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СЕКТОР ПРЕДСТАВЛЕННЯ КРАЇНИ 
 

1.1 Територія, рельєф та річки України 
 

Україна розміщена в східній Європі між 440 та 520 північної широти; 
вона простягається на більш ніж 1300 км з заходу на схід і майже на 900 км з 
півночі на південь. Площа України становить 603,7 тис. кв. км. Більша 
частина країни - рівнини (95 %) і лише на заході і півдні - Карпатські та 
Кримські гори. Таке географічне положення в цілому сприяє розвитку 
сільського господарства. Зони Степу і Лісостепу дуже сприятливі для 
розвитку високомеханізованого сільського господарства. Проте на 
українській території є чимало ущелин і ярів, власне тому запобігання ерозії 
– одне з найбільш важливих завдань у збереженні природного стану земель. 

Річки – головні водні ресурси України, більше ста з них довжиною 
понад 100 км. Найбільші річки Дніпро, Дністер, Дунай, Південний Буг, 
Сіверський Донець та Тиса. Більшість водних шляхів належить басейнам 
Чорного та Азовського морів. Річки та інші внутрішні води України 
(резервуари, озера, водойми, підземні води) є дуже важливим джерелом 
питної води і, окрім цього, їх використовують як джерело енергії. Деякі 
південні регіони бідні річками.  
 

1.2 Грунти та кліматичні умови 
 

Широтна зональність на рівнинах та висотна в горах є характерною 
для українських ґрунтів. На півночі переважають дерново-підзолисті ґрунти. 
Вони бідні на гумус і поживні речовини. Але використання органічних та 
мінеральних добрив, так само як і вапнування, підвищують їх родючість. 
Низини в Поліссі зайняті лугами та болотами.  

В лісостеповій зоні, особливо на Волині та Подільських пагорбах, 
переважають темно-сірі підзолисті ґрунти. Україна відома своїми 
чорноземами (44% її території), які є найбільшим дарунком природи. У 
середині зони Лісостепу ґрунти переважно опідзолені і в напрямку на 
південь змінюються на значні площі чорноземів, які є і в степовій зоні. 
Темно-каштанові та каштанові ґрунти типові для південних приморських 
областей та Північного Криму. 

Клімат України помірно-континентальний, лише на південному 
узбережжі Криму – субтропічний, подібний до середземноморського. Він 
обумовлений наявністю помірних атмосферних мас, але в зв`язку з 
переважно рівнинним рельєфом України вільно досягають повітряні маси з 
тропіків та Арктики. Взимку та восени погода може залежати від активності 
циклонів; часто тануть сніги; влітку дещо прохолодно і спостерігаються 
грози. З активною діяльністю антициклонів пов`язані морози взимку та 
жарка безхмарна погода влітку. Типовим є те, що з заходу на схід країни 
клімат стає більш континентальним. Опади і вологість повітря 
розподіляються переважно в широтному напрямку. У Карпатських та 
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Кримських горах кліматичні умови змінюються залежно від висоти: з 
зниженням температури повітря зростає кількість опадів та швидкість вітру. 
Середня температура повітря в січні в найхолодніші місяці на північному 
заході  становить -7°С і змінюється від +2 до +4°С на південному узбережжі 
Криму. В деякі роки можливі значні зниження середньої температури в 
зимні місяці. Так, протягом кількох днів на півночі та північному сході 
температура може коливатись від -30 до -35°С. Липень найтепліший місяць 
у році, середня температура на півночі та північному заході буває від +17 до 
+19°С, а в південних регіонах та Криму від +22 до +25°С. В окремі сезони, 
коли на території України переважає високий атмосферний тиск, дмуть 
східні, північно-східні, південні, південно-західні та південно-східні вітри. 
Влітку відбувається  переміщення західних та північно-західних повітряних 
мас. У степовій зоні часто бувають шторми, що супроводжуються сильними 
вітрами; гарячі сухі вітри можуть пошкоджувати рослинність. 

Опади розподіляються нерівномірно. Так, найбільшу їх кількість 
спостерігали в Карпатах ( більше ніж 1500 мм за рік ). Кількість опадів 
знижується з заходу на схід та південний схід. У західних областях вона 
становить 700 мм за рік, а на узбережжі Чорного та Азовського морів 
близько 300 мм. Щорічно на більшій частині рівнини кількість опадів 
досягає 450-500 мм, що в цілому є достатнім для нормального розвитку 
сільськогосподарських культур. У південних та південно-східних областях 
часто виникають засухи. Специфічною особливістю українського клімату є 
значні відмінності з року в рік. Територіальна різниця в кліматичних умовах 
відобразилась у зональній спеціалізації сільського господарства.  
 

1.3 Населення України 
 

Україна є однією з густонаселених країн Європи. Загальна кількість 
населення становить 48.4 млн. чоловік, більшість з них (67%) живе в містах. 
Україна має 436 міст і більше 900 поселень міського типу. Київ, столиця 
України, найбільше місто, з населенням понад 2,6 млн. чоловік. Харків, - 
друге за величиною місто має – населення майже 1,5 млн. чоловік. Близько 1 
млн. чоловік живе в Дніпропетровську, Одесі та Донецьку. Навколо 
Донецька, Луганська та Дніпропетровська - найбільш густонаселені 
індустріальні регіони. Серед економічних регіонів найбільше населення 
спостерігається в Донецько-Придніпровському. Висока густота населення 
спостерігається також у лісостеповій зоні північно-західного економічного 
регіону, зокрема в Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. 
Тут як і на Закарпатті і Тернополі, більшість людей живе в сільській 
місцевості ( близько 70 чоловік на 1 км ). Незначна кількість людей живе на 
Поліссі і в Степу (менш ніж 30 чоловік на 1 км ). Заселеність території в 
сільській місцевості досить різноманітна, залежно від географічної зони. Так 
на Поліссі вона невелика, а найбільша в Степовій зоні.  

2

2

 
 



 5

1.4. Характеристика сільськогосподарського сектору 
 

Земельні ресурси є фундаментом економіки України, на їх використанні 
формується 95% обсягу продовольчого фонду та 2/3 фонду товарів споживання. 
Власне земельна площа (суша) України становить 57939,8 тис. га (загальна 
— 60354,8 тис. га); її сільськогосподарська освоєність — 72,2% (41827 тис. 
га); частка ріллі в загальній площі сільськогосподарських угідь сягає 79% 
(32669,9 тис. га). Починаючи з 1990 р. після постанови Верховної Ради 
Української РСР “ Про земельну реформу” розпочалося здійснення 
земельної реформи, без якої неможливий перехід до ринкових економічних 
відносин. За роки проведення земельної реформи структура земель в Україні 
поступово змінювалася. Так, на 900 тис. га зменшилась площа ріллі при 
одночасному збільшенні на 370 тис. га перелогів. На 410 тис. га зросла площа 
пасовищ, що забезпечило худобу населення природними кормовими 
угіддями. Майже на 200 тис. га збільшилась площа лісів. 

Положення Указів Президента України від 10 листопада 1994р. - «Про 
невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері 
сільськогосподарського виробництва», від 8 серпня 1995р. - «Про порядок 
паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським 
підприємствам і організаціям», від 3 грудня 1999 року - «Про невідкладні 
заходи щодо прискорення реформування аграрного сектору економіки» та 
інших законодавчих актів зумовили економічний, соціальний і правовий 
зміст земельної реформи в Україні. Ці укази були підґрунтям змін 
організаційно-правових форм в аграрному секторі, сприяли створенню умов 
для формування класу приватних власників на селі, спроможних залучати 
інвестиції, запроваджуючи прозорі ринкові відносини. 

На 2002 р. на базі 10833 реорганізованих колективних 
сільськогосподарських підприємств, відповідно до вимог чинного 
законодавства України, створено 14740 нових сільськогосподарських 
підприємств, серед них зареєстровано 1254 селянських (фермерських) 
господарств, 2901 приватних (приватно-орендних) підприємств, 6761 
господарське товариство, 3325 сільськогосподарських кооперативів та 500 
інших сільськогосподарських формувань. 
За період виконання Указів Президента України частка господарських 
товариств у структурі аграрних підприємств збільшилася з 14 до 51 %, 
сільськогосподарських кооперативів — з 2 до 15%, приватних підприємств — з 
4 до 20%. Найбільша кількість підприємств 6261 (48%) заснована 2-10 
особами. Чверть підприємств (3318) належить одній особі: зазвичай, в них 
засновник-господар працездатного віку і лише 2,7% — віком понад 60 років. 
Серед одноосібних засновників 227 (6,8%) жінок.. За період реформування 
значна група фахівців сільського господарства стала власниками 
новостворених підприємств і взяла на себе відповідальність за їх 
майбутнє. У новостворених підприємствах чисельність працюючих 
становить 2163,6 тис. осіб, з яких 9% складають спеціалісти — агрономи, 
зоотехніки, інженери, економісти, бухгалтери, ветеринари та ін. 
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Необхідно відмітити тенденцію створення принципово нових 
інтегрованих господарських структур, заснованих на приватно-
акціонерній формі власності і адаптованих до умов ринку. Серед 
підприємницьких структур-орендарів переважають іноземні та змішані 
компанії у сфері аграрного бізнесу (“Global Ukraine”, “Cargoll”, “Агрос”) та 
вітчизняні комерційні структури, що займаються переважно торгівлею з 
селом нафтопродуктами, закупівлею зерна, худоби. У сфері племінного 
тваринництва діють українсько-канадське та українсько-німецьке 
підприємства “Сімекс” і “Асканія-Генетик”.  
На протязі останніх років успішно працюють на орендованих землях: 
• спільне українсько-французьке підприємство «Дако» (Черкаська 

область) господарює на 5 0 тис. га власних та орендованих земель, в 
розпоряджені — 6 МТС, які укомплектовані 94 одиницями с.-г. техніки; 

• українсько-німецька агрофірма «Славутич» (Київська область), 
орендує 17 тис. га на яких середня врожайність озимої пшениці 
складає 44 ц/га, цукрових буряків — 320 ц/га. 

• спільне українсько-угорсько-англійське підприємство «Нібулон» 
(Миколаївська область) господарює на більш як 50 тис.га власних та 
орендованих земель, які обслуговують 14 МТС у 4 областях України. 

 
Розділ 2 СИСТЕМИ ВИРОБНИЦТВА 

 
Згідно з Законом України “Про стимулювання розвитку сільського 

господарства на період 2001-2004 років”, сільськогосподарське 
підприємство — юридична особа, основним видом діяльності якої є 
вирощування та переробка сільськогосподарської продукції, виручка від 
реалізації якої становить не менше 50 відсотків загальної суми виручки. 
Сюди входять сільськогосподарські підприємства, селянські (фермерські) 
господарства, приватні (приватно-орендні) підприємства, господарські 
товариства, сільськогосподарські кооперативи, рибальські та рибницькі 
господарства. До господарств населення належать підсобні господарства, 
колективні сади і городи та дачні ділянки. 
За останні десять років поголів´я великої рогатої худоби в 

сільськогосподарських підприємствах зменшилось маже в чотири рази, в 
тому числі корів у три рази, свиней майже в п’ять разів, овець та кіз у 18 
разів, що спричинило зменшення виробництва тваринницької продукції за 
всіма видами тварин в декілька разів (рис. 1, 3). 
Завдяки збільшенню площ пасовищ, у господарствах населення 

збільшилось поголів´я великої рогатої худоби на 37%, корів на 45%, кіз на 
50%, а кількість свиней (+100 тис. гол.) та овець (-100 тис. гол.) залишилась 
майже на рівні 1990 року.   
     Порівняльний аналіз кількості поголів´я худоби в 2001 р. показав, що у 
господарствах населення кількість корів та свиней збільшилась в 1,8 та 1,9 
раза (рис.1, 2). 
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Рисунок 1- Поголів´я худоби сільськогосподарських підприємств на кінець 
року, млн. гол. 
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Рисунок 2- Поголів´я худоби у господарствах населення на кінець року, млн. 
гол. 
 
