкого кола господарських 

ситуацій. 

Очевидно, що така універсалізація алгоритмів прийняття рішень призведе 

до збільшення витрат часу на це порівняно із спеціалізованими алгоритмами, 

розробленими для окремих виробничих ситуацій. У зв'язку із цим «розумна 

універсалізація» означає розумний ступінь сповільнення роботи створюваних 

універсальних алгоритмів прийняття рішень у кожному конкретному 

виробничому процесі. Слід зазначити, що алгоритмізація методів прийняття 

управлінських рішень у типових ситуаціях передбачає можливість 

використання досвіду прийняття рішень широким колом керівників і фахівців 

різних ієрархічних рівнів управління не тільки в аграрному виробництві, але й в 

інших галузях економіки (рис. 5.9). 
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Рис. 5.9. Елементи стратегії реновації економічних механізмів 

виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва
*
 

*Запропоновано автором   
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перенесення на реальні технологічні операції; методів типізації агротехнічних й 

агрометеорологічних умов, які впливають на технологічні операції в аграрному 

виробництві (на його продуктивність); структуризація (визначення місця й 

значущості) та формалізація управлінських рішень за типами (факторів 

продуктивності й типовими умовами господарювання); методичних принципів 

типізації й формалізації прийняття управлінських рішень. 

Б. Оперативне управління - це механізм забезпечення виконання 

стратегічних рішень із розвитку тваринництва. Оперативне управління в 

широкому розумінні цього терміну покликане здійснювати контроль й аналіз 

виконання планово-виробничої й організаційно-господарської діяльності 

підрозділів агропромислового виробництва, приймати конкретні управлінські 

рішення, які забезпечують виконання кінцевих показників діяльності цих 

підрозділів або обґрунтоване їх коригування. Практично це заключна ланка в 

сфері організації управління тваринницьким виробництвом - ланка, яка 

забезпечує досягнення високих кінцевих результатів функціонування 

тваринницького виробництва й об'єктів, які входять до його складу. При 

розгляді оперативного управління під вказаним кутом зору виникає ряд питань 

і проблем, для розв'язання яких необхідно провести такі дослідження: 

1. Розкрити основний зміст оперативного управління як кінцевої ланки 

управління тваринницьким виробництвом, що безпосередньо забезпечує його 

дієвість. Тут необхідно показати, як у структурі тваринницького виробництва 

на різних його ієрархічних рівнях здійснюється оперативне управління 

діяльністю різних організацій і підрозділів, що входять у систему АПВ, як воно 

впливає на кінцеві результати цієї діяльності, показати, як впливають 

оперативні рішення, прийняті на вищих ієрархічних рівнях структури АПВ, на 

результати виробничої діяльності в підрозділах і т.д. 

2. Визначити критерії оцінки якості оперативних рішень. Насамперед, 

необхідно обґрунтувати й сформулювати саме поняття якості оперативних 

рішень, загальні вимоги до них і зв'язати їх з кінцевим продуктом, потім 

створити систему критеріїв оцінки якості оперативних рішень і тільки після 
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цього розробити й експериментально перевірити методику розрахунку оцінок в 

умовах АПВ. 

3. Розробити методичні підходи побудови імітаційних моделей 

технологічних процесів для застосування в оперативному управлінні 

тваринницьким виробництвом. Основи імітаційного моделювання в управлінні 

аграрним виробництвом нині розроблені стосовно низової ланки АПВ. 

Аналогічні розробки слід здійснити й для вищих ієрархічних рівнів АПВ, 

пов'язавши їх з уже відомими методами моделювання. Необхідно розробити 

практичні методи оптимізації оперативних рішень для об'єктів описаних 

стохастичними й детермінованими системними імітаційними моделями, 

використовуючи досвід, нагромаджений в інших галузях національного 

господарства. 

4. Обґрунтувати методичні підходи до прогнозування оцінок кінцевої 

результативності технологічних процесів для застосування в системі 

оперативного управління тваринницьким виробництвом. З нашої точки зору, 

найбільш перспективно для цієї мети використовувати імітаційні структурно-

функціональні моделі, які дають змогу одержувати не лише прогнозні оцінки 

результатів функціонування виробничих підрозділів як об'єктів управління, але 

й прогнози оцінок пофакторних недоборів кінцевої продукції. Викладені 

моделі, як правило, досить складні й тому їх використання в оперативному 

управлінні може викликати певні труднощі. У зв'язку із цим виникає 

необхідність у розробці методики побудови більш простих моделей. Параметри 

цих моделей повинні періодично коригуватися для різних виробничих ситуацій, 

пов'язаних із сезонними особливостями функціонування виробничих об'єктів, з 

удосконаленням технології виробництва, а також при зміні вимог до 

виробничого процесу. Створення таких моделей підвищить оперативність 

процесу прийняття управлінських рішень. 

5. Розробити методичні підходи використання прогнозних оцінок 

кінцевої результативності технологічних процесів при оперативному управлінні 

тваринницьким виробництвом. З цією метою слід виявити завдання, які 
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необхідно розв'язувати при оперативному управлінні на всіх рівнях 

виробництва, провести аналіз методів їх розв'язання й, при необхідності, знайти 

можливості вдосконалення цих методів шляхом використання прогнозних 

оцінок впливу організаційно-технологічних і погодних факторів на кінцевий 

результат виробництва. Одним із шляхів практичного використання вказаних 

прогнозних оцінок є одержання їх за допомогою згаданих вище моделей 

навчання (рис. 5.10). 

 

Рис. 5.10. Основні чинники, що передують формуванню стратегії 

реновації економічних механізмів виробничо-господарської діяльності 

підприємств тваринництва
*
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Викладені вище методологічні підходи вдосконалення оперативного 

управління у тваринництві не вичерпують можливостей використання 

досягнень сільськогосподарської науки. Коло актуальних питань може бути 

розширене й уточнене в процесі проведення досліджень й апробації результатів 

їх експериментальної перевірки у виробничих умовах. По ряду згаданих 

проблем уже здійснюються дослідження, але по більшості з них вони навіть не 

плануються, на що має бути звернута особлива увага при плануванні розвитку 

аграрної науки. 

 

5.4. Стратегія реновації виробничо-господарської діяльності 

підприємств тваринництва 

 

Для України розвиток аграрного виробництва є пріоритетним напрямком. 

Важливою й визначальною умовою розвитку аграрного, як і будь-якого іншого, 

виробництва є визначення наукової концепції галузі, перспектив її подальшої 

трансформації. Сьогодні існують лише окремі фрагменти щодо формування 

концепції розвитку галузей тваринництва. Однак немає цілісної системи й 

досить чітких критеріїв на стратегічну перспективу, що гальмує розвиток 

усього тваринництва. Вирішення зазначених проблем повинне спиратися на 

ретельно опрацьований науковий фундамент. 

Методологічною основою обґрунтування концепції розвитку 

тваринництва є закон гомологічних рядів у спадковій мінливості М.І. Вавилова, 

вчення В.І. Вернадського про біосферу й перетворення її людиною й 

трофологія (наука про їжу й харчування людини) [53]. 

М.І. Вавилов у 1920 р. сформулював закон гомологічних рядів у 

спадковій мінливості, що дозволяє передбачати спрямованість змін в ознаках 

організму [53]. Цей закон підтверджує, що в різних видів і навіть родів рослин і 

тварин існують повторювані аналогічні, паралельні ряди форм. Знаючи ж 

систему мінливості ознак у тварин різних порід, можна прогнозувати 

спрямованість таких змін у перспективі. 
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Еволюція в межах одного напрямку продуктивності великої рогатої 

худоби відбувається при аналогічних вимогах селекції й формуванні 

гомологічних ознак тварин.  

Найбільш значні розходження у великої рогатої худоби молочних і 

м'ясних порід. Комбіновані ж породи (симентальська й ін.) часто втрачають 

риси, властиві в минулому тільки даній групі. Вони наближаються до 

спеціалізованих молочних порід. Тому для поліпшення багатьох комбінованих 

порід застосовують схрещування з молочними породами: симентальської зі 

червоно-строкатої голштинською, бурої зі швіцькою американської селекції й 

т.д. М'ясні ж породи поліпшуються комбінованими (зокрема, симентальською). 

Використання в селекції обмеженої кількості генотипів молочних порід 

(зокрема, голштинської) висуває проблему збереження порід худоби й 

створення спеціалізованих м'ясних типів тварин. 

У роботах В.І. Вернадського, що також є основними при виробленні 

концепції, особливо підкреслені три положення: вирішальне значення розуму й 

наукового пізнання при переході біосфери в ноосферу; явне прискорення 

темпів геологічних процесів під впливом діяльності людини; нерозривний 

зв'язок суспільства з його природним оточенням. 

Стосовно до породного генофонду тварин з робіт В.І. Вернадського 

актуальна проблема збереження й використання цінних генотипів порід великої 

рогатої худоби, впровадження безвідхідних і маловідходних технологій. 

До фундаментальних наук відноситься й трофологія, що «...відомою 

мірою вже зараз здатна дати більш точну відповідь на питання, якими повинні 

бути їжа й харчування людини з урахуванням здатностей трофічних процесів у 

її організмі, що сформувалися в ході еволюції, а також якими повинні бути їжа 

й харчування тваринних різних видів. Трофологічний аналіз створює більш 

надійні критерії для формування оптимальних аграрних і промислових 

харчових технологій» [216]. 

Велика рогата худоба - вид тварин, значення якого буде зростати. По-

перше, «годівля тварин рослинами, вирощеними для захисту навколишнього 
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середовища від ерозії, вітру й води, а також використання відходів, 

одержуваних при переробці зерна в їжу людини, може дійсно захищати. 

поліпшувати й використовувати землю для виробництва продуктів харчування» 

[197]. Велика рогата худоба в процесі еволюції придбала можливість 

використовувати важкоперетравлювані грубі корми за допомогою травлення в 

передшлунках (особливо в рубці) й під час жуйки. По-друге, велика рогата 

худоба здатна з великою ефективністю трансформувати живильні речовини 

корму в молоко й м'ясо, але спрямованість цих процесів різна при утворенні 

молока й м'яса. Тому для інтенсифікації скотарства необхідно здійснювати 

спеціалізацію тварин на молочний і м'ясний типи. Це чітко простежується при 

роботі з типом молочної голштинської худоби, коли залежність між живою 

масою й споживанням сухої речовини корму виражена прямим зв'язком між 

живою масою й обсягом передшлунків. Зазначені особливості типу тварин 

визначають спрямованість у веденні селекційної роботи з породами. Зараз 

проводять обґрунтовані прогнози по еволюції типу худоби на десятки років 

[215]. 

