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ДЕРЖАВНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА 
РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА

Анотація: У статті розглядаються теоретико-методологічні засади фор-
мування державної інноваційної політики та управлінських механізмів її 
реалізації у тваринництві. Дослідження сформованих державних рішень, 
основних складових і цілей державної інноваційної політики та переліку 
заходів з її реалізації у тваринництві є актуальним питанням сьогодення. 
Виявлено, що успішне виконання цих завдань залежатиме від суттєво-
го внеску науки і техніки та виконання стратегічних і програмних за-
вдань інтенсивного розвитку тваринництва. Доказана важливість посиль-
ної участі держави у забезпеченні ефективної інноваційної діяльності 
у розвитку тваринництва. З використанням інституціонально-системного 
підходу розкривається сутність, зміст державної інноваційної політики 
в контексті парадигми стабільного інноваційного розвитку тваринництва. 
Визначено основні завдання, методи і пріоритетні напрями їх вирішення 
та інституціональні чинники, що впливають на формування державної 
інноваційної політики. Досліджено функції і принципи державної інно-
ваційної політики і регулювання пріоритетних видів інноваційної діяль-
ності у тваринництві. Обґрунтовано, що основний акцент державної інно-
ваційної політики має бути спрямований на взаємодію і тісне партнерство 
держави, науки, освіти, бізнесових структур і тваринницьких підпри-
ємств з метою активізації і підвищення рівня інноваційної активності 
господарюючих суб’єктів, впровадження модернізованих машин і облад-
нання для тваринницьких ферм, сучасних технологій для виробництва 
нових видів конкурентоспроможної продукції. Запропоновано надавати 
необхідну державну фінансову підтримку інноваційної діяльності з метою 
збільшення обсягів конкурентоздатної тваринницької продукції та підви-
щення прибутковості тваринництва.

Ключові слова: державна інноваційна політика, тваринництво, ново-
введення, стимулювання, технології, інноваційна діяльність.
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STATE INNOVATION POLICY OF ANIMAL 
HUSBANDRY DEVELOPMENT

Abstract: The article deals with the theoretical and methodological basis 
for the formation of the state innovation policy and management mecha-
nisms of its implementation in animal husbandry. The study of the existing 
state decisions, the main components and objectives of the state innovation 
policy and the list of measures for its implementation in animal husbandry 
is an urgent issue of our time. It is revealed that the successful implemen-
tation of these tasks will depend on the significant contribution of science 
and technology and the implementation of strategic and program tasks of 
intensive development of animal husbandry. The importance of feasible par-
ticipation of the state in ensuring effective innovation in the development of 
animal husbandry is proved. The essence and content of the state innovation 
policy in the context of the paradigm of sustainable innovative development 
of animal husbandry are revealed using the institutional approach. The main 
tasks, methods and priority directions of their decision and the institutional 
factors influencing formation of the state innovation policy are defined. The 
functions and principles of the state innovation policy and regulation of pri-
ority types of innovative activity in animal husbandry are investigated. It is 
proved that the main focus of the state innovation policy should be directed 
to the interaction and close partnership of the state, science, education, 
business structures and livestock enterprises in order to activate and increase 
the level of innovation activity of economic entities, the introduction of 
modernized farm machinery and equipment and modern technologies for the 
production of new types of competitive products. It is proposed to provide 
the necessary state financial support for innovation in order to increase the 
volume of competitive livestock products and increase the profitability of 
animal husbandry.

Keywords: state innovation policy, animal husbandry, innovation, stim-
ulation, technology, innovation.
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Постановка проблеми. Підпи-
сання Україною Угоди про асоці-
ацію з Європейським Союзом та 
прагнення знаходитися у загаль-
ноєвропейському середовищі спо-
нукає країну до готовності забез-
печити здійснення інноваційних 
змін не тільки у сферах суспільно-
го життя, але й модернізувати ви-
робничі процеси в усіх галузях, що 
виробляють для населення необ-
хідну для споживання продукцію, 
відповідно до європейських вимог, 
норм і стандартів. У контексті за-
значеного розробка і впроваджен-
ня інновацій є одним із дієвих ме-
ханізмів позбутися кризових явищ 
у тваринництві та забезпечити 
йому не тільки підвищення ефек-
тивності використання виробничих 
ресурсів, праці, але й стабільний 
і прибутковий рівень розвитку.