     Така різниця в кількості поголів’ї обумовила більше в декілька разів 
виробництво тваринницької продукції населенням. Нині воно виробляє 
більше молока в 2,7, м´яса в 3,3, свинини в 7, яєць в 1,6 раза, ніж 
сільськогосподарські підприємства. Але у 2001р. населення в порівнянні з 
1990 роком в своїх господарствах отримало менше м´яса на 3%, свинини на 
23%, вовни на 36% та більше молока на 40%, тоді як виробництво яєць 
залишилось без змін. Однак виробництво молока зменшилось майже в двічі 
ніж у сільськогосподарських підприємствах у 1990 р. (рис. 3, 4).  
      У сільськогосподарських підприємствах за останні 10 років поголів´я 
корів зменшилось в 3,7 раза, середній річний удій від однієї корови в 1,5 –2 
рази на фоні зменшення витрат кормів на 12-22%, що призвело до 
збитковості виробництва молока. Поліпшення годівлі, про що свідчить 
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заростання у 2001 р. витрат кормів, при нинішній кількості поголів´я 
сприяло збільшенню 
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Рисунок 3 – Виробництво продуктів тваринництва в сільськогосподарських 
підприємствах.  
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Рисунок 4 – Виробництво продуктів тваринництва в господарствах 
населення. 
 
середньорічного надою молока, що дозволило вийти господарствам майже 
на нульовий рівень рентабельності. Тобто, за умови збереження паритету 
цін на молоко та на матеріальні затрати на рівні 2001 року при наявному 
поголів´ї корів (1,68 млн гол.), зростання витрат кормів дозволить підняти 
середньорічний удій на одну голову і сприятиме збільшенню 
рентабельності (рис.5).  
     Збитковість виробництва молока є першопричиною зменшення 
поголів´я корів. Зумовлюють збитки в першу чергу високі ціни на 
енергоносії. Якщо в 1990 році вони складали 4% матеріальних затрат, то в 
1998-2001- 15-16%.  
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Рисунок 5 – Ефективність виробництва молока у сільськогосподарських 
підприємствах. 

 
 
2.1 Економічна ефективність виробництва окремих видів 

тваринницької продукції в господарствах населення 
 
 
Збільшення поголів′я худоби у господарствах населення зумовлює 

необхідність визначення потреб населення та економічної ефективності 
отримання основних видів продукції тваринницької галузі. За завданням 
МАП України Інститут аграрної економіки УААН провів анкетування 
власників особистих підсобних господарств (ОПГ) у Автономній республіці 
Крим, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, 
Миколаївській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській 
областях шляхом виїздів безпосередньо на місця. Опрацьовано 200 анкет, в 
тому числі 72 по молоку, 50 - по м'ясу великої рогатої худоби, 68 - по м'ясу 
свиней.  

 
2.1.1 М′ясо великої рогатої худоби 
 
На початок 2002 р. поголів'я великої рогатої худоби в ОПГ становило 

1515 тонн голів, що на 18,4 % більше порівняно з відповідним періодом 2001 
року. Відбулося збільшення вирощування худоби. Так, в 2001 р. 
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вирощування великої рогатої худоби в цій категорії господарств збільшило-
сь проти 2000 р. на 5,1 %. Але виробництво м'яса великої рогатої худоби є 
збитковим не тільки в сільськогосподарських підприємствах, а й в ОПГ. У 
2001 р. рівень збитковості в досліджуваних господарствах з урахуванням в 
собівартості продукції оплати праці становив -10,6 %  (без врахування 
+44,2). Це менше, ніж в сільськогосподарських підприємствах (21,4%).  

У структурі витрат на виробництво приросту живої маси великої рогатої 
худоби в ОПГ найбільшу частку займають корми - 43,6 %. На виробництво 
1ц приросту тут витрачається 8,07 ц корм. одиниць, що в 2 рази менше, ніж 
в сільськогосподарських підприємствах громадського сектора. Очевидно, 
що оплата кормів продукцією в дрібнотоварних господарствах набагато 
краща. 

Худобі згодовують 1,83 ц корм. одиниць концентрованих кормів на 1 ц 
приросту. У 2001 р. цей вид кормів надходив в ОПГ в основному за рахунок 
видачі орендної плати за землю та майнові паї. На ринку купувалася 
незначна частка концкормів і на сьогодні проблема придбання зерна не є вже 
такою гострою, як раніше. Деякі селяни кооперуються між собою, 
орендують невеликі ділянки землі і вирощують там зернові в обсязі, що 
необхідний хоча б для власного використання. Такий досвід можна 
рекомендувати для поширення іншим власникам особистих господарств. На 
відміну від сільськогосподарських підприємств, ОПГ населення для 
нарощування продуктивності худоби ефективно використовують пасовищні 
корми. Так, у структурі річних витрат кормів частка зелених складає 43,1 %. 
Селяни випасають молодняк великої рогатої худоби на власних ділянках, 
ділянках, що виділені сільською радою, колективними 
сільськогосподарськими підприємствами, а також землях, що непридатні для 
вирощування сільськогосподарських культур (природні пасовища, луки, 
придорожні ділянки). В Україні за 1991-2000 рр. площі земельних ділянок, 
виділених населенню під сінокоси і пасовища, збільшились в 2,1 раза і 
становили 1739,2 тис. га. Проте відсутність достатньої кількості пасовищ чи 
не найгостріша проблема, що стримує розвиток м'ясного скотарства в ОПГ. 
Селяни наголошують на цьому, підкреслюючи що розширювали б поголів'я 
великої рогатої худоби при наявності пасовищ для випасу та сіножатей для 
заготівлі сіна на стійловий період. Тому доцільно було б зменшувати 
розораність площ, виділяючи частину під пасовища населенню (за певну 
плату) для ведення скотарських галузей. Це була б відчутна допомога 
власникам ОПГ. 

У структурі раціону частка соковитих кормів незначна - 4,7 %. Господарі 
притримують соковиті корми для годівлі свиней. Наповнення раціону 
відбувається за рахунок високопоживних грубих кормів, їх частка в 
загальній структурі витрат кормів великій рогатій худобі на вирощуванні і 
відгодівлі складає 23,8 %. 

Значний вплив на собівартість виробництва приросту великої рогатої 
худоби в ОПГ має стаття "Оплата праці" - 35,6 %. Це спричинено, 
насамперед, низькою продуктивністю праці в дрібнотоварних господарствах 
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через низький рівень концентрації поголів'я, відсутність технічного 
оснащення тощо. Виконуючи майже всі роботи по догляду, годівлі худоби 
вручну власники ОПГ затрачають на утримання однієї голови молодняку 
великої рогатої худоби понад 400 люд.-год. А це майже в 3,5 раза більше, 
ніж у сільськогосподарських підприємствах громадського сектору (122,0 
люд.-год.), які за продуктивністю праці в скотарстві далеко відстали від 
економічно розвинутих країн. У США ще в 70-х роках затрати живої праці 
на утримання 1 голови великої рогатої худоби на підприємствах з кількістю 
100 голів становили 39,6 люд.-год., 1000 голів - 16,2 люд.-год., що в 2,4-6 
разів менше, ніж у вітчизняних сільськогосподарських підприємствах і в 10-
25 разів менше, ніж в господарствах населення.  

Третя за величиною стаття в структурі витрат на виробництво приросту 
великої рогатої худоби є вартість молодняку - 9,9%. Слід зазначити, що у 
2001 р. частка цієї статті збільшилась порівняно з минулим роком. У цьому 
періоді відбувалося зростання вартості відгодованої худоби та загалом 
молодняку на відгодівлі. Всі опитані господарі використали для вирощува-
ння молодняк з власного господарства і він оцінений за собівартістю. 

Решта статей займає невелику частку в структурі собівартості м'яса 
великої рогатої худоби. Це зумовлено тим, що більшість робіт виконується 
вручну. Витрати на електроенергію, пальне становить біля 6 %. Це витрати 
на освітлення, підігрів води. Господарів, які мають зернодробарку, 
корморізку, використовують власний транспорт для організації виробничого 
процесу, небагато. Більшість транспортних та механізованих робіт 
виконується як послуги сторонніх осіб, що мають транспорт, культиватор, 
вантажну машину і здійснюють ці послуги за відповідну плату. 

Менший рівень збитковості виробництва м'яса великої рогатої худоби в 
ОПГ порівняно з сільськогосподарськими підприємствами зумовлений не 
лише нижчою собівартістю, а й дещо вищою тут ціною при реалізації тварин 
живою масою. Це пояснюється, насамперед, якістю продукції та більш 
вигідними каналами реалізації. У середньому в досліджуваних 
господарствах після відрахування оплати праці виробництво великої рогатої 
худоби (у живій масі) стає прибутковим, рівень рентабельності складає 
44,1%. Власне, це характеризує окупність капіталовкладень і рівень 
винагороди приватного виробника за фізичну працю в особистому 
підсобному господарстві. 

Крім указаних причин, що спонукають громадян займатися 
виробництвом продукції скотарства, важливою є потреба використання 
власної незатребуваної праці та кормів, які не знайшли б іншого 
застосування в господарстві (зелена маса, сіно, солома, харчові відходи). 
За даними анкетного опитування, 86% приватників реалізують худобу 
оптовикам (приватним особам, що скуповують худобу у населення), 9 % 
збувають самостійно на ринку після певної переробки і 5% - здають на 
м'ясокомбінат. Реалізація яловичини на ринку в роздріб більш вигідна і 
забезпечує приватникам до 20 % рентабельності, навіть з урахуванням 
затрат праці в собівартості. Господарі зауважують, що хотіли б реалізувати 
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продукцію самостійно на продовольчих ринках великих міст, але побоюють-
ся бути туди недопущеними постійними продавцями. З іншого боку, високі 
транспортні витрати також стримують продаж продукції за цим каналом. 
Реалізація худоби, м'ясних туш дрібнооптовим посередникам не зобов'язує 
їх власників мати певні супровідні документи, як при реалізації по інших 
каналах. Ветеринарний стан продукції, її маса, найчастіше визначаються за 
допомогою промірів. За таких обставин мають місце неточності у визначенні 
маси худоби не на користь приватних виробників. 

Середня вага худоби, реалізованої на забій, становила 253 кг, її вік 11 
місяців. Власники ОПГ продають низьковагову худобу через те, що: по-
перше, для подальшої відгодівлі худоби потрібна повноцінна годівля з 
необхідним вмістом концентрованих кормів, а такий рівень годівлі приватні 
виробники забезпечити не в змозі; по-друге, вони орієнтуються на потреби 
продовольчого ринку, а там особливим попитом користується саме телятина. 
Для закупівлі великої рогатої худоби в ОПГ необхідно організовувати 
аукціонні торги, як це здійснюється в США і Англії. Практика проведення 
аукціонів сільськогосподарської продукції є й в Україні. Не перший рік уже 
проводиться в селищі Чубинське Бориспільського району Київської області 
загальнодержавна виставка-ярмарок "Агро" з аукціоном племінних тварин. 
Досвід проведення аукціонів з продажу племінних тварин заслуговує на 
увагу для поширення його на реалізацію живої худоби на вирощуванні і 
відгодівлі, а також для застосування в інших галузях. Через недосконалість 
діючих стандартів на живу худобу в нашій країні, саме аукціонна торгівля 
може бути найбільш прийнятною для укладання "справедливих" угод між її 
виробниками та закупівельниками, дозволить ліквідувати суперечності, що 
виникають між ними. Конкурентне середовище, можливість демонстрації 
товару в натурі забезпечать встановлення під впливом попиту і пропозиції 
реальної ринкової ціни. 