Як показують дослідження, голштинськая порода пристосована до більш 

високої продуктивності, що пов'язане з більшим обсягом шлунково-кишкового 

тракту й кращим використанням поживних речовин корму на молокоутвоерння, 

гарним споживанням об'ємистих кормів. Зовсім інша спрямованість обмінних 

процесів у м'ясної худоби дозволяє і їй ефективно відкладати живильні 

речовини в організмі. 

Таким чином, різні внутрішньопородні й міжпорідні типи великої рогатої 

худоби (молочні і м'ясні) мають різний ступінь споживання й використання 

поживних речовин. Фактично це результат мікроеволюції тварин (еволюційні 

зміни. які йдуть усередині виду й приводять до його диференціації). На такому 

рівні йде вдосконалювання пристосувальних механізмів організму, адаптація до 

умов зовнішнього середовища. 

Головними рисами й тенденціями сучасного тваринництва є подальша 

інтелектуалізація праці (збільшення засобів механізації й автоматизації, 
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застосування біотехнології, інформаційних технологій та ін.), здійснення 

спеціалізації й універсалізації галузей тваринництва й структури АПВ України. 

Спеціалізація типу тварин підвищує їх продуктивність. Відбувається подальша 

спеціалізація комбінованих порід у молочному напрямку, а молочні породи 

здобувають риси худоби ще більшої однобічної молочної продуктивності. Все 

це веде до помітного зниження м'ясних якостей тварин, до зменшення м'ясного 

потенціалу галузі. Чітко визначається проблема м'ясного скотарства в країні, 

що може бути вирішена за рахунок розведення створюваних м'ясних типів і 

порід великої рогатої худоби, впровадження інтенсивний технологій 

виробництва яловичини, посилення внутрішньогосподарської й 

міжгосподарської спеціалізації й інтеграції підприємств галузі. 

Спеціалізація типів худоби на молочний й м'ясний вимагає вирішення 

селекційних, технологічних й організаційних питань. Необхідно активізувати 

роботи зі створення високопродуктивних як молочних, так і м'ясних типів.  

Технологічні аспекти висувають на перший план впровадження 

безвідхідних і маловідходних виробництв із поточно-цеховою системою, у якій 

є цех вирощування молодняку з літнєлагерним утриманням, підготовкою ялівок 

до отелення й роздоєм первісток. Все це становить основу молочного 

скотарства. 

У м'ясному скотарстві варто ширше застосовувати поряд із промисловим 

схрещуванням різні технологічні прийоми й методи: «корова - теля», 

використання разових отелень, інтенсивну відгодівлю понадремонтного 

молодняку й вибракуваних корів. 

Інтенсифікація галузі веде до системи міжгосподарської, 

внутрішньогосподарської й внутрішньогалузевої спеціалізації. 

В Україні оптимізація структури посівних площ і побудова сівозмін з 

урахуванням еколого-ландшафтного принципу землеробства будуть сприяти 

розширенню площ під кормові культури, що найбільш повно окупають витрати 

(люцерна, багатокомпонентної суміші, коренеплоди й пасовища, із зернових 

культур - кукурудза). 
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Побудова селекційних програм повинна бути заснована на тісному 

зв'язку й взаємозумовленості селекційних і технологічних методів і прийомів. 

Принцип природно-економічного підходу, питання селекції й технології 

виробництва в скотарстві слід розглядати з урахуванням взаємовідносин 

«генотип – середовище». Отже, у селекції необхідно широко застосовувати 

спрямованість обмінних процесів в організмі, інтенсивність рубцевого 

травлення, стабільність тварин до різних захворювань, стресостійкість у 

процесі виробництва продуктів тваринництва. 

Таким чином, перспективи розвитку молочно-м'ясного скотарства в 

Україні насамперед пов'язані зі створенням бажаних молочних і м'ясних типів, 

що фактично визначає подальшу внутрішньогосподарську й міжгосподарську 

спеціалізацію тварин. 

Спеціалізація типів худоби на молочні й м'ясні не суперечить тому, що в 

окремих регіонах України (Передгірська й Гірська зона Карпат та ін.) варто 

розводити велику рогату худобу в подвійному молочно-м'ясному типі. У 

Швейцарії, наприклад, двостороння продуктивність сименталів залишається 

основним напрямком селекції [398]. При цьому схрещування їх зі червоно-

строкатою голштинською породою не змінило трактування цілей селекції: у 

загальному балансі продукції тварини повинні забезпечувати виробництво 63% 

молока й 37% м'яса. Це диктує не тільки внутрішній ринок, але й експорт 

худоби. Інші цілі селекції - гарне здоров'я й плідність тварин, більша здатність 

до поїдання об'ємистих кормів, висока сталість лактації, тривалість 

господарського використання. 

Створення нових типів передбачає збереження цінних генотипів 

існуючих в Україні порід. Актуальна ця проблема для симентальської й інших 

порід великої рогатої худоби. Симентали добре переносять акліматизацію, 

наявні внутрішньопорідні типи відносять до молочного й м'ясного напрямку 

продуктивності. Тому для більш повного використання генетичного потенціалу 

симентальської породи, як й інших, треба чітко визначити міжгосподарську й 

внутрішньогосподарську спеціалізацію: формувати ферми по виробництву 
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м'яса, удосконалюючи й використовуючи тварин у м'ясному типі, і для 

виробництва молока, створюючи молочний тип тварин. У противному випадку 

можна втратити цінні якості сименталів. 

Для збереження генофонду цінних порід існують методичні рекомендації, 

що передбачають різні форми й методи [304]. В Україні вже в цей час ряд порід 

і груп худоби перебуває на грані зникнення. Це такі породи, як, наприклад, сіра 

українська. Також вимагають охоронних заходів породи, які різко скоротилися 

за чисельністю й ареалом. Сюди відносяться білоголова українська, червона 

польська, червона білоруська та інші породні групи. 

Для порід і породних груп, що перебувають на грані зникнення, 

характерні міцна конституція, пристосованість до екстремальних умов, до 

високих температур повітря, стабільність до деяких хвороб. Але всі вони 

поступаються по продуктивних якостях спеціалізованим породам інтенсивного 

молочного або м'ясного типу. 

Для збереження генофонду цінних локальних порід і порід глобального 

значення й поширення тих порід, що різко скорочуються за чисельністю, 

необхідно виділяти заказники, генофондні господарства (ферми), а також 

генофондно-племінні господарства. 

Здоров'я людини й тварин тісно взаємозалежне й взаємообумовлене. 

Існує понад 150 загальних для людини й тварин хвороб. Людина може 

занедужати як від контакту із твариною при її обслуговуванні, так і при 

вживанні в їжу отриманих від хворих тварин продуктів. 

Це питання має пряме відношення до соціальних технологій. Основа тут 

одна - створення високопродуктивних тварин з міцною конституцією, стійких 

до різних хвороб. Отже, необхідна селекція на стабільність до захворювань. 

Одне з таких розповсюджених захворювань корів – мастит [249]. Дані 

Міжнародної молочної федерації (IDF) свідчать про те, що клінічною формою 

маститу в стаді хворіють 2% корів, субклінічною – до 50 %. Для виконання 

селекційної роботи зі стабільності до маститів і зменшення збитку від них 

вирішальна роль належить санітарно-профілактичним заходам: діагностиці 
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маститів у корів усього стада; лікуванню захворілих тварин з різними формами 

маститів; вибракуванню корів із хронічними й субклінічними формами; оцінці 

за морфологічними показниками вимені; оцінці биків-виробників за якістю 

потомства, а матерів і дочок по резистентності до маститів. 

Крім маститів серйозний вплив здійснюють хвороби копитець у великої 

рогатої худоби, органів відтворення, обміну речовин, лейкоз й ін. З 

підвищенням продуктивності зростає кількість тварин, що піддаються різним 

захворюванням. У цих умовах оцінка конституції організму - обов'язковий 

елемент концепції розвитку молочно-м'ясного скотарства, що переконливо 

підтверджують результати науково-дослідних робіт у США, Швейцарії, Чехії й 

інших країнах [249]. 

Визначення внутрішньопорідних типів складається з декількох етапів, 

пов'язаних із установленням породних особливостей конкретних стад й 

окремих тварин. При цьому використовують як історичний, так й 

експериментальний метод. 

М.Ф. Іванов [53] ще в тридцяті роки вказав на основні методи по 

створенню бажаних типів худоби: використання високопродуктивних порід для 

схрещування й одержання помісів певної кровності, посилена бракування, 

застосування інбридингу й постійна селекційна робота з урахуванням 

використання оптимальних умов годівлі й утримання тварин, робота з 

декількома неспорідненими лініями й ін. Дані положення актуальні й зараз. 

Розробка програм з визначенням у них селекційних і технологічних 

вимог, методів дає можливість науково обґрунтувати відповідні пропозиції. 

З ростом продуктивності корів скорочується загальне поголів'я всієї 

великої рогатої худоби, у тому числі й корів. Ця тенденція збережеться. Для 

реалізації на м'ясо проектованого поголів'я за рахунок тільки молочної худоби 

й відгодівлі понадремонтного молодняку недостатньо. Будуть потрібні 

вирощування й відгодівля спеціалізованого м'ясного контингенту, який в 2025р. 

буде потрібно 12 % від загальної чисельності худоби на Україні, в 2030 р.- 15%, 

в 2035 р.- 20 %. 
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Сучасний і проектований рівень поголів'я великої рогатої худоби, 

здаваної на м'ясо (в основному понадремонтний молодняк і вибракувані 

корови), не може забезпечити виконання основного завдання - забезпечення 

населення молоком й яловичиною згідно з науково обґрунтованими нормами 

споживання. 

Спеціалізація на молочні й м'ясні типи великої рогатої худоби вимагає 

змін у породній структурі стада країни. 

Концепція розвитку молочно-м'ясного скотарства повинна включати 

обґрунтування обсягів виробництва молока і яловичини, спеціалізацію порід і 

типів тварин, збереження цінних генотипів існуючих порід великої рогатої 

худоби в Україні й збереження їх здоров'я, оцінку внутрішнь-опорідних типів 

худоби, визначення кількості кормів на задану продуктивність, одержання 

гною. В якості методологічної основи для визначення концепції необхідний 

закон гомологічних рядів у спадковій мінливості М.І. Вавилова, вчення В.І. 