Безсумнівно велику роль у цьо-
му відношенні слід відвести дієвій 
інноваційній політиці держави, яка 
є ефективним інструментом для 
забезпечення подальшого відро-
дження і розвитку тваринництва. 
А тому актуальним питанням нате-
пер залишається комплексне дослі-
дження основних складових і цілей 
державної інноваційної політики, 
складу сформованих державних рі-
шень та переліку заходів з її реалі-
зації у тваринництві. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Теоретико-методоло-
гічні аспекти державної інноваційної 
політики розглядали у своїх працях 
відомі науковці: Г.О. Андрощук, 
Г.В. Атаманчук, А.С. Гальчинський, 
В.М. Геєць, О.І. Дацій, М.І. Круп-
ка, М.Т. Пашута, В.П. Семиножен-
ко, В.В. Тертичка, Л.І. Федулова 
і ін., а формування механізмів дер-
жавного регулювання інвестицій-

но-інноваційного розвитку країни 
знайшли своє відображення у пра-
цях вчених: М.В. Гаман, А.О. Дєг-
тяра, С.Є. Захарова, О.М. Іваниць-
кої, В. А. Ізюмської, Н.І. Луцької, 
Т.В. Майорова та багатьох інших

Однак, безліч питань наукової 
діяльності у інноваційній сфері по-
требує подальшого дослідження. 
На даний час, ураховуючи критич-
ний стан розвитку тваринництва, 
дана проблема повинна розгляда-
тися не тільки державою, але усі-
ма владними структурами з метою 
розроблення концепції створення 
комплексної, довгострокової і при-
йнятної інноваційної політики дер-
жави, яка б забезпечила процес 
активізації розвитку високих тех-
нологій і стимулювання інновацій-
ної діяльності в Україні.

Мета статті полягає у теоретич-
ному обґрунтуванні сутності, принци-
пів і завдань формування державної 
інноваційної політики та визначенні 
напрямів її удосконалення. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Результати дослі-
дження показали, що державна 
інноваційна політика є важливою 
частиною державної політики, 
оскільки відображує окремі її прі-
оритетні положення, що визнача-
ються органами державної влади 
і реалізуються спільними норма-
тивно-правовими і економічними 
механізмами державної підтрим-
ки, а також складовим елементом 
соціально – економічної політики, 
яка сприяє розвитку і стимулюван-
ню інноваційної діяльності. Варто 
зазначити, що державна іннова-
ційна політика являє собою вплив 
держави на інноваційну діяльність 
(розвиток нових знань, ідей, мо-
дернізованих видів машин і устат-
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кування) у тваринництві за допо-
могою різних важелів правового 
і економічного регулювання інно-
ваційних процесів при виробництві 
тваринницької продукції.

Відповідно слід виокремити цілі 
державної інноваційної політики, 
які полягають у тому, щоб: 

• забезпечити створення ор-
ганізаційних, економічних і пра-
вових умов для впровадження но-
вовведень, здійснення інноваційної 
діяльності з метою раціонального 
використання виробничих ресур-
сів, підвищення рівня ефективності 
і конкурентоспроможності тварин-
ницької продукції;

• ефективно розвивати і ви-
користовувати науково-технічний 
потенціал;

• розширити пошукові мож-
ливості науки і техніки та сприяти 
збільшенню їхнього внеску у здійс-
нення структурних перетворень 
у тваринництві;

• забезпечити стабільність 
розвитку тваринництва.

Усе це спонукає до визначення 
принципів державної інноваційної 
політики якими є: процес форму-
вання і реалізації державної іннова-
ційної політики повинен бути зрозу-
мілим, відкритим і творчим; широке 
залучення до інноваційної діяльно-
сті науковців і практиків та вико-
ристання їхніх науково-технічних 
розробок; стимулювання пріоритет-
них і фундаментальних наукових 
досліджень; сприяння організації 
проведення наукових досліджень 
та їхній захист в складних умовах 
конкуренції; підвищення престиж-
ності наукових досягнень вчених 
і практиків та пропаганда їхньої 
значимості для країни, її регіонів 
і тваринницьких підприємств.

