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УДК 636.4.082 
 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ 
ПЛАНУВАННІ ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ 

 

В.В. Замикула, кандидат наук з державного управління  

О.І. Підтереба, кандидат біологічних наук, старший науковий 
співробітник  

С.Ю. Смислов, кандидат сільськогосподарських наук 

М.В. Фидря, аспірант 
Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН України 
 

Планування розвитку галузі свинарства, не залежно від його масштабу, 
завжди має ризики невідповідності з реально отриманими результатами 
господарської діяльності. Розроблені інформаційні системи дозволяють у 
короткий час, провівши комплексний аналіз, встановити зони ризику виробництва 
та визначити проектно-технологічні рішення, що дозволяють одержувати 
свинину на беззбитковій основі.  

Ключові слова: свинарство, інформаційні системи, прогнозування, технологія, 
економічна доцільність. 

 

Постановка проблеми. Ефективне функціонування будь-якого 

виробництва можливе лише за повної відповідності планованих 

(розрахункових) та реально отриманих показників виробничо-

господарської діяльності. При зміні обсягів виробництва, розширенні 

виробничих потужностей, застосуванні нових технологічних підходів 

завжди є певний ступінь ризику, що плановані показники не зможуть бути 

виконані та дадуть відповідний економічний ефект [8].  

Механізмів, які б давали можливість оперативно визначати 

прибутковість виробничої діяльності новоствореного або функціонуючого 

підприємства, за умови змінних технологічних та цінових показників, 

дуже мало, а ті, що існують, це здебільшого об’ємні методичні посібники. 

Враховуючи вище означене, нами було створено інформаційні системи, 

які не лише розраховують кінцевий економічний ефект, а й формують 

бізнес-проект з допроектними пропозиціями щодо потреби у 

приміщеннях, станках, кормах, витратах води, енергоносіїв та утворення 

гнойових стоків і необхідної земельної площі для їх безпечного внесення 

під різні культури. Розроблені інформаційні системи дозволяють за 

короткий час не лише проаналізувати одночасний вплив економічних та 

технологічних параметрів на виробничу діяльність і й створити прогноз 

вірогідності прибуткової роботи за певних виробничих умов.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У відкритій літературі 

статей, в яких би наводились приклади опису розрахунків за допомогою 

розроблених інформаційних систем, практично не зустрічається, а 
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повідомлень щодо формування бізнес-проекту та ретельного прогнозу 

економічної доцільності створення і функціонування підприємств з 

виробництва свинини нами практично не встановлено. Матеріали, де 

описано методичні підходи щодо проведення розрахунків – це навчальні 

посібники [3, 9], методичні рекомендації [1] або схеми виконання їх в Exel 

[4, 5]. Жоден з представлених матеріалів не дозволяє комплексно 

вирішувати питання прогнозування економічної доцільності створення та 

функціонування промислових підприємств з виробництва свинарської 

продукції, формування оптимізованих раціонів, обрахунку витрат кормів 

та їх вартості, структури стада та потреби у виробничих площах.  

Отже, виходячи з необхідності попереднього прогнозування 

економічної ефективності створення, реорганізації чи аудиту 

функціонуючих підприємств з виробництва свинарської продукції, нами 

було проведено ряд досліджень з виявлення комплексної взаємодії 

різноманітних факторів та узагальнення отриманих даних для 

розроблення рекомендацій щодо вигідного вкладання інвестицій у галузь 

свинарства. Проведення робіт з розроблення інформаційних систем 

базувалося на існуючих нормах та нормативах, які є обов’язковими для 

усіх підприємств з виробництва свинини [2], а також довідковій 

літературі, де викладено рекомендації щодо проведення розрахунків [10, 

12] . 

Постановка завдання. Для проведення швидкого, точного і 

різнобічного аналізу результатів виробничої діяльності при плануванні 

зміни обсягів виробництва свинини або введення в дію новостворених чи 

реконструювання діючих підприємств з виробництва продукції 

свинарства необхідно розробити механізм планування ефективного 

ведення галузі свинарства з одночасним вибором оптимальних значень 

цінових та технологічних показників. Одним із завдань науково-дослідної 

тематики і стала розробка алгоритму та інформаційної системи з 

оперативного визначення ефективної діяльності як новостворюваних, так і 

функціонуючих підприємств з виробництва продукції свинарства при 

виборі оптимальних технологічних і цінових параметрів, складанням 

бізнес-проекту із зазначеним рівнем прибутковості та терміну окупності 

вкладених інвестицій [6, 11].  