Вернадського про біосферу й перехід її в ноосферу, а також трофологія - наука 

про їжу й харчування. 

Отже, розвиток агропромислового виробництва країни, зокрема 

тваринництва, здобуває все більшого значення й соціальної гостроти. Для 

тваринництва життєво необхідна всебічно обґрунтована концепція, оскільки 

роль тваринництва у всій нашій економіці, у забезпеченні добробуту 

суспільства, кожної людини, є дуже великою. Необхідно подолати низькі темпи 

економічного росту галузі тваринництва, залишаються невирішеними 

найважливіші соціальні, економічні й екологічні проблеми підприємств (табл. 

5.1). 

Не буде перебільшенням сказати, що ми перебуваємо в стані аграрної 

кризи, ознаками якої є недоступність і низька якість продовольства, застій і 

висока витратність виробництва, екологічна криза, що включає деградацію 

земель, руйнування сільського способу життя. У продовольчому балансі нашої 

країни високу частку займає імпорт продуктів харчування. 

Виробничий потенціал агропромислового виробництва використовується 
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неефективно й руйнівно для навколишнього середовища. Украй повільно 

збільшується продуктивність у тваринництві. 

Таблиця 5.1 

Основні складові елементи матриці SWOT – аналізу  

розвитку тваринництва 

 
 

 

 

 

 

*Власна розробка автора 

 

Не переборена тенденція росту ресурсоємності аграрного виробництва, 

окупність виробничих витрат в АПВ України значно нижче, ніж у розвинених 

закордонних країнах. Про це, зокрема, свідчать витрати кормів на 

тваринницьку продукцію в Україні й США. Так, співвідношення витрат кормів 
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Сильні переваги 

- наявність сучасних ферм, 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. 

Можливості 

 
- 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 коопераційно-інтеграційних 

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 селекційно-

генетичних баз для нарощування поголів’я 

високопродуктивних тварин. 

Т В А Р И Н Н И Ц Т В О 
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(корм, од.) на виробництво 1 ц молока становить 1,46:1, яловичини - 1,51:1, 

свинини - 1,91:1, м'яса птиці - 1,68:1. Витрати паливно-енергетичних ресурсів 

на 1 т умовного зерна в Україні й США співвідносяться приблизно як 3:1 [283]. 

Стрімко погіршується екологічна обстановка в сільській місцевості. У 

багатьох районах зміст гумусу в ґрунті знизився на 25-30%.  

Украй відстав соціальний розвиток села, вся інфраструктура й особливо 

дорожнє будівництво. У сільській місцевості погіршилася соціально-

психологічна обстановка, занепала сільська культура. Триває міграція сільських 

жителів у міста, збезлюднення села в багатьох регіонах країни. 

Причини настільки тривалого застою й кризового стану 

агропромислового виробництва, зокрема – тваринництва, такі: 

По-перше, що тривала десятиліттями політична, економічна, соціальна й 

правова дискримінація селянства. Зруйновано аграрний лад у країні. Від 

згортання демократичних і кооперативних інститутів постраждали всі верстви й 

соціальні групи нашого суспільства, але найбільше - селяни.  

По-друге, нераціональна структурна й інвестиційна політика, відставання 

у розвитку матеріально-технічної бази аграрного виробництва й переробних 

галузей. Хронічний дефіцит високопродуктивної, надійної й екологічно 

безпечної техніки перешкоджає тому, щоб сформувати ефективні технологічні 

системи. Близько 70 % операцій у аграрному виробництві дотепер виконується 

вручну.  

По-третє, несприйнятливість до інновацій й недооцінка науки, але наше 

суспільство цього вчасно не усвідомило. 

Відчуження дослідників від результатів їх наукових пошуків, неадекватно 

низька оплата призвели до занепаду аграрної науки. Дотепер у країні відсутня 

державна служба освоєння наукових досягнень і пропаганди 

сільськогосподарських знань. Все це не може не позначатися самим пагубним 

образом на ефективності АПВ. 

Отже, необхідна нова концепція розвитку АПВ країни. Концепція, здатна 

в цілісному вигляді представити напрямки розвитку АПВ, виявити його 
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пріоритети, забезпечити на державному рівні комплексне регулювання 

агропромислового виробництва (рис. 5.11). 

 

Рис. 5.11. Алгоритм формування моделі стратегії розвитку 

тваринництва
*
  

*Власна розробка автора  

 

Мета і завдання 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 

передумови 
сприятливі 

ні 

так 

Розробка програм і вибір напрямів досягнення визначеної 

мети та виконання поставлених завдань 

досягнуто 
ні 

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 
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Концепція необхідна і як орієнтир для розвитку аграрної науки. Будучи 

плодом колективної думки, експертизою досягнутого й прогнозом 

майбутнього, вона повинна допомогти визначити напрямки наукових пошуків. 

Таким чином, концепція розвитку АПВ країни на найближчі роки й 

перспективу вбирає в себе конкретні соціально-економічні й науково-технічні 

розробки.  

Отже, ми стоїмо перед необхідністю радикальних заходів щодо розвитку 

аграрного сектору. Останнім часом виявилися два концептуальних підходи до 

аграрних перетворень. Перший виходить із того, що економічні відносини в 

АПВ, рівень самостійності господарств, система планування й управління, 

фінансовий і кредитний механізм прийнятні, достатні, щоб вирішити 

продовольчу проблему, прискорити соціально-економічний розвиток на селі 

[277; 256; 301]. Головне, чого бракує,- це виконавської дисципліни, інвестицій, 

матеріально-технічних ресурсів. Отже, необхідно лише підняти 

енергооснащеність праці, поліпшити соціальне обслуговування села. Цей підхід 

можна умовно назвати технократичним, оскільки він приділяє основну увагу 

виробничим ресурсам аграрного сектора, але майже не зачіпає виробничі 

відносини. 

Друга точка зору виходить із необхідності негайної й надрадикальної 

переробки виробничих відносин, зокрема формування ринку землі [189; 201]. 

На наш погляд, необхідно шукати компромісний варіант. Необхідна 

всеосяжна аграрна реформа, що охоплює як розвиток ресурсної бази 

виробництва, так й удосконалювання виробничих відносин. І головну увагу 

варто приділити саме виробничим відносинам, тому що ніяке насичення 

ресурсами, навіть найбільш необхідними, саме собою не дасть очікуваного 

ефекту. Ресурсами необхідно раціонально розпорядитися, що вимагає зміни 

методів господарювання (рис. 5.12). 

 



 408 

 

Рис. 5.12. Системна модель розробки та прийняття  стратегії 

реновації виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва* 
*Власна розробка автора  
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Основними шляхами виходу із аграрної кризи є такі: подальше 

здійснення земельної реформи; підтримка нових форм господарювання; 

всебічна демократизація сформованих форм господарювання; розвиток 

аграрного ринку й створення сучасної сфери обслуговування із забезпеченням 

ресурсами; оптимізація структурної політики; екологізація виробництва й 

ресурсозбереження; посилення ролі аграрної науки і її впливів на виробництво. 

Концепція повинна бути спрямована на поетапне вирішення нагальних 

завдань розвитку галузей АПВ.  

На першому етапі (2019-2021 р.) доцільно зосередити зусилля й ресурси 

на максимальному скороченні втрат сільськогосподарської продукції, у першу 

чергу молока та м’яса, і за рахунок цього істотно підвищити товарний вихід при 

відносно невеликому зростанні валового виробництва. У цей період 

представляється можливим підвищити доступність продовольства за ціною 

(особливо птиці й яєць), поліпшити постачання харчовою продукцією в 

різноманітному асортименті. 

Уже на першому етапі повинні бути задіяні всі важелі й економічні 

методи, нові форми господарювання, що виникли в процесі глобалізації й 

регіоналізації економіки, зокрема мережеві структури. Це означає, що механізм 

реновації в АПВ повинен бути включений у дію ще до усунення дефіциту 

ресурсів. Такий підхід підтверджується й світовим досвідом 

На другому етапі (2022-2025 р.) на основі зростання виробництва, 

зміцнення матеріально-технічної бази, розвитку новітніх форм господарювання 

й торгово-заготівельної діяльності, зміни системи ціноутворення, реформи 

фінансово-кредитної системи необхідно повністю задовольнити потребу 

населення в молочних продуктах, підняти рівень споживання м'яса й 

м'ясопродуктів. 

І нарешті, на третьому етапі необхідно повністю задовольнити 

платоспроможний попит на всі продукти харчування, створити базу для 

випуску різноманітних асортиментів біологічно повноцінного продовольства, 

що відповідає потребам різних соціальних груп населення й національних 
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особливостей харчування. 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.  

Очевидно, у різних регіонах країни з неоднаковими стартовими умовами 

позначені етапи можуть випереджати або трохи відставати від загальної 

концепції. Однак шляхом міжрегіонального товарного обміну умови 

забезпечення продовольством будуть вирівнюватися. 

Ми вважаємо, що одним із пріоритетів повинен бути регульований ринок 

АПВ. Стрижнева проблема відновлення АПВ – створення ефективного 

організаційно-економічного механізму. Реформа економічних відносин може 

мати кілька варіантів. Пріоритетним представляється посилення ринкових 

важелів зі збереженням елементів державного регулювання найважливіших 

економічних параметрів. Необхідні серйозні зусилля й непопулярні заходи по 

створенню регульованого ринку в АПВ, докорінному перетворенню 

стратегічного планування, ціноутворення, фінансово-кредитної й податкової 

систем. 

На рівні підприємств повинні одержати розвиток прямі договірні зв'язки 

й принцип горизонтального планування, що дозволить усунути з 

технологічного ланцюга зайві посередницькі структури. Стратегічні плани на 

кожному рівні управління об'єднань, союзів й інших агропромислових 

формувань варто формувати на основі пропозицій первинних підрозділів. На 

рівні держави повинні переважати програмний підхід і збереження показників, 

що характеризують головним чином економічні важелі регулювання: ціни, 

податки, субсидії, умови надання кредитів. Централізоване стратегічне 

планування повинне мати характер економічного, програмно-цільового, 

стратегічного й індикативного (рекомендаційного) регулювання. 

Істотних змін повинна перетерпіти цінова політика. Система 
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ціноутворення в АПВ повинна гарантувати еквівалентність обміну між 

аграрним виробництвом і промисловістю.  