Регіональними центрами проведення аукціонів живої худоби можуть 
стати спеціально облаштовані скотні двори в місцях найбільшої 
концентрації поголів'я. Розпродаж молодняку, призначеного для 
вирощування і відгодівлі, та вгодованої худоби доцільно проводити окремо, 
оскільки аудиторія покупців у кожному випадку інша. Для закупівлі великої 
рогатої худоби необхідно створювати мобільні групи від підприємств 
м'ясної промисловості, які власним транспортом у зазначений час 
здійснювали б приймання та вивіз худоби за цінами, визначеними за 
домовленістю. У договірних угодах, за можливістю, передбачати 
авансування коштів на закупівлю кормів, інших необхідних ресурсів. 
Розвиток малих переробних підприємств на селі, поліпшення транспортного 
сполучення між сільськими і міськими населеними пунктами, сприяння 
розвитку транспортного бізнесу стимулюватиме продаж 
сільськогосподарської продукції з ОПГ. 

 
2.1.2 М'ясо свиней 
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В Україні на початок 2002 р. налічувалось 3,0 млн. господарств, які 
вирощували 5463,0 тис. голів свиней. У 2001 р. в господарствах населення 
було вирощено 724,2 тис. тонн, що становить від загального обсягу по країні 
понад 83 %. У виробництві свинини індивідуальний сектор нині займає 
провідне місце і постачає цієї продукції в 5 раз більше, ніж 
сільськогосподарські підприємства всіх форм власності. За підсумками 
обстеження встановлено, що в середньому досліджуване господарство 
утримує 2,6 голови свиней. У 23% господарств тримають одну свиню, в 32 % 
господарств - дві свині, решта господарств (45 %) тримають 3-5 голів свиней. 
Понад 40% від загальної кількості господарств для відгодівлі свиней 
використовує власний молодняк, а решта - купований. 

Аналіз витрат на вирощування свиней в особистих господарствах та 
можливого доходу від реалізації тварин у живій масі свідчить про надто 
низьку ефективність виробництва свинини. У переважній більшості термін 
відгодівлі триває 12 місяців, що є маловигідним навіть за умови, що середня 
жива маса забитої свині - 148 кг, а середньодобовий приріст – 405 г. У 
сільськогосподарських підприємствах термін відгодівлі на третину довший, 
жива маса 1 голови, реалізованої на забій, менша на 42%, середньодобові 
прирости свиней на вирощуванні та відгодівлі в 2-3 рази нижчі, ніж в ОПГ. 
Не випадково тут галузь свинарства глибокозбиткова. 

Розглянутий термін дорощування та відгодівлі свиней призводить до 
надмірних затрат праці: в середньому по обстежуваних господарствах на 
центнер приросту вони складають 154,7 людино-години, що навіть 
перевищує показник сільськогосподарських підприємств (в 2001 р. - 116,7 
люд.-год.) з ще меншими приростами та більшим терміном відгодівлі 
свиней. Затрати праці на 1 ц приросту свиней у фермерських господарствах 
США становлять 0,88 людино-годин (дані за 1978-1982 рр.). Більші затрати 
праці в ОПГ населення в розрахунку 1 ц приросту свиней за умови вищої 
продуктивності зумовлені використанням виключно ручної праці та 
частково тим, що в сільськогосподарських підприємствах більші 
концентрація поголів'я та навантаження на одного працівника ферми. При 
збільшенні поголів'я свиней на господарство від 1 до 5 голів, затрати праці в 
розрахунку на голову зменшуються в 6-8 разів. 

На 1 ц приросту затрачається в середньому 9,1 ц корм, одиниць проти 
6,4 ц корм, одиниць, передбачених нормативами. Перевитрати кормів 
пояснюються нерівномірністю годівлі та низькою поживністю раціонів 
особливо в період інтенсивного приросту тварин. Для годівлі молодняку 
свинейя спочатку використовуються різні харчові відходи, збиране молоко, 
полову, а в літній період - зелену масу бур'янів та городніх культур і лише на 
заключній стадії згодовуються в основному концентровані корми. 
У розрахунку собівартості з урахуванням оплати праці на останню припадає 
майже 26 %. Корми займають найбільшу питому вагу: у собівартості з 
урахуванням витрат на оплату праці - понад 50 %, без урахування оплати 
праці - понад 70 %. Витрати на ветеринарні препарати, у зв'язку з 
відсутністю у населення коштів для їх придбання, незначні і суттєво на 
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собівартість приросту свиней не впливають. Затрати на електроенергію та 
паливо у зв'язку з використанням ручної праці також незначні. 
Амортизаційні відрахування в структурі витрат по всій сукупності 
господарств займають в 1-му варіанті 4,5 %, у 2-му - 6,1 %.  

Методом розрахунку з використанням зібраних у досліджуваних 
господарствах вихідних даних визначена середня собівартість 1 ц живої 
маси свиней. У варіанті з включенням до собівартості оплати праці вона 
становить 701,6 грн., збитковість -8,1 %, а в другому варіанті, без 
урахування оплати праці собівартість становить 517,5 грн., рентабельність 
24,6 %, а у сільськогосподарських підприємствах - 7,2%. Господарства, які 
мають найнижчу собівартість приросту, утримують по 5 голів свиней, а з 
найвищою - лише по одній голові. 

Ціна реалізації 1 ц живої маси свиней в ОПГ населення вища, ніж така 
ж продукція, реалізована сільськогосподарськими підприємствами всіх форм 
власності. Це пояснюється кращою якістю продукції та різними каналами 
реалізації. Для господарств населення більш вигідною є самостійна 
реалізація свинини .(м'яса, сала, субпродуктів) на ринках в містах, інших 
населених пунктах. Рівень рентабельності в середньому у досліджуваних 
господарствах, які самостійно реалізують свинину, в першому варіанті 
становить понад 25 %, а в другому - 70 %. Але не всі виробники мають 
можливість вивозити вирощену худобу до міста (віддаленість ринку, 
відсутність дешевого транспорту, фізичний стан власника і т.п.). Існує 
практика реалізації власником частини туші (половини свині), особливо в 
господарствах, які утримають лише одну голову. Таким чином господар 
частково задовольняє власні потреби в м'ясній продукції і частково отримує 
гроші для покращання фінансового становища. Крім того, у сільській 
місцевості широко розповсюджена закупівля свинопоголів'я посередниками 
з міст. За даними анкетного опитування, майже 40 % господарств 
приватного сектора реалізують м'ясо свиней саме в такий спосіб, 17 % 
виробників реалізують свинину самостійно на продовольчих ринках і лише 
деякі господарства реалізують продукцію м'ясокомбінатам. Понад 40% 
господарств використовують вирощену продукцію для продажу. Такі 
господарства вирощують за рік по 3-5 голів свиней. 

Селяни і надалі продовжуватимуть вирощування свиней для реалізації, 
що залишається одним з стабільних джерел надходження коштів, оскільки 
ринковий попит на свинину не зменшується. Господарства мають намір не 
зменшувати поголів'я свиней, очікуючи зростання обсягів надходження 
зерна в рахунок орендної плати за користування земельними паями. Для 
підтримки розвитку свинарства в ОПГ, підвищення прибутковості 
вирощування та полегшення умов реалізації свинини сільським населенням 
є потреба, щоб м'ясопереробні підприємства налагодили закупівлю 
свинопоголів'я безпосередньо в селах. Необхідно вирішити питання 
забезпечення особистих господарств племінним маточним та продуктивним 
молодняком, орієнтувати на такого споживача племпродукції племзаводи та 
племрепродуктори, що розводять звиней. 
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2.1.3 Молоко 
 

На початок 2002 р. в сільській місцевості України було зареєстровано 
2767,3 тис. господарств населення, які займалися виробництвом молока і 
утримували на цей час 3243,6 тис. корів. В середньому на 100 дворів прихо-
дилося 117 корів. Якщо в 1990 р. в селянських подвір'ях утримувалося 
2186,6 тис. корів, то на початок 2001 р. воно зросло на 921 тис., або на 42%. 
На частку господарств населення в 1990 р. припадало 24% загального 
виробництва молока, у 2001 р. - 72,9%, за 9 місяців 2002 р. - 74,5%. Тобто, 
господарства населення стали основними виробниками молочної продукції. 

Аналіз рентабельності виробництва молока в усій сукупності 
обстежених господарств ( у середньому1,24 корови) свідчить, що в умовах 
2001 р. населення в цілому виробляє продукцію рентабельну (23,2 %). Якщо 
не включати в розрахунки особисту працю селянина, вважаючи, що він 
оплачує працю лише найманих працівників, а як винагороду за свою працю 
одержує прибуток, то рівень рентабельності досягає 99 %. У структурі 
витрат ОПГ, пов'язаних з виробництвом молока, перше місце займає оплата 
праці -45,2 % усіх витрат; друге -витрати на корми -40,8 %. Питома вага всіх 
інших витрат коливається від 3,8 % (паливо та пальне) до 0,1 % (послуги за 
випасання худоби). Такі показники характерні саме для малих ферм.Звертає 
увагу, що в весняно-літній пасовищний період на догляд однієї корови 
затрачається часу більше, ніж в осінньо-зимовий стійловий. По окремих 
господарствах витрати часу різняться в 4 і більше рази. Наприклад, на 
утримання корови з середнім річним удоєм 40 ц молока в осінньо-зимовий 
період (175 днів) затрати часу становлять в середньому 385 люд.-год., а у 
весняно-літній період вони зростають і становлять від 443 люд.-год. при 
використанні послуг пастуха до 1500-1900 люд.-год. - при самостійному 
випасі худоби її власником. Це в розрахунку на 1 ц молока може сягати 50 
люд.-год. і більше, залежно від продуктивності утримуваних корів. Такі 
великі затрати пов'язані з тим, що через обмеженість в деяких регіонах 
пасовищ з настанням тепла худоба випасається щоденно господарем 
переважно на налигачі по 6-12 годин. Виробництво молока в таких 
господарствах збиткове. Значно вигідніше випасати худобу господарем в 
череді на протязі місяця. У таких господарствах населення затрати праці з 
розрахунку на 1 ц молока складжають біля 17 люд.-год. (від 10 до 28 люд.-
годин). Економічно вигідно, коли худобу населення щоденно випасає 
найнятий селянином пастух, оскільки вартість його послуг невелика і 
становить від 4 до 8 грн. в місяць за 1 голову. Тому, дешеві зелені корми 
становлять основу раціону (39,7 %) для корів у літній період в більшості 
господарств населення. Підгодівля концентратами проводиться лише в 
деяких господарствах, зокрема .високоудійних корів, а також з метою 
підвищення продуктивності корів у місцевостях, де є вигідні канали збуту 
молочної продукції. А взагалі влітку, коли є достатньо зеленої маси, селяни 
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намагаються обмежувати дачу худобі концкормів з тих міркувань, щоб вони 
краще поїдали зелені корми. В обстежених ОПГ населення в середньому на 
1 корову за рік згодовується біля 940 кг концкормів, що з розрахунку на 1 кг 
молока становить 233 г, або 22,1 % загальної поживності раціону (в США у 
1996 р. з розрахунку на 1 корову витрачалося 3074 кг концкормів, або 411 г 
на 1 кг молока '). Особливістю годівлі корів в особистих підсобних 
господарствах населення порівняно з громадськими сільськогосподарськими 
підприємствами є та, що використовується більше сіна та концентрованих 
кормів. Забезпечення господарств населення концкормами дещо 
покращилась, оскільки значна частина їх надходить в рахунок орендної 
плати за земельні паї та у вигляді натуральної оплати праці. У структурі 
концкормів переважає дерть з пшениці та кукурудзи, частка комбінованих і 
високобілкових кормів незначна. 

