
СТАЛИЙ РОЗВИТОК 
ПІДПРИЄМСТВ 
ТВАРИННИЦТВА 
(на приклад птахівництва)
Перегуда Юлія Андріївна



СТАЛИЙ 
РОЗВИТОК



ВНЕСОК 
ПІДПРИЄМСТВ 

ТВАРИН-
НИЦТВА У 

ДОСЯГНЕННЯ 
ЦІЛЕЙ 

СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ

� ЦСР 2 «Подолання голоду» (результати
виробництва спрямовані на задоволення базових
потреб людей);

� ЦСР 3 «Міцне здоров’я і благополуччя»
(задоволення базових потреб споживачів більш
якісними продуктами харчування);

� ЦСР 12 «Відповідальне споживання та
виробництво»;

� ЦСР 13 «Пом’якшення наслідків зміни клімату»
(сприяння у своїй діяльності зниженню викидів
забруднюючих речовин до навколишнього
середовища)



АКТУАЛЬ-
НІСТЬ 
ДОСЛІД-
ЖЕННЯ

�дослідження діяльності підприємств через
призму їх впливу на оточуюче середовище
(економічне, екологічне, соціальне,
інституціональне, тобто концепція ESG) та
внесок у забезпечення прав та свобод
населення (перш за все – право, визначене
статтею 48 Конституції України «Кожен
має право на достатній життєвий рівень
для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє
харчування, одяг, житло»), на основі
аналізу викликів та шляхів реалізації сталої
діяльності підприємств тваринництва (на
прикладі птахівництва)



МЕТА 

�розкриття концепції сталого
розвитку та обговорення низки її
аспектів у контексті сучасного
птахівничого сектору в його
різноманітних формах по всьому
світу



НАПРЯМИ 
СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ У 
ПІДПРИЄМ-

НИЦТВІ

Екологічні аспекти

Соціальні аспекти

Інституціональні 
аспекти

Економічні аспекти



ЕКОЛОГІЧНІ 
АСПЕКТИ

У глобальному масштабі тваринництво займає
близько 70% всіх сільськогосподарських угідь, а
26% вільної від льоду земної поверхні
використовується для випасу худоби



УПРАВЛІННЯ 
РЕСУРСАМИ



ЗАБРУД-
НЕННЯ 
НАВКО-

ЛИШНЬОГО 
СЕРЕДО-

ВИЩА

Використання викопного палива є частиною забруднення, пов'язаного з
харчовими продуктами і торгівлею, необхідного для вирощування і
транспортування кормів, живих тварин і продуктів птахівництва, а також
для обігріву або охолодження пташників



СОЦІАЛЬНІ 
АСПЕКТИ

1) умови праці та здоров'я людей (власників
або працівників);
2) справедливість трудових договорів,
наприклад, медичне страхування, гідна
заробітна плата та права на ведення
колективних переговорів



ІНСТИТУ-
ЦІЙНІ 
АСПЕКТИ

Контроль та управління глобальними
системами через забезпечення
підзвітності, прозорості діяльності
підприємств



ЕКОНОМІЧНІ 
АСПЕКТИ

Створення підприємствами доданої вартості через
налаштування ефективних ланцюгів створення
вартості в умовах невизначеності та протидії
викликам економічного, соціального, екологічного
та інституціонального характеру



КЛЮЧОВІ 
ВИКЛИКИ 
СТАЛОМУ 
РОЗВИТКУ 
ПІД-
ПРИЄМСТВ

Ø Екологічно та соціально критичні
умови функціонування

Ø Ланцюги створення вартості
включають конфліктні ситуації

Ø Зростання використання ресурсів
задля максимального задоволення
потреб користувачів



НАПРЯМИ 
МАЙБУТНІХ 
НАУКОВИХ 
ПОШУКІВ

Øзабезпечення належного інституціонального підґрунтя
сталого розвитку підприємств тваринництва;

Øудосконалення теоретико-методологічних засад
реалізації механізму залучення інвестицій
підприємствами тваринництва;

Øпосилення сталого розвитку підприємств тваринництва
через застосування цифрових технологій тваринництва
за допомогою технологій точного тваринництва (великі
дані і технології блокчейн);

Øдослідження наукових засад формування
конкурентоспроможної парадигми економічної безпеки
аграрних підприємств;

Øвивчення впливу впровадження моделей циркулярної
економіки на вектори розвитку підприємств
тваринництва в умовах вирішення проблеми
ресурсозабезпеченості та екологічності виробництва



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


