
Практичне заняття №2 

ОПТИМІЗАЦІЯ ДОБОВОГО РАЦІОНУ ГОДІВЛІ ТВАРИН 

 

МЕТА ЗАНЯТТЯ – навчитися будувати економіко-математичну 

модель оптимізації добового раціону годівлі сільськогосподарських тва-

рин у матричній формі та розв’язувати її за допомогою засобів MS Excel. 

 

1 Завдання для самостійної підготовки  

Повторити: 

- класифікацію кормів та їх характеристику.  

Вивчити: 

-  види поетапного моделювання технологічного процесу; 

- методику ескізного моделювання технологічного процесу. 

Скласти звіт по роботі: 

- номер, найменування та мета заняття; 

- класифікація кормів; 

- головне завдання (ескізного етапу) моделювання технологічного 

процесу та його розглядання з позиції математики; 

- методика вибору систему кормовиробництва і годівлі тварин при 

ескізному моделюванні. 

2 Питання для самопідготовки 

2.1 Які корми відносять до групи рослинного походження? 

2.2 Які корми відносять до групи тваринного походження? 

2.3 Які корми відносять до групи промислового походження? 

2.4 Назвіть головне завдання (ескізного етапу) моделювання тех-

нологічного процесу. 

2.5 Назвіть види поетапного моделювання технологічного про-

цесу. 

2.6 Назвіть головне завдання (ескізного етапу) моделювання тех-

нологічного процесу з позиції математики. 

3 Теоретичні відомості 

3.1 Класифікація кормів та їх характеристика 

Сучасна класифікація кормів ґрунтується на їх походженні й най-

головніших властивостях. 

Усі корми залежно від походження складають три основні групи: 

рослинного походження, тваринного походження та промислового ви-

робництва. А саме їх поділяють на грубі, соковиті, концентровані, рибні, 

м'ясні, молочні, комбіновані, кормові добавки й харчові відходи. 



Класифікацію кормів за походженням, видом і призначенням на-

ведено у таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Класифікація кормів за походженням, видом і призначенням 
Вид корму Використання 

Група Підгрупа Назва для 

ВРХ 

для 

свиней 

для 

птиці 

Рослинного 

походження 

грубі 

сіно + — + 

солома + — + 

гілковий корм + — — 

сінаж + — + 

зелені корми + + + 

силос + + + 

соковиті 

плоди баштанних культур + + + 

коренебульбоплоди + + + 

жом + + + 

водорості + — + 

концентро-

вані 

зерно злакових і бобових ку-

льтур 

+ + + 

патока кормова (меляса) + — + 

дріжджі + + + 

трав’яне борошно + + + 

жом сухий + — + 

Тваринного 

походження 

рибні відходи переробки риби — + — 

рибне борошно — + + 

м’ясні м’ясо-кісткове борошно + + + 

молочні відвійки і сироватка + + — 

Промислового 

походження 
комбіно-

вані комбікорм 
+ + + 

кормові 

добавки 

мінеральні (солі, макро- і мік-

роелементи) 

+ + + 

синтетичні, які містять азот 

(сечовина, карбамід) 

+ — + 

премікси (вітамінні, мінера-

льні) 

+ + + 

харчові 

відходи 

від мережі громадського чи 

індивідуального харчування 

— + — 

 

 

Найбільш розповсюджені корми рослинного походження. 



Грубі корми характеризуються високим вмістом клітковини і від-

носно низькою поживністю, але є невід'ємною складовою раціону жуй-

них тварин. 

Грубі корми заготовляють у розсипному чи пакованому вигляді. 

Відходи рільництва (бадилля, стебла кукурудзи тощо) силосують. З від-

ходів лісової промисловості отримують хвойне борошно - «лісовий ком-

бікорм». 

Спосіб заготівлі залежить від біологічних властивостей кормів, 

призначення й доцільності трудових та енергетичних витрат для забез-

печення їх зберігання. 

