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Автоматизовані системи керування молочним тваринництвом зазвичай прив'язуються до 

доїльного обладнання, так як воно є ключовою ланкою в технології виробництва молока – саме тут 

збирається, оновлюється і записується інформація про продуктивність, якісні показники молока, 

відтворення і фізіологічний стан тварини. Комп'ютерна обробка цього масиву даних надає фахівцям 

необхідну інформацію, на підставі якої приймаються рішення, як по одній тварині, так і по всьому стаду в 

цілому. Технологічний процес індивідуального обслуговування тварин, його контроль і керування, можна 

реалізувати виконавчими командами системи управління на базі оціночних показників функціонування 

біологічних об'єктів. У статті обґрунтовані перспективні напрямки розробки автоматизованої системи 

керування молочним тваринництвом і запропоновані шляхи їх реалізації. Найбільш перспективним 

шляхом розвитку технічного напряму в молочному тваринництві є вдосконалення автоматизованих 

систем керування технологічними процесами машинного доїння на базі прецизійних (високоточних) 

технологій і технічних засобів. Також в роботі встановлено, що ефективність машинного доїння корів 

визначається адаптивної інформаційно-аналітичною системою управління технологічним процесом 

доїння на основі аналізу фізіологічного стану тварин за допомогою перманентного мобільного 

моніторингу. 

Ключові слова: молочне тваринництво, доїння, системи керування, автоматизація, прецизійність. 

Рис. 2. Табл. 2. Літ. 12. 
 

1. Постановка проблеми 

Протягом останніх десять років в молочному тваринництві була сформована пріоритетна 

наукова проблема, яка базується на чотирьох основних напрямках: інтенсивні технології, механізація, 

автоматизація та фізіологічні аспекти. При цьому реалізація інтенсивних технологій в молочному 

скотарстві неможлива без системи керування технологічними процесами. За даними [1-5] 

впровадження автоматизованих систем керування технологічними процесами в молочному 

тваринництві дозволяє підвищити продуктивність праці в 1,2-2 рази, знизити енерговитрати на 30-40%, 

збільшити продуктивність тварин до 20 %, а також істотно поліпшити умови праці тваринників. 
 

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Автоматизовані системи керування молочним тваринництвом зазвичай прив'язуються до 

доїльного обладнання [6-7], так як воно є ключовою ланкою в технології виробництва молока – саме 

тут збирається, оновлюється і записується інформація про продуктивність, якісні показники молока, 

відтворення і фізіологічний стан тварини. Комп'ютерна обробка цього масиву даних надає фахівцям 

необхідну інформацію, на підставі якої приймаються рішення, як по одній тварині, так і по всьому 

стаду в цілому. 
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Автоматизовані системи керування молочним тваринництвом вирішують такі завдання (рисунок 1). 

Використання автоматизованих систем забезпечує: 

- отримання оперативної інформації про тварину та швидкий доступ до історії тварини; 

- підвищення надоїв за рахунок до клінічного діагностування хвороб; 

- аналіз структури стада і фізіологічного стану тварини; 

- скорочення витрат на ветеринарні препарати; 

- виявлення порушень в технології відтворення стада; 

- зменшення числа ялових тварин і збільшення виходу телят; 

- підвищення ефективності годування; 

- зниження витрат праці та підвищення культури праці. 
 

 
Рис. 1. Завдання автоматизованої системи керування молочним тваринництвом 

 

На сьогоднішній день різні компанії пропонують різні комплектації автоматизованих систем 

керування молочним тваринництвом (таблиця 1) [8-10]. 

Наведені автоматизовані системи керування молочним тваринництвом [11, 12] не дають 

повної оцінки виробництва за фізіологічними показниками тварин. 
 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика автоматизованих систем 

керування молочним тваринництвом 

Система, 

виробник (країна) 
Комплектація Автоматичні функції Додаткові можливості 

1 2 3 4 

ALPRO, 

DeLaval 

(Швеція) 

- процесор ALPRO; 

- транспондери; 

- антени; 

- контролери; 

- датчики активності; 

- програмне забезпечення 

- вимір надоїв; 

- реєстрація поїдання 

корму; 

- контроль біологічного 

стану тварин 

- контроль тварин, облік 

тварин; 

- календар ветеринарних 

заходів; 

- формування груп; 

- окремий облік зростання 

телят 

Dairy Plan 5,  

GEA Group 

(Германія) 

- комп'ютерні плати; 

- датчики Responder; 

- антени; 

- система Metatron; 

- система Finilactor; 

- електронний пульсатор; 

- система кормороздавання; 

- датчики активності 

Rescounter; 

- прохідні ваги; 

- селекційні ворота; 

- програмне забезпечення 

Dairy Plan. 

- вимір і контроль 

надоїв; 

- індикація маститу і 

заборона доїння для 

хворих корів; 

- додоювання і зняття 

апарату; 

- реєстрація поїдання 

корму; 

- дозування корму; 

- індикація стану 

полювання. 