Реалізація державної інновацій-
ної політики дає можливість поши-
рювати у галузі тваринництва на-
буті науково-технічні досягнення, 
запроваджувати пріоритетні нау-
ково-технічні програми і проекти 
загальнонаціонального значення. 
Ураховуючи висловлену у Законі 
України «Про інноваційну діяль-
ність» основну мету державної ін-
новаційної політики [1, ст. 3] слід 
зазначити, що стосовно галузі тва-
ринництва вона передбачає ство-
рення соціально-економічних, ор-
ганізаційних і правових умов для 
ефективного відтворення, розвитку 
й використання генетичного потен-
ціалу тварин і птиці, забезпечення 
впровадження сучасних фермських 
машин і устаткування, безпечних 
енерго- та ресурсозберігаючих тех-
нологій, виробництва і реалізації 
нових видів конкурентоздатної тва-
ринницької продукції.

Наразі, сформовані у цьому за-
коні принципи державної іннова-
ційної політики матимуть для тва-
ринництва таке трактування:

• орієнтація на інноваційний 
шлях розвитку пріоритетних галу-
зей, у яких проявляють зацікавле-
ність державні органи;

• державна підтримка здійс-
нення інноваційної діяльності;

• формування норматив-
но-правової бази у сфері іннова-
ційної діяльності суто для галузі 
тваринництва;

• створення умов для віднов-
лення і розвитку високопродуктив-
ного генетичного потенціалу та на-
лагодження селекційно-племінної 
роботи;

• ефективне використання до-
сягнень науки і інноваційного потен-
ціалу у науково-виробничій сфері;
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• покращення фінансово-кре-
дитного забезпечення інноваційної 
діяльності у розвитку тваринництва;

• ефективне використання 
ринкових механізмів з метою за-
хисту тваринницької продукції на 
внутрішньому ринку та прискоре-
ного її просування на зовнішній 
ринок;

• сприяння розвитку іннова-
ційної інфраструктури;

• підготовка кваліфікованих 
кадрів, які спроможні займатися 
інноваційною діяльністю.

Значення галузі тваринництва 
визначається не тільки високим 
рівнем (28%) у загальному вироб-
ництві валової продукції усіх ка-
тегорій господарств та впливом 
на економіку сільського господар-
ства України, але й забезпеченням 
важливими і високопоживними 
продуктами харчування населен-
ня країни (за 2000-2017рр. фонд 
споживання м’яса і м’ясопродук-
тів збільшився на 36,3%, яєць – на 
42,4% при зменшенні молока і мо-
лочних продуктів – на 13,2%). На 
обсяги виробництва тваринницької 
продукції у першу впливає кіль-
кість поголів’я худоби, яка за цей 
період значно зменшилася, зокре-
ма великої рогатої худоби на 62,5% 
(корів – на 59,3%), свиней – на 
20,2%, овець і кіз – на 30,2% [2, 
с. 11; 3, с. 46, 135]. 

За умов вільної конкуренції 
держава практично не здійснює на-
віть поверхневого регулювання ін-
новаційної діяльності, а тому біль-
шість тваринницьких підприємств, 
не маючи фінансової підтримки (на 
впровадження нових технологій 
і техніко-технологічних розробок) 
з боку держави, господарюють нее-

фективно і у кінцевому підсумку 
перестають функціонувати. 

Встановлено, що основними не-
гативними факторами, що суттєво 
гальмують розвиток тваринництва 
України є: 

• недосконалість розроблених 
заходів державної політики і при-
йнятих державних рішень щодо 
підтримки інноваційного розвитку 
тваринництва;

• обмеженість власних фінан-
сових ресурсів для впровадження 
інноваційних технологій;

• недостатньо розвинута тран-
спортно-логістична інфраструктура 
аграрного ринку, особливо ринку 
продукції тваринництва;

• відсутність сучасних мало 
затратних індустріальних техно-
логій для виробництва і переробки 
тваринницької продукції;

• потреба модернізації вироб-
ничих потужностей тваринницьких 
підприємств з виробництва продук-
ції тваринництва;

• недостатність сучасних спе-
ціалізованих машин і обладнання 
для утримання і обслуговування 
тварин;

• проблематичність підготов-
ки кваліфікованих кадрів по ве-
денню селекційно-племінної робо-
ти у тваринництві і впровадженню 
нововведень.