Сіно отримують із сіяних (люцерна, конюшина, буркун, вика, 

овес) і лугових трав сушінням до кондиційної вологості в польових умо-

вах із підв'ялюванням (при заготівлі розсипного подрібненого сіна - до 

вологості 40...45%, пресованого в тюки - до 30...35%) і подальшим до-

сушуванням маси активним вентилюванням. 

Солома - побічний продукт зернового виробництва і сировина для 

отримання енергетичного корму. На практиці застосовують такі техно-

логії збирання соломи: у цільному вигляді, з подрібнюванням і пресу-

ванням. Вологість соломи повинна бути 18…20%. 

Сінаж - прив'ялений законсервований й герметизований зелений 

корм. 

Сінаж заготовляють із багаторічних й однорічних бобових і злако-

вих трав, злаково-конюшинних сумішок, з попередньо прив'яленої до 

вологості 45…50% подрібненої маси. Закладають його у герметичні на-

земні чи баштові сховища. Процес сінажування закінчується за 20…30 

днів після закладання й герметизації маси. При цьому втрати поживних 

речовин складають 8…12%. 

Силосовані корми (силос) - законсервований біологічним спосо-

бом зелений корм. 

Зелені корми - трава природних і сіяних пасовищ, стебла і качани 

кукурудзи молочної стиглості, люпин, гичка буряків та інші рослини, 

які добре силосуються. Качани кукурудзи підвищеної вологості в стадії 

воскової і повної стиглості, а також вологе фуражне зерно заготовляють 

силосуванням із використанням хімічних консервантів і без них. 

Вітамінне трав’яне борошно - подрібнений висушений штучним 

способом зелений корм, що містить значну кількість вітамінів. 

Трав’яне борошно і трав'яну січку отримують із зеленої маси лю-

церни, конюшини, гороху, вики, кормових бобів, із суміші багаторічних 



бобових і злакових трав. Для покращення умов зберігання й транспор-

тування (зменшення розпилювання) та засвоювання вітамінів і пожив-

них речовин трав'яне борошно гранулюють і брикетують. 

Коренебульбоплоди заготовляють у натуральному, зневодненому 

(суха стружка), силосованому чи запареному (наприклад, картопля) ви-

гляді. Сухої речовини в коренеплодах цукрових буряків і бульбах кар-

топлі міститься до 25%, з них 16...20% складає цукор у буряках і 20% - 

крохмаль у картоплі. Буряки кормові містять 10...12% сухої речовини. 

Решту у коренеплодах і бульбах складає вода. 

Включення коренеплодів до раціону ВРХ, особливо молочних ко-

рів у період їхнього стійлового утримання, дозволяє підвищити засвою-

ваність грубих кормів і стимулювати молоковіддачу. Зберігати корене-

плоди можна в тимчасових (бурти, кагати, траншеї) і постійних схови-

щах (спеціалізовані коренеплодосховища, підвали) із застосуванням ак-

тивного вентилювання 2…3 рази на день при відносній вологості пові-

тря не вище 70…72%. 

До коренебульбоплодів відносяться буряки, картопля, морква, 

турнепс, бруква, соковиті плоди овочевих і баштанних культур. 

Зернові корми - зерна злакових (ячмінь, овес, жито, пшениця, ку-

курудза та інші) та бобових (горох, соя, люпин, вика, біб, чина та інші) 

культур, а також відходи мукомельної промисловості. 

Консервоване фуражне зерно підвищеної вологості - концентрат 

для тваринництва, який отримують способом хімічного консервування 

азотоутримуючими речовинами (вуглеамонійними солями). 

Найцінніші відходи технічних підприємств: жом, меляса, барда, 

пивна дробина, макуха, шрот, мезга та інші. 

Корми тваринного походження мають високий вміст повноцін-

ного протеїну, мінеральних елементів і вітамінів. Використовуються 

для годівлі молодняка всіх видів тварин, дорослих свиней, звірів і птиці. 

