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У статті викладені основні підходи до створення 
в Україні автоматизованої інформаційної системи 
селекції у тваринництві, яка б відповідала міжнарод-
ним стандартам і давала змогу формувати базу про 
тварин, що утримуються в підконтрольних госпо-
дарствах; оцінювати їх за низкою ознак, формувати 
єдину систему класифікації тварин і надавати інфор-
мацію для користувачів різних рівнів. Запропонована 
структура  інформаційної системи селекції у тва-
ринництві України та наведений склад її програмного 
забезпечення. Передбачено, що автоматизована си-
стема буде включати інформаційний ресурс, програ-
мно-технічний комплекс і телекомунікаційну мережу 
з відповідними функціями. Розроблена автоматизо-
вана інформаційна система селекції у тваринництві 
сприятиме генетичній безпеці країни, конкурентосп-
роможності галузі тваринництва, збереження біо-
різноманіття та підвищенню генетичного потенціа-
лу порід до міжнародних стандартів. 
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Постановка проблеми. Одним із стратегіч-
них пріоритетів Комісії по генетичних ресурсах 
у сфері продовольства та сільського господарст-
ва Продовольчої і сільськогосподарської органі-
зації Об’єднаних Націй (ФАО) є збереження різ-
номаніття і цілісності генетичних ресурсів тва-
рин для забезпечення потреб сучасного та май-
бутнього поколінь людей в продуктах харчуван-
ня [3, 11, 14]. Для їх вирішення необхідний пе-
рехід до методів управління генетичними ресур-
сами, які поєднують у собі традиційні і сучасні 
знання та технології, включаючи раціональне 
використання природних ресурсів [11, 12]. 
Для дотримання міжнародних зобов’язань у 

контексті Глобального плану дій по збереженню 
біорізноманіття тваринного світу в Україні роз-
роблені окремі статті закону «Про племінну 
справу у тваринництві» та низка підзаконних 
актів, які вбачають функціонування єдиної сис-
теми селекції у тваринництві, що міститиме дані 
про ідентифікацію тварин, племінний облік, ре-
зультати бонітування, оцінку тварин за якістю 
потомства тощо. Підтверджено необхідність 

створення системи селекції у тваринництві і в 
«Загальнодержавній програмі селекції у тварин-
ництві на період до 2020 року». Проте, на жаль, 
існуюча до цього часу система селекції у тва-
ринництві України за окремими параметрами, 
такими як система збору інформації, випробу-
вання та методологія оцінки племінної цінності 
тварин, ведення обліку продуктивності тварин, 
механізмів управління і підтримки з боку держа-
ви комплексно не діє і не відповідає міжнарод-
ним стандартам [6, 7]. Наслідки такого стану не-
гативні не лише стосовно зниження конкуренто-
спроможності вітчизняного тваринництва та  
збільшення імпорту племінних (генетичних) ре-
сурсів, які здійснюються безсистемно та безкон-
трольно, але й стосовно національної безпеки 
країни. 
Саме тому створення централізованої бази да-

них племінних тварин у відповідності до рівня 
міжнародних стандартів має актуальність і прак-
тичну цінність. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, 

