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Стаття присвячена визначенню місця і ролі інновацій в процесі забезпечення сталого розвитку
сільського господарства, зокрема скотарства. При цьому під інноваційним розвитком галузі скотарства
як одного з головних гарантів продовольчої безпеки слід розуміти сукупність методів, спрямованих на
підвищення соціально5економічної ефективності господарювання.
Article is devoted determination of position and role of innovations in the sustainable development of
agriculture, including livestock. At the same time, under the innovative development of livestock industry as
one of the main guarantors of food security must be understood as a set of methods aimed at improving the
socio5economic efficiency.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Протягом тривалого часу сільське господарство,
зокрема скотарство, в більшості країн світу належить
до провідних галузей національного господарства.
Підкреслюючи роль скотарства, слід зазначити, що воно
виконує функції джерела м'яса та молока, які є незамі0
нними продуктами харчування для життєдіяльності
людини.
Так, у високорозвинених країнах світу проблема
формування продовольчих ресурсів багато в чому вирі0
шується завдяки інтенсивному розвитку скотарства, що
дає можливість не тільки забезпечити внутрішній ринок,
але і стати провідними експортерами. В Україні ж на
даний момент обсяги виробництва продукції скотарства
далеко не в повній мірі задовольняють науковообгрун0
товані потреби у споживанні цієї продукції. Це створює
значні проблеми у гарантуванні продовольчої безпеки і
соціально0економічної стабільності. І обумовлено тим,
що на сучасному етапі галузь скотарства переживає гли0
бокі кризові явища: скорочення поголів'я худоби, що в
свою чергу негативно впливає на обсяги виробництва
продукції; також відбувається ліквідація спеціалізова0
них відгодівельних комплексів, що веде до руйнації ви0
робничого потенціалу галузі. При цьому вітчизняне
сільське господарство не може подолати ці наслідки на
основі методів господарювання, які нині використову0
ються. Саме тому набуває актуальності переорієнтація
галузі на інноваційну модель розвитку, яка дозволить
повніше забезпечити потреби суспільства.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідження національних аспектів впровадження
інноваційних процесів знаходять відображення у робо0
тах вітчизняних дослідників: В.Г. Андрійчука [1],
В.В. Зянько [3], В.М. Ковальчука [5], М.М. Кулайця [6],
О.В. Крисального [7], В.І. Плаксина [8], П.Т. Саблука
[4], Н.М. Сіренко [9], О.Г. Шпикуляка [4] та інших. На0
уковцями відзначається, що забезпечення сталого роз0
витку аграрного сектора економіки можливе тільки на
основі інноваційної моделі розвитку. А ефективність
сільського господарства, зокрема скотарства, може
бути досягнута лише за умов впровадження досягнень
науково0технічного прогресу.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Визначення місця і ролі інновацій в процесі забез0
печення сталого розвитку сільського господарства, зок0
рема скотарства.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Термін "сталий розвиток" набув широкої популяр0
ності у 1987 р. після публікації докладу "Наше спільне
майбутнє", підготованого Міжнародною комісією з дов0
кілля і розвитку [9]. При цьому під сталим розвитком
розуміється вибір такої моделі господарювання, котра,
даючи змогу для задоволення потреб сьогоднішнього
покоління, не становила би загрози для задоволення по0
треб майбутніх поколінь. А отже, сталий розвиток оз0
начає єдність навколишнього природного середовища,
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економічної ефективності та добробуту
Таблиця 1. Зовнішні умови для господарювання
на основі інноваційної моделі
людей [10].
У зв'язку з цим, у вітчизняній еко0
ɍɦɨɜɢ
Ɏɚɤɬɨɪɢ
номічній теорії широкого вживання ос0
таннім часом набуває поняття "нововве0
ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
дення" чи "інновація", як основа забез0 Ɍɟɯɧɿɤɨɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɫɟɥɟɤɰɿɹ ɜɢɫɨɤɨɜɪɨɠɚɣɧɢɯ ɫɨɪɬɿɜ ɤɭɥɶɬɭɪ ɿ
ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɬɜɚɪɢɧ
печення сталого розвитку. Незапереч0 ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ
ним також є факт, що впровадження
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɦɟɬɨɞɿɜ
інновацій у сільському господарстві, ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ
зокрема скотарстві, є гарантією сталого
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ, ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ
розвитку агропромислового виробниц0
ɩɪɚɰɿ, ɤɨɦɮɨɪɬɧɢɯ ɭɦɨɜ ɠɢɬɬɹ, ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ,
тва, забезпечення продовольчої безпеки ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɤɚɞɪɿɜ, ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ ɿ
та економічної стабільності. На цій
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ
підставі інноваційна модель господарю0
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɮɨɪɦ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
вання є вагомим важелем реалізації по0 Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ- ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɪɚɰɿ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ
тенціалу та підвищення конкурентосп0
ɭɩɪɚɜɥɹɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦ
роможності суб'єкта господарювання. А ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
впровадження та застосування новітніх
ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɛɚɡɢ, ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɹɤɨʀ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶɫɹ ɭɫɿ
економічних, технологічних, екологіч0 ɘɪɢɞɢɱɧɿ
ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
них та організаційних методів є основою
Джерело: складено автором.