Мінеральні корми - кухонна сіль, крейда, черепашник, кісткове 

борошно. 

Синтетичні корми - карбамід (сечовина), обезфторені фосфати, 

амінокислоти, антибіотики та інші. 

Як корми часто використовують відповідним чином оброблені ха-

рчові відходи. 

Комбіновані корми - сухі концентровані кормові суміші, приго-

товлені на основі подрібнених зернових кормів, збагачених біологічно-

активними речовинами мікробіологічного й хімічного синтезу, тобто - 



премікси, білково-мінерально-вітамінні добавки, кормові дріжджі, амі-

нокислоти. 

Як корм для годівлі молодняка використовують рідку кормову су-

міш - замінник незбираного молока, основу якого складають відвійки. 

До суміші додають рослинний або тваринний жир, вітаміни, антибіо-

тики та мікроелементи. 

За енергетичною цінністю, фізіологічною дією і впливом на  трав-

лення тварин корми поділяють на об’ємисті й концентровані (рисунок 

2.1). 

 
Рис. 2.1. Класифікація кормів за поживністю і вологістю 

 

Об’ємисті характеризуються порівняно невисокою поживністю, 

що обумовлено низьким вмістом сухої речовини у вологих кормах і ви-

соким вмістом сирої клітковини у грубих. 

До об'ємистих кормів відносять такі, в яких в одному кілограмі 

маси міститься менше 0,5 кг перетравних речовин або 0,65 кормової 

одиниці. Це - грубі й соковиті корми, а також водянисті відходи цукро-

вого, крохмального і бродильного виробництв. До концентрованих кор-

мів відносять, як правило, зернові й комбіновані корми, основу яких 

складають зернові. 

За органолептичними і хімічними показниками корми поділяють 

на класи. Класність кормів встановлюють відповідно до вимог і норм, 



які зазначені у Держстандарті. Корм може бути віднесений до неклас-

ного, якщо не відповідає хоча б одній із вимог стандарту. Силос, сінаж, 

сіно і трав'яне борошно можуть мати перший, другий і третій класи. 

Розмаїття кормів у раціонах та їхня добра якість - неодмінна умова 

повноцінності годівлі, високого засвоєння поживних речовин. 

Господарська цінність кормів зумовлена їх поживністю, дієтич-

ними властивостями та вартістю виробництва, віднесеною до кормової 

одиниці. 

Поживність залежить від хімічного складу, вмісту мінеральних ре-

човин і вітамінів та форми, в якій вони перебувають. Основне значення 

має вміст і якість протеїну (білкових і небілкових азотистих речовин). 

 

3.2 Види поетапного моделювання технологічного процесу 

 

Характерними особливостями біотехнічних систем є: органічне 

поєднання досконалої системи машин, високопродуктивних тварин і ав-

томатизації виробництва; забезпечення технологічної безперервності й 

ритмічності виробничого процесу; здатність технологічних процесів до-

сить гнучко пристосовуватися до мінливих біологічних вимог тварин і 

природно-виробничих умов; збільшення або зменшення масштабів та 

інтенсифікації виробництва продукції; приведення експлуатаційно-тех-

нологічних характеристик у відповідність із зростаючим рівнем інтен-

сифікації, підвищення енергетичної й економічної ефективності, прис-

тосованості до прогресивних найбільш прийнятних у конкретних умо-

вах, організаційних форм; зростання значення факторів взаємної адап-

тації тварин і техніки, контролю й управління технологічними проце-

сами. 

Отже, успіх вирішення проблем впровадження нових технологій у 

тваринництві значною мірою залежить від вміння володіти методами 

моделювання (проектування), організації й управління технологічними 

процесами виробництва кожного окремо взятого продукту. Але для 

цього необхідно, насамперед, знати їх фізичну, хімічну та біологічну 

суть, мати математичну модель, а також володіти методами розрахунку 

й оптимізації окремих елементів процесу. 