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
У провідних країнах світу високі темпи генетич-
ного прогресу порід великої рогатої худоби здій-
снюються за рахунок систем збору, обробки се-
лекційно-генетичної інформації за підконтроль-
ним поголів’ям племінних тварин, розробки про-
грами оперативного управлінням стадом, поро-
дою. Селекційний процес у галузі молочного 
скотарства США узгоджується із наявністю низ-
ки взаємопов’язаних організацій серед яких: Ор-
ганізація покращення молочних стад, центри 
обробки даних, породні асоціації, компанії по 
штучному осіменінню, а також низка лаборато-
рій  і навчальних закладів. Узгодженість функці-
онування такої автоматизованої системи селекції 
дає можливість оперативно управляти селекцій-
ним процесом у галузі молочного скотарства 
країни й забезпечувати високі темпи генетично-
го поліпшення молочної продуктивності корів. 
Асоціація тваринників Ізраїлю в основу діяльно-
сті поклала ведення племінної книги обліку мо-
лока і його якості в молочній індустрії держави. 
Система селекції голштинської молочної породи 
в Ізраїлі забезпечила надзвичайно високий гене-
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тичний прогрес за останні роки – більше 100 кг 
молока щорічно. У Великобританії збір і оброб-
ку інформації для складання національних про-
грам виконує центр АDC, в Німеччині – союз по 
розведенню німецької чорно-рябої худоби – 
VDS, в США – асоціація наукових розробок в 
молочному скотарстві ADSA, в Канаді – канад-
ська корпорація по обліку племінних тварин 
CCAS. 
Водночас основні підходи до обліку продук-

тивності тварин у більшості країн світу узго-
джуються із вимогами ФАО, СОТ, Директивами 
ЄЄ та Міжнародного комітету з реєстрації тва-
рин (ICAR). 
В Україні міжнародні, як власне і вітчизняні, 

вимоги не діють, що унеможливлює аналіз та 
прогнозування ситуації в породах тварин, розро-
бку програм селекції та розвиток галузі тварин-
ництва в цілому, дотримання генетичної безпеки 
та збереження біорізноманіття вітчизняних по-
пуляцій сільськогосподарських тварин. Система 
збору інформації, яка надходить до Агентства з 
ідентифікації тварин в Україні, не дає змоги фу-
нкціонувати єдиному інформаційному простору 
в тваринництві і не відповідає міжнародним ста-
ндартам. Не вирішують проблеми й розроблені 
системи автоматизованого племінного обліку в 
різних галузях тваринництва України, які здебі-
льшого спрямовані на аналіз ситуації в стаді й не 
передбачають централізації селекційного проце-
су з породами та галузями  відповідно до міжна-
родних норм [1, 4, 5, 10].  
Запропоновані науковцями та науковими 

установами системи селекційного процесу в тва-
ринництві розрізнені й не дають повного уяв-
лення про ситуацію в галузі та можливості конт-
ролювати селекційні процеси з породами сільсь-
когосподарських порід, особливо вітчизняного 
походження [2, 6–9, 10, 13]. 
Тому на сучасному етапі необхідно гармонізу-

вати вітчизняну систему селекції у тваринництві, 
створивши комплекс потужного інформаційного 
забезпечення племінної справи. 
З урахуванням чого нами пропонуються осно-

вні складові централізованої інформаційної бази 
в молочному і м’ясному скотарстві, які потім 
повинні впровадитися й в інших галузях тварин-
ництва.  
Мета досліджень – створення централізованої 

автоматизованої інформаційної системи у ско-
тарстві, як інструменту оптимізації селекційного 
процесу в породах великої рогатої худоби. 

Завдання досліджень – розробка основних 
складових автоматизованої системи у тваринни-
цтві та формування інформаційної бази з пле-
мінної справи у відповідності до міжнародних 
вимог. 
Матеріал і методи досліджень. Розробка ос-

новних складових автоматизованої системи здій-
снені за використання Закону України «Про 
племінну справу у тваринництві», Закону Украї-
ни «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин», 
Положення про Державний  племінний реєстр, 
вимог  Європейського Співтовариства щодо за-
провадження системи ідентифікації і реєстрації 
тварин, «Руководства ФАО по животноводству и 
охране здоровья животных», Довідника ICAR та 
іншої нормативної документації. 
Результати досліджень. Нашими досліджен-

нями встановлено, що найбільш чітко процедура 
обліку тварин та оцінка їх продуктивності про-
писані Міжнародним комітетом з реєстрації тва-
рин (ICAR), як єдиної організації, що контролює 
виробництво молока в більшості світових країн.  
З урахуванням цього нами вбачається ство-