Із вище викладеного можна зробити висновок, що важливим резервом 
підвищення ефективності виробництва молока в ОПГ населення є 
раціональне використання в пасовищний період природних кормових угідь і 
культурних пасовищ, тобто відхід від практики щоденного косіння, 
підвезення, роздавання коровам зеленої маси, що супроводжується 
величезними затратами праці, енергоносіїв, збільшенням собівартості 
продукції. Таке утримання тварин, крім зниження затрат праці, забезпечує 
підвищення надоїв (до речі, за 6-7 міс. весняно-літнього періоду року в 
Україні виробляється 2/3 молока), позитивно впливає на фізіологічний стан 
тварин та якість молока. У досягненні цієї мети немаловажну роль можуть 
відіграти кооперативи, яким доцільно передати в оренду сінокоси й 
пасовища для загального користування. Вони виконували б на таких угіддях 
культуртехнічні роботи, а населення ці послуги оплачуватиме чи частково 
розраховуватиметься виробленою продукцією. 

Цілком очевидна недостатня забезпеченість корів, які утримуються в 
сільських подвір'ях, соковитими кормами. Вони в структурі раціону 
займають лише 13,5 % (в сільськогосподарських підприємствах, головним 
чином, за рахунок силосу їх питома вага складає 45-50 %). Населення віддає 
перевагу кормовим коренеплодам, які становлять біля 70 % усіх соковитих 
кормів. Крім того, худобі згодовують частину вирощених кормових гарбузів. 
Купівля жому обмежена фінансовою скрутою, а також суттєвим 
зменшенням обсягів його виробництва. Силосу ж ніхто з селян на зиму не 
заготовляє. Корми в підсобних господарствах населення переважно власні, а 
куплені складають лише 17,1 %. 

Той факт, що в обстежених ОПГ в 2001 р. населенням на 1 ц молока 
витрачено в середньому 1,11 ц к. од. (у США при середньому удої 7454 кг - 
1,02 ц к. од.) порівняно з 1,68 ц корм, од., витрачених у сільськогосподарсь-
ких підприємствах, свідчить про більш повноцінні раціони та ефективніше 
використання тут кормів, що забезпечує вищу продуктивність корів - від 
2700 кг до 6750 кг молока на корову в рік. Це пов'язано значною мірою з 
кращим індивідуальним доглядом за кожною твариною. З іншого боку, 
корми в селянських господарствах мають порівняно кращу якість, 
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використовуються економно, втрати зведені до мінімуму. При можливості 
здійснюється підготовка кормів до згодовування. Вона полягає в 
подрібненні (в багатьох господарів є корморізки, січкарні, дробарки тощо), 
запарюванні січки, здобренні її концентратами, мелясою, або ж згодовуванні 
разом з подрібненими коренеплодами, баштанними, жомом. Зимою коровам 
дають тепле пійло. 

На ефективність виробництва молока в ОПГ населення, крім впливу 
виробничо-господарських факторів, суттєво впливають умови реалізації 
продукції, тобто ціни, за якими вона продається. Реалізацію молока підсобні 
господарства здійснюють різними каналами, основними з яких є: на 
сільськогосподарському ринку (39,1 %), приватним особам (29,7 %), 
молокопереробним заводам (25,2 %). 

Товарність молока складає в середньому 41,5 %, у тому числі 
реалізованого молокопереробним заводам, включаючи споживкооперацію і 
сільськогосподарські підприємства, 12,7 % від виробленого. З різних причин 
серед обстежених є господарства (9,1 %), які у цьому році зовсім не 
реалізовували молоко. Без їх урахування, товарність молока в решти 
проанкетованих селянських подвір'ях підвищується до 47 %. 

З економічної точки зору вигідною є реалізація молока приватним 
особам вдома. Затрати на реалізацію цієї продукції мінімальні, а 
рентабельність порівняно висока - на рівні 15-40 %. Однак, маса прибутку 
від молока формується не лише під впливом рівня рентабельності, а й 
залежно від рівня товарності. Дослідження показують, що лише 
високотоварні господарства можуть мати прибуток для ведення 
розширеного відтворення, а решта особистих підсобних господарств ледве 
зводить кінці з кінцями і може лише покрити затрати та здійснювати просте 
відтворення. Проблема збуту продукції ускладнюється для господарств, 
віддалених від ринків збуту, - міст та густонаселених пунктів. Самим 
селянам до міста зі своєю продукцією добиратися дуже складно, якщо не 
мають власного транспорту. Ця проблема певною мірою вирішується 
шляхом впровадження нових механізмів взаємовідносин переробників з 
індивідуальними товаровиробниками: в населених пунктах обладнуються 
необхідним устаткуванням молокоприймальні пункти, вдосконалюється 
система взаємних розрахунків. В інтересах селян запроваджується система 
розрахунків не тільки грішми, а й промисловими та продовольчими 
товарами повсякденного попиту. 

В умовах України утримання 1-3 корів у домашньому підсобному 
господарстві з метою товарного виробництва молока є малоперспективним. 
Світовий досвід свідчить, що майбутнє за великими спеціалізованими 
фермами, де виробництво базується на повноцінній годівлі, малозатратних 
технологіях і ефективному використанні генетичного потенціалу худоби. 
Тому одним із завдань у справі підвищення продуктивності корів та 
ефективності виробництва молока в підсобних господарствах населення має 
стати більша концентрація і підвищення рівня спеціалізації виробництва. 
Крім того, ефективніше функціонування ОПГ населення в частині 



 18

виробництва молока можливе за умови кращої організації закупівлі 
продукції оптовими заготовачами безпосередньо в господарствах. 

 
2.3 Розвиток фермерських господарств в Україні 
 

      У 2001 р. кількість фермерських господарств в Україні становила 41,6 
тис. юридичних осіб. Збільшення кількості фермерських господарств 
зумовлене процесом реформування колективних сільськогосподарських 
підприємств (до 1999 року існувала тенденція до зменшення кількості 
фермерських господарств). 
     Майже вдвічі зросла частка землі, яка використовується фермерами, що 
становить 4,7% загальної площі сільськогосподарських угідь країни, проти 
2,7% минулого року. У цілому в користуванні фермерів знаходиться 2585,8 
тис. га сільськогосподарських угідь, з них 2410,5 га ріллі. Позитивним є 
укрупнення фермерських господарств. Пересічно на одне господарство 
припадає відповідно по 62,2 проти 39 га у 1999 р. Водночас середні розміри 
землі коливаються від 8-13 га у Закарпатській та Чернівецькій областях до 
111-120 га — у Рівненській та Луганській. 
     Примітно, що динаміка виробництва у фермерських господарствах  
протягом 1993-2000 рр. була кращою, ніж у сільському господарстві в 
цілому. Розрахунки показують, що валова продукція фермерських 
господарств збільшилася за вказаний період у чотири рази, тоді як; 
аграрне виробництво скоротилося на 33,5%.  
     З 1995 р. кількість фермерських господарств збільшилась на 6,8 тис., у 
них в 2,4 раза зросла кількість корів (16570 проти 39825 гол.), що сприяло 
збільшенню виробництва молока майже в 2 рази але надій на одну корову 
зменшився з 2504 до 2031 кг (на 19%) на рік ( рис. 6, 7.) 

З рис. 7, видно, що виробництво яєць у фермерських господарствах 
також знизилось, що зумовлено надходженням у торгівлю цього продукту з 
птахофабрик, що відновили свою роботу, чому сприяло збільшення 
інвестицій приватного капіталу в цю галузь, а також високий рівень 
виробництва їх у господарствах населення.  
В Україні основними продуктами тваринництва є м′ясо, молоко, яйця та 
супутні продукти їх виробництва: шерсть, шкури, гній. Значний двоякий 
вплив на довкілля мають відходи життєдіяльності тварин. З одного боку це 
незамінне органічне добриво, яке збільшує родючість земель, з другого- 
концентрація поголів′я свиней на великих (100 тис. гол і більше) комплексах 
без належних гноєсховищ призвело у 80-і роки до значного забруднення 
оточуючого середовища. Нині в Інституті механізації тваринницьких ферм 
УААН розроблені та удосконалюються системи утилізації гнойових мас з 
отриманням додаткової електроенергії та добрив. 
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Рисунок 6 - Поголів´я худоби у фермерських господарствах, тис. гол. 
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Рисунок 7 - Виробництво тваринницької продукції фермерськими 
господарствами України за роками.  
 
 Зростання виробництва тваринницької продукції в господарствах 
населення, розвиток фермерських і приватно-орендних господарств та 
необхідність заощаджувати енергетичні ресурси сприяють популярності 
робочої худоби, що зумовлює зростання поголів′я коней. 
 За останні десять років відбулися значні зміни в інфраструктурі 
тваринницького виробництва. Стратегія розвитку сільськогосподарських 
підприємств нині спрямована не тільки на виробництво продукції тваринни-
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цтва, а й на її переробку та реалізацію. У господарствах будуються міні-цехи 
з виробництва ковбас, сирів. Це за останні чотири роки (1998-2001рр) дещо 
стабілізувало виробництво ковбасних виробів на рівні 3,2-3,5 кг, забезпечи-
ло збільшення виробництва м′ясних напівфабрикатів на 40% (0,5 кг) та 
твердих сирів у півтора - два рази (2,2 кг) на одну особу, що в 1,5-5 разів 
менше ніж у 1990 р., але цілком задовольняє потреби населення України. 
 
РОЗДІЛ 3 ГЕНЕТИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ  
 
3.1 Рівень знань про генетичні ресурси тваринництва України 
 
 Інформацію про генетичні ресурси тваринництва постійно збирають 
державні структури на рівні племінних господарств. Аналіз структури, 
економічну характеристику, біологічні особливості порід, гібридологічні 
дослідження, вивчення ознак продуктивності тварин, одержаних при 
схрещуванні різних порід одного виду, молекулярно-генетичних ознак, 
генетичне дистанціювання проводять в науково-дослідних інститутах 
Української академії аграрних наук (УААН) і в сільськогосподарських 
навчальних закладах на 14 зооінженерних та 11 ветеринарних факультетах 
університетів, академій та інститутів. Так, за замовленням Міністерства 
аграрної політики в 1999-2002 р. в Інституті свинарства ім.. 
О.В.Квасницького УААН було проведено порівняльне породовипробування 
свиней основних генотипів, що розводяться в Україні, та їх різних поєднань 
для визначення зоотехнічної, економічної оцінки і напрямку подальшої 
роботи з удосконалення племінної бази з метою збільшення об′єму 
виробництва свинарської продукції. Основними об′єктами досліджень були 
свині великої білої, української степової білої, великої чорної, уельської, 
миргородської, української м′ясної і полтавської м′ясної порід та червоно-
поясної спеціалізованої лінії м′ясних свиней. Здійснювалася оцінка 
біологічних, етіологічних та відтворних особливостей. Породи оцінювались 
за перетравністю та засвоєнням поживних речовин корму, відгодівельними 
та м′ясними ознаками. Були проведені молекулярно генетичні дослідження 
як при чистопородному розведенні, так і при міжпородному схрещуванні та 
гібридизації, а саме:  
1. Створено банк ДНК свиней основних генотипів, що розводяться на 
Україні, за методиками з використанням протеїнази К (1989) та "Сhеlех" 
(1997). 