Інженер чи інженер-дослідник сьогодні повинен бути не тільки фа-

хівцем, що володіє знаннями лише способу виробництва продуктів тва-

ринництва, а й бути інженером процесу, тобто фахівцем по науковій 

його організації. Таке положення фахівця зумовлено тим, що проекту-

вання технологічного процесу при виробництві продукції тваринництва 



взагалі не практикується, а під цим терміном найчастіше розуміють пла-

нування основних показників виробництва і на практиці, в кращому ви-

падку, обмежуються розробкою організаційно-господарського плану. 

Крім того, моделювання технологічного процесу ускладняється відсут-

ністю багатьох норм і сучасних його методів, а ідеї по механізації і ав-

томатизації, що закладаються при будівництві або реконструкції ферм, 

не оформляються у відповідну технологічну документацію і не переда-

ються зооінженеру для управління виробництвом. Тому сьогодні і на пе-

рспективу без оволодіння методами моделювання технологічного про-

цесу не можна організовувати високорентабельне виробництво і керу-

вати ним. Світовий досвід показує, що все моделювання технологіч-

ного процесу проводиться в три етапи - ескізне, робоче і поопера-

ційне. Кількість етапів моделювання визначається об'ємами виробниц-

тва, складністю процесу, необхідністю горизонтальної чи вертикальної 

інтеграції. Проектуючи технологічні процеси для невеликих за об'ємом 

вироблюваної продукції ферм чи господарств, можна обмежуватися 

тільки робочим і поопераційним моделюванням. 

 

3.3 Ескізне моделювання технологічного процесу 

 

Будь-який спосіб виробництва у тваринництві, і у тому числі, в 

скотарстві, зумовлюється організацією таких його елементів або сис-

тем: відтворення тварин; кормовиробництво й годівля худоби; утри-

мання худоби та організація мікроклімату у виробничих приміщеннях; 

виробнича експлуатація тварин; зоогігієнічний і ветеринарний захист 

худоби; первинна обробка, переробка та зберігання виробленої проду-

кції. 

Різні характеристики зазначених елементів і різне їх поєднання 

дають велику кількість варіантів вирішення принципової технологічної 

схеми процесу. 

Технологічна схема процесу складається з вихідних принципових 

позицій і основних характеристик способу і засобів виробництва, які 

закладаються в технологічний процес з урахуванням його економіки, 

організації та управління. Так, наявність тільки трьох можливих варіа-

нтів кожного елементу технологічної схеми процесу для конкретної 

ферми може дати 729 (36) варіантів його вирішення, а п'яти -15 625 (56) 

рішень. Але в результаті вибору способу виробництва повинен бути 

прийнятий тільки один варіант кожного із його елементів. Ось чому до 



детальних розрахунків процесу необхідно його промоделювати з ме-

тою вибору оптимального варіанту вирішення складових елементів те-

хнологічної схеми і організаційних режимів, а також засобів механіза-

ції, виробничих приміщень, споруд та системи управління. 

Така попередня розробка технологічної схеми і організаційних ре-

жимів процесу дає можливість зробити економіко-математичний пошук 

оптимальних варіантів способу виробництва для заданого об'єму ферми 

і розрахунок техніко- економічних показників процесу. В результаті та-

кої роботи розробляються кілька варіантів щодо організації способу ви-

робництва, і кожний з них повинен мати свої переваги технологічного 

або економічного характеру. 

Цей етап попереднього моделювання з метою відшукати оптима-

льні рішення окремих складових елементів технологічного процесу в 

загальному плануванні називається ескізним (фран. esquisse) проекту-

ванням процесу. Воно розпочинається після визначення обсягів виро-

бництва заданого виду продукції, що визначається державним замов-

ленням або споживчою кон'юнктурою. 