рення в Україні установи (головного інформа-
ційно-селекційного центру галузі тваринництва), 
яка б підпорядковувалася Міністерству аграрної 
політики України та займалася розробкою і вдо-
сконаленням чинної законодавчої бази в галузі 
тваринництва, а також виконувала наступні  
функції:  

 накопичення первинної інформації про 
тварин, які утримуються в підконтрольних гос-
подарствах; 

 перевірка інформації щодо походження 
тварин;  

 визначення племінної цінності тварин та 
формування інформації за результатами оцінки 
тварин; 

 формування і супровід єдиної системи кла-
сифікації тварин. 
Забезпечення діяльності єдиної автоматизова-

ної інформаційної системи в тваринництві на 
території України повинні здійснювати міжрегі-
ональні селекційні центри, міжрегіональні лабо-
раторії по визначенню якості тваринницької 
продукції та генетичної експертизи й обласні 
центри з тваринництва, які підпорядковуються 
головному інформаційно-селекційному центру 
галузі тваринництва. 
До складу програмного забезпечення автома-

тизованої системи входитимуть: сервер бази да-
них, веб-сервер, сервер файлів обміну та клієнт-
ське робоче місце (див. рис.).  
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Рис. Складові програмного забезпечення автоматизованої системи у тваринництві 

Автоматизована система головного інформа-
ційно-селекційного центру у тваринництві буде 
взаємодіяти з Єдиним державним реєстром тва-
рин, з базами даних автоматизованих інформа-
ційних систем, які ведуться іншими суб’єктами 
племінної справи у тваринництві, а також з ба-
зами даних автоматизованих інформаційних сис-
тем, які використовуються власниками тварин 
для ведення племінного обліку в господарствах 
утримання тварин через файли обміну встанов-
леного формату. 
Автоматизована система включає інформа-

ційний ресурс (дані про племінних тварин, ре-
зультати оцінки тварин, статистичну та аналіти-
чну інформацію), а також програмно-технічний 
комплекс і телекомунікаційну мережу, за вико-
ристання яких буде проводитися: 

 автоматизований збір даних про племінних 
тварин та зберігання цих даних; 

 автоматизована оцінка племінних тварин та 
зберігання результатів такої оцінки; 

 формування звітів та доступ до даних про 
племінних тварин і результатів їх оцінки автори-
зованим користувачам даної системи. 
Опрацьовану інформацію з автоматизованої 

системи будуть отримувати власники тварин, 
селекційні центри, породні асоціації, органи 
державної влади, суб’єкти, які проводять діяль-
ність з торгівлі тваринами тощо. 
Автоматизована інформаційна система, а точ-

ніше її окремі складові, наразі апробовуються в 
мережі дослідних господарств, які утримують 
велику рогату худобу молочного та м’ясного 
напрямів продуктивності та входять до складу 
НААН України. За розробки автоматизованої 
системи селекції в молочному та м’ясному ско-
тарстві, вона буде гармонізована для інших галу-
зей тваринництва, що в кінцевому результаті 
дасть змогу створити національну інформаційну 
систему селекції у тваринництві, яка відповіда-
тиме міжнародним стандартам й убезпечить 
державу від низки негативних наслідків. 
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Висновки: 
1. З метою формування вітчизняної системи 

селекції та збереження біорізноманіття вітчизня-
них порід у процесі виробництва продукції тва-
ринництва необхідно створити автоматизовану 
інформаційну систему з племінної справи, яка б 
відповідала міжнародним стандартам. 

2. Першими кроками формування інформа-

ційної системи у тваринництві вбачається ство-
рення головного інформаційно-селекційного 
центру галузі тваринництва, розробка чи кори-
гування законодавчої бази в галузі тваринницт-
ва, формування бази даних про тварин, оціню-
вання тварин та формування інформації, яка бу-
де надходити зацікавленим особам та організаці-
ям. 
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