- розрахунок собівартості 

молока; 

- ведення календаря 

ветеринарних заходів; 

- створення робочих планів; 

- вимір ваги; 

- контроль руху тварини; 

- окремий облік зростання 

телят 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 4 

Cattle Code, SAC 

(Данія) 

- портативний комп'ютер 

ID-Logger; 

- респондери; 

- портальні антени; 

- система обліку надоїв 

UNI-LAC Memolac / 2 

Milk Meter; 

- датчики 

електропровідності 

молока Unitlow 3 Milk 

Claw; 

- датчики активності 

Respactor; 

- програмне забезпечення 

Herd Management 

- вимір і контроль надоїв; 

- облік швидкості 

молоковіддачі; 

- індикація маститу; 

- дозування 

концентрованих кормів; 

- реєстрація поїдання 

корму; 

- вимір рухливості і 

температури корови 

- ведення календаря 

тварини; 

- годування в доїльному 

залі; 

- вимір ваги; 

- окремий облік зростання 

телят; 

- розрахунок раціонів для 

відгодівлі телят 

DataFlow, 

SCR 

(Ізраїль) 

- комп'ютер; 

- транспондери HR Tag; 

- антени ID; 

- контролери; 

- система керування 

доїнням DataFlow; 

- програмне забезпечення 

- моніторинг активності; 

- моніторинг жувальної 

діяльності (румінаціі) 

- моніторинг удою і якості 

молока 

- ведення календаря та 

історії тварини; 

- селекція стада 

Система 

ідентифікації та 

нормованої 

годівлі корів 

(дослідний 

зразок), 

НТЦ «Ферммаш» 

(Росія) 

- контролери; 

- центральний комп'ютер; 

- нашийники з датчиками; 

- антени; 

- лічильник молока 

- автоматизована станція 

годування; 

- програмне забезпечення 

- вимір індивідуальних 

надоїв; 

- індивідуальне дозування 

концентрованих кормів; 

- контроль біологічного 

стану тварин 

- моніторинг молоковіддачі; 

- ведення календаря 

тварини; 

- формування груп за 

стадіями лактації; 

- оптимізація раціонів; 

- селекція стада 

Автоматизована 

система 

управління 

стадом, ВІЕСХ 

ВІМ 

(Росія) 

- комп'ютер; 

- респондери; 

- антени; 

- система ідентифікації; 

- автоматизована станція 

годування 

- вимір індивідуальних 

надоїв; 

- дозування 

концентрованих кормів; 

- вимірювання 

температури в частках 

вимені 

- ведення календаря та 

історії тваринного; 

- вимір ваги 

AFIFARM, ВАТ 

«Брацлав» 

(Україна) 

- контролери; 

- центральний комп'ютер; 

- нашийники з датчиками; 

- антени; 

- лічильник молока; 

- програмне забезпечення 

- вимір і контроль надоїв; 

- облік швидкості 

молоковіддачі; 

- контроль біологічного 

стану тварин 

- аналіз здоров'я корів; 

- відтворення; 

- ведення календаря та 

історії тварини 

 

3. Мета дослідження 

Обґрунтувати перспективні напрямки розробки автоматизованої системи керування 

молочним тваринництвом і запропонувати шляхи їх реалізації. 

 

4. Результати дослідження 

Технологічний процес індивідуального обслуговування тварин, його контроль і керування, 

можна реалізувати виконавчими командами системи управління на базі оціночних показників 

функціонування біологічних об'єктів (таблиця 2). 
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Таблиця 2 

Параметри контролю і керування технологічними процесам 

 індивідуального обслуговування тварин 

Технологічні 

процеси, операції 

Завдання контролю і 

керування 
Контрольовані параметри 

Оцінювальні показники і 

команди керування 

1 2 3 4 

Ідентифікація 

тваринного 

Ведення бази 

ідентифікаторів 

тварин 

Номер тварини 
Визначення тварини в 

стаді 

Доїння 

Ведення бази даних 

надоїв 

Надій, тривалість доїння, 

додоювання, тривалість 

додоювання 

Індивідуальні параметри 

тварини 

Управління процесом 

доїння 

Інтенсивність потоку 

молока 

Формування команд для 

управління доїнням, 

порушення в процесі 

доїння 

Контроль режимів 

доїння 

Техніко-технологічні 

параметри молочно-

доїльного обладнання 

Формування плану 

технічного 

обслуговування 

Контроль оператора 

Тривалість підготовки 

корови до доїння, 

своєчасне одягання 

стаканів 

Порушення підготовчих 

операцій 

Контроль якості 

молока 
Показники якості молока 

Ідентифікація 

захворювань тварин, 

формування календаря 

ветеринарних заходів, 

оптимізація раціонів 

Годування 

Ведення бази даних 

раціонів 

Кількість виданого 

корми, 

тривалість поїдання, 

кількість не з'їденого 

корму 

Кількість з'їденого корму, 

формування і видача 

індивідуальних раціонів 

Виявлення тварин з 

ознаками 

захворювань 

Швидкість поїдання 

корму, відхилення від 

середньої швидкості 

поїдання корму, 

моніторинг румінації 

Ідентифікація 

захворювань тваринного, 

формування календаря 

ветеринарних заходів 

Контроль 

функціонування 

технічних засобів 

Техніко-технологічні 

параметри технічних 

засобів 

Формування плану 

технічного 

обслуговування 

Запліднення 

Ведення бази даних 

осіменіння та статевої 

охоти 

Календар запліднення, 

рухова активність тварин 

Своєчасне осіменіння 

тварини, контроль над 

селективним відтворенням 

стада, ідентифікація 

статевої охоти 

Зважування 
Ведення бази даних 

зміни маси тварини 
Маса тварини Приріст живої маси 
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Продовження таблиці 2 