для більш повного задоволення суспіль0
них потреб.
Активна інноваційна діяльність сільськогосподарсь0 ної складової процесу ефективного виробництва, тоб0
ких підприємств — це, безумовно, важлива передумова то з боку агрохолдингів не відбувається сприяння роз0
сталого розвитку національної економіки. На користь витку сільських територій та інфраструктури. А як вже
цього свідчить досвід розвинених країн, котрі за осно0 зауважувалося, сталий розвиток обумовлений досяг0
ву забезпечення соціальної та економічної стабільності ненням як економічної, так і соціальної ефективності.
використовують саме інноваційну модель розвитку, яка
Саме тому для підвищення ефективності агропро0
являє собою сукупність чинників і умов, необхідних для мислового виробництва необхідний перехід до іннова0
ефективного відтворення.
ційної моделі розвитку, заснованої на принципах
Також вирішальну роль у процесі впровадження єдності соціальних та економічних цілей та стратегій,
інновацій відіграє ступінь забезпеченості підприємства що сприяє економічному росту, підвищенню конкурен0
різного роду ресурсами. У той же час, у агропромисло0 тоспроможності підприємств галузі, розширенню
вому комплексі доцільним також є створення необхід0 відтворення та покращенню якості життя населення.
них зовнішніх умов для впровадження інноваційної мо0 При цьому інноваційний розвиток галузі скотарства
делі господарювання (табл. 1).
напряму пов'язаний з інтенсифікацією виробництва,
Отже, у сучасних умовах під інноваційним розвит0 котра є умовою для повного використання ресурсного
ком сільського господарства розуміється, перш за все, потенціалу, оптимізації капіталовкладень на одиницю
впровадження новітніх технічних розробок та органі0 худоби та збільшення продуктивності праці. Впровад0
заційно0управлінських методів з метою підвищення кон0 ження та розвиток інноваційних процесів у скотарстві
курентоспроможності виробництва та якості продукції. також тісно пов'язані з економією робочого часу, по0
Варто зауважити, що процес впровадження інно0 кращення умов праці, підвищенням продуктивності ху0
вацій у сільському господарстві дещо різниться від цьо0 доби, а отже є основою сталого розвитку. А важливим
го процесу у інших галузях національного господарства. чинником інноваційного розвитку галузі скотарства є
До особливостей інноваційного процесу у сільському забезпечення соціально0економічних умов, котрі ста0
господарстві можна віднести:
нуть стимулом для залучення новітніх засобів інтенси0
— широкий асортимент продукції, різні технології фікації.
виробництва, умови зберігання та транспортування;
Проте сьогодні рівень інноваційної активності гос0
— залежність виробництва від кліматичних умов;
подарюючих суб'єктів галузі скотарства є досить низь0
— залежність агротехнологічних умов від розвитку ким. Це зумовлено низкою проблем, котрі потребують
живих організмів;
негайного вирішення (рис. 1).
— жорстка конкуренція у галузі, викликана вели0
При цьому є і позитивні моменти впливу на інновац0
кою кількістю підприємств;
ійний розвиток галузі скотарства, це і ринкові транс0
— подальша переробка виробленої продукції;
формації, і потужний природно0ресурсний потенціал
— великий період між початком процесу виробниц0 України, і провідні розробки вітчизняних вчених, і зро0
тва і отриманням кінцевої продукції;
стаюча ємність внутрішнього та зовнішнього ринків.
— віддаленість сільськогосподарських підприємств
Варто зауважити, що інноваційний розвиток, у пер0
від науково0технічних установ;
шу чергу, має на меті задовольнити інтереси саме
— відсутність механізму державної підтримки впро0 сільськогосподарських товаровиробників, у той час, як
вадження наукових досягнень сільськогосподарськими органи державного управління, науково0дослідні інсти0
підприємствами.
тути, навчальні заклади мають усіляко сприяти цьому
Сьогодні важливою складовою інноваційного про0 процесу.