Важливість цих питань спону-
кає до необхідності формування 
глибоко продуманої державної ін-
новаційної політики, яка була би 
безпосередньо спрямована на інтен-
сивний розвиток тваринництва. На-
самперед необхідно забезпечити:

• проведення досліджень 
і формування положень державної 
інноваційної політики у розвитку 
галузі тваринництва;
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• організацію публічного об-
говорення з виробничниками захо-
дів державної інноваційної політи-
ки щодо впровадження нововведень 
у тваринництві; 

• удосконалення діяльності 
органів державної влади у області 
модернізації та управління проек-
тами інноваційного розвитку тва-
ринництва; 

• своєчасне відображення 
у державних реєстрах інновацій-
них послуг, що надаються галузі 
тваринництва.

Відповідно до політичної, со-
ціальної і економічної ситуацій 
в країні формується структурне 
наповнення державної інноваційної 
політики, в основі якої вагоме міс-
це займають законодавчі та правові 
акти, розпорядження і постанови, 
що визначають суб’єкти, об’єкти 
управління, їхні права, обов’язки 
і відповідальність за ведення та 
нормативно-правове регулювання 
інноваційної діяльності. Викори-
стання дієвих законів і норматив-
них актів забезпечує: 

• зацікавленість держави, 
громадських організацій, тварин-
ницьких підприємств і приватних 
осіб вкладати кошти у інновацій-
ний процес із отриманих доходів 
від реалізації продуктів інновацій-
ної діяльності на принципах їхньо-
го пільгового оподаткування; 

• можливість усіх названих 
учасників і партнерів інноваційно-
го процесу своєчасно забезпечити 
реалізацію інноваційних ідей і роз-
робок; 

• отримання гарантованого 
і пільгового кредиту учасникам ін-
новаційної діяльності;

• повноту захисту прав інте-
лектуальної власності наукових ко-

лективів, вчених і виробничників, 
що мають у своєму розпорядженні 
інноваційні ідеї і розробки;

• соціальний статус і страхо-
вий захист не тільки виконавців 
і учасників інноваційних процесів, 
але й тих інвесторів, які їх фінан-
сують.

При розробці заходів у сфері 
інноваційної діяльності у тварин-
ництві державні органи влади ви-
конують такі функції: формування 
державної інноваційної політики; 
розробка нормативно-правових 
актів, положень, постанов, що за-
хищають авторські права вина-
хідників інноваційних розробок; 
стимулювання проведення іннова-
ційних досліджень та страхування 
ризикових інноваційних проектів; 
ресурсне забезпечення пріоритет-
них наукових інноваційних дослі-
джень; надання підтримки пріори-
тетним розробкам у сфері науки, 
техніки і технологій; підготовка 
кадрів для реалізації інноваційних 
розробок; регулювання здійснення 
інноваційних процесів.

Виникає потреба визначити 
найбільш важливі напрями дер-
жавної аграрної політики у розвит-
ку тваринництва, зокрема держав-
на підтримка стабілізації поголів’я 
худоби і поліпшення якісних ха-
рактеристик генетичного потенці-
алу, фінансове забезпечення ін-
новаційних селекційно-племінних 
програм, здійснення ветеринар-
но-санітарного контролю, надання 
можливості створення спеціалізо-
ваних обслуговуючих кооперати-
вів, особливо у молочному скотар-
стві, дотримання стандартів якості 
і безпечності продуктів тваринного 
походження.
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Натепер серед науковців і прак-
тиків, працівників державної вла-
ди і сфери державного управлін-
ня відсутня єдність у розумінні 
суті і спрямованості державної ін-
новаційної політики, сформова-
них заходах, засобах і напрямах 
її практичної реалізації. А тому 
у своїх наукових працях дефініцію 
державної інноваційної політики 
(вважається самостійним об’єктом 
дослідження) науковці розгляда-
ють частково і поверхнево. Зазви-
чай державна інноваційна політика 
пов’язується з інноваційними про-
цесами [4], з формуванням фінан-
сових механізмів стимулювання 
інноваційного розвитку економіки 
[5,6], із забезпеченням її сталого ін-
новаційного розвитку [7], з перео-
рієнтацією системи державного ре-
гулювання на всебічне заохочення 
підприємництва, приватної ініціа-
тиви та господарське використання 
науково-технічного потенціалу [8], 
а також з інноваційним розвитком 
країни у перспективі [9].

Стверджується, що державна 
інноваційна політика в Україні 
являє собою сукупність правових, 
політичних, економічних, соці-
альних, інформаційних, освітніх, 
організаційних та інших заходів, 
здійснюваних органами державної 
влади і органами місцевого само-
врядування для реалізації цілей 
і принципів в області інновацій-
ного розвитку [10, с. 150] та су-
купність цілей, завдань, пріорите-
тів інноваційної діяльності країни 
і механізмів їх реалізації [11]. 