Отже, вибір оптимальної технологічної схеми, яка знаходиться у 

повній відповідності з обсягами виробництва і забезпечує найвищі 

його показники при найнижчій собівартості одержуваної продукції, 

таке головне завдання (ескізного етапу) моделювання технологічного 

процесу. Якщо розглянути це завдання з позицій математики, то ма-

тематичне формулювання  цільової функції економіко-математичного 

завдання буде таке: знайти оптимальну технологічну схему (оптима-

льне значення перемінних), в якій функція мети набула б максималь-

ного значення, забезпечуючи при цьому виробництво заданого обсягу 

продукції. Таким чином, пошуки оптимальних рішень зводяться до ви-

значення міри впливу окремих елементів схеми на кінцевий результат 

виробництва. 

При виборі системи кормовиробництва і годівлі худоби насампе-

ред розраховують вартість кормів при виробництві їх у себе або купівлі 

в інших господарствах, а також враховують зоотехнічні вимоги до яко-

сті вироблюваної продукції. В результаті визначають функціональну 

залежність показників собівартості продукції і типу годівлі при вироб-

ництві кормів у себе чи закупівлі в інших господарствах і з'ясовують 

мінімальне значення функції. На основі такого аналізу рішення по ко-

рмовиробництву можуть бути прийняті різні - повне або часткове ви-

робництво кормів у своєму господарстві, повна або часткова їх переро-



бка і навіть таке, що процес може будуватися на кормах, які виробля-

ють в іншому господарстві. 

На даний елемент способу виробництва значною мірою впливає 

величина концентрації поголів'я, яка, як правило, призводить до верти-

кальної інтеграції, тобто об'єднання виробництва і кормових джерел в 

одному підприємстві, що забезпечує незалежність і надійність його ро-

боти. 

Вибір системи утримання тварин і організація мікроклімату ви-

робничих приміщень, насамперед, зумовлені видом і якістю продукції, 

яку виробляють. Крім того, слід враховувати тип годівлі, загальні осо-

бливості розміщення ферми і обсяги виробництва. 

Система виробничої експлуатації тварин повинні знаходиться у 

повній відповідності з обсягами виробництва і видом продукції, яку оде-

ржують. Так, якщо в звичайних умовах бичків з відгодівлі знімають ви-

бірково, у міру досягнення ними запланованої живої маси, то при впро-

вадженні технологічного процесу така практика просто недопустима. 

Це зупинить потік всього виробництва, оскільки на місце відгодованих 

і зданих тварин повинна бути поставлена така сама група для відгодівлі.  

Важливе значення, особливо при великих обсягах виробництва, 

має вирішення питань первинної обробки, переробки й зберігання оде-

ржуваної продукції, що справедливо спонукає до об'єднання різних за 

характером виробництв, тобто до їх вертикальної інтеграції. Отже, на 

етапі ескізного моделювання всі зазначені елементи технологічної 

схеми процесу повинні бути визначені й обґрунтовані з позиції оптима-

льності. 

Моделюючи технологічний процес, дуже важливо правильно ви-

значити його організаційні режими, тобто встановити сукупність виро-

бничих і часових параметрів процесу. Організаційні режими процесу в 

тваринництві, як і в промисловості, характеризуються трьома основ-

ними параметрами - виробничим циклом, ритмом процесу і фронтом ро-

біт. 

Встановити організаційні режими для процесу означає визначити 

кількісні характеристики вказаних параметрів, а також найбільш опти-

мальне їх поєднання для заданого обсягу виробництва і виду одержува-

ної продукції. 

Виробничий цикл процесу, який характеризується часом, необ-

хідним для виконання заданого обсягу робіт, і забезпечує одержання го-

тової продукції потрібної якості, ґрунтується на трьох основних елеме-



нтах технологічної схеми процесу: системі відтворення, виробничій екс-

плуатації тварин і системі первинної обробки, переробки та зберігання 

готової продукції. Тобто, із прийнятої технологічної схеми процесу буде 

зрозуміло, яким періодом виробничого циклу буде займатися ферма - 

повним, закінченим чи частиною його, яка буде система відтворення 

тварин - власне відтворення чи одержання вирощеного поголів'я з інших 

господарств і на якій стадії готовності буде реалізовуватися продукція - 

сировина, напівфабрикат чи продукт, придатний для вживання. 