цесу у агропромисловому комплексі також є збільшен0
Безперечно, перехід України до інноваційної моделі
ня кількості організаційно0правових форм сільськогос0 розвитку є першочерговим пріоритетом для забезпечен0
подарських підприємств. При цьому в сучасних умовах ня сталого розвитку у майбутньому. Адже в сучасних
все більшого поширення та економічного значення на0 умовах тільки на основі інновацій можливо досягти ви0
бувають агрохолдинги, діяльність відбувається здебіль0 соких обсягів виробництва, вирішити економічні, со0
шого на інноваційній основі та характеризується впро0 ціальні та екологічні проблеми. Перехід агропромисло0
вадженням та застосуванням новітніх виробничих тех0 вого виробництва на інноваційну основу — це необхід0
нологій та управлінських методів. Не викликає сумніву, ний крок на шляху наближення нашої держави до рівня
що агрохолдинги мають велике значення для розвитку високо розвинутих країн та посідання гідного місця у
сільського господарства в умовах ринкової економіки, світовій спільноті.
але, на нашу думку, у цих організацій існують певні не0
У той час як залучення передових досягнень на0
доліки, вагомим з яких є недостатня увага до соціаль0 уки й техніки, новітніх технологій стане основою
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д л я с т в о р е н н я в и с о к о е ф ек т и в но г о
сільського господарства, яке виробляю0
ɉɪɨɛɥɟɦɢ
чи якісну і екологічно безпечну продук0
цію харчування, зможе виділяти кошти
1. ɇɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
для вирішення проблем соціального роз0
ɇȾȾɄɊ
витку сільських територій та інфраст0 2. ɇɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɟ ɮɿɧɚɧɫɨɜɟ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ
руктури.
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɝɚɥɭɡɿ
3. ȼɿɞɫɬɚɥɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ

Ɋɿɲɟɧɧɹ
1. ɇɚɞɚɧɧɹ ɩɿɥɶɝɨɜɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɧɚ
ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ
ɫ/ɝ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ
2. ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɿɜ
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
3. ɇɚɞɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɞɨɩɥɚɬ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɫ/ɝ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ,
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ
4. ɉɿɥɶɝɨɜɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
5. Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɭ
ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫ/ɝ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ

ВИСНОВКИ
ɛɚɡɢ
У сучасних умовах всесвітньої глоба0 4. Ⱦɢɫɩɚɪɢɬɟɬ ɰɿɧ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɭ ɬɚ
лізації розвиток та впровадження інно0 ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ
вацій стає вагомим важелем для досягнен0 5. ɉɨɫɢɥɟɧɧɹ ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɡ
ɛɨɤɭ ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
ня конкурентоспроможності національ0
6. ɇɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ,
ної економіки та, зокрема, сільського гос0
подарства як її стратегічно важливої ɞɟɮɿɰɢɬ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ
складової. У свою чергу, інновації висту0 7. ȼɢɫɨɤɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɝɨ
ɪɢɡɢɤɭ
пають підгрунтям до досягнення соціаль0
8. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ
ної та економічної ефективності вироб0
ництва, шляхом запровадження прогре0 ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
сивних технологій та методів господарю0
вання; способом підвищення якості та
Рис. 1. Проблеми інноваційної діяльності с/г підприємств та
конкурентоспроможності продукції; чин0
пропозиції щодо їх вирішення (Авторська розробка)
ником підвищення престижності сільсько0
го господарства та ділової репутації країни в ціло0 син, О.В. Горбачева. — Симферополь: ДиАйПи, 2009.
му. Не викликає сумніву, що інноваційний механізм — 333 с.
господарювання дає змогу аграрним підприємствам
9. Сіренко Н.М. Управління стратегією інновац0
вільно конкурувати на внутрішніх та зовнішніх рин0 ійного розвитку аграрного сектора економіки Украї0
ках, що дозволить подолати наслідки економічної та ни: монографія / Н.М. Сіренко. — Миколаїв, 2010.
соціальної кризи, котра має місце у вітчизняному — 416 с.
сільському господарстві.
10. United Nations Environment programme.
При цьому, на нашу думку, під інноваційним роз0 Environment for Development [Електронний ресурс]. —
витком галузі скотарства слід розуміти сукупність ме0 Режим
доступу:
http://www.unep.org/PDF/
тодів, спрямованих на підвищення соціально0економі0 ABOUT_UNEP_ENGLISH.pdf
чної ефективності виробництва продукції, до яких вар0
11. What is Sustainable Development? [Електронний
то віднести модернізацію технології виробництва, си0 ресурс]. — Режим доступу: http://www.iisd.org/sd/
стеми управління, способів збуту на основі новітніх
розробок. У той же час розвиток скотарства як гаран0
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