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Стаття присвячена дослідженню теоретичних основ та прикладних питань форму-
вання й розробки стратегічних напрямів розвитку галузі тваринництва в Полтавській 
області, які мають забезпечити її успішний розвиток в сучасних ринкових умовах.
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1.  Вступ

Сучасний розвиток аграрної сфери національ
ної економіки в умовах вступу України до СОТ 
вимагає змін в організації виробництва на націо
нальному і міжнародному рівнях, що є основою 
для активного формування нового типу еконо
мічних відносин між економічними суб’єктами,  
а також організації нових механізмів сталого роз
витку аграрних галузей, зокрема тваринництва  
в сільськогосподарських підприємствах, реалізації 
їх економічних інтересів. Важливим стає ефективне 
використання переваг суспільного поділу праці  
і запровадження інтенсивних форм організації ін
новаційних процесів. Формування економічного 
механізму сталого розвитку галузі тваринництва 
стає визначальним чинником підвищення рівня 
конкурентоспроможності національної аграрної 
економіки в умовах глобалізації.

Наразі в галузі тваринництва спостерігається 
стан загальної глибокої трансформаційної кризи 
та інституційної неврівноваженості, нерозвиненості 
ринкової інфраструктури, тінізації національної 
економіки, непрозорості та нестабільності рин
кових відносин та соціальноекономічної неста
більності. Підтверджується факт несформованості 
системи адаптації економічного механізму щодо 
організації сталого розвитку і функціонування 
сільськогосподарських підприємств до умов ринку  
в України.

2.  Постановка проблеми

Розвиток тваринництва повинен грунтуватися 
на: забезпеченні перманентного підвищення якості 
продукції, її привабливості для споживача; опти
мізації пропозиції продукції і доступних спожи
вачеві цін; створенні ефективної збутової мережі 
на основі стабільних контактів з посередницькими 
та переробними підприємствами; врахування на
ціональних особливостей та специфіки запитів 
різних груп споживачів.

3.  Аналіз основних досліджень   
і публікацій з даної проблеми

Значний внесок у вивчення питань розвитку та 
ефективності функціонування галузі тваринництва 
зробили В. Амбросов [1], В. МесельВеселяк [3], 
І. Топіха [4], С. Ярошенко [5] та інші. Водночас 
чимало питань, що стосуються формуванню та 
розробці стратегічних напрямів розвитку галузі 
тваринництва, залишаються допоки що малодослі
дженими. Саме тому, на нашу думку, не можна 
стверджувати про остаточне вирішення вказаної 
вище проблеми.

4.  Результати дослідження

В галузі сільського господарства Полтавської 
області тваринництво завжди було тією галуззю, 
яка дає вагомий внесок до валового виробництва 
сільськогосподарської продукції регіону.

В останні роки в області спостерігається збіль
шення виробництва продукції тваринництва, і особ
ливо в сільськогосподарських підприємствах, де 
зосереджено середньо та великотоварне вироб
ництво. Так, приріст валової продукції тварин
ництва в сільськогосподарських підприємствах  
в 2009 році збільшився на 10,4 % проти 2008 року.

Не дивлячись на це зростання, в галузі потрібно 
вжити низку заходів, які дозволять покращити 
стан ведення галузі тваринництва, забезпечити 
стабільне нарощення обсягів виробництва тварин
ницької продукції. Серед них:

— цілеспрямоване та удосконалене ведення се
лекційноплемінної роботи у молочному скотарст
ві і свинарстві в великотоварних сільгосппід
приємствах та приватному секторі спрямоване 
на покращення генетичного потенціалу худобу —  
підвищення продуктивних якостей худоби;
— вирішення проблем кормовиробництва — 
особливо забезпечення галузі тваринництва 
високопротеїновими та енергетичними за по
живністю кормами;
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— впровадження інвестиційних проектів в га
лузі, які дозволять введення в експлуатацію 
потужних комплексів по виробництву продукції 
тваринництва з сучасними технологіями утри
мання, годівлі. Як одним з резервів покращення 
стану справ у галузі буде відновлення роботи 
недіючих ферм;
— розвиток молочного скотарства і свинарства 
в особистих селянських господарствах — пере
ведення виробництва продукції тваринництва  
в індивідуальному секторі на більш організо
ваний рівень.
Виконання поставлених завдань дасть змогу 

покращити фінансовий стан як племінних під
приємств, так і рядових товарних господарств, 
в тому числі господарств населення. Одержання 
додаткових коштів від реалізації продукції тва
ринництва сприятиме нарощенню поголів’я худоби 
та обсягів виробництва продукції тваринництва.

Інтенсифікація тваринництва повинна обумов
люватися випереджаючим розвитком його кормової 
бази — поліпшенням її структури, збалансованістю 
раціонів годівлі, підвищенням якості кормів та 
впровадженням сучасних технологій переходу від 
екстенсивного виробництва тваринницької про
дукції до інтенсивного розвитку галузей.

