
Практичне заняття №3 

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ТА РІЧНОГО ОБОРОТУ 

СТАДА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ 

 

МЕТА ЗАНЯТТЯ – навчитися будувати економіко-математичну 

модель структури та річного обороту стада у матричній формі та 

розв’язувати її за допомогою засобів MS Excel. 

 

1 Завдання для самостійної підготовки  

Вивчити: 

-  структуру та річний оборот стада великої рогатої худоби 

(ВРХ); 

-  методику робочого моделювання технологічного процесу. 

Скласти звіт по роботі: 

- номер, найменування та мета заняття; 

- статево-вікові групи ВРХ; 

- фактори, від яких розраховують оборот стада; 

- основні етапи робочого моделювання. 

2 Питання для самопідготовки 

2.1 Визначення поняття «структура стада». 

2.2 Від яких факторів залежить структура стада 

2.3 Які показники визначає структура стада? 

2.4 Назвіть основні статево-вікові групи тварин в стада ВРХ. 

2.5 Визначення поняття «оборот стада». 

2.6 Які показники планують на основі обороту стада? 

2.7 Які фактори впливають на розрахунок обороту стада? 

2.8 Чим відрізняється робоче моделювання від ескізного? 

2.9 Назвіть основні етапи робочого моделювання. 

 

3 Теоретичні відомості 

3.1 Організація відтворення стада ВРХ та структура стада 

 

Скотарство, в умовах України, є найбільш значимою галуззю тва-

ринництва. Основними видами продукції скотарства є молоко, ялови-

чина та телятина, шкіра та інші побічні продукти. Галузь забезпечує ос-

новну частку білку в раціоні харчування людини. Залежно від наявного 

ресурсного потенціалу, обсягів реалізації продукції, сільськогосподар-

ські формування можуть бути різних виробничих типів. Більшість із 



тих, що мають розвинене скотарство мають молочно-м’ясний або м’ясо-

молочний напрямок. 

В даний час молочне скотарство успішно розвивається на підпри-

ємствах які мають достатній рівень ресурсного забезпечення. Поряд з 

цим відбулось переміщення значної частки виробництва молока із сіль-

ськогосподарських підприємств у особисті селянські господарства. Че-

рез це виникли регіональні проблеми якості молока, продуктів його пе-

реробки, розширення сировинних зон його постачання молокоперероб-

ним заводам, зростання витрат на транспортування. Знизилась конку-

рентоспроможність продукції молокозаводів на внутрішніх і зовнішніх 

ринках. 

При раціональній організації тваринництва важливе значення має 

правильне відтворення стада. Відтворення стада – це регулярна заміна 

вибулих тварин молодшими і більш продуктивними. Розрізняють про-

сте, розширене і звужене відтворення стада. 

Якщо заміну тварин проводять такою самою кількістю тварин, то 

таке відтворення називають простим. При поповненні стада більшою кі-

лькістю тварин – розширеним, а коли меншою – звуженим. 

Відтворення стада ВРХ ґрунтується на врахуванні біологічних 

особливостей тварин та організаційно-економічних вимог галузі. Йде-

ться про: 

- своєчасне парування (штучне осіменіння); 

- інтенсивне використання дорослих тварин та своєчасне їх вибра-

кування; 

- своєчасну заміну вибракуваних тварин продуктивнішим молод-

няком; 

- збереження усього приплоду; 

- підвищення плодючості; 

- раціональне вирощування ремонтного молодняку; 

- належну племінну роботу на підприємстві, спрямовану на поліп-

шення якості стада, тощо. 

Процес відтворення має забезпечувати необхідну кількість поголі-

в'я, його структуру і продуктивність відповідно до обсягу виробництва 

продукції на перспективу та спеціалізації галузі, поліпшення племінних 

якостей тварин. 

Типи відтворення : 

Інтенсивний - коли тварини замінювали більш якісними, тобто 

кращими породами і племінними якостями. 

Екстенсивний – якісних змін немає. 



Організацію відтворення стада визначає ряд природних (біологіч-

них) і організаційно-економічних умов. До біологічних відносяться: вік 

першого парування маток, період їх вагітності, циклічність охоти маток 

і строк її настання їх після родів, плодовитість і швидко спільність тва-

рин, тривалість їх життя і використання. Організаційно-економічні 

умови – це замовлення споживачів на виробництво і реалізацію продук-

ції, строки реалізації, передача тварин за внутрі і міжгосподарською ко-

операцією, ліквідація яловості маточного поголів’я і підвищення його 

плодовитості, своєчасне вибракування низько порідних і малопродукти-

вних тварин, поліпшення племінних якостей, тощо. 