2. Аналіз філогенетичних зв'язків між породами на основі маркування 
тварин за групами крові та за допомогою RАРD-РСR - аналізу. 

3. ДНК-типування підсвинків за геном гормону росту і визначення зв′язків 
з продуктивністю та імунологічними показниками крові. 

4. ДНК-типування свиней різних порід на стресчутливість та визначення 
генетико-популяційних показників у відношенні RYR1-гена за 
методичною модифікацією ІС УААН (1999). 
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5. Порівняльна характеристика генетико-популяційних параметрів у 
відношенні окремих мікросателітних локусів для всіх генотипів, що 
вивчалися. 

6. Здійснена імуногенетична характеристика свиней різних генотипів за 25 
антигенами 10-ти генетичних систем груп крові. 

 Дослідження показали відсутність мутантного рецесивного Т-алель 
RYR1-гена у популяціях свиней сального і м′ясо-сального напрямку 
продуктив-ності (велика біла, миргородська, українська степова біла та 
велика чорна) та суттєву його концентрацію у свиней полтавської м′ясної, 
української м′ясної порід та червоно-поясної спеціалізованої лінії. Аналіз 
генетичних дистанцій також підтвердив міжпородну спеціалізацію свиней 
різних генотипів. Економічна оцінка порід за показниками доходності та 
рентабельності визначила, як найбільш ефективні, свиней полтавської 
породи та червоно-поясної спеціалізованої лінії. 
 У Дніпропетровській області проводиться робота з удосконалення 
популяції свиней селекції Дніпропетровського сільськогосподарського 
інституту, яких розводять з 1946 р.. Популяцію отримали за схемою 
схрещування велика біла х беркшири, а в 1965 р. прилили кров ландрасів. 
Після чого розведення в цій популяції свиней проводиться в “собі”. З 1983 
року робота проводиться при імуногенетичному контролі за 9-12 локусами 
еритроцитарних антигенів. Популяція має високу продуктивність за 
відгодівельними якостями як при чистопородному розведенні, так і при 
схрещуванні. Вона добре пристосована (матки використовуються до 8 і 
більше опоросів), консолідована, відрізняється від типових стад великої 
білої і сучасних європейських порід генофондом трьох локусів G, K і Н.  

     У 2002р. Науково-технічна рада Міністерства аграрної політики на 
основі даних експертної комісії затвердила асканійську м′ясо-вовнову 
породу овець з п′ятьма внутрішньопородними типами: асканійські 
кросбреди, асканійський тип чорноголових овець, одеський тип, 
буковинський тип, дніпропетровський тип. Асканійській кросбредний тип та 
асканійський тип чорноголових овець виведені шляхом ступінчатої 
синтетичної селекції. Перший тип на базі складного відтворювального 
схрещування асканійських тонкорунних і цигайських вівцематок із 
англійськими та аргентинськими баранами плідниками породи лінкольн. 
Другий тип на базі складного відтворювального схрещування 
відселекціонованих напівкровних суфольк- цигайських і оксфорддаун-
цигайських помісей F2-F5 та розведення «у собі» трьохпородних помісей 
напівкровних за цигайською породою і чвертькровних за суффольком та 
оксфорддауном з подальшим «прилиттям крові» асканійських кросбредів 
і розведенням тварин бажаного типу «в собі».Нині тварини цих типів є 
державним поліпшуючим генофондом, як для створення нових порід і типів, 
так і для формування конкурентоспроможної галузі вівчарства. Асканійські 
кросбредні і асканійські чорноголові вівцематки характеризуються статевою 
скоростиглістю і продуктивним довголіттям. В умовах достатньої годівлі їх 
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середня жива маса становить 77,0-79,9 кг, багатоплідність-142-148% 
(максимальна - 183,3%), молочність за 120 днів лактації з одинаками -151,5-
153,2 кг, двійнями - 255,0-259,9 кт, трійнями - 417,4 кг, виробництво м′яса 
у живій вазі на вівцематку - 70-78 кг, настриг чистої кросбредної вовни -
4,87-5,60 кг. Маса тушок ягнят при відлученні (4,5 міс.) - 15-23 кг, у 9,5 міс. – 
24-28 кг. Економічна ефективність розведення новоствореної асканійської 
м'ясо-вовнової породи становить 150-215 грн на вівцематку за рахунок 
підвищення настригу чистої вовни на 1,0-2,0 кг при збільшенні її виходу на 
10-15%, виробництва м'яса - на 15-20 кг та молока - на 40-60 л, а також 
поліпшення якості м'яса, вовни і овчин. 

 Успішне створення імпортзаміняючих генотипів у барановідтворюваль-
ному ядрі внутрішньопородних типів овець - асканійських кросбредів та 
асканійських чорноголових новоствореної асканійської м'ясо-вовнової 
породи овець з кросбредною вовною забезпечувалося методичними прийомами 
індивідуальної селекції, а саме: 
- мінімальним розміром барановідтворювального ядра внутрішньопородних 
типу малої замкнутої популяції - 35 баранів-плідників і 250 вівцематок, такої 
генеалогічної структури: три-п'ять ліній з 9-12 спорідненими групами; 
- багатоступінчатим відбором новонароджених ягнят у 4-,9-10- і 13-14-
місячному віці та щорічним коригуючим відбором баранів-плідників і 
вівцематок; 
- спеціальним підбором пар із застосуванням інбридингу типу І-ІІ, ІІ-ІІ, ІІ-ІІІ, 
Ш-ІІІ, ІІІ-ІУ; 
- гомогеним підбором для створення генотипів з рекордною 

продуктивністю; 
- гетерогенним підбором: міжгруповим, міжлінійним, міжтиповим; 
- реалізацією генетичного потенціалу продуктивності шляхом забезпечен-
ня поголів′я барановідтворювального ядра достатньою і повноцінною 
годівлею із розрахунку 7,5-8,0 ц к. од. на вівцю в рік з вмістом не менше 
105-110 г перетравного протеїну у кормовій одиниці при співвідношенні в 
раціоні цукру і протеїну 1:1; 
- спрямованим вирощуванням ягнят від народження до 13-14-місячного 

віку; 
- оцінкою відтворювальної та адаптаційної здатності, скоростиглості, 
молоч-ної, м'ясної і вовнової продуктивності, а також якісних 
характеристик вовни та хутрових овчин; 
- оцінкою баранів за власною продуктивністю і якістю потомства; 
- - максимальним використання видатних баранів-плідників для формування 
і оптимізації генеалогічної структури селекційного ядра; 
- своєчасною профілактикою інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб 
овець; 
- високопрофесійним обслуговування поголів′я овець та науково 
обґрунтованим його утриманням. 
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У створенні нової м′ясо-вовнової породи овець з кросбредною вовною 
брали участь: Інститут тваринництва степових районів ім.М.Ф.Іванова 
«Асканія-Нова» УААН, Буковинський інститут агропромислового 
виробництва УААН, Одеський державний сільськогосподарський 
інститут, держплемзаво-ди - державна дослідна експериментальна агрофірма 
«Асканія-Нова», дослідне господарство «Маркеєво» Чаплинського району 
Херсонської області та колективне підприємство «Надія» Саратського 
району та колективне підприємство «Вікторія» Ізмаїльского району Одеської 
області; СВК «Малинівський», СТОВ «Беристянське» Новоселицького 
району Чернівецької області; дослідне господарство «Руно» 
Криничанського району Дніпропетровської області. Породу розводять п′ять 
племінних заводів та 15 племінних репродукторів у різних районах України 
загальною чисельністю 18,4 тис.голів, в т.ч. 9,97 тис. вівцематок. 

Науковці Інституту тваринництва степових районів ім.М.Ф.Іванова 
«Асканія-Нова» УААН працюють також над створенням багатоплідної 
каракульської породи овець чорного та сірого забарвлення з багатоплідністю 
150-170% і 130-140% та виходом смушків І сорту 75-80% і 45-55%. Уже 
сьогодні у дослідному господарстві «Маркеєво», що належить Інституту, 
створено стадо багатоплідних сірих каракульських овець (n=252) з 
плодючістю 146,3%, виходом смушків першого сорту 76,5% і сформовано 
селекційне стадо асканійського породного типу багатоплідних 
каракульських овець чорного забарвлення (п=703) з багатоплідністю 153,4% 
і виходом смушків першого сорту 89,3, у тому числі жакетної групи 77,6%. 
За рівнем продуктивності аналогів цим стадам у світовій практиці не 
відомо. Високу багатоплідність маток забезпечували шляхом добору 
баранів і ярок за селекціонованими ознаками із числа одностатевих і 
різностатевих двоєн, одержаних від висококласних батьківських пар. 

В Україні за останні два десятиліття на основі використання генотипів 
зарубіжної селекції в відтворювальному схрещуванні з адаптованими та 
аборигенними породами відбувається активний породоутворювальний 
процес, особливо в молочному та м′ясному скотарстві. Цей процес 
супроводжується порівняльною біологічною, зоотехнічною та економічною 
оцінкою порід та їх помісей. У племінних господарствах та обласних 
племінних станціях ведуть імуногенетичну оцінку племінного поголів′я. В 
Інституті агроекології і біотехнології УААН з використанням полімеразної 
ланцюгової реакції і наступного рестриктного аналізу виконані дослідження 
частот знаходження СNS3 А і В. Частоти находження В-алеля капа-казеїну у 
чорно-рябих голштинофризів, імпортованих в Україну з Канади і 
Німеччини, а також чорно-рябої худоби вітчизняної селекції становила qB = 
0,105-0,208, ВВ – 0-10%. Винятком була група голштинізованої худоби із 
господарства “Ново-Шепеличі”, розташованого в 10-кілометровій зоні 
Чорнобильської АЕС, в якій спостерігався нетиповий для голштинів 
розподіл алельних частот - qB = 0,344, ВВ – 19%. Тоді як у аборигенних 
порід - у сірій української - qB = 0,5, ВВ – 50%, у бурої карпатської - qB = 
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0,364, ВВ – 14%, у симентальської- qB = 0,27, ВВ – 23%. Практика 
сировиробництва свідчить, що тверді сири можуть бути виготовлені тільки 
із молока, отриманого від корів , які мають ВВ-генотип. Це зумовлено тим, 
що В-алель асоційований з більш високим вмістом білку у молоці, а також 
кращими його коагуляційними властивостями. 