Вирішення проблем кормовиробництва включає:
— пріоритетні напрями структурної перебудови 
та розвитку кормовиробництва в розрахунку 
на власні ресурси;
— удосконалення структури кормів, що вироб
ляються з повним забезпеченням потреби тва
ринництва;
— підвищення їх протеїнової та енергетичної 
поживності (змішані посіви однорічних та ба
гаторічних бобовозлакових культур), технології 
заготівлі, збереження та використання;
— економія усіх видів ресурсів та енергії на 
виробництво, заготівлю і використання кормів 
за рахунок освоєння досягнень науки.
Одним з шляхів виконання вищенаведених за

вдань є щорічне введення в дію обслуговуючих 
кооперативів з забезпечення господарств населення 
збалансованими комбікормами.

Кооперативи з виробництва якісного і збалан
сованого комбікорму дозволятимуть господарствам 
населення заощаджувати гроші на концентрованих 
кормах, дадуть змогу значно збільшити середньо
добові прирости свиней на відгодівлі.

Для стабілізації поголів’я корів, свиней у при
ватному секторі, необхідно створювати мініферм 
з виробництва молока, обслуговуючих кооперати
вів з продажу молока, по вирощуванню свинини. 
При цьому дані підприємства потрібно забезпечити 
необхідним обладнанням — доїльним та холодиль
ним, міні комбікормовими заводами. Установка 
доїльного і холодильного обладнання дозволить  
в приватному секторі виробляти і продавати якісну 

продукцію, а придбання мінікомбікормових заводів 
дасть можливість одержання більших середньо
добових приростів по великій рогатій худобі та 
свинопоголів’ю.

Кооперативи з закупівлі молока від населен
ня дадуть змогу сконцентрувати поголів’я корів, 
які знаходяться в приватному секторі, своєчасно 
доставляти його на охолодження, що буде відо
бражатися на якісних показниках.

Тваринництво має особливе значення для за
безпечення стабільності розвитку аграрного вироб
ництва, так як це — виробництво і надходження 
коштів круглий рік, наповнення бюджетів.

При всій важливості розвитку агропромислового 
виробництва як у великих сільськогосподарських 
підприємствах, так і в приватних господарствах, 
досягти його нарощення можливо шляхом роз
будови сучасних підприємств з високим рівнем 
технології вирощування і годівлі худоби та від
новлення роботи не діючих тваринницьких ферм, 
що дозволятиме нарощувати поголів’я худоби та 
обсяги виробництва тваринницької продукції.

5.  Висновки

Головним напрямом розвитку та підвищення 
рівня ефективності галузі тваринництва у сільсько
господарських підприємствах є: інтенсифікація 
виробництва; розвиток комплексної механізації 
й автоматизації виробничих процесів; доступність 
позикових коштів для розвитку матеріальнотех
нічної бази; використання інвестиційноінновацій
ного потенціалу, що допоможе збільшити обсяги 
виробництва продукції, і, в свою чергу, скоротити 
собівартість виробництва 1 ц продукції та збіль
шити прибуток, ефективне використання якого  
в подальшому забезпечить високий рівень кон
курентоспроможності підприємств у галузі, зміц
нення їх економічного становища.
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сОВРЕмЕнныЕ нАПРАВЛЕниЯ 
нАучнО-тЕхничЕсКОГО ПРОГРЕссА 
В ЗЕмЛЕДЕЛии РЕсПуБЛиКи 
мОЛДОВА

Приводятся основные направления научно-технического прогресса в земледелии, дана 
краткая их характеристика. Показана сущность различных технологий производства 
сельскохозяйственных культур и трудоемкость последних, подчеркнута значимость 
индустриализации производства.

Ключевые  слова: Земледелие, технология возделывания культур, трудоемкость, ин-
дустриализация, научно-технический прогресс, биотехнология.

н. мокану

Постановка проблемы

Основные направления, по которым развивают
ся и внедряются достижения научнотехнического 
прогресса в земледелии, подразделяются на агро
технические, технологические, организационно
экономические (рис. 1) [1, с. 280—282].

Для решения проблем, связанных с внедрением 
высокоэффективных технологий необходим под
робный анализ основных направлений научно
технического прогресса в земледелии и выявление 
возможных резервов.

Анализ последних достижений   
и публикаций

Согласно существующим данным, основными 
направлениями научнотехнического прогресса  
в земледелии являются агротехнические, техноло
гические и организационноэкономические.

К агротехническим относятся применение ин
тенсивных севооборотов, создание и использование 
высокопродуктивных сортов и гибридов сельско
хозяйственных культур, расширение орошаемых  
земель и совершенствование способов полива, эф


