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УДК 63.001.76 

ББК 4я5+65я5 

С 91 

Сучасні агротехнології: тенденції та інновації: Мат. Всеукр. наук.-практ. 

конф., 17-18 листопада 2015 р.: у 3 т. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2015. – Т.2. –     295 

с. 

 

Посвідчення про державну реєстрацію Всеукраїнської науково-практичної 

конференції  «Сучасні  агротехнології:  тенденції  та  інновації»   видане УкрІНТЕІ 

№558 від 20 жовтня 2015 р. 
У збірнику наведені матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації», де викладено 

результати наукових досліджень з питань науково-технічного та економічного 

розвитку енергоефективних і альтернативних технологій виробництва та 

переробки сільськогосподарської продукції, процесів і засобів механізації та 

електрифікації агропромислового виробництва, актуальних напрямів розвитку 

сучасного тваринництва та переробної галузі, виробництва конкуренто- 

спроможної сільськогосподарської продукції в умовах змін клімату, 

ефективності форм господарювання в системі АПК. 

Для науковців, управлінців, керівників підприємств, виробничників, 

фахівців національної економіки, аспірантів, студентів, викладачів. 
 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 

Калетнік  Г.М.,  д.е.н.,  професор,  академік  НААН,  президент  ВНАУ;   Мазур 

В.А., к.с-г.н., доцент, ректор ВНАУ; Роїк М.В., д.с-г.н., професор, академік 

НААН, директор інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН 

України; Сичевський М.П., д.е.н., професор, член- кореспондент НААН, 

директор Інституту продовольчих ресурсів НААН; Яремчук  О.С.,  д.с-г.н.,  

доцент,  проректор  з  наукової   роботи   ВНАУ;  Дідур І.М., к.с-г.н, доцент, 

декан агрономічного  факультету  ВНАУ;  Скоромна О.І., к.с-г.н., доцент, декан 

факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ВНАУ; 

Мельничук О.Ф., к.ю.н., доцент, декан факультету менеджменту та права 

ВНАУ; Марценюк-Розарьонова О.В., к.е.н., доцент, в.о. декана економічного 

факультету ВНАУ; Бандура В.М., к.т.н., доцент, декан факультету механізації 

сільського господарства ВНАУ; Гунько І.В., к.т.н., доцент, зав. кафедри 

двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних ресурсів ВНАУ. 

Матеріали конференції публікуються в авторській редакції . 

Друкується за рішенням Вченої ради Вінницького національного 

аграрного університету (протокол № 5 від 7.12.2015 р.) 
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готової продукції дають можливість не лише визначити недоліки організації 

складського господарства, але й покращити його стан, визначити залишки 

неконкурентоспроможної продукції та попит на конкурентну продукції. 

Література 

1. Подолянчук О.А. Готова продукція як об’єкт обліку 

сільськогосподарських підприємств / О.А. Подолянчук, І.С. Захарчук // 

Економіка, фінанси, право. – 2014. – №2. – С. 18-22 

2. Подолянчук О.А. Класифікація контролю за організаційними формами 

та видами / О.А. Подолянчук // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів: 

Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – Вип. 35. – 482 с. 

3. Сопко В. В. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс]  /  В. В. Сопко. 

– Режим доступу : http://fingal.com.ua/content/view/780/35/1/3/ 

 

УДК 631. 14:636. 2.033 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ М’ЯСНОГО СКОТАРСТВА 

 

Іванова В.С., аспірант 

Науковий керівник: Коляденко С.В., д.е.н., професор 

Вінницький національний аграрний університет 

В роботі розглядається стратегія розвитку м’ясного скотарства. 

Визначено пріоритетні напрями організації виробництва яловичини. 

Ключові слова: м’ясне скотарство, державна підтримка, виробництво 

яловичини, стратегія розвитку. 

Постановка проблеми. Незважаючи на вирішальну роль м’ясного 

скотарства у забезпеченні національної безпеки країни, темпи його 

економічного розвитку є недостатніми, особливо останніми роками, а 

потенційні можливості використовуються неповною мірою, що в свою чергу 

гальмує вирішення існуючих нині соціально-економічних та організаційно- 

технологічних  проблем.  Тому  розвиток  м’ясного  скотарства  повинен   стати

71 

 

http://fingal.com.ua/content/view/780/35/1/3/


73 

Секція «Інформаційне забезпечення управління  

економічною ефективністю аграрного виробництва» 
 

 

одним із пріоритетних напрямів державної економічної політики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання стратегічного 

розвитку м’ясного скотарства цікавить багатьох провідних українських вчених. 