Проведені дослідження генетичних відстаней між породами 
сільськогосподарських тварин, розрахованих на основі алельних частот 
різних біохімічних маркерів. Встановлено, що вони знаходяться в межах 
величин, характерних для давно розділених географічно ізольованих 
популяцій диких видів.  
 В інституті розведення та генетики тварин УААН спільно з кафедрою 
конярства Національного аграрного університету проведені фенотипові та 
імуногенетичні дослідження білків крові порід коней: 
новоалександрівського ваговоза, української верхової, гуцульської, 
російської та орловської рисистих. У російської рисистої за фенотипом (зона 
металотранспортуючих білків) чіткої закономірності в подібності коней 
груп різного класу жвавості не спостерігається. Аналіз генетичної структури 
рисаків різного класу жвавості російської рисистої породи за алелями груп 
крові показав, що тварини мають різні генотипи та частоти алелей. У групі 
коней високого класу жвавості (2,05 і жвавіше) виявлено високу частоту 
алеля сgт (0,333) та алелей bcm і dk по (0,167), а алелі сfgkm, сеfgm, dghm не 
зустрічаються зовсім. У групі класу 2.08—2.10 найвищу частоту мають алелі 
de (0,333) і сgm (0.250). Рисаки невисокого класу найчастіше мають у 
генотипі алель dk (0,250). 

В Інституті птахівництва УААН, в плезаводах і репродукторах 
ведеться постійний облік племінних і продуктивних особливостей птахів 
різних видів. Аналізується також динаміка генетичної структури ліній курей, 
індиків, гусей і качок за полігенними кількісними і моногенними 
маркерними ознаками. Розроблена і використовується в селекції впродовж 
30 років система генетичного моніторингу певних ліній і генофонду 
популяцій кур, яка ґрунтується на аналізі динаміки 4-х категорій 
поліморфних ознак: а) протеїни білка яєць (4 локуса); б) групи крові (6 
локусів); в) морфологічні маркери (8 локусів); г) аномалії ембріонального 
розвитку (20 локусів). 

Реформування аграрних відносин призвело до створення господарств 
різних форм власності, в яких виробництво продукції птахівництва 
відбувається в невеликих обсягах, з використання кормів власного 
виробництва і низькими затратами праці (без значних вкладень на 
будівництво птахівничих об'єктів і їх механізацію). Такі умови характерні 
для фермерських та присадибних господарств, питома вага яких в 
виробництві товарної продукції птахівництва для забезпечення власних 
потреб і реалізації для населення зростає. Використання спеціалізованих 
типів і кросів птиці в цих умовах неефективне, оскільки для них 
необхідні строго контрольовані умови утримання і годівлі. Тому виникла 
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необхідність створення вітчизняної породної групи птиці м'ясо-яєчного 
типу для фермерських і господарств населення з використанням наявного в 
Україні генофонду яєчних і м'ясних курей. Робота проводиться в 
Херсонському державному аграрному університеті. На основі вивчення 
продуктивних властивостей різних породних схрещувань (до 20) було 
встановлено, що для створення високопродуктивного м'ясо-яєчного кросу 
для фермерських господарств доцільно використовувати птицю порід 
орпінгтон палевий та юрловська голосиста (непромислової місцевої 
популяції) як батьківські форми, а кроси “Арбор Айкерз” та “Кобб-500” - як 
материнські. Ці поєднання забезпечують високі відгодівельні і м'ясні 
якості потомства. У них вивчена можливість прогнозування живої маси 
птиці в кінці періоду вирощування (120-140 діб) виходячи з даних, 
отриманих за перші З0 діб її обліку - з використанням розроблених індексів 
інтенсивності формування, рівномірності та напруги росту. Встановлено 
високий кореляційний зв'язок запропонованих індексів з наступними 
відтворними та продуктивними ознаками птиці. Вивчені інтер'єрні 
показники птиці м'ясо-яєчного типу, зокрема за активністю ферментів 
переамінування аспартатрансферази, аланінтрансферази. Встановлено вплив 
вказаних факторів на співвідношення статей (півників і курочок), що можна 
використати в практичній племінній роботі. Були створені мічені за статтю 
(аутосексні) групи птиці з використанням маркерних генів забарвлення 
оперення s- S (золотистість-сріблястість), В-b (смугастість, відсутність 
смугастості) і його швидкості к-К (швидке-повільне). Створюється 
родинне стадо, що дозволяє отримати півників м'ясного типу (Dw/dw) і 
курочок яєчного (dw/-). Розроблені комп'ютерні програми контролю 
селекційних змін в популяціях сільськогосподарської птиці. 

Інформацію про економічну оцінку, біологічні та продуктивні 
особливості, стан, зміни та наявність генетичних ресурсів тваринництва 
України можна отримати з наукових журналів УААН “Вісник аграрної 
науки” та НАНУ “Цитологія та генетика”, науково-виробничих журналів 
“Тваринництво України”, “Ветеринарна медицина України”. 
Інститути УААН: Тваринництва, Біології тварин, Черкаський та 
Чернівецький інститути агропромислового виробництва, Тваринництва 
центральних районів, Тваринництва степових районів ім.. М.Ф. Іванова 
“Асканія-Нова”, Свинарства ім.. О.В.Квасницького, Птахівництва, 
випускають науково-технічні бюлетені, а Інститут розведення і генетики 
тварин - міжвідомчий науковий збірник “Розведення і генетика тварин”. 
Видають наукові вісники сільськогосподарські навчальні заклади: 
Національний аграрний університет, Львівська державна академія 
ветеринарної медицини ім.. С.З.Гжицького, Сумський національний 
аграрний університет, Білоцерківський державний аграрний університет, 
Вінницький державний аграрний університет. Херсонський державний 
аграрний університет. 
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Крім того, для широкого загалу читачів виходять популярні журнали: 
“Дім, сад і город”, інформаційний бюлетень УААН “Аграрна наука – 
виробництву”, “Фермер”, “Огородник”. 

Ознайомитися та придбати тварин різних порід можна на виставках. 
Нині на постійно діючій основі працює 90 аукціонів у всіх регіонах країни. 
Ця робота активно ведеться у Львівській, Київській, Чернівецькій областях. 
Заслуговує на увагу проведення аукціонів на базі Інституту тваринництва 
степових районів ім. М.Ф.Іванова «Асканія-Нова» УААН Херсонської 
області. Традиційними уже стали ярмарки-виставки у селі Чубинському 
Київської області, а також славнозвісний Сорочинський ярмарок у 
Полтавській області. Активно ведеться робота у цьому напрямі у 
Закарпатській, Запорізькій, Харківській та Черкаській областях. 
  

3.2 Генетичне різноманіття порід України 
 
     В Україні для виробництва продовольства та сільськогосподарської 
продукції використовують названі нижче види та породи, порядок 
розміщення яких відповідає значимості їх продукції в забезпеченні 
населення продуктами харчування та сировиною: 
Велика рогата худоба 

Всього 32 породи: а) 17 порід молочного та молочно-м´ясного 
напрямку продуктивності: білоголова українська, бура карпатська, червона 
степова, лебединська, пінцгау, червона польська, симентальська, українська 
червоно-ряба, українська чорно-ряба, українська червона молочна 
(український голштинізований жирномолочний тип, український 
жирномолочний тип), північно-східний молочний тип бурої породи, 
голштинська європейської селекції, голштинська канадської селекції, 
симентальська австрійської селекції, швіцька, англерська, айширська; 
     За тривалістю існування та використання, методами розведення, породи 
великої рогатої худоби молочного та комбінованого типу продуктивності 
України розділяються на:  

1. Аборигенні - білоголова українська, червона польська, пінцгау;.  
2. Адаптовані - бура карпатська, червона степова, лебединська, 

симентальська; 
3. Створені з використанням генотипів зарубіжної селекції: українська 

червоно-ряба, українська чорно-ряба;  
4. Створюються шляхом використання генотипів зарубіжної селекції: 

українська червона молочна та північно-східний молочний тип бурої 
породи;  

5. Імпортні - голштинська європейської селекції, голштинська канадської 
селекції, симентальська австрійської селекції, швіцька, англерська, 
айширська;  

     У 2002 році в 899 племзаводах та племрепродукторах три чверті поголів´я 
складали нові та створювані породи, витісняючи адаптовані та аборигенні  
(рис. 8).  
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 Рисунок 8 - Структура племінного поголів´я у племпідприємствах молочних 
та комбінованих порід 
 
б) В Україні генетичні ресурси м′ясного скотарства складають 7 вітчизняних 
порід і типів вже створених раніше - сірої української, української, 
волинської, поліської; тих, що зараз створюються - симентальської, 
знам'янської, південної (які складають 76% всього поголів'я), а також 8 
спеціалізованих зарубіжних, таких як: абердин-ангус, герефорд, симентал 
(австрійської і америкаської селекції), лімузин, шароле, світла аквітанська і 
п'ємонтезе (24 %, відповідно). 

Остання традиційна щорічна індивідуальна комплексна оцінка (до 
речі, лише за останні 6 років її пройшло 156,7 тис. голів) в 73 репродукторах 
України (а статус племінних в 2001 р. одержало 105 репродукторів понад 22 
тис. голів м'ясної худоби 15 порід і типів) показала наявність 317 бугаїв, 
9337 корів, 2078 нетелей, 6413 телиць усіх віків і бугайців - 3324, що 
свідчить про значне зменшення племінного поголів'я порівняно з 1997 
роком. 

Загальне лише оцінене поголів'я зменшилось на 1,3 тис. гол. (всього 
на 12,7 тис. гол.), бугаїв - на 124 гол., корів -- на 1,7 тис. голів. Тварин 
вищих генерацій стало на 11 % більше. Тих, що відповідають стандарту, 
на 9 % більше. Підвищилась також молочність корів на 6 кг. Отже, при 
зменшенні поголів'я (а в тому році воно стабілізувалось) покращилась його 
якість. Аналіз розподілу племінної м'ясної худоби за регіонами України  
показав наявність максимальної її кількості саме в Волинській (28%), 
Житомирській (14%), Рівненській (9%), Кіровоградській і Чернігівській 
(по 7%) областях. Найбільша питома вага тварин вищих класів 
зареєстрована в Автономній республіці Крим, Київській і Хмельницькій 
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областях. 
Найбільшу різноманітність м'ясних порід мають Київська (6) та 

Львівська, Сумська, Вінницька і Дніпропетровська (по 4 породи) області. Тут 
ми можемо також спостерігати явно непропорційне хронологічне коливання 
в чисельності племінних корів за окремими породами. За останні 4 роки 
значно зменшилось поголів'я, особливо української м'ясної, сірої української, 
світлої аквітанської і герефордської, в протилежність збільшилось 
волинської, південного і знам'янського типів, а також шароле і, особливо, 
абердин-ангуської. 
      У виробництві продукції (молоко, м′ясо, шкури, ендокринні залози) 
використовуються у незначній мірі 17 порід. Ці породи зберігаються завдяки 
систематичному на державному рівні управлінню за програмами, 
розробленими науково-дослідними та навчальними інститутами. Місцевих 
програм, які сприяють збереженню цих порід, немає. 
     Нині відбуваються значне зменшення чисельності всіх порід великої 
рогатої худоби. Ця тенденція зумовлена збитковістю молочного скотарства 
за рахунок низьких закупівельних цін на молоко (вигідних приватним 
переробникам молочної продукції), низької продуктивності та значної (за 
рахунок високих цін на енергоресурси) собівартості його виробництва. У 
критичному стані перебувають породи: сіра українська (626 голів, 3 бугаї), 
білоголова українська (542 гол., 4 бугаї), червона польська порода (1221 
гол.), пінцгау (318 гол.), знаменський тип м′ясної худоби (467 гол., 4 бугаї), 
айширська (1392 гол., 5 бугаїв), англерська (950 гол., 5 бугаїв), симентал 
австрійської селекції (935 гол., 2 бугаї), герефордська (195 гол., 1 бугай), 
лімузинська (209 гол., 3 бугаї), світлий аквітан (105 гол., 3 бугаї), шаролє 
(262 гол., 3 бугаї), п′ємонтезе (28 гол, 1 бугай). 