Матеріал і методика. Методологічна основа досліджень – сучасна 

теорія і практика проведення економічних і зоотехнічних розрахунків з 

прогнозування економічної ефективності роботи сільськогосподарських 

підприємств. Розробка інформаційних систем для проведення наукового 

прогнозування розвитку галузі свинарства здійснена згідно із зазначеними 

методичними настановами.  

Алгоритм та програмні засоби прогнозу ефективності виробничої 

діяльності свинарських підприємств виконано в операційному середовищі 
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Borland Pascal-7.0 [7]. Для відладки інформаційних систем були 

використані нормативи, які викладені у методичних посібниках. 

Результати досліджень. Розроблено і апробовано комплексну 

інформаційну систему, яка ґрунтується на системному аналізі виробничих 

процесів та забезпечує, шляхом моделювання, пошук оптимальних 

технологічних рішень при виборі технології виробництва свинини на 

комплексах різної потужності. Вона дозволяє провести аналіз існуючих та 

розрахувати оптимізовані раціони зі встановленням ефективності їх 

господарського використання; розрахувати на регіональному 

(державному) рівні обсяги виробництва і споживання свинарської 

продукції за різних технологічних умов із розробленням структури 

селекційної піраміди. 

Нижче наводимо кілька найбільш показових прикладів застосування 

інформаційних систем для проведення розрахунків, пов’язаних з 

плануванням виробництва свинини. В ході виконання науково-дослідної 

роботи нами було проведено пошук оптимальних параметрів для 

ефективної роботи комплексу потужністю 24 тис. голів у рік з 7-ми 

денним кроком виробничого ритму. На основі отриманих даних зроблено 

висновки, що підвищення середньодобових приростів свиней на 16% у 

підсисний період, 8,6 – у період дорощування та на 3,8-4,6 – у період 

відгодівлі зменшило період вирощування товарного поголів’я до 

здаточної маси на 11 днів. При цьому зниження відсотку технологічного 

відходу під маткою з 12 до 10%, на дорощуванні з 6 до 4%, відгодівлі з 2 

до 1%, незапліднених свиноматок з 20 до 15% та підвищення 

багатоплідності на 20..25% призводить до зменшення потреби в основних 

свиноматках майже на 15%. За рахунок зміни структури стада та 

тривалості відгодівельного періоду потреба у комбікормах зменшується 

більш ніж на 10%, що у кінцевому результаті змінює прибутковість 

роботи господарства і зі збиткового підприємство стає рентабельним.  

Якість свинарської продукції в першу чергу залежить від корму, який 

згодовують тваринам. Такі корми як ячмінь, пшениця, жито, горох, просо, 

морква, буряки, гарбузи, трава конюшини, люцерни, відвійки та сироватка 

покращують якість свинини, а необроблена соя, овес, шроти та макуха, 

барда, риба та її відходи різко погіршують якість сала та м’яса. В той же 

час існують певні обмеження на введення кормів до складу раціону. Так, 

наприклад, не рекомендується вводити до складу раціону більше 15% 

гороху та сої, 10% – соняшникової макухи, шроту, трав’яного та сінного 

борошна, 3% – м’ясного та м’ясо-кісткового борошна. Крім того, 

вважається, що чим вищі прирости мають тварини, тим більший 

економічний ефект буде мати підприємство від господарської діяльності. 

При цьому слід враховувати, що у структурі собівартості свинарської 

продукції корми займають від 60 до 80%. Проведені розрахунки 
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показують, що отримані у період відгодівлі свиней середньодобові 

прирости на рівні 1000 г при високій вартості корму дають сумарно 

менший економічний ефект ніж 700 грамові прирости із застосуванням 

більш дешевих кормів власного виробництва. 

Тому, щоб отримати високі прирости та забезпечити тварин 

повноцінним кормом з відносно дешевих кормових інгредієнтів, 

необхідно використовувати інформаційні системи, які дозволяють 

оперативно оптимізувати склад раціону та знизити собівартість вирощеної 

свинарської продукції. Так, зміна співвідношення одних і тих же 

кормових інгредієнтів у складі раціону за рахунок оптимізації його 

поживності призводить до підвищення вартості 1 тонни більш ніж на 20%. 

В той же час, використання таких кормів у годівлі свиней підвищує рівень 

прибутковості виробництва 1 кг свинарської продукції майже вдвічі, що 

повністю компенсує додаткові витрати, які пов’язані з покращенням 

поживної цінності раціону. Тобто, підвищення вартості кормів повинно 

бути виправдане співставним підвищенням середньодобових приростів 

тварин. Саме баланс вартості кормів та отриманих середньодобових 

приростів і є тією «золотою» серединою, яка при мінімальних затратах дає 

максимальний економічний ефект.  