У цілому фінансово-кредитна політика держави покликана створювати 

агропромисловому виробництву режим найбільшого сприяння, служити 

сильним стимулюючим фактором оздоровлення його економіки й динамічного 

підйому.  

Найважливішим напрямком реформи економічних відносин повинна 

стати боротьба з монополізмом у нашій економіці. Перебороти диктат 

постачальників засобів виробництва, заготівників, створити реальні можливості 

для вибору партнерів, розвитку конкуренції аграрних виробників й їх боротьби 

за споживача – такі цілі, без досягнення яких навряд чи можна покращити стан 

АПВ. 

Перспектива розвитку аграрного сектора - система конкуруючих 

взаємодіючих і взаємодоповнюючих великих, середніх і дрібних господарств. 

Різноманіття розмірів господарств повинна поєднуватися з розмаїтістю форм 

господарювання. Державні підприємства, як ми вважаємо, повинні являти 

собою в основному великі товарні господарства. Вони повинні стати глибоко 

спеціалізованими. Державними повинні залишитися також племінні, 

насінницькі й дослідні господарства. 

Більше можливостей для свого розвитку повинні одержати домашні 

господарства. Серед них повинна зростати частка господарств, що 

використовують орендні відносини. Повинні одержати поширення об'єднання 

кооперативів.  

Селянські господарства повинні кооперуватися для реалізації продукції й 

організації обслуговування між собою. 

Необхідно розгорнути діяльність різних об'єднань, агрокомбінатів, 

асоціацій, консорціумів. Реформа економічних відносин може створити 

сприятливі умови для їх ефективної роботи. 

Кожна форма господарювання й власності займе свою економічну нішу 

ринку.  
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Важливе значення для реалізації законоположень про власність, про 

землю, про оренду, для захисту інтересів селянських господарств має створення 

асоціацій, союзів, організацій, що поєднують і представляють селян. 

Одне з головних умов динамічного розвитку агропромислового 

виробництва - здійснення радикальних структурних зрушень. Структура 

сучасного АПВ украй розбалансована й істотно відрізняється від структури 

розвинених закордонних країн.  

Критерієм оптимальності можуть служити чітка орієнтованість на 

задоволення суспільних потреб, найбільший вихід продукції з одиниці 

сировини, ресурсозбереження, поліпшення екологічної ситуації. 

Найбільш важливими напрямками тут є такі: 

- створення збалансованості в розвитку аграрного виробництва й сфери 

зберігання, транспортування й переробки продукції; 

- перехід від капіталомістких до ресурсозберігаючих технологій; 

оптимізація співвідношення великого, середнього й дрібного виробництв;  

- поглиблення спеціалізації аграрного виробництва відповідно до 

природно-економічних умов регіонів;  

- прискорення розвитку соціальної сфери. 

У зв'язку з удосконалюванням структури АПВ повинні відбутися істотні 

зміни в інвестиційній політиці. Її основні напрямки зводяться до усунення 

диспропорцій у соціальному розвитку, прискорення технічної реновації 

виробництва, освоєння ресурсозберігаючих технологій, зниження питомих 

витрат на будівництво об'єктів. 

Виходячи зі сформованого положення, необхідно всіляке сприяння 

надходженню фінансових і матеріальних ресурсів для інвестування у розвиток 

АПВ. Наявні дані свідчать про те, що в розвинених країнах наприкінці XX - 

початку XXI в. був значний ріст вкладень у цю сферу. У такому випадку 

агропромислове виробництво нашої країни може ще більше відстати від 

світового рівня як по кількісних й якісних показниках, так і по продуктивності 

праці. 
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Необхідне вирішення екологічних проблем АПВ. Екологічне 

неблагополуччя в країні з кожним роком здобуває усе більше широких 

розмірів. Великий негативний внесок тут робить агросфера. Тому все аграрне 

виробництво має бути екологиізованим. У зв'язку із цим постає двоєдине 

завдання – забезпечити високу продуктивність агробіоценозів і не порушити 

екологічної рівноваги. Цього можна досягти шляхом так званого органічного 

землеробства й максимальної адаптації до природних умов, навіть мезо- і 

мікрорельєфу сільськогосподарських систем. 

Головну роль повинні зіграти біологічні фактори, ефективність яких буде 

зростати з розгортанням біотехнологічної революції, застосуванням 

ґрунтозахисних технологій і контурно-меліоративної системи землеробства. Ця 

система здатна призупинити водну ерозію, зберегти ґрунт і зберегти воду.  

Важливі екологічні функції виконують інтегровані методи захисту 

рослин і тварин від шкідників і хвороб, використання органіки, поновлюваних 

джерел енергії, сільськогосподарської техніки, яка щадить ґрунт, а також 

агролісомеліорації. 

Гострі екологічні проблеми постають й у тваринництві, особливо на 

великих відгодівельних підприємствах. Необхідні нові технології їх утилізації й 

деконцентрація галузі. 

Необхідно створити механізм стимулювання розвитку екологічно 

безпечного сільського господарства, що включає надання держбюджетних 

коштів, пільгових кредитів, знижених податкових ставок підприємствам і 

селянам, що виробляють екологічно чисту продукцію.  

Зняття цих важких проблем можливе лише на основі безвідходних й 

маловідходних технологій, нарощування потужностей очисного обладнання. 

Разом з економічною реформою повинен відбуватися інноваційний 

процес. Економічна реформа без розвитку в науці й техніці не принесе вагомих 

результатів. Економіка стає усе більш науко- і техноємною. З іншого боку - 

збереження існуючого організаційно-економічного механізму прирікає аграрне 

виробництво, інші галузі АПВ на несприйнятливість до науково-технічних 
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нововведень, а ця обставина рік у рік відкидає нас назад і збільшує розрив з 

розвиненими країнами. 

Слабка матеріально-технічна база підприємств, перевага ручної праці й 

архаїчних технологій, варварське відношення до ресурсів і землі, низька якість 

продукції – це результати недооцінки науки й інновацій. Країна відстала на 20-

30 років від передових країн Європи й Америки. 

Вироблення стратегії й тактики інноваційного розвитку вимагає 

урахування соціальних й екологічних наслідків. Сучасні й майбутні науково-

технічні досягнення, що дозволяють ефективно використовувати ресурси, 

повною мірою утилізувати корисні компоненти сировини, розширювати 

маловідходні й безвідхідні технології, біологічні засоби й методи, не повинні 

порушувати екологічну рівновагу й погіршувати умови життя людини. 

Визначення пріоритетних напрямків інноваційного процесу особливо 

необхідно при зростаючій обмеженості фінансових і матеріальних ресурсів. 

Необхідно включатися в активне міжнародне співробітництво, засвоювати 

результати, уже отримані світовою наукою.  

Із цих позицій потрібно проаналізувати пріоритети наукового пошуку. У 

розглянутій концепції до пріоритетних напрямків відносяться: 

- біотехнологія з виділенням проблем азотфіксації, прискореного 

створення на основі генної інженерії високопродуктивних сортів 

сільськогосподарських культур і порід тварин, пристосованих до інтенсивних 

технологій і високої окупності витрат; 

- створення нових видів продуктів харчування на основі поєднання 

біотехнологічних і хімічних процесів глибокого розподілу по фракціях 

сировини й синтезу харчових речовин; 

- автоматизація й електронізація виробництва, насамперед розробка й 

освоєння інформаційних процесів у біотехнології, програмуванні врожаю й 

продуктивності тварин, інтегрованій системі захисту рослин, аерокосмічної 

технології моніторингу й управління природними ресурсами, тонкої харчової 

технології; 
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- екологізація виробництва й охорона навколишнього середовища, 

включаючи запобігання ерозійних процесів, мінімізацію операцій по обробці 

ґрунту, створення систем природоохоронних заходів, виробництво повноцінної 

й нешкідливої їжі; 

- інтенсивні технології в аграрному виробництві; 

- маловідходні й безвідхідні технології переробки, транспортування, 

зберігання й реалізації продукції. 

У найближчій перспективі можна чекати найбільшого ефекту від 

інтенсивних технологій, інтегрованих систем захисту рослин, виробництва 

нових продуктів харчування.  

У тваринництві перехід на інтенсивні технології може в короткий строк 

різко підвищити удій, домогтися істотного росту продуктивності худоби на 

відгодівлі. 

У більш віддаленій перспективі, за межами 2025 р., очікується прогрес у 

створенні нових біологічних об'єктів із заданими властивостями, виробництво 

екологічно чистого продовольства на основі інформаційних технологічних 

процесів. Прискорений ріст продуктивності м'ясної й молочної худоби буде 

забезпечуватися широким використанням трансплантації ембріонів, 

пересадження ядер соматичних клітин, генною інженерією, що втроє 

прискорює виведення нових порід. 

Потрібно створювати нові продукти харчування й одночасно 

переборювати відставання сфери зберігання, транспортування й переробки 

продукції. В країні практично немає сучасного вітчизняного обладнання для 

харчової промисловості. Необхідно створити нові харчові технології, що 

максимально повно використовують рослинну й тваринну сировину на основі 

мембранної й екструзійної техніки, струмів високої частоти й вакууму, 

сублімації й переетерифікації й інших нових методів. 

Освоєння маловідходних й безвідхідних технологій включить у 

виробництво продуктів харчування до 60% вторинних ресурсів у молочній й 

80% у м'ясній промисловості. Таким чином, ці технології здобувають 
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стратегічну значимість у більш повному використанні вже наявного 

сировинного потенціалу. 

Не менш масштабні завдання має бути вирішувати в автоматизації, 

механізації, електронізації. 

Варто залучати провідних іноземних учених до проектів розвитку АПВ, 

проведення ними експертизи, а також надавати можливість ученим нашої 

країни в аналогічній роботі за рубежем. Все це прискорить залучення світового 

досвіду до рішення невідкладних проблем розвитку АПВ. 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. Доведено, що відновлення зруйнованих виробничо-технологічних 

зв’язків і структурна перебудова підприємств тваринництва неможливі без 

координації діяльності усіх ланок технологічного ланцюжка та залучення 

значних фінансових ресурсів, які доступні лише великим об’єднанням. Тому 

поворот підприємств тваринництва до інтеграції та кооперації є об’єктивною 

потребою для забезпечення їх реновації, подолання витрат трансформаційного 

спаду в умовах руйнування існуючих раніше зв’язків. Економічний зміст цього 

підходу полягає в інтеграції підприємств тваринництва у галузеві корпоративні 

утворення, які надалі поєднуються в співтовариства корпорацій або кластери 

виробничого чи територіального типів. Такий підхід дасть змогу мобілізувати 

ресурс мережної організації простору й підприємств тваринництва, що 

утворюють кластери. Конкурентоспроможність інтегрованих корпоративних 

утворень у тваринництві забезпечується переходом до стадії інноваційного 

розвитку, що передбачає використання відповідних організаційно-правових 

форм.  