Відтворення стада здійснюється двома шляхами: внаслідок виро-

щування власного молодняку і в результаті надходження його з інших 

господарств (купівля). 

У процесі відтворення основного поголів'я в скотарстві важливо 

встановити раціональну його структуру відповідно до прийнятої спеці-

алізації в галузі. Від раціонального співвідношення статевих і вікових 

груп тварин залежать темпи відтворення стада, рівень виходу продукції 

та її собівартість. 

Структура стада – це співвідношення статево-вікових груп у 

стаді до загальної кількості. 

Вирішальний вплив на формування структури стада має виробни-

чий напрям галузей тваринництва. Для кожного напрямку відповідає 

структура стада. Норматив вибракування тварин основного поголів'я за-

лежить від строку їх використання. При його визначенні враховують рі-

вень продуктивності тварин, здатність до відтворення, машинного до-

їння, інтенсивність їх використання. Процент вибракування при цьому 

становить 15–25%. На практиці за звичай прагнуть подовжити термін 

використання основного поголів'я і мають рацію, оскільки вирощування 

ремонтного молодняку, нетелей пов'язане з великими витратами. 

При вирішенні питання відтворення поголів'я основного стада не-

обхідно прийняти рішення щодо найбільш раціональної системи отри-

мання приплоду. Залежно від місця розташування господарства у скота-

рстві застосовують такі дві системи одержання приплоду:  

1) рівномірного розтелення корів протягом року;  

2) циклічну (сезонну). 

Оборот стада – це рух у складі статево-вікових груп худоби про-

тягом певного періоду (місяця, кварталу, року). Мета обороту стада – 



це забезпечити формування структури стада, відповідно до напряму ро-

звитку галузі, організаційно-господарських умов аграрних формувань 

та біологічних особливостей окремих видів тварин. 

 

3.2 Робоче моделювання технологічного процесу 

 

На відміну від ескізного моделювання технологічного процесу, 

робочим передбачено детальний розгляд процесу і розрахунки необхід-

ної кількості тварин для виробництва запланованих обсягів продукції, 

матеріальних  ресурсів, а також розрахунки виходу готової продукції і 

виробничих відходів. Усі розрахунки у процесі робочого моделювання 

супроводжують описом умов їх виконання і обмежуючих факторів з 

конкретизацією прийомів по відтворенню, годівлі, утриманню, експлу-

атації, зооветеринарного захисту худоби і первинної переробки продук-

ції, що закладаються у технологічний процес. 

Спочатку визначають потребу тварин, необхідних для виконання 

виробничої програми, тобто встановлюють так зване розрахункове по-

голів'я. Для цього розробляють рух поголів'я на фермі, визначають кіль-

кість робочих груп і чисельність тварин у кожній виробничій групі. При 

цьому слід враховувати тривалість виробничого циклу і окремих його 

етапів, а також величину такту процесу; породу і клас худоби, яку вико-

ристовують для відтворення; спосіб організації селекційно-племінної 

роботи у стаді; спосіб ремонту маточного поголів'я і тривалість його ви-

користання; спосіб запліднення тварин і вихід телят від 100 корів і не-

телей; рівень вибракування маточного поголів'я і ремонтного молодняка 

в процесі вирощування. Наведені показники беруть за основу при роз-

робці графіків осіменіння, отелення і одержання приплоду, а також гра-

фіків і схем руху поголів'я. Використовуючи останні, складають зведену 

таблицю руху поголів'я у стаді і розраховують його структуру. 

Розрахункове поголів'я повинне бути максимальним для кожного 

конкретного періоду виробництва, оскільки його використовують в усіх 

наступних робочих розрахунках. 

У пояснювальній записці до розрахунків вказують шляхи наступ-

ного вдосконалення продуктивності і племінних якостей стада, бажаний 

тип будови тіла тварин, основні принципи і методи відбору та добору, 

схеми вирощування ремонтного молодняка із визначеними парамет-

рами живої маси у певні вікові періоди, вік і масу при плідному осіме-

нінні, параметри росту продуктивності й при необхідності темпи зрос-

тання поголів'я. 