Свині  
В Україні розводять 10 порід за такими напрямками продуктивності. 

а) 5 порід та 1 спеціалізована лінія м´ясного напрямку - дюрок, уельс, 
українська м´ясна (внутрішньопородні заводські типи: центральний 
полтавський, харківський та асканійський), ландрас, полтавська м´ясна, 
червонопоясна спеціалізована лінія (ЧПСЛ). 
б) 5 порід м´ясо-сального (комбінованого) типу – велика біла (три 
продуктивних типи: м´ясний, м´ясо-сальний, та сальний), велика чорна, 
українська степова біла, українська степова ряба, миргородська 
      Основна продукція свинарської галузі - м´ясо, сало, шкури, ендокринні 
залози. Аналіз чисельності поголів´я свиней за породами дозволяє виділити 
такі тенденції розвитку популяцій: стабільні (велика біла, дюрок, українська 
м´ясна, ландрас, полтавська м´ясна; зменшуються (українська степова біла, 
уельська, велика чорна, українська степова ряба, миргородська); 
збільшуються (червонопоясна спеціалізована лінія м´ясних свиней). 
     Племінне поголів’я свиней зосереджене в 86 племзаводах та 441 
племрепродукторах. Питома вага порід свиней за чисельністю в Україні 
складає, велика біла -- 447127 гол. (86,81%), українська степова біла -• 
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15238 (2,95), миргородська - 7837 (1,52), українська степова ряба 390 (0,08), 
ландрас - 5807 (1,13), дюрок - 1185 (0,23), уельська - 779 (0,15), українська 
м'ясна - 16210 (3,15), полтавська м'ясна - 8319 (1,62), велика чорна - 7171 
(1,39), ЧПСЛ - 5005 (0,97). У критичному стані знаходиться українська 
степова ряба порода, якої залишилось 50 голів свиноматок і 10 кнурів у 
дослідному господарстві УААН “Маркеєво” Херсонської області, та 
уельська – 875 голів та 10 кнурів. 
Вівці  
Всього розводять 13 порід та 15 внутрішньопородних типів. 
а) м′ясо-вовновий та вовново-м′ясний напрямок продуктивності: 
цигайська порода (внутрішньопородні типи: приазовський м′ясо-вовновий; 
кримський вовново-м′ясний); асканійська м′ясо-вовнова (внутрішньопородні 
типи: асканійскі кросбреди та чорноголові вівці; одеський; буковинський; 
дніпропетровський); асканійська тонкорунна порода (таврійський 
внутрішньопородний тип); прекос (внутрішньопородні типи: харківський та 
закарпатський); українська гірськокарпатська порода (внутрішньопородні 
типи: передкарпатський; закарпатський); новозеландський коридель; 
латвійська темноголова; полварс; північно-кавказька; романівська; 
кавказький меринос; харківський тип м′ясо-вовнових овець. 
б) смушковий напрямок продуктивності:  
каракульська порода (внутрішньопородний тип асканійський 
багатоплідний); сокільська порода. 
     За типом вовнової продуктивності породи класифікують на: 
І - тонкорунні (асканійська тонкорунна, прекос); 
ІІ - напівтонкорунні (цигайська, асканійська мясововнова); 
ІІІ - грубововнові (каракульська, сокільська, українська гірськокарпатська 
порода).  
     За останнє десятиріччя, внаслідок фінансово-економічної кризи, 
зумовленої диспаритетом цін на продукцію вівчарства та ресурси, які 
необхідні для її виробництва, поголів′я овець в Україні скоротилося в 8,6 
раза (997,9 тис. овець в 2002 р. проти 8544,9 тис. у 1990 р.). За 1992-2002 рр. 
скорочення поголів′я за породами складало, раза: асканійська тонкорунна - 
18,4, прекос - 13,9, цигайська – 4,1, каракульська –6,4, сокільська- 31,6, 
українська гірсько карпатська –4,1, інші породи 3,8. Винятком є асканійська 
м´ясо-вовнова порода чисельність, якої зросла на 20% (з 90 тис.гол. у 
1992р.до 108 тис. гол. 2002 р.). 
     Змінилося відсоткове співвідношення порід (рис. 9). Завдяки стабілізації 
поголів´я цигайської породи та зростанню за останні п´ять років кількості 
тварин асканійської м´ясововнової породи, напівтонкорунні вівці стали у 
2002 році лідерувати за чисельністю. 
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Рисунок 9 - Відносна чисельність овець різних типів вовнової 
продуктивності. 
 

Аналіз чисельності поголів´я на 01.01.2002 року в 175 племзаводах та 
племрепродукторах показав, що частка тонкорунних та напівтонкорунних 
овець майже однакова і складає відповідно – 52,7%, 30,9% проти 6,4% 
грубововнових (рис.10). 

У галузі вівчарства України шість порід та один тип займають 
незначне місце у виробництві продукції (дієтична ягнятина, молоко, 
делікатесні сири та бринза, вовна, овчини, смушки, шкури), необхідної для 
задоволення потреб населення. Їх питома вага становить 0,6% від загальної 
кількості овець і вони розміщені у шести племрепродукторах та одному 
племзаводі. У критичному стані знаходяться породи каракульська (556 гол.), 
кавказький меринос (248 гол.), полворс (92 гол.), північно-кавказька (911 
гол.). 
Кролі 
 Всього 10 порід. Серед них: 
а) м′ясо-шкуркового напрямку продуктивності - сірий велетень, білий 
велетень, радянська шиншила, сріблястий, метелик; 
б) м′ясний напрямок продуктивності – новозеландська та каліфорнійська; 
в) шкурковий напрямок продуктивності – рекс; 
г) пуховий напрямок продуктивності – ангорська пухова та біла пухова. 
     У племрепродукторі закритого підприємства “Маг” Київської області 
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Рисунок 10 - Відносна чисельність племінних овець різних порід. 
 
розводять кролів чотирьох порід : білий велетень – 123 гол.( з них 18 
самців); сірий велетень – 151 гол. (17 самців); каліфорнійська – 96 гол. ( 13 
самців); срібляста – 133 гол. (17 самців), радянська шиншила – 149 (15 
самців). Загальна чисельність кролів порід сірий велетень, радянська 
шиншила та срібляста становить відповідно 5993  (117 самців), 5328 (67 
самців) та 293 гол ( 32самця). 
     Фінансово-економічна та організаційна криза сприяли зниженню в 4-5 раз 
поголів′я кролів. Незначну частку виробництва продукції займають чотири 
породи, які на межі зникнення. Це дві адаптовані та дві екзотичні породи.  
Коні 
Всього 17 порід. За рівнем заводської роботи, господарським призначенням, 
ареалом розповсюдження їх розділяють на три групи: 
1.Вітчизняні породи –українська верхова, новоолександрівська ваговозна. 
2.Світові породи – чистокровна верхова, вестфальська тракененська, 
ганноверська, арабська, американська рисиста, поні. 
3. Локальні породи – російська рисиста, орловська рисиста, будьонівська, 
донська, російська ваговозна, латвійська запряжна, торійська, гуцульська 
(внутрішньопородні типи: верхово-в´ючний, верхово-запряжний, та 
запряжний). 
     У 2002 р. в 15 кінних заводах, 85 племрепродукторах (ПР) та 4 
іподромах  було – 6081 коней, серед них породи: 
     Українська верхова – 22,91%, розводять у 13 областях (5 кінних заводів та 
20 ПР) - 1393 гол. (84 жеребці)  
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     Новоолександрівська ваговозна – 15,90%, районована у Автономній 
республіці Крим і 11 областях (1 кінний завод, 14 ПР) – 967 гол. (61 
жеребець). 
     Чистокровна верхова – 12,15% розташована в Автономній республіці 
Крим і 5 областях (3 кінні заводи 7 ПР) – 739 (33 жеребці). 
     Ганноверська – 0,2%, розводять у Київській обл.. (відкрите акціонерне 
товариство “Бережанське”) – 12 гол. Один жеребець. 
     Тракененська – 2,58%, розводять у Київській та Полтавській областях (3 
ПР) – 157 гол. (9 жеребців). 
     Шетлендські поні – 0,74%, розводять у ТОВ “УКК “Родео” (26 голів з них 
три жеребця) та Національному аграрному університеті ( 20 гол з них 2 
жеребці) Київської області. 
     Гуцульська – 1,62%, розміщена в Закарпатській та Івано-Франківській 
областях в 5 ПР- 99 голів (11 жеребців). 
     Орловська рисиста – 13,73%, районована в 11 областях, розводять у трьох 
кінних заводах та 10 ПР – 835 голів (33 жеребці). 
     Торійська – 3,86%, розводять 1 Волинській, тернопільській та 
Хмельницькій областях у 5 ПР – 235 голів ( 13 жеребців). 
     Російська рисиста – 23,61%, розводять у 9 областях (4 кінних заводи та 15 
ПР) –1436 гол. (63 жеребці) 
     Російська ваговозна – 1,58%, вирощують у СТОВ “Зоря” Волинської обл. 
– 96 гол (1 жеребець). 
     Донська – 0,44% порода розводять у СТОВ “АФ “Нива”, нараховує 27 
голів, з них 2 жеребці. 
     Латвійська запряжна – 0,97%, розводять у ЗАТ АПО “Нива” Київської та 
СТОВ “Галичина” Тернопільської областей – 59 голів, з них 3 жеребця. 
     Вестфальська – приватний кінний завод. м. Жашків, Черкаська обл.. 
вирощують 35 кобил(3 жеребці).  
      Арабська – Ягільницькій кінний, Тернопільської обл., має 9 кобил (1 
жеребець). 
     Американська рисиста (стандартбредна)- Дібровський, Запорізький , 
Лимарівськів кінні заводи мають по одному жеребцю.  
Структура племінного поголів´я коней в Україні представлена на рисунку 
11.  
За станом на 1.01.2001 року поголів'я коней в усіх категоріях господарств 
становило 701,2 тис. голів, в т.ч. в господарствах населення 454,4 тис.. Значна 
колись чисельність поголів'я коней в Україні за останні 10 років зменшилась 
на 5,3%. За цей період кількість коней у сільськогосподарських 
підприємствах зменшилась у 2 рази, а в господарствах населення зріс майже 
у 14,5 раза. За станом на 1 січня 2001 р. чисельність коней у приватному 
секторі становла 64,4% від загального поголів'я у державі. У державних 
сільськогосподарських підприємствах лише за останній рік поголів'я коней 
скоротилось майже на 11 тис. голів - з 26,9 у 2000 р. до 16,0 тис., а у 2001 р. -
- на 40,5%, тоді, як в селянських (фермерських) зросло у 2,4 рази. 
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 Рисунок 11 – Питома вага племінного поголів´я основних порід коней в 
Україні  
 

Ресурси конярства є в усіх природно-кліматичних зонах України. 
Найбільша їх кількість зосереджена в 7 областях Полісся - 328,4 тис. голів 
(46,8%) в зоні Лісостепу - 263,5 (37,5%), а Степу -109,3 тис. голів (15,6%). У 
приватному секторі Полісся зосереджено 50% коней, 34,4% в Лісостепу і 
лише 15,6% в Степовій зоні. 

Розміщення суб'єктів племінної справи та племінних ресурсів у 
конярстві, має наступну тенденцію: в зоні Степу розміщено 
племзаводів 47,9%, Лісостепу - 48,1%, Полісся - 4%, а племрепродукторів 
відповідно - 45%, 47% та 8%. Аналогічно зосереджено та утримується у 
зонах і маточне поголів'я в племзаводах і племрепродукторах: в зоні Степу - 
41,9%, Лісостепу - 43,6% і Полісся - 14,5%. 