2. Розвиток підприємств тваринництва на кооперативній основі дає змогу 

повніше використовувати ресурсний потенціал малих сільськогосподарських 

виробників, створює умови для підвищення продуктивності землі й тварин при 

ощадливій витраті ресурсів і підвищенні якості продукції. Правочинність 
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такого теоретичного узагальнення доводить світова практика, успішна робота 

кооперативних формувань. Важлитвим елементом у пропонованій системі 

трансформації підприємств тваринництва повинні стати сільськогосподарські 

обслуговуючі кооперативи – інструменти вирішення проблем малих 

агровиробників на демократичних принципах.  

Відповідно до розглянутої структурної побудови кооперативної системи 

у тваринництві найбільш підходящою формою кооперації є міжгосподарські 

формування по горизонталі. Ними можуть стати виробничі структури, що 

надають підприємствам послуги науково-технічного характеру й дотримуються 

всіх компонентів демократичного управління. Виробничі об'єднання всіх видів 

раніше або пізніше зустрінуться з досить складними проблемами в розвитку 

ініціативи. 

3. У результаті дослідження обґрунтовано наукові підходи до 

формування й стратегічного розвитку організаційно-економічного механізму 

реновації виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва. У 

внутрішньому середовищі такого механізму  знаходиться взаємопов’язана 

сукупність основних складових та підпорядкованих їм елементів, які 

віддзеркалюють специфіку сучасних  ринкових концепцій у виробництві 

продукції тваринництва, що спрямовані на забезпечення ефективного розвитку 

відповідних тваринницьких підприємств та забезпечення продовольчої безпеки 

країни. Запропонований механізм є досить гнучким до соціально-економічних  

змін на виробництві, адже забезпечує ефективне використання генетичного 

потенціалу сільськогосподарських тварин та трудових ресурсів, зайнятих на 

підприємствах тваринництва, гармонійно поєднує розроблені стратегічні 

заходи для забезпечення ефективного розвитку всіх тваринницьких 

підприємств.  

4. Розвиток механізму орієнтований  на здійснення підприємствами 

процесів реновації тваринництва та проводитися на основі використання 

доступних сучасних інноваційних техніко-технологічних розробок 

спеціалізованих наукових закладів, дослідних і успішно функціонуючих 
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тваринницьких підприємств, на базі яких доцільно створювати науково-

регіональні центри модернізації, які у змозі підтримувати стабільно стійкі 

підприємства і виробничо-бізнесові структури. Відповідні наукові результати 

утворили фундамент для розроблення системної моделі розробки та прийняття  

стратегії реновації виробничо-господарської діяльності підприємств 

тваринництва і визначення тих проблемних питань теоретико-методологічного 

та науково-прикладного характеру, які вимагають негайного вирішення. 

Йдеться про  систематизацію факторів, принципів її розроблення, визначення 

методологічних засад типологізації стратегій підприємств тваринництва, 

науково-концептуальне узагальнення досвіду діяльності таких підприємств в 

умовах інформаційно-індустріальної економіки та інноваційних засад розвитку. 

Стратегія спрямована на поетапне вирішення нагальних завдань реновації 

виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва.  

На першому етапі (2019-2021 р.) доцільно зосередити зусилля й ресурси 

на максимальному скороченні втрат сільськогосподарської продукції, у першу 

чергу молока та м’яса, і за рахунок цього істотно підвищити товарний вихід при 

відносно невеликому зростанні валового виробництва. Уже на цьому етапі 

повинні бути задіяні всі важелі й економічні методи, нові форми 

господарювання, що виникли в процесі глобалізації й регіоналізації економіки, 

зокрема мережеві структури. Це означає, що механізм реновації повинен бути 

включений у дію ще до усунення дефіциту ресурсів.  

На другому етапі (2022-2025 р.) на основі зростання виробництва, 

зміцнення матеріально-технічної бази, розвитку новітніх форм господарювання 

й торгово-заготівельної діяльності, зміни системи ціноутворення, реформи 

фінансово-кредитної системи необхідно повністю задовольнити потребу 

населення в молочних продуктах, підняти рівень споживання м’яса і 

м’ясопродуктів.  

На третьому етапі необхідно повністю задовольнити платоспроможний 

попит на всі продукти харчування, створити базу для випуску різноманітних 

асортиментів біологічно повноцінного продовольства. 
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5. На основі аналізу показників стану матеріально-технічної бази 

підприємств тваринництва обґрунтована необхідність їх реновації на 

інноваційній платформі, обґрунтовані напрямки технічного й технологічного 

переозброєння підприємств. Розкрито економічну сутність активізації 

інноваційної діяльності на підприємствах тваринництва. Методологічною 

базою перебудови й удосконалювання систем управління є принципи 

стратегічного управління інноваційною діяльністю на цих підприємствах, що 

представляють собою результат пізнання і практичного використання 

економічних законів розвитку суспільства, загальних принципів управління та 

сформованих закономірностей управління економікою аграрного виробництва. 

6. Стратегія спрямована на поетапне вирішення нагальних завдань 

реновації виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва. На 

першому етапі (2019-2021 рокі) доцільно зосередити зусилля й ресурси на 

максимальному скороченні втрат сільськогосподарської продукції, у першу 

чергу молока та м’яса, і за рахунок цього істотно підвищити товарний вихід при 

відносно невеликому зростанні валового виробництва. Уже на першому етапі 

повинні бути задіяні всі важелі й економічні методи, нові форми 

господарювання, що виникли в процесі глобалізації й регіоналізації економіки, 

зокрема мережеві структури. Це означає, що механізм реновації повинен бути 

включений у дію ще до усунення дефіциту ресурсів. На другому етапі (2022-

2025 рокі) на основі зростання виробництва, зміцнення матеріально-технічної 

бази, розвитку новітніх форм господарювання й торгово-заготівельної 

діяльності, зміни системи ціноутворення, реформи фінансово-кредитної 

системи необхідно повністю задовольнити потребу населення в молочних 

продуктах, підняти рівень споживання м'яса й м'ясопродуктів. На третьому 

етапі необхідно повністю задовольнити платоспроможний попит на всі 

продукти харчування, створити базу для випуску різноманітних асортиментів 

біологічно повноцінного продовольства.  

7. Запропоновані пріоритетні напрями інноваційного розвитку 

організаційно-економічних механізмів реновації діяльності підприємств 
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тваринництва. Цими пріоритетними напрямками є: біотехнологія з виділенням 

проблем азотфіксації, прискореного створення на основі генної інженерії 

високопродуктивних сортів сільськогосподарських культур і порід тварин, 

пристосованих до інтенсивних технологій і високої окупності витрат; створення 

нових видів продуктів харчування на основі поєднання біотехнологічних і 

хімічних процесів глибокого розподілу за фракціями сировини й синтезу 

харчових речовин; автоматизація та електронізація виробництва, насамперед 

розробка й освоєння інформаційних процесів у біотехнології, програмуванні 

врожаю й продуктивності тварин, інтегрованій системі захисту рослин, 

аерокосмічної технології моніторингу й управління природними ресурсами, 

тонкої харчової технології; екологізація виробництва й охорона навколишнього 

середовища, включаючи запобігання ерозійним процесам, мінімізацію операцій 

з обробки ґрунту, створення систем природоохоронних заходів, виробництво 

повноцінної й нешкідливої їжі; інтенсивні технології в аграрному виробництві; 

маловідходні й безвідхідні технології переробки, транспортування, зберігання 

та реалізації продукції. 

 

Результати дослідження з цього розділу опубліковано в наукових працях 

[204; 210; 211; 212; 214; 216; 217; 221; 222; 224; 381]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційні роботі на основі теоретичного узагальнення обґрунтовано 

методологічні та методичні засади і розроблено практичні рекомендації щодо 

вирішення важливої наукової і практичної проблеми – удосконалення 

організаційно-економічних механізмів реновації виробничо-господарської 

діяльності підприємств тваринництва. За результатами дослідження зроблено 

висновки теоретичного, методологічного і науково-прикладного характеру. 

1. У результаті дослідження уточнено зміст поняття «реновація 

виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва». Воно 

розглядається як економіко-екологічна система, що передбачає поліпшення 

використання наявних ресурсів (робочої сили, техніки, приміщень, кормів й ін.) 

шляхом збільшення додаткових вкладень  у технічний розвиток, з 

використанням інноваційних засобів виробництва у контексті переходу системи 

в якісно новий стан. Обґрунтовано, що методологічною базою перебудови й 

удосконалювання економіко-екологічної системи розвитку виробничо-

господарської діяльності підприємств тваринництва є принципи стратегічного 

управління інноваційною діяльністю, що представляють собою результат 

пізнання і практичного використання економічних законів розвитку 

суспільства, загальних принципів управління та сформованих закономірностей 

управління економікою аграрного виробництва. 

2. Дослідження закономірностей функціонування підприємств 

тваринництва дало змогу обґрунтувати концептуальний підхід до формування 

механізму державної підтримки реновації виробничо-господарської діяльності 

цих підприємств, який  покликаний встановлювати необхідні пропорції у 

структурі виробництва й забезпечити раціоналізацію міжгалузевих і 

внутрішньогалузевих виробничо-економічних зв’язків, виходячи з 

першочергових завдань життєзабезпечення країни, подолання кризових явищ і 

створення передумов для побудови високоефективної й соціально орієнтованої 

ринкової економіки. Засобами реалізації такого механізму є: розвиток об’єктів 
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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. 

3. Обґрунтовано індикатори стійкого розвитку й ефективності 

підприємств тваринництва, що узгоджуються із принципом раціонального 

використання ресурсів і представляють собою синергію тріади інноваційної 

доктрини функціонування організаційно-економічних механізмів реновації 

виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва, заснований на 

інноваціях, людських ресурсах, екологізації. Описані можливі сценарії 

реноваційного розвитку підприємств тваринництва  на основі принципу 

раціонального використання ресурсів, що дає змогу реалізувати управлінські 

рішення, які сприяють досягненню оптимального стану економіко-екологічної 

системи з урахуванням реалізації зазначеного принципу.   