Розрахунок кормів, води і підстилки, а також розробка системи ор-

ганізації годівлі худоби проводиться на основі характеристик, які прий-

нято в технологічній схемі процесу. Розрахунки розпочинають із скла-

дання планів продуктивності (приросту, надоїв) за періодами і виробни-

чими групами. Для цього встановлюють початкову і кінцеву живу масу 

та вік тварин, середньодобові прирости або надої, характерні для кож-

ного періоду (цеху). Згідно з планом продуктивності визначають норми 

годівлі за енергетичною, білковою, мінеральною і вітамінною поживні-

стю. Потім визначають поживність усіх кормів, які будуть використову-

вати в процесі. При цьому бажано користуватися не загальними довід-

ковими матеріалами, а проводити аналіз кормів, вирощених у конкрет-

них господарських умовах. Це дасть можливість значно повніше забез-

печити потреби тварин в усіх елементах живлення, а отже, і одержувати 

заплановану продуктивність. 

Після цього встановлюють тип годівлі; складають раціони, врахо-

вуючи пору року, вік і продуктивність худоби; визначають добову пот-

ребу кормів за виробничими групами (цехами), а також на осінньо-зи-

мовий і весняно-літній періоди. Такі розрахунки дають можливість ви-

значити разовий і добовий обсяги робіт по підготовці кормів до згодо-

вування, виготовленню кормосумішок та їх роздаванню. Враховуючи 

тривалість осінньо-зимового (200-210 днів) і весняно-літнього (155-165 

днів) періодів, визначають річну або на виробничий цикл потребу в ко-

рмах. Одержані матеріали використовують при розрахунках кількості і 

об'ємів сховищ для кормів, визначенні кормового клину, розробці від-

повідної сівозміни і агрозаходів по вирощуванню та заготівлі кормів. 

При цьому обов'язково складають графік використання пасовищ з роз-

рахунку 1-2-добового випасання худоби у кожному загоні. 

Річну потребу підстилки визначають, виходячи з існуючих норм 

на одну тварину за добу і способу утримання худоби. Закінчують розра-

хунки складанням річного або на виробничий період балансу кормів і 

підстилки. 

Необхідну кількість води для технологічного процесу визначають, 

враховуючи добову потребу в ній тварин кожної вікової групи для на-

пування і технічних потреб (підмивання вим'я, миття обладнання, зми-

вання гною тощо). Найкраще визначати потребу тварин у воді з розра-

хунку на 1 кг сухої речовини корму. В середньому теляті до 6-місячного 

віку на добу необхідно 20 л води, молодняку віком до двох років - 30, 



старшому двох років і дорослій худобі – 50-80 л. Для миття 1 кг корене-

плодів необхідно 0,8-1,5 л води, а для зволоження 1 кг солом'яної січки 

перед запарюванням - 1,0-1,5 л.  

У поясненнях до розрахунків докладно описують вимоги до годі-

влі кожної виробничої групи, встановлюють розміри кормового місця і 

навантаження тварин на одне кормове місце. Тут же наводять пояснення 

по приготуванню кормів до згодовування, а також технологічні режими 

й параметри при виконанні даних операцій. 

Обов'язкового попереднього розрахунку і оптимізації потребують 

матеріальні ресурси ферми. До них відносять запасні частини і ремон-

тно-технічні матеріали для технологічного обладнання, паливно-масти-

льні матеріали, мінеральні добрива та отрутохімікати (при умові влас-

ного кормовиробництва), медикаменти, дезінфікуючі засоби і біопрепа-

рати, малоцінний інвентар, а також будівельні матеріали для поточного 

ремонту. Сюди включають також і розрахунок електроенергії, яку вико-

ристовують для освітлення і роботи технологічного обладнання. На ко-

жний вид матеріальних ресурсів є норми їх витрат, а загальна потреба в 

них розраховується з допомогою спеціальних довідкових матеріалів і 

таблиць. Так, потребу палива для вантажних автомобілів визначають із 

розрахунку запланованого обсягу вантажоперевезень і встановленої но-

рми витрат палива на 1 т/км, для стаціонарних двигунів - виходячи із 

тривалості роботи протягом запланованого періоду і норми витрат па-

льного на одиницю потужності за годину. Аналогічно проводяться роз-

рахунки потреби всіх інших матеріальних ресурсів виробництва для 

процесу. 

Розглядаючи питання про зоогігієнічний, ветеринарний та інші 

форми захисту тварин на фермі, виходять із вимог Ветеринарного зако-

нодавства, планів організаційно-профілактичних заходів роботи із ста-

дом і спеціальних інструкцій із техніки й пожарної безпеки. 