1 2 3 4 

Ідентифікація 

місцезнаходження 

тварини 

Ведення бази даних 

місцезнаходження 

тваринного 

Тривимірні координати 

тваринного, поведінкові 

ознаки 

Ідентифікація та 

визначення 

місцезнаходження 

тварини в зоні 

обслуговування, статева 

охота, формування груп, 

контроль моціону 

Визначення 

рухливості тварини 

Ведення бази даних 

рухливості тварини 

Автобоніторування, 

ідентифікація 

захворювань кінцівок 

Контроль над 

селективним відтворенням 

стада, формування 

календаря ветеринарних 

заходів 

 

З аналізу таблиці 2 випливає, що рівень реалізації біологічного потенціалу тварин 

визначається технологічними процесами доїння і годування, контролем місцезнаходження тварини, 

функцією рухливості, виявлення статевої охоти і часу осіменіння. 

Таким чином, важливим резервом підвищення ефективності виробництва молока є 

індивідуальне обслуговування тварин і вдосконалення технологічних процесів доїння, годівлі, 

утримання і обслуговування тварин, що базуються на застосуванні прецизійних (високоточних) 

технологій і технічних засобів. 

Ефективність машинного доїння корів визначається автоматизованою системою керування 

технологічним процесом доїння (рисунок 2). Основою даної системи є управління техніко-

технологічними параметрами електронного пульсатора доїльного апарата за допомогою вимірювання 

його витрати повітря і швидкості молоковіддачі корови [3] і керування маніпулятора підвісної 

частини доїльного апарата.  

 

 
Рис. 2. Автоматизована система керування технологічним процесом машинного доїння 
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5. Висновки 

Найбільш перспективним шляхом розвитку технічного напряму в молочному тваринництві є 

вдосконалення автоматизованих систем керування технологічними процесами машинного доїння на 

базі прецизійних (високоточних) технологій і технічних засобів. 

Встановлено, що ефективність машинного доїння корів визначається адаптивної 

інформаційно-аналітичною системою управління технологічним процесом доїння на основі аналізу 

фізіологічного стану тварин за допомогою перманентного мобільного моніторингу. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ДОЕНИЯ 

Автоматизированные системы управления молочным животноводством обычно 

привязываются к доильного оборудования, так как оно является ключевым звеном в технологии 

производства молока - именно здесь собирается, обновляется и записывается информация о 

производительности, качественные показатели молока, воспроизводства и физиологическое 

состояние животного. Компьютерная обработка этого массива данных предоставляет 

специалистам необходимую информацию, на основании которой принимаются решения, как по 

одному животному, так и по всему стаду в целом. Технологический процесс индивидуального 

обслуживания животных, его контроль и управление, можно реализовать исполнительными 

командами системы управления на базе оценочных показателей функционирования 

биологических объектов. В статье обоснованы перспективные направления разработки 

автоматизированной системы управления молочным животноводством и предложены пути их 

реализации. Наиболее перспективным путем развития технического направления в молочном 

животноводстве является совершенствование автоматизированных систем управления 

технологическими процессами машинного доения на базе прецизионных (высокоточных) 

технологий и технических средств. Также в работе установлено, что эффективность 

машинного доения коров определяется адаптивной информационно-аналитической системой 

управления технологическим процессом доения на основе анализа физиологического состояния 

животных с помощью перманентного мобильного мониторинга. 

Ключевые слова: молочное животноводство, доение, системы управления, 

автоматизация, прецизионность. 

Рис. 2. Табл. 2. Лит. 12. 
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AUTOMATED SYSTEM OF MANAGEMENT 
OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF MILKING 

Automated control systems for dairy farming are usually tied to milking equipment, as it is a key 
link in milk production technology - this is where information on productivity, quality indicators of milk, 
reproduction and the physiological state of the animal is collected, updated and recorded. Computer 
processing of this data array provides specialists with the necessary information on the basis of which 
decisions are made, both for one animal and for the whole herd as a whole. The technological process of 
individual animal service, its control and management, can be implemented by executive teams of the 
management system on the basis of estimated indicators of the functioning of biological objects. The 
article substantiates promising directions for the development of an automated control system for dairy 
farming and suggests ways to implement them. The most promising way to develop a technical direction in 
dairy farming is to improve automated systems for controlling technological processes of machine milking 
based on precision (high-precision) technologies and technical means. It was also established in the work 
that the efficiency of machine milking of cows is determined by an adaptive information-analytical system 
for controlling the milking process based on the analysis of the physiological state of animals using 
permanent mobile monitoring. 

Key words: dairy farming, milking, control systems, automation, precision. 
Pic. 2. Tabl. 2. Ref. 12. 
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