4. Сформульовано концептуальні підходи до функціонування 

організаційно-економічних механізмів реновації виробничо-господарської 

діяльності підприємств тваринництва, що дає змогу підвищити ефективність 

функціонування локальних ринків і конкурентоспроможність підприємств 

тваринництва.  Обґрунтована перспективність  модельного підходу до 

оптимізації розміщення аграрного виробництва, планування виробництва й 

державних закупівель продукції, розподілу добрив, при складанні оптимальних 

раціонів годівлі тварин тощо. Модель охоплює взаємозв’язки всіх складових 

частин організаційно-економічного механізму реновації виробничо-

господарської діяльності  підприємств тваринництва, що дасть змогу 

запровадити практику ведення переговорів між суб’єктами господарювання  й 

органів влади та, відповідно, наблизити прийняття практичних рішень до місця 

виробництва. 

5. Обґрунтовано науково-методологічні підходи до використання 

імітаційного моделювання управління виробничо-господарською діяльністю 
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підприємств тваринництва. Локальна модель виробництва тваринницької 

продукції погоджується через обсяг виробництва кормів з моделлю 

рослинництва, через покупні корми й ціни на них – із промисловістю з їх 

виробництва. Враховуються темпи приросту поголів’я тварин і швидкість його 

відновлення, внутрішні причини, що впливають на продуктивність (яловість 

корів, кількість опоросів і вихід поросят на свиноматку тощо), рівень 

електрифікації й витрати на поточний ремонт для характеристики 

фондооснащеності та механізації ферм. Можливості розширення виробництва 

тваринницької продукції пов’язані з необхідністю збільшення основних засобів 

і можливостями виробника робити це за рахунок власних або позикових коштів 

(чистий доход, кредит). 

6. Обґрунтована система оцінки виробничо-господарської діяльності 

підприємств тваринництва, яка включає показники, що характеризують 

інтенсивність виробництва (напруженість функціонування) і ефективність 

реновації. Критерієм оцінки інтенсивності виробництва виступає ступінь (міра) 

його відповідності новітнім досягненням науки. Чим більше виражена ця 

відповідність, чим своєчасніше й послідовніше відбувається реновація 

виробництва, тим вище рівень інтенсивності. Використання економіко-

математичного балансового моделювання дасть змогу не тільки поглибити 

економічне обґрунтування виробничо-фінансових планів підприємств 

тваринництва, економічний аналіз міжгалузевих зв’язків, але й підійти до 

вирішення проблеми оптимізації виробництва та виробничих запасів. 

7. Розроблено методичний базис оцінки ефективності організаційно-

економічних механізмів реновації виробничо-господарської діяльності 

підприємств тваринництва. Для всебічної й комплексної оцінки запропоновано 

використовувати сукупність показників, що характеризують функціональну, 

економічну, соціальну та екологічну ефективність відповідної діяльності. При 

цьому функціональна ефективність дає можливість визначити, в якій мірі 

досягнута мета, виконані головні завдання функціонування систем ведення 

аграрного виробництва. Економічна ефективність проявляється в здатності 
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систем господарства давати певний економічний ефект. Соціальна ефективність 

характеризується поліпшенням умов праці, життя й побуту працівників, що 

виробляють сільськогосподарську продукцію, а також працівників, зайнятих 

обслуговуванням аграрного виробництва. Екологічна ефективність 

проявляється в безпосередньому впливі виробництва та невиробничих сфер на 

стан навколишнього природного середовища, ступінь його збереження й 

раціонального використання. 

8. Встановлено, що тваринництво є одним із найскладніших комплексів 

серед інших галузей агросфери, від розвитку якого залежить продовольча 

безпека країни. Упродовж останніх років у галузі тваринництва в 

сільськогосподарських підприємствах України простежуються позитивні зміни. 

Зокрема, спостерігається тенденція до зростання рівня рентабельності основних 

видів продукції тваринництва, збільшення загальної суми прибутку від 

реалізації цієї продукції.  Формування ринку тваринницької продукції 

визначається такими 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. Проведено аналіз впливу факторів на рівень виробництва 

окремих видів продукції тваринництва в Україні. 

9. На основі статистичного аналізу фактичних даних і на базі теорій 

єдиних природно-економічних систем визначено інструментарій прогнозу 

тенденцій реноваційного розвитку підприємств тваринництва. Цей 

інструментарій включає модель системного економічного прогнозування, яку 

формують три складові, що обумовлюють послідовні етапи роботи. З 

використанням цих підходів розроблено економіко-математичну модель 

цільового прогнозу тенденцій реноваційного розвитку тваринницького 

виробництва. До складу цієї моделі входять такі взаємозалежні блоки: введення 
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прогнозованого асортименту виробництва продуктів тваринництва; 

відображення витрат сировини на виробництво одиниці продукції 

тваринництва; визначення потреби в сільськогосподарській сировині; 

розрахунок оптимальної структури та обороту поголів’я сільськогосподарських 

тварин; встановлення потреби в кормах; здійснення прогнозу використання 

основних засобів; визначення дефіциту або надлишку трудових ресурсів їх 

руху; здійснення розрахунку узагальнюючих показників розвитку виробництва 

продукції тваринництва. Цільова функція моделі описує стан економічної 

підсистеми, а складові соціальної й екологічної підсистем входять у систему 

обмежень.  

10. Встановлено, що формування концепції управління організаційно-

економічним механізмом реновації виробничо-господарської діяльності 

підприємств тваринництва полягає у створенні дієвого механізму стратегічного 

управління, здатного динамічно реагувати на різноманітні зміни. При цьому 

його регулятори і важелі мають бути адаптовані до зовнішнього середовища, а 

внутрішнє середовище повинно орієнтуватись на цілі концепції. Реалізація 

заходів, передбачених концепцією, дасть змогу отримати позитивні результати, 

а саме:  організацію управління підприємствами тваринництва на основі 

розроблених стратегій їх розвитку, довгострокових варіантних прогнозів; 

підпорядкованість діяльності підприємств та органів управління аграрним 

виробництвом інтересам основної виробничої ланки, первинних 

товаровиробників; підпорядкування системи управління вимогам найповнішого 

науково-технічного забезпечення виробництва з одночасною стабілізацією 

екологічної рівноваги в ньому; збільшення обсягів виробництва високоякісної 

продукції; зростання прибутковості та рентабельності підприємств 

тваринництва. 

11. У результаті дослідження визначено підходи до формування і 

стратегічного розвитку системи кооперації, пов’язаної з обслуговуванням 

малих виробників продукції тваринництва – господарств населення та 

фермерських господарств. Основною формою кооперації є міжгосподарські 
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формування по горизонталі, що надають підприємствам широкий спектр 

послуг. Система кооперативного обслуговування повинна орієнтуватися на 

впровадження інноваційних рішень у господарську діяльність агровиробників. 

Розвиток цієї системи передбачає формування інтегрованих структур вищого 

рівня, консолідація ресурсів у рамках яких дає змогу створювати потужні, 

оснащені сучасним обладнанням кооперативні підприємства – переробні, з 

виробництва концентрованих кормів, інших товарів для тваринницьких 

господарств. 

12. Побудовано і формалізовано алгоритм управління процесом розробки 

та прийняття стратегії реновації виробничо-господарської діяльності 

підприємств тваринництва, який передбачає виокремлення етапів, якими є: 

побудова системи цілей реновації; комплексний аналіз економічного розвитку; 

побудова моделі проблемних ситуацій; вироблення стратегічних альтернатив; 

корегування базової версії; план процесу реновації. Процедури 

запропонованого алгоритму передбачають обов’язковий контроль відповідності 

цілей і результатів реалізації стратегії реновації виробничо-господарської 

діяльності підприємств тваринництва стратегічним цілям підприємств 

тваринництва загалом. Це у випадку їх розбіжностей забезпечує можливості 

своєчасного коригування стратегії реновації,  цілей виробництва або навіть 

зміни стратегічних напрямів реноваційного розвитку виробничо-господарської 

діяльності підприємств тваринництва. 

13. На основі виявлення основних сильних і слабких сторін, а також 

можливостей і загроз розроблено комплексний організаційно-економічний 

механізм реновації виробничо-господарської діяльності підприємств 

тваринництва з застосуванням системної технології втручання та 

використанням відповідних інструментів на етапі його реалізації. Стратегія 

спрямована на поетапне вирішення нагальних завдань реновації виробничо-

господарської діяльності підприємств тваринництва: скорочення втрат 

сільськогосподарської продукції, у першу чергу молока та м’яса; зміцнення 

матеріально-технічної бази, розвиток новітніх форм господарювання й торгово-
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заготівельної діяльності, зміна системи ціноутворення, реформа фінансово-

кредитної системи щодо задоволення потреби населення в молочних продуктах. 