Важливим розділом робочого моделювання технологічного про-

цесу є визначення параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях 

ферми. У даний час його проводять згідно з вимогами «Норм техноло-

гічного проектування...», враховуючи фактичне завантаження примі-

щень тваринами, їх вік, стать, масу, кліматичні умови навколишнього 

середовища і швидкість руху повітря у приміщеннях. Вибираючи і об-

ладнуючи вентиляцію, враховують кількість тепла, вуглекислого газу, 

водяної пари тощо, які виділяють тварини відповідного віку, маси, фізі-

ологічного стану та виробничого призначення. 



Розрахунки загального виходу побічної продукції (гною) за добу 

проводять з урахуванням твердої фракції - за перетравними речовинами 

раціону і рідкої - за сухою речовиною корму, враховуючи його воло-

гість, а також кількість питної, технічної та використаної для приготу-

вання кормів води.  

При розрахунках річного виходу гною його добовий вихід мно-

жать на кількість днів у році. 

На етапі робочого моделювання процесу проводять також уточ-

нення потреби виробничих площ і приймають рішення щодо технологі-

чного розміщення виробничих приміщень відповідно до розрахованих 

даних по поголів'ю. Визначаючи потребу виробничих площ, за основу 

беруть відповідні норми для скотарських ферм і комплексів. Згідно з 

цими нормами визначають кількість і розміри необхідних приміщень 

для кожного цеху чи виробничого періоду. При цьому, як правило, 

площі основного призначення (стійла, лігвища, бокси, клітки) станов-

лять 40…50 % площі приміщення і тому інженер повинен прагнути до 

збільшення питомої ваги площ основного призначення, але це повинно 

знаходитися у межах зооветеринарних вимог. Крім того, місткість при-

міщень за кількістю головомісць, а також планування його виробничих 

площ повинні відповідати вимогам технологічного процесу з урахуван-

ням конструктивних елементів споруд, що прийняті у сільськогосподар-

ському будівництві. 

У поясненнях до розрахунків слід чітко вказати вимоги до кліток і 

стійл, боксів і лігвищ, вигульних, підгодівельних, переддоїльних майда-

нчиків, службових, кормових і гнойових проходів, годівниць, напувалок 

та інших елементів технологічного обладнання, а також докладно опи-

сати систему утримання тварин кожної виробничої групи (цеху), яка за-

кладається у процес. 

І останнє призначення процесу робочого моделювання - це визна-

чення системи заходів щодо виробничого використання худоби та роз-

рахунок, одержання готової продукції. Виробництво молока і м'яса - ос-

новні напрями продуктивності худоби і для них розробляють основні 

заходи по виробничій експлуатації. Проте особливе місце, на що не зав-

жди звертають увагу, належить специфічному виду продукції - вирощу-

ванню ремонтного молодняка. Воно у спеціалізованих господарствах 

або на фермах (відділках) довело свої переваги, але потребує підвище-

них вимог до організації технологічного процесу, уточнення параметрів 

і режимів виконання окремих операцій. А тому повинна бути старанно 



продумана система вирощування й утримання, відбору і підбору, боні-

тування, тренування молочної залози, реалізації вирощених тварин. 

Комплекс заходів по одержанню молока має певні відмінності за-

лежно від наступного використання продукції. Тому тут детально роз-

робляють всю систему доїння, аналізу, первинної обробки, переробки, 

зберігання й транспортування молока. Якщо у процес закладають опе-

рації по первинній обробці і переробці молока, зберіганню і транспор-

туванню, то обов'язково визначають основні технологічні й організа-

ційні режими їх виконання, які потім закладають у розрахунки опера-

ційних карт і графіки погодження операцій. 

Виробництво яловичини - це система заходів по вирощуванню та 

відгодівлі тварин з дотриманням технологічних режимів їх виконання. 

Якщо у процесі передбачається використовувати промислове схрещу-

вання, то додатково розробляють операції по його впровадженню. У ви-

падках включення в технологічний процес операцій щодо забою і тран-

спортування туш або м'ясопродуктів також визначають їх основні пара-

метри і режими, які закладаються потім у операційні карти і графіки по-

годження технологічних операцій. 

Розробка розділу робочого моделювання закінчується розрахун-

ками, за відповідними формами, виходу готової продукції та її реалізації 

за статтями видатків. 

 

  