Другим і найважливішим показником безперервно-потокової сис-

теми виробництва є ритм процесу. Під цим поняттям розуміють обсяг 

готової продукції, виробленої за одиницю часу. 

Такт процесу - це вісь, навколо якої обертається весь технологіч-

ний процес, і тому найбільш важливим і складним у встановленні орга-

нізаційних режимів процесу є визначення такту процесу. 

Такт роботи ферми і кожного її цеху величина постійна, кратна 

тривалості перебування тварин у кожному цеху. Фронт робіт характери-

зується чисельністю тварин у технологічній групі або кількістю техно-

логічних груп відповідного виробничого призначення, від яких одержу-

ють продукцію протягом одного такту. При визначенні величини фро-

нту робіт виходять із показників виробничої програми ферми, циклічно-

сті процесу, продуктивності тварин та їх кількості у виробничій групі. 

Кількість технологічних груп повинна бути кратна тривалості всіх 

періодів виробничого циклу. Визначенням фронту робіт технологічного 

процесу і закінчуються розрахунки організаційних режимів процесу. 

Визначившись із способом виробництва, переходять до вибору за-

собів виробництва, тобто приймають рішення про механізацію, елект-

рифікацію та автоматизацію як окремих операцій і технологічних ліній, 

так і всього процесу в цілому. При цьому слід пам'ятати, що вибір засо-

бів виробництва в тваринництві ще не означає вибору засобів механіза-

ції і автоматизації, оскільки інженеру необхідно забезпечити засобами 

виробництва весь процес і насамперед найбільш енерго- і трудомісткі 

операції з метою підвищення продуктивності праці і зниження собівар-

тості продукції. А тому на етапі ескізного моделювання завдання поля-

гає в тому, щоб до вибору комплекту машин для процесу і визначення 

їх кількості, вирішити питання про необхідність механізації і електри-

фікації тієї чи іншої операції, технологічної лінії та всього процесу в ці-

лому. При цьому рішення може бути позитивним тільки у випадку, коли 

сума витрат на амортизацію засобів механізації і автоматизації, а також 

експлуатаційні витрати, пов'язані із їх впровадженням, не перевищують 



фонду заробітної плати робітників, що вивільняються в результаті авто-

матизації і механізації. Отже, механізувати насамперед слід ту операцію 

(лінію), яка дасть найбільший порівняно з іншими економічний ефект. 

Таким чином, на даному етапі відбувається елементарний розра-

хунок моделі оптимальної механізації процесу, користуючись якою мо-

жна провести добір існуючих машин і механізмів або створювати нові 

засоби механізації, не лякаючись неефективності прийнятого рішення. 

Індустріалізація тваринництва, на нашу думку, повинна відбува-

тися як шляхом механізації існуючих ферм, які дуже різняться між со-

бою за обсягами виробництва і призначенням, так і шляхом створення 

комплектів машин і механізмів для тваринницьких ферм із заданим об'-

ємом виробництва (модулів). 

Типорозміри таких ферм, з урахуванням зональних особливостей 

і рівня виробництва кормів, можна визначати при допомозі економіко-

математичних методів. Це значно спростить як створення системи ма-

шин і обладнання, так і будівництво, управління, кадрове забезпечення. 

Дана тенденція добре спрацювала у галузі птахівництва, що дало мож-

ливість не тільки збільшити обсяги виробництва, а й значно поліпшити 

економічні показники. 