14. Сформульовано принципи, методи й систему управління 

інноваційною діяльністю на підприємствах тваринництва, що відображає 

послідовність і зміст функцій управління такою діяльністю. Запропоновані 

пріоритетні напрями інноваційного розвитку організаційно-економічних 

механізмів реновації діяльності підприємств тваринництва. Серед них: 

біотехнологія в рослинництві з виділенням проблем азотфіксації, автоматизація 

й електронізація виробництва; створення на основі генної інженерії 

високопродуктивних сортів сільськогосподарських культур і порід тварин; 

застосування інтенсивних технологій аграрного виробництва та маловідходних 

і безвідхідних технологій переробки, транспортування, зберігання й реалізації 

продукції та ін. Виявлені організаційно-правові форми господарювання, які 

відповідають стадії переходу до інноваційного розвитку корпоративних 

утворень у галузі тваринництва та забезпечують організаційну конкурентну 

перевагу. Ними є холдинги, що дають змогу концентрувати ресурси 

підприємств тваринництва, інтегрованих у таке утворення, зі збереженням 

юридичної самостійності останніх.  
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ДОДАТКИ 

 

ДОДАТОК А 

Таблиця А.1 

Динаміка цін виробника на м'ясо різних видів у країнах Європи, тис. дол. 
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Таблиця А.2 

Динаміка цін виробника на м'ясо в живій вазі різних видів у країнах Європи, 

тис. дол. США/т 
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Джерело: розраховано автором за даними ФАО (Продовольча й 

сільськогосподарська організація ООН) 
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ДОДАТОК Б 

Регіональні програми розвитку сільського господарства України 

Назва регіону Назва регіональної програми розвитку сільського господарства Затвердження регіональної програми 

1 2 3 

Волинська область 

Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу Волинської 

області на 2016 – 2020 роки 

Затверджена рішенням сесії Волинської 

обласної ради від 10.03.2016 № 3/23 (зі 

змінами) 

Обласна цільова програма підтримки індивідуального житлового будівництва 

на селі "Власний дім" на 2012-2017 роки 

Затверджена рішенням сесії Волинської 

обласної ради від 04.11.2011 № 7/5  

(зі    змінами) 

Дніпропетровська 

область 

Програма підтримки агропромислового комплексу Дніпропетровської області 

у 2017 – 2021 роках 

Рішення обласної ради від 02 грудня 2016 

року № 120-7/VIІ 

Житомирська 

область 

Програма розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 

2016-2020 роки 

Рішення обласної ради від 21.07.2016  

№ 284 

Рішення обласної ради від 21.07.2016  

№ 349 

Запорізька область 

Регіональна програма розвитку галузі вівчарства в сільськогосподарських 

підприємствах Запорізької області на 2015-2019 роки 

Затверджена рішенням обласної ради від 

28.05.2015 № 15 

Регіональна програма розвитку галузі молочного скотарства в 

сільськогосподарських підприємствах Запорізької області на 2014-2018 роки 

Затверджена рішенням обласної ради від 

20.03.2014 № 20 

Цільова регіональна програма "Сільське подвір’я" Затверджена рішенням обласної ради від 

27.11.1998 № 7 

Регіональна программа "Мала пекарня" на 2013-2017 роки Затверджено рішенням сесії обласної ради 

від 28.03.2013 № 25 
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Продовження  додатку Б 

1 2 3 

Івано-

Франківська 

область 

Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу та сільських 

територій Івано-Франківської області на 2016-2020 роки 

Затверджена рішенням сесії обласної 

ради від 16.10.2015 року № 1830-

39/2015 

Київська область 

Програма «Заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-

профілактичних робіт,утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних 

лабораторій на 2017 рік» 

Затверджена рішенням сесії Київської 

обласної ради від 26.12.2016 № 242-

11-VII 

Програма «Збереження та раціонального відтворення родючості ґрунтів 

еродованих орних земель у Київській області на 2017 –2021 роки» 

Затверджена рішенням сесії Київської 

обласної ради від 19.05.2017 № 281-14-

VII 

Регіональна комплексна програма розвитку лісового (муніципального) фонду 

Київської області на період до 2022 року 

Затверджена рішенням сесії Київської 

обласної ради від 19.05.2017 № 282-

14-VII 

Програма «Розвиток садівництва в Київській області на період 2013-2017 роки» 

Затверджена рішенням сесії Київської 

обласної ради від 16.05.2013 № 592-

32-ІV 

Кіровоградська 

область 

Обласна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі 

“Власний дім” на 2016 – 2020 роки 

Рішення сесії обласної ради від 

25.03.2016 року № 49 

Обласна програма цивільного захисту Кіровоградської області на 2016-2020 роки 

(по напрямку проведення заходів і робіт щодо ліквідації та профілактики 

карантинних хвороб та відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої особам 

запровадження карантину (карантинних обмежень) тварин (у разі необхідності) 

Рішення сесії обласної ради від 

25.12.2015 року № 13 

Програма земельних відносин у Кіровоградській області на 2016-2020 роки (в 

частині використання коштів обласного бюджету, що надходять у порядку 

відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва) 

Рішення сесії обласної ради від 

16.06.2016 року № 129 (зі змінами) 

Луганська 

область 

Програма розвитку та підтримки агропромислового розвитку Луганської області на 

2017-2020 роки 

Затверджена розпорядженням голови 

обласної державної адміністрації – 

керів-ника військово-цивільної 

адміністрації 
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Продовження додатку Б 

1 2 3 

Львівська 

область 

Комплексна програми підтримки та розвитку агропромислового 

виробництва Львівської області на 2016-2020 роки 

Затверджена рішенням Львівської обласної ради від 

01.03.2016 № 106 із змінами від 31.05.2016 № 165, 

25.10. 2016 № 267 та 07.03.2017 № 374 

Миколаївська 

область 

Цільова регіональна програма підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі та поліпшення житло-побутових умов сільського 

населення “Власний дім” на 2012-2017 роки 

Затверджена рішенням Миколаївської обласної ради 

від 26 червня 2012 року № 16 

Полтавська 

область 

Програма розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини 

за пріоритетними напрямками на період до 2020 року 

Затверджена рішенням 1 засідання сьомої сесії 

обласної ради від 29.04.2016 № 94 

Рівненська 

область 

Програма забезпечення проведення протиепізоотичних заходів у 

Рівненській області на 2015-2017 роки 

Затверджена рішенням Рівненської обласної ради від 

21.01.2015 № 1421 

Обласна цільова програма індивідуального житлового будівництва у 

сільській місцевості "Власний дім" на 2016-2020 роки 

Затверджена рішенням Рівненської обласної ради від 

25.12.2015 № 19 

Програма розвитку туризму в Рівненській області на 2016-2020 роки Затверджена рішенням Рівненської обласної ради від 

11.03.2016 № 117 

Програма підтримки фермерських господарств Рівненської області на 

2016-2020 роки 

Затверджена рішенням Рівненської обласної ради від 

09.07.2015 № 356 

Регіональна програма розвитку земельних відносин у Рівненській 

області на 2016-2020 роки 

Затверджена рішенням Рівненської обласної ради від 

11.03.2016 № 112 

Сумська 

область 

Програма розвитку агропромислового комплексу та сільських 

територій Сумської області на період до 2020 року Затверджена рішенням облради від 07.10.2016 р. 

Харківська 

область 

Обласна програма індивідуального житлового будівництва на селі 

«Власний дім» на 2016-2017 роки 

Затверджена рішенням сесії обласної ради  від 

14.04.2016 р. № 102-VII 

Програма розвитку овочівництва, картоплярства та переробної галузі 

в Харківській області на період до 2020 року 

Затверджена рішенням сесії обласної ради  від 

01.03.2012 р. № 354-VI 
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Продовження додатку Б 

Херсонська 

область 

Розвиток логістичних центрів для потреб малих фермерських 

господарств та кооперативів 

Затверджені рішенням Херсонської обласної ради 

від 31 березня 2016 року № 78 

Забезпечення умов для розбудови переробної промисловості 

Сприяння розбудові сертифікаційного центру для 

сільськогосподарських підприємств Херсонської області 

Сприяння створенню та розвитку сімейних фермерських господарств 

Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом 

здешевлення кредитів 

Розвиток мережі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 

Хімічна меліорація ґрунтів 

Хмельницька 

область 

Програма розвитку агропромислового комплексу Хмельницької 

області на 2017-2021 роки 

Затверджена рішенням сесії Хмельницької обласної 

ради від 23 березня 2017 року №19-11/2017 

Донецька 

область 

Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 

2017 рік 

Затверджена розпорядженням Голови 

облдержадміністрації від 23.02.2017 р. № 172 

Черкаська 

область 

Програма підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів у Черкаській області на період до 2020 року: 

 -проект «Створення регіонального навчально-практичного Центру 

розвитку багатофункціональних кооперативів»; 

- підтримка діючих та подальше створення нових кооперативів з 

вирощування горіхів 

Затверджена рішенням сесії обласної ради від 

24.04.2015 № 39-4/VІ 

Програма розвитку рибного господарства водойм Черкаської області 

на 2014 – 2020 роки (зариблення Кременчуцького водосховища) 

Затверджена рішенням сесії обласної ради від 

30.01.2014 № 28-3/VІ 
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Продовження додатку Б 

1 2 3 

Чернівецька область 

Комплексна програма «Власний дім» на 2016-2020 роки від 15.03.2016 №24-4/16 (зі змінами від 

22.12.2016 № 272-10/16) 

Програма економічного і соціального розвитку Чернівецької області 

на 2017 рік 

від 24.03.2017 № 6-12/17 

Регіональна програма розвитку малого і середнього підприємництва у 

Чернівецькій області на 2017-2018 роки 

від 24.03.2017 № 8-12/17 

Чернігівська область 

Програма фінансової підтримки органічного  виробництва на 2016-

2021 роки в Чернігівській області 

Рішення двадцять четвертої сесії обласної 

ради шостого скликання від 29.04.2015 

Програма передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у 

сільській місцевості Чернігівської області на 2016-2020 роки 

Рішення третьої сесії обласної ради сьомого 

скликання від 27.01.2016 № 4-3/VII 

Програма сервісного зооветеринарного обслуговування поголів’я 

худоби в господарствах населення Чернігівської області на 2013-2017 

роки 

Рішення тринадцятої сесії обласної ради 

шостого скликання від 18.06.2013 

Програма підтримки особистих селянських господарств Чернігівської 

області на 2016- 2020 роки 

Рішення Чернігівської обласної ради від 

27.01.2016 №5-3/VII 

Програма підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів Чернігівської області на 2017-2021 роки 

Рішення сьомої сесії обласної ради сьомого 

скликання від 20.12.2016 № 5-7/VII 

Програма підтримки індивідуального житлового будівництва та 

розвитку особистого селянського господарства «Власний дім» на 

2016-2020 роки 

Рішення двадцять восьмої сесії обласної ради 

шостого скликання від 10.09.2015 

Програма використання та охорони земель Чернігівської області на 

2011-2020 роки 

Рішення двадцять четвертої сесії обласної 

ради шостого скликання від 25.03.2011 

Програма вирощування молодняку гусей на м'ясо особистими 

селянськими та фермерськими господарствами Борзнянського району 

на 2017-2020 роки 

Рішення сьомої сесії Борзнянської районної 

ради сьомого скликання від 27.10.2016 № 112-

VII/VII 
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ДОДАТОК В 

 

Показники оцінки  

рівня державного регулювання галузі тваринництва 

Напрями  Шляхи вирішення Показники результативності 
Одини-

ця 

виміру 

Адміністративно-правові 

Високий 

інституційно-

правовий 

рівень 

Приведення нормативної 

бази у відповідність до 

світових стандартів 

Рівень адаптації технічного регулювання 

безпечності продукції до вимог ЄС і 

СОТ 

% 

Підвищення стандартів 

виробництва 

Кількість акредитованих лабораторій 

ветеринарної медицини 
од. 