На нашу думку, під державною 
інноваційною політикою слід розу-
міти комплекс державних заходів 
і принципів, які сприяють розро-
бленню, стимулюванню, регулюван-

ню і контролю процесів інновацій-
ної діяльності у науково-технічній 
і виробничих сферах галузі тварин-
ництва. А тому за вимогами сього-
дення державна політика розвитку 
країни, регіонів, тваринницьких 
підприємств повинна відображувати 
інноваційні процеси, що базуються 
на державних рішеннях стосовно 
широкого впровадження ринкових 
організаційних форм, економічних 
методів господарювання, індустрі-
альних технологій, модернізованих 
машин і обладнання для тварин-
ницьких ферм.

Отже, державна інноваційна 
політика повинна сприяти створен-
ню державою сприятливих умов 
для здійснення інноваційної діяль-
ності, впровадження високотех-
нологічних технологій з метою ін-
тенсивного розвитку тваринництва. 
Окрім цього вона повинна перед-
бачати формування тієї сукупності 
дій держави, яка забезпечить опти-
мальний її вплив (при поступовому 
зменшенні регуляторного наванта-
ження) на виробниче середовище 
у тваринництві. Натомість спрощу-
ється процес реалізації пріоритет-
них інновацій за рахунок скорочен-
ня корумпованих процедур їхнього 
впровадження.

Ураховуючи те, що державна 
інноваційна політика має свої прі-
оритети у науці і техніці, де ін-
новаційна діяльність знаходиться 
у тісному взаємозв’язку з інвести-
ційною, то вона повинна передба-
чати широке використання нових 
знань, ідей, інформаційних ресур-
сів, фінансово-кредитних засобів, 
які б забезпечували створення для 
інноваційних виробничих процесів 
сприятливі організаційно-еконо-
мічні умови та інноваційний розви-
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ток тваринництва. Відтак, успіш-
не виконання такого роду завдань 
залежатиме від посильного внеску 
науки і техніки та виконання стра-
тегічних і програмних завдань ін-
тенсивного розвитку тваринництва.

У контексті зазначеного в ос-
нові державної політики повинно 
мати місце фінансове забезпечення 
інноваційного розвитку тваринни-
цтва за рахунок активізації діяль-
ності спеціалізованих державних 
фінансових інститутів та банків-
ських установ. Наразі держава 
повинна змінити своє ставлення 
до аграрної науки, сприяти ціле-
спрямованій і послідовній роботі 
навчальних і наукових закладів, 
забезпечити використання науко-
вих інноваційних досягнень вітчиз-
няних науковців. 

Висновки з проведеного дослі-
дження. Отже, на даний момент часу 
державні органи влади мало нада-
ють допомоги виробникам продук-
ції галузі тваринництва, яка є най-
більш складною, але популярною 
порівняно з іншими сферами 
аграрної діяльності. Водночас для 
посилення можливостей аграрного 
експорту тваринницької продукції 
державі необхідно більше уваги 
надавати розвитку тваринництва 
на інноваційній основі. Варто за-
значити, що інноваційний процес 
у тваринництві до цих пір знаходить-
ся на низькому рівні, а тому потребує 
свого покращення за рахунок розроб-
ки державної інноваційної політики, 
основні складові параметри якої на 
законодавчому рівні могли би забез-
печити активізацію сучасного іннова-
ційно-технологічного розвитку галузі. 
Відтак, результативність інновацій-
ного розвитку тваринництва повні-
стю залежить від визначальної ролі 

держави та процесу формування 
і реалізації (використовуються най-
більш прийнятні методи і інстру-
менти) її державної інноваційної 
політики. 

Вважаємо, що надалі тваринницькі 
підприємства, без вагомої фінансової 
підтримки держави, не спроможні бу-
дуть на належному рівні здійснювати 
науково-технічну, технологічну і ін-
новаційну діяльність. Потребує також 
удосконалення чинний законодавчий 
механізм регулювання інноваційної 
діяльності та встановлення тісних вза-
ємовідносин між державними інсти-
туціями і інноваційно-активними 
суб’єктами господарювання з метою 
отримання ними соціально-еконо-
мічного ефекту.
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