Напрями розвитку та організації м’ясного скотарства розглянуто в наукових 

працях, зокрема П.І. Гайдуцького, П.Т. Саблука, А.А. Бугайова, А.М.Угнівенка, 

Г.Т. Шкурина та ін. Намічено ряд заходів по підвищенню ефективності даної 

галузі, пов’язаних зі спеціалізацією і концентрацією виробництва, створенням 

гнучких інтеграційних зв’язків сільськогосподарських товаровиробників з 

переробними, обслуговуючими організаціями. Однак, в м’ясному скотарстві є 

ще досить складних і невирішених питань, які зумовлюють необхідність 

подальших  наукових досліджень. 

Мета тез. Метою роботи є дослідження перспектив розвитку м'ясного 

скотарства в Україні. 

Виклад основного матеріалу. М’ясне скотарство в Україні розвивається 

як спеціалізована самостійна галузь тваринництва, основним завданням якої є 

виробництво високоякісної яловичини, та при комплексному і інноваційному 

підході до її ведення ця галузь тваринництва може стати майбутньою 

перспективою не тільки в забезпеченні високоякісним м’ясом і 

м’ясопродуктами по науково обґрунтованих нормах харчування, але й у 

поліпшенні життєвого рівня населення, створенні стратегічних ресурсів нашої 

країни і її експортного потенціалу. 

На думку багатьох вчених виробництво яловичини є одним із 

системоутворюючих галузей економіки, розвиток якої сприяє вирішенню 

продовольчої проблеми країни, фінансовій стійкості сільського господарства і 

більш повній зайнятості населення [1, с.60]. 

Проте, якщо об’єктивно досліджувати стан у галузі м’ясного скотарства, 

то необхідно визнати, що сьогодні тут мають місце негативні тенденції спаду 

виробництва та його ефективності. Нинішня ситуація у м’ясному скотарстві 

вимагає розробки дієвої політики та формування механізмів державної 

підтримки товаровиробників м’яса великої рогатої худоби з урахуванням таких 
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особливостей: значна частина скотарських підприємств мають великі 

заборгованості; у господарствах унаслідок їхньої специфіки практично відсутні 

об’єкти ліквідної застави для одержання кредиту; уповільнений обіг засобів на 

виробничій стадії в зв’язку з тривалим операційним циклом одержання  телятини 

та яловичини; необхідність залучення позичкових коштів на тривалий період; 

незадовільний фінансовий стан переважної частини підприємств із вирощування 

великої рогатої худоби обмежує їхній доступ до банківських кредитів, 

фінансового лізингу; значення кредитів для скотарських господарств за їх 

специфіки значно вище, ніж у інших галузях. Це зумовлює розробку дієвого 

економічного механізму стимулювання прискореного розвитку виробництва і 

ринку продукції м’ясного скотарства [2, с.71]. 

Ефективне ведення галузі м’ясного скотарства з урахуванням зональних 

особливостей має базуватись на застосуванні сучасних ресурсозберігаючих 

технологій. Головними напрямами організації виробництва яловичини, які 

забезпечують достатньо високі обсяги виробництва, покращення її якості, 

забезпечення високої  рентабельності, є: 

- інтенсивний розвиток спеціалізованого м’ясного скотарства на 

основі розширення і покращення племінної бази при нарощуванні високо- 

класного чистопородного поголів’я  худоби вітчизняних та імпортних порід; 

- виведення нових порід і типів худоби спеціалізованих м’ясних 

порід; 

- поступове відродження роботи спеціалізованих господарств різних 

категорій і розмірів із виробництва яловичини; 

- створення високопродуктивних культурних пасовищ шляхом 

залуження ріллі і поліпшення природних пасовищ; 

- впровадження прогресивних безвідходних технологій; 

- створення об’єднань замкненого циклу - від вирощування худоби  

до виробництва готових для споживання продуктів харчування, в які б ввійшли 

господарства виробники, підприємства переробки і торговельна мережа. 

Висновки і пропозиції. Розвиток галузі має бути забезпечений на  основі 
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реалізації скоординованих дій органів виконавчої влади суб'єктів держави, 

галузевих союзів виробників і переробників тваринницької продукції. 
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УДК 658 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЧНИХ 

ПЕРЕТВОРЕНЬ У РИБНИЦТВІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПОБУДОВУ ОБЛІКУ 

 

Іщенко М.Ю., студентка магістратури 

Науковий керівник Коцупатрий М.М., к.е.н., професор 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» 

 

В публікації розглянуто вплив організаційно-технологічних особливостей 

біологічних перетворень в рибництві на побудову системи їх обліку. 

Ключові слова: біологічні перетворення, біологічні активи, рибництво, 

аквакультура, облік, управління. 

Постановка проблеми. Система обліково-аналітичного забезпечення 

управління витратами на біологічні перетворення є однією із важливих 

складових системи управління в сільськогосподарських підприємствах. 

Організаційно-технологічні  особливості  біологічних  перетворень  у рибництві 
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