Проводячи аналіз статистичних даних з виробництва свинарської 

продукції у межах Полтавської області, було відмічено, що більшість 

господарств, які мають статус племінних заводів, племінну продукцію 

реалізують у малій кількості і працюють у режимі товарних господарств, 

реалізуючи вирощене свинопоголів’я на м’ясокомбінати. Крім того, 

племінні репродуктори працюють як племзаводи з обмеженою кількістю 

поголів’я, а не як проміжна ланка між племінними заводами та товарними 

підприємствами. Використання інформаційних систем при проведенні 

аналізу показало, що при покращенні племінної роботи у цих 

господарствах, а саме при підвищенні багатоплідності з 10 до 12 поросят 

на опорос, зниження рівня технологічного відходу з 12 до 10% у 

підсисний період, з 6 до 5% у період дорощування та з 2 до 1% у період 

відгодівлі свиней по всій селекційно-виробничій піраміді призведе до 

значного зменшення потреби у основних свиноматках та збільшить 

кількість отриманих трипородних гібридів. Так, при щорічному 

виробництві 300 тис. голів товарного поголів’я потреба в основних матках 

«нуклеусу» зменшується з 393 до 131 гол., тобто у 3 рази; потреба у 

матках для племінних репродукторів, відвовідно, з 2736 до 1215 гол. (у 

2,25 рази);  а потреба в основних матках для товарних господарств – з 

22123 до 15045 гол. (у 1,47 рази). При цьому, внаслідок проведених змін, 

збільшується вихід трипородних гібридів з 259,0 до 273,3 тис. голів 

(5,52%), що відповідно впливає і на потребу в кількості суб’єктів 

виробничої діяльності.  
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Отже, при збереженні щорічного визначеного обсягу виробництва 

свинини за рахунок зменшення кількості основних маток відпадає потреба 

в одному племзаводі та десяти племрепродукторах, а в результаті 

збільшення виходу трипородних гібридів виникає необхідність у 

будівництві промислового комплексу потужністю 24 тис. голів у рік. 

Тобто, підвищення культури ведення господарської діяльності за рахунок 

зменшення потреби в основних матках може вивільнити виробничі площі 

і на їх базі значно розширити виробництво свинарської продукції.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Основною 

причиною неефективного вкладання інвестицій є непродумана система 

балансу цінових та технологічних показників, а неправильне та 

нераціональне використання кормових ресурсів і є тим ключовим 

фактором, який призводить до неефективного ведення галузі свинарства. 

Завдяки створеним інформаційним системам можна ще до початку 

активного вкладання фінансових та матеріальних ресурсів визначитися з 

потребами в кормах, заробітній платі, воді, енергоносіях тощо, а також 

створити бізнес-проект із допроектними пропозиціями. 

Широке застосування інформаційних систем дозволяє оперативно 

знаходити оптимальні технологічні та економічні параметри, завдяки яким 

ведення галузі свинарства стає прибутковим, а інвестиції захищені від 

неефективного їх вкладання.  

У час розвитку комп’ютеризації створення та застосування 

інформаційних систем є перспективним і потребує всілякого заохочення 

до проведення та впровадження таких розробок.  
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В.В. Замыкула, О.И. Подтереба, С.Ю. Смыслов, М.В. Фыдря. 
Применение информационных систем при планировании 
производства свинины.  

Планирование развития отрасли свиноводства, независимо от его 
масштаба, всегда имеет риски несоответствия с реально полученными 
результатами хозяйственной деятельности. Разработанные информационные 
системы позволяют за короткое время, проведя комплексный анализ, установить 
зоны риска производства, и принять проектно-технологические решения, 
позволяющие получать свинину на безубыточной основе.  

Ключевые слова: свиноводство, информационные системы, прогнозирование, 
технология, экономическая целесообразность. 

 

V. Zamykula, O. Pidtereba, S. Smyslov, M. Fydrya. The application 
of information systems at planning of  pork production. 

Planning of the development of pig breeding field, irrespective of its scale, always 
has the risks of the disparity with really obtained results of an economical activity. The 
elaborated information systems allow to determine zones of the risk of the production after 
a complex analysis in short time and to define the project – technological decisions, which 
allan to get pork on the without detriment base. 

Keywords: pig breeding, information systems, prognostication, technology, 
economical expediency. 
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