На межі зникнення вітчизняна гуцульська порода коней, яку розводять 
переважно в Західній Україні в зоні Карпат. 
 Основна функціональна роль галузі конярства пов′язана з виконанням 
тяглової роботи та спортом. Частка конярства у забезпеченні населення 
України м′ясом складає 0,05%,молоком – 0,01%. 
Кози 

В Україні сільськогосподарських підприємств, які розводять кіз, 
немає. Їх розводять у господарствах населення. Це тварини аборигенної 
малопродуктивної породи. У Полтавській області збереглися де-не-де кози 
зааненської породи, завезені у 80-х роках із Чехословакії. Селекційно-
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племінна робота з цим видом тварин в Україні цілеспрямовано не ведеться. 
Основна продукція козівництва – молоко, побічна - м′ясо та шкури. 
Кури  
 У сільськогосподарських підприємствах на 1 січня 2002 р. було 130 
млн. гол. курей. Для виробництва продовольства використовуються:  
а) кури яєчного напрямку продуктивності - леггорн білий, род-айланд 
червоний і білий, каліфорнійська сіра, на основі яких були створені 
вітчизняні кроси: “Борки 117”, “Борки-Колор”, “Борки-2М”. Крім них, 
широкого розповсюдження набули кроси закордонної селекції “Бєларусь – 
9”, “Бованс-Золота лінія”, “ДомінантД-102”, “Іса-Браун”, “Ломан-Браун”, 
“Прогрес”, “Тетра-СЛ”, “Хайсекс коричневий”, “Шавер - 579”, “Родоніт”, 
Хай-Лайн білий (W-98) та коричневий. Яєчні кроси курей розміщені у 
чотирьох племінних заводах (ПЗ), у двох пташиних племінних 
репродукторах – І (ППР-І) та 30 пташиних племінних репродукторах – ІІ 
(ППР-ІІ) у кількості - 952181гол. 
б) кури м′ясо-яєчного напрямку продуктивності: полтавські глинясті, 
юрловські голосисті, плімутрок білий, сусекс світлий, австралорп, 
голошийки, кучинська ювілейна, а також кроси “Род-Айленд”, “Тетра-Х” 
розводять у одному племінному заводі та десяти ППР-1 у кількості - 93818 
гол 
в) кури м′ясного напрямку продуктивності: корніш, плімутрок, на базі яких 
створені кроси: “Арбор-Айкрес ”, “Конкурент - 2”, “Смена”, “Кобб-500”, 
“Ломан-Браун, кількість яких в дев′яти ПРР-ІІ складає 590464 гол. 
 Основними видами продукції курей є яйця та дієтичне м′ясо. Побічна 
продукція пір′я та курячий послід, що як добриво для присадибних ділянок 
користується великим попитом і продаж якого для господарств населення 
організовано. 
 На межі зникнення перебувають наступні вітчизняні породи: 
українські ушанки (84 самок і 29 самців), українські голошийки (81 самка і 
50 самців), українські чубаті  (15 самок і 5 самців), юрловські голосисті (387 
самок і 45 самців), а також імпортні породи: італійські куропатчасті (306 
самок і 40 самців), каліфорнійська сіра (109 самок і 19 самців), сусекс 
світлий (284 самок і 29 самців), австралорп чорний (287 самок і 45 самців).   
Індики  

Поголів′я молодняку та дорослих особин індиків нині складає 30 тис. 
гол. В Україні розводять два кроси, створені на основі білої широкогрудої 
породи індиків. Перший “Харківський - 56” - у племзаводі , другий важкий 
крос білої широкогрудої “БЮТ - 8” у ППР- 1 в Харківській обл. Поголів´я 
дорослої птиці першого та другого кросів на початок 2002 р. відповідно 
складало 1577 та 1500 голів. 
Гуси  

Загальна чисельність дорослих гусей в країні 9 млн. голів. У 2002 р. в 
племінних господарствах розводили 10 порід гусей та один крос: 
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     Велика сіра – розводять в 1 племзаводі та 6 племрепродукторах з 
поголів´ям –5281126 голів з середньою несучістю на одну гуску в рік -36 
яєць., які розташовані в Донецькій, Полтавській, Харківській та 
Чернівецькій областях. 
     Горьківська – з породою працюють 13 племрепродукторів, що мають 
поголів´я – 957012 гол. з середньою несучістю на одну гуску в рік -36 яєць., 
які розташовані в Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Чернівець-
кій, Запорізькій, Вінницькій, Луганській, Одеській, Хмельницькій областях. 
Італійська біла – розводять в 11 племрепродукторах з поголів´ям – 42879 
гол.,середньою несучістю на одну гуску в рік -34 яєця. Розміщені в -
Донецькій, Дніпропетровській, Київській, Миколаївській, Рівненській, 
Одеській, Полтавській областях. 
     Кубанська сіра - розводять в 1 племрепродукторі з поголів´ям – 6130 гол., 
що має середню несучість на одну гуску в рік 38 яєць (Миколаївська обл.). 
     Кубанська – з породою працює 1 племрепродуктор з поголів´ям – 5500 
гол., середня несучість якого на одну гуску в рік -33 яєць ( Полтавська обл.). 
     Роменська - розводить 1 племрепродукторі з поголів´ям – 2170 гол., тут 
середня несучість на одну гуску в рік становить 40 яєць (Сумська обл.). 
     Тулузська – працює 1 племзавод з поголів´ям – 1757 гол.; середня 
несучість на одну гуску в рік -35 яєць (Дніпропетровська обл.). 
     Велика біла - розводить 1 племзавод з поголів´ям – 140 гол., середня 
несучість якого на одну гуску в рік –37,1 яйця (Харківська обл.). 
     Крос “Маммут” розводять 2 племрепродуктори з поголів´ям – 10000 гол.; 
середня несучість на одну гуску в рік 35 яєць (Дніпропетровська обл.).  
 Велика біла та рейнська біла на межі зникнення. 

Основним видом продукції гусей є м′ясо та печінка, які користуються 
досить значним попитом у населення. 
Качки  

Загальна чисельність поголів′я качок у 2002 р. складала 7 млн. голів. 
До аборигенних порід країни відносяться:  

Українська біла – розводять в 2 племрепродукторах з поголів´ям – 
5900 гол., середня несучість на одну качку в рік - 74 яєць. Розташовані у 
Полтавській та Рівненській областях. 

Українська глиняста - розводять в 1 племрепродукторі з поголів´ям – 
5160 гол.; середня несучість на одну качку в рік - 75 яєць (Миколаївська 
область).  

Українська чорна білогруда – розводять в 1 племрепродукторі з 
поголів´ям – 5700 гол.; середня несучість на одну качку в рік - 68 яєць 
(Миколаївська область). 

Пекінська порода - імпортна, найбільш поширена в Україні. Її 
розводять в 2 племрепродукторах з поголів´ям 14500 гол. з середньою 
несучістю на одну качку в рік –74,7 яйця., (Полтавська та Рівненська 
області). На основі породи виведено чотири кроси: 

Крос “Компакт-94”- розводять у 1 племрепродукторі в Донецькій 
області; крос “Темп” - у 2 племрепродукторах з поголів´ям – 26100 гол. з 
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середньою несучістю на одну качку в рік –98,3 яйця (Миколаївська, 
Херсонська області); крос “Медео” - 1 племрепродуктор з поголів´ям – 3600 
гол. з середньою несучістю на одну качку в рік -76 яєць (Сумська область). 
Найбільш поширений крос в господарствах України - “Благоварський”, який 
розводять у 14 племрепродукторах з поголів´ям – 1094828 гол.; тут середня 
несучість на одну качку в рік - 65 яєць. Вони розташовані в Донецькій, 
Дніпропетровській, Черкаській, Харківській, Миколаївській, Запорізькій, 
Вінницькій, Сумській, Одеській, Київській областях.  

Розводять також мускусних качок з білим, коричневим і чорним 
оперенням. 
Перепели  

Поголів′я перепелів на Україні складає 50 тисяч голів. Поширені 
породи: японські сірі, фараон, смокінгові, англійські білі. Є два племінні 
репродуктори і один розводить м’ясний крос “Фараон”, другий - японську 
сіру породу (яєчна) з поголів´ям відповідно – 50 та 6948 гол. з середньою 
несучістю на одну перепілку в рік –12 та 203 яєць.; розташовані 
репродуктори в Київській та Одеській областях.  
 Цесарки 
 На 1 січня 2002 р. в Україні в сільськогосподарських підприємствах 
нараховувалось 5 тис. гол. цесарок сіро-крапчатої та загорської білогрудої 
порід. 
Фазани  

Загальна чисельність двох порід фазанів - полювального та 
кавказського –складає 20 тис голів. 
Страуси 
 В останні десятиліття в Україні почали розводити африканських, 
австралійських, та південно-американських страусів. Нині поголів′я цієї 
птиці складає 600-700 голів. Розводять страусів у Київській області в 
Баришівському районі та в агрофірмі “Агро-Союз” Дніпропетровської 
області. Продукція (м′ясо, шкури, яйце, пух та пір′я) в основному 
експортується в Західну Європу і для ринку продовольства України 
суттєвого значення немає. 
 В Україні ще не вироблена чітка система управління генетичними 
ресурсами сільськогосподарської птиці. Збереження їх здійснюється в 
умовах in situ власниками колекцій птахів за власною ініціативою. Процес 
зберігання генофонду локальних порід і популяцій птиці відбувається 
стихійно і базується на ентузіазмі деяких вчених і птахівників –аматорів. 
 
РОЗДІЛ 4 ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ 
ТВАРИННИЦТВА 
 

Пріоритетні напрями збереження і використання вітчизняних 
генетичних ресурсів – це державна підтримка і наукове забезпечення 
тваринницької галузі. Згідно з вимогами Закону України "Про племінну 
справу у тваринництві", був розроблений Порядок, який визначає і регулює 
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правила використання коштів державного бюджету на фінансування 
державної програми селекції у тваринництві та птахівництві на 
підприємствах агропромислового комплексу і селекції у тваринництві та 
птахівництві в науково-дослідннх господарствах (КПКВ 2601190 "Селекція в 
тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового 
комплексу", КПКВ 2805080 "Селекція у тваринництві та птахівництві в 
науково-дослідних господарствах"). Цей Порядок поширюється на 
юридичних осіб (резидентів України) – суб′єктів племінної справи у 
тваринництві незалежно від форм власності. Головним розпорядником 
коштів державного бюджету, що виділені на виконання цих Програм, є 
Міністерство аграрної політики, яке здійснює розподіл таких коштів за 
напрямками діяльності та видами робіт племінної справи в усіх галузях 
тваринництва За рахунок коштів державного бюджету на виконання Програми 
витрати суб'єктів племінної справи у тваринництві компенсуються 
незалежно від форм власності: 
- власників племінних (генетичних) ресурсів; 
- підприємств (об'єднань) з племінної справи, племінних і дослідних 
господарств, - селекційних, селекційно-технологічних та селекційно-
гібридних центрів, іподромів, станцій оцінки племінних тварин; 
- підприємств, установ, організацій, що надають відповідні сервісні послуги з 
племінної справи у тваринництві та беруть участь у створенні і 
використанні племінних (генетичиих) ресурсів;  
- власників неплемінних тварин- споживачів племінних (генетичних) ресурсів 
та замовників послуг з племінної справи у тваринництві. 
 