Організаційно-інформаційні 

Розвиток 

інфра-

структури 

Створення системи 

логістики 

Кількість забійних пунктів живої худоби 

та птиці та молочних цехів 
од. 

Високий 

моніторинго-

інформаційний 

рівень 

Розвиток комунікацій 
Кількість заходів по проведенню 

ділового-консультативної роботи 
од. 

Підвищення 

поінформованості 

Обізнаність виробників у державній 

підтримці (потреба у консультаціях) 
% 

Фінансово-економічні 

Ефективність 

виробництва 

Покращення фінансового 

становища підприємств 
Рівень рентабельності % 

Інтенсифікація 

виробництва 

Продуктивність тварин 
кг/ 

в рік 

Продуктивність праці 
грн./ 

прац 

Стабілізація 

виробництва 

Підвищення конкуренто-

спроможності 

Витрати енергетичних ресурсів на 1 т 

виробленої продукції, 
кВт 

Розвиток міжгалузевих 

зв’язків 

Диспаритет цін на продукцію 

тваринництва та промислову продукцію 
% 

Збільшення темпів 

виробництва та розвиток 

системи збуту 

Обсяги виробництва валової продукції  грн 

Частка експорту продукції тваринництва 

у загальному с.-г. експорті 
% 

Інвестиційно-

інноваційний 

розвиток 

Доступність кредитування  Обсяг отриманих кредитів АПК  грн 

Стимулювання наукового 

забезпечення 

інноваційного розвитку 

Питома вага бюджетних коштів у 

фінансуванні науково-технічних робіт  
% 

Соціально-екологічні 

Соціальний 

захист 

Зайнятість населення Кількість працюючих в галузі од. 

Зростання добробуту 
Середньомісячна заробітна плата 

працівників галузі тваринництва 
грн 

Забезпечення суспільних 

потреб 
Виробництво м’яса, молока на 1 ос. т/ос 

Покращення 

якості 

продукції  

Екологічна безпека 

Частка органічної продукції у 

загальному обсязі валової продукції 

тваринництва 

%. 

 
*Джерело: власні дослідження. 

 

 

 



 469 

 

ДОДАТОК Г 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Монографії: 

1. Лівінський А. І. Концептуальні засади реновації виробничо-

господарської діяльності аграрних підприємств на засадах стійкого розвитку. 

 Детермінанти соціально-економічного розвитку України в умовах 

трансформаційних зрушень : колективна монографія / за заг. ред. д-ра екон. 

наук, проф. В. П. Ільчука. Чернігів : ЧНТУ, 2018. С.165-177. 

2. Лівінський А. І. Стратегія реновації економічних механізмів 

виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва : теорія і 

практика : монографія. Одеса : ТЕС, 2019. 344 с.  

Статті у наукових фахових виданнях України та виданнях, 

внесених до міжнародних наукометричних баз даних: 

26. Ніколюк О. В., Русан В. М., Лівінський А. І. Фінансове забезпечення 

інноваційного розвитку пріоритетних галузей аграрного виробництва. 

Фінансові дослідження. 2017. № 1 (2). С.180-185 (автором  проаналізовано  

достатність  фінансового забезпечення інноваційного розвитку галузей 

аграрного виробництва). 

27. Лівінський А. І Механізм інституційного регулювання реновацій у 

функціонуванні підприємств тваринництва. Науковий вісник Полтавського 

університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. 2017. № 5. С. 103-

109. 

28. Дерій Ж. В., Галицький О. М., Лівінський А. І. Удосконалення 

механізмів державного управління та регулювання розвитку аграрного 

виробництва України. Український журнал прикладної економіки. 2017. Том 2.  

№ 3. С.51-62 (автором внесені пропозиції щодо  удосконалення  механізмів  

державного управління  аграрної сфери). 



 470 

29. Лівінський А. І. Закордонний досвід регулювання діяльності аграрних 

виробників у контексті реновації вітчизняної аграрної економіки. Український 

журнал прикладної економіки. 2017. Том 2. № 4. С. 85- 93.  

30. Лівінський  А. І  Оцінка діяльності м’ясопереробних підприємств  за 

показниками їх фінансового стану. Вісник Сумського національного аграрного 

університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2017. Вип.12 (74). С.87-80.  

31. Лівінський А. І. Напрями удосконалення системи стратегічного й 

оперативного планування реноваційного розвитку підприємств тваринництва. 

Агросвіт. 2018. № 14. С. 21-26.  

32. Лівінський А.І.  Організаційно-економічний  механізм стратегічного 

управління  виробництвом продукції тваринництва  та скотарства. Інвестиції : 

практика та досвід. 2018. № 14. С. 29-33.   

33. Лівінський А.І. Удосконалення організаційно-економічної структури 

функціонування підприємств скотарства. Ефективна економіка. 2018. № 7. 

URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6462. 

34. Лівінський А. І. Особливості  функціонування підприємств 

тваринництва  в Україні та їх реноваційний розвиток. Агросвіт.  2018. № 15-16. 

С.3-8.  

35. Лівінський А. І.  Інноваційний розвиток  підприємств тваринництва  у  

контексті формування  стратегії реновації. Інвестиції : практика та досвід. 

2018. № 15. С.18-22.   

36. Лівінський А. І. Державне управління у сучасній реновації аграрного 

виробництва. Інвестиції : практика та досвід. 2018. № 10. С. 51-55.  

37.   Лівінський А. І., Ніколюк О. В. Стратегічний аспект формування 

регуляторної політики соціально-економічного розвитку аграрного 

виробництва. Економічний аналіз : збірник наукових праць. 2018. Том 28. № 1. 

С. 303-310. (автором  виокремлено стратегічну складову  політики соціально-

економічного розвитку підприємств аграрного виробництва). 

38.   Лівінський А. І., Ніколюк, О. В. Оцінка стану соціально-

економічного розвитку аграрного виробництва в Україні. Економічний аналіз : 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6462
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збірник наукових праць. 2018. Том 28. № 2.  С. 42-48. (автором  проведено 

оцінку  соціально-економічного розвитку підприємств аграрної сфери в 

Україні). 

39. Ніколюк О. В., Лівінський А. І. Напрями вдосконалення  механізму 

інноваційного розвитку підприємств  аграрного виробництва України. Вісник 

Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і 

менеджмент». 2018. Вип. 4 (75). С.77-80. (автором  запропоновано  напрями 

удосконалення механізму інноваційного розвитку підприємств аграрного 

виробництва України). 

40. Лівінський А. І. Сучасна реновація аграрного виробництва в  

контексті економічного розвитку підприємств  тваринництва. Вісник Сумського 

національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2018. 

Вип. 8 (77). С. 35-38.  

41. Лівінський А. І. Ефективний регіональний розвиток  підприємств 

тваринництва аграрного сектору України. Вісник Сумського національного 

аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2018. Вип. 12 (78). 

С. 61-67.  

42. Лівінський А. І. Концептуальні підходи до формування  стратегії 

реновації діяльності підприємств тваринництва та її інституційне  забезпечення.  

Проблеми і перспективи економіки  та  управління. 2018. №1(13). С.40-46.  

43. Lіvinsky A. Methodological aspects of forecasting the renovation 

development of livestock enterprises. Scientific Papers of the Legislation Institute of 

the Verkhovna Rada of Ukraine, 2018. №3. С.57-64.  

44. Livinsky A. Improving the mechanism of innovative development of 

agricultural producers in Ukraine. Scientific Papers of the Legislation Institute of the 

Verkhovna Rada of Ukraine, 2018. №4. С.85-94.  

45. Галицький О. М., Лівінський А. І., Дяченко О. П. Організаційно-

економічний механізм державного регулювання аграрного виробництва в 

Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 3. С. 93-98 (автором  
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запропоновано напрями удосконалення організаційно-економічного  механізму 

державного регулювання  аграрного виробництва) 

46. Гнатьєва Т. М., Лівінський А. І. Методологічне забезпечення 

виробничого потенціалу підприємств аграрного виробництва. Інвестиції: 

практика та досвід. 2019. № 5. С.25-31(автором сформовано методологічні  

засади  розвитку  виробничого потенціалу  підприємств  аграрного  

виробництва). 

47. Гнатьєва Т. М., Лівінський А. І. Методологія застосування 

імітаційних моделей у контексті розширеного відтворення підприємств 

аграрного виробництва.  Агросвіт. 2019. № 5. С. 25-31 (на основі імітаційних 

моделей автором   запропоновано  удосконалення  методології дослідження  

розширеного  відтворення  підприємств  аграрного виробництва). 

48. Лівінський А. Сучасні методичні підходи до ефективності 

стратегічної діяльності підприємств тваринництва. Економічний аналіз. 2019. 

Том 29. № 1. С.141-148.  

26. Лівінський А.І. Стратегічні підходи щодо оперативного управління 

підприємств тваринництва в контексті їх реновації. Вісник Сумського 

національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 

2019. Вип.1 (79). С. 57-60.  

Матеріали конференцій та інші видання: 

33. Лівінський  А. І.  Процеси реновації  на вітчизняних  підприємствах 

тваринництва та  скотарства в сучасних  умовах. Наукові засади розвитку знань 

економічної теорії : Збірник тез наукових робіт учасників ІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції, 20-22 квітня 2018 р. / відп. ред. І.О. Журба; 

М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси : ЧДТУ, 2017. 
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34. Lіvinsky A. I. Organic agricultural production as an indicator of the 
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ДОДАТОК Д 

 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Основні положення та результати дисертаційної роботи доповідалися та 

були схвалені на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях, зокрема:  

1. І міжнародана науково-практична конференція «Imperatives of 

development of civil society in promoting national competitiveness» (Батумі, Грузія, 

2018 р.). Форма участі -заочна.   

2. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукові зсади 

розвитку знань економічної теорії» (Черкаси, 2017 р.). Форма участі -заочна.   

3. Konferencje Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (on-line) 

zorganizowane dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-

badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz 

byłej Jugosławii (Варшава, Польща, 2017 р., 2018 р.). Форма участі -заочна.   

4. Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика 

управління розвитком економіки» (Київ, 2019 р.). Форма участі -заочна.   

5. ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сталий розвиток 

соціально-економічних систем» (Київ, 2019 р.). Форма участі -заочна.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 475 

ДОДАТОК Е 

 



 476 

 

 



 477 

 



 478 

 

 



 479 

 