Найбільш перспективною у скотарстві сьогодні і на майбутнє вва-

жається потоково-цехова система виробництва. Вона передбачає пері-

одичне переміщення тварин по цехах (секціях) ферми, в яких відбува-

ється поступове якісне їх перетворення. А тому для організації керова-

ного потокового процесу кожну робочу групу тварин розміщують в 

окремому приміщенні або секції приміщення. При цьому таке примі-

щення (секція) повинно бути суворо спеціалізованим за мікрокліматом 

і технологічним обладнанням з тим, щоб всі необхідні операції викону-

валися в ньому із найменшими витратами матеріальних і людських ре-

сурсів. Ось чому об'ємно-планувальне вирішення споруд і вибір облад-

нання для них на основі технологічних посилань є одним із важливих 

етапів ескізного моделювання технологічного процесу. Розрахунок по-

треби виробничої площі по цехах, оптимальне вирішення питань мікро-

клімату у них, ув'язка всіх приміщень ферми в один виробничий ком-

плекс - одне із головних завдань інженера, яке він повинен розв'язати, 

використовуючи об'єктивні методи як при експлуатації вже існуючих 

споруд, так і при реконструкції чи будівництві нових. При цьому коло 

питань, які необхідно вирішити, досить велике. Це вибір ділянки під за-

будову; організація забезпечення електроенергією, водою, паливом, 

транспортом; зберігання кормів; видалення гною; розміщення тварин; 



технологічне розміщення приміщень і споруд з урахуванням мікроклі-

мату, спеціального обладнання й зооветеринарних вимог до утримання 

худоби; вирішення генерального плану ферми; економічні розрахунки 

ефективності з урахуванням будівельних і експлуатаційних витрат. Зна-

чний обсяг зазначених робіт виконують проектні служби будівельних 

організацій.  

Отже, витрати, пов'язані із зміною технологічного процесу, стано-

влять основу собівартості продукції, яку виробляють, і з ростом конце-

нтрації виробництва їх частка буде збільшуватися, оскільки при цьому 

збільшуються витрати по управлінню виробництвом, перевезенню і ре-

алізації продукції. Проте, впроваджуючи новий технологічний процес, 

не слід забувати і про користь, яку важко буває визначити економічними 

показниками, а саме: підвищення якості продукції, поліпшення умов 

праці і здоров'я обслуговуючого персоналу, скорочення строків окупно-

сті капітальних вкладень тощо. 

Техніко-економічними показниками, що визначають переваги но-

вого рішення технологічного процесу, є трудомісткість, металоміст-

кість, якість продукції і витрати на одиницю продукції. 

Нове технологічне рішення буде доцільним, якщо строк окупності 

капітальних вкладень буде меншим граничного Тгран <5 років, а техніко- 

економічні показники будуть кращими. 

Якщо нове технологічне рішення не вимагає додаткових капіталь-

них вкладень і витрат на впровадження, але сприяє приросту виробниц-

тва (при попередніх витратах на одиницю продукції) або зменшенню 

експлуатаційних (Кі) і технологічних витрат (без зменшення обсягів ви-

робництва), то його вважають високоефективним. Технологічне рі-

шення вважається ефективним і  у випадку, коли воно потребує незнач-

них витрат, строк окупності їх коротший 2 років, а період виробництва 

продукції за новою технологією не менший 6 років. 

При цьому на етапі ескізного проектування, визначаючи ефектив-

ність нового технологічного процесу, враховують тільки ті витрати, які 

змінюються у зв'язку із впровадженням нової техніки чи інших складо-

вих технологічного процесу. А тому порівнюють варіанти за елемен-

тами витрат: вартість тварин, яких використовують, вартість використа-

них кормів та інших матеріальних ресурсів, робочої сили, електроенер-

гії, ремонту і технічного догляду, вартості машин і обладнання (у випа-

дках заміни способу виробництва), витрат на експлуатацію виробничих 

приміщень, транспорту і на амортизацію основних фондів. 



Визначенням економічної ефективності розробленого варіанту те-

хнологічного процесу і вибір найоптимальнішого для даних конкретних 

господарських умов і завершується етап ескізного моделювання. 

  


