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навантаження, які забезпечують одночасну роботу декількох робочих 

органів у регульованих режимах з пропорційністю тиску на виході насоса 

найбільшому з навантажень на виконавчих органах. Особливістю цих 

гідроприводів є забезпечення руху гідродвигунів, як поступальної так і 

обертальної дії, від одного гідронасоса за наявності тиску в напірній 

гідролінії, що відповідає найнавантаженішому гідро двигуну [2]. 

Використання такого гідропривода у вивантажувачах напірного типу 

дозволить підвищити продуктивність, технологічну ефективність, знизити 

на 30-40 % питомі енерговитрати та матеріалоємність. 
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М’ясне скотарство, як самостійна галузь, повинна розвиватися в Україні 

для задоволення потреб у м’ясі яловичини. З цією метою вона повинна знайти 

широке розповсюдження в регіонах, де є достатньо природних і культурних 

пасовищ, розвинуте землеробство і кормовиробництво, високопродуктивні 

породи худоби. На жаль, в даний час тваринництво країни не в повній мірі 

задовольняє потребу населення в якісних продуктах харчування і 

промисловості у сировині. Для досягнення показників національної 

продовольчої безпеки потрібно домогтися збільшення обсягів виробництва 
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продукції за рахунок технологічної модернізації та інноваційних перетворень 

в галузі. Інноваційна діяльність, стосовно тваринництва, означає сукупність 

послідовно здійснюваних дій по створенню нової або поліпшеної 

тваринницької продукції, вдосконаленої технології і організації її 

виробництва, на основі використання результатів наукових досліджень і 

розробок, або передового виробничого досвіду з метою модернізації 

виробництва і виходу на нові ринки. Дослідження вказують на те, що тварини 

вітчизняних й імпортних м’ясних порід при інтенсивному вирощуванні 

максимально виявляють генетичний потенціал продуктивності 1-3.  

Аналіз тенденцій розвитку молочного скотарства показує, що в 

усьому світі відбувається збільшення розміру ферм з одночасним 

збільшенням продуктивності тварин і скороченням загального поголів'я.  

В Англії середній розмір ферм перевищує 100 корів, і таких ферм 

близько 60 %, в Новій Зеландії - 251 корова, Голландії - 120, в США 

найбільше поголів'я корів зосереджено на фермах розміром від 1 до 5 тис. 

Кількість ферм в ЄС з 1970 до 2019 року скоротилося з 648 тис. до 75 тис., 

а поголів'я з 12 млн. до 9,1 млн. За останні 15 років розмір ферм збільшився 

в 3 рази і зараз знаходиться в межах 200 корів 3, 4 

За обсягами виробництва продукції тваринництва Україна значно 

поступається передовим країнам Заходу. Причин кілька, основна з них 

низька продуктивність тварин через широке застосування екстенсивних 

технологій. З огляду на все вищезазначене, перспектива розвитку 

тваринництва бачиться в переході галузі на більш високі технології з 

можливістю управління продуктивністю з урахуванням кількості та якості 

кінцевої продукції. Із загальної кількості керованих показників виробничого 

процесу, в першу чергу, слід відзначити: породи і селекцію, мікроклімат і 

ландшафтні умови, відтворення поголів'я, систему годівлі, ветеринарне 

забезпечення, утримання тварин, механізовані технології, проектні рішення, 

кадрове забезпечення, економічну результативність. Роль кожного з 

керованих показників в ефективності виробництва продукції тваринництва 

залежить від застосовуваних технологій, а в цілому представляється 

можливим їх віднести до трьох груп ресурсів: біологічні, технологічні, 

кадрові (рис. 1). Всі зусилля вчених і фахівців на даний момент доцільно 

зосередити на розробці науково-обґрунтованих рішень щодо керування 

зазначеними показниками при реалізації інтенсивних і високих технологій. 

За численними даними вітчизняних і зарубіжних дослідників роль цих груп 

ресурсів оцінюється відповідно як 30 %, 40 %, 20 % 3, 4. 
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Рисунок 1 – Роль ресурсів в інтенсивному тваринництві 

Вирощування і відгодівля молодняку великої рогатої худоби за 

інтенсивними технологіями – одна з важливих умов більш повного 

використання потенціальної продуктивності тварин і підвищення 

ефективності виробництва яловичини. 
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Досвід вітчизняних і закордонних сільгосптоваровиробників показує, 

що інтенсифікація галузі свинарства можлива за рахунок застосування 

автоматизованих комплектів технічних засобів для нормованої годівлі 

свиней збалансованими за поживними кормами, уніфікованих систем 

утримання тварин 1, 2. Найбільш ефективним на свинарських фермах є 

групове утримання свиней різних статевовікових груп, із застосуванням 

технологічного обладнання, що до мінімуму скорочує витрати ручної праці. 

На сучасному етапі в свинарстві основний тип годівлі - це концентратний 

збалансованими комбікормами. Годівля збалансованими комбікормами 

може бути сухою або рідкою. У Канаді і Європі суху годівлю вважають за 

краще 80 % свинарських ферм 3. При сухому типі годівлі відбуваються 

мінімальні витрати праці і енергії, тому що маса поживних речовин (енергії 

і сухої речовини корму) дорівнює практично масі раціону, що роздається. 

Так, наприклад, для свиней на відгодівлі маса добового раціону (комбікорми 

на 1 гол.) дорівнює 2,5 кг, містить 3,06 корм. од. і 2,19 кг сухої речовини. 

При вологості цього ж раціону 72 %, маса його складе 7,83 кг, а в одному кг 

отриманої маси міститься 0,39 корм. од. 4, 5 Маса розданого корму зростає 

в 3 рази, а її необхідно перед роздачою перемішати до однорідного стану і 

потім доставити до годівниць і розлити по ним. Природно, при цьому 

зростають витрати праці і енергії. Однак перевагою рідкої годівлі є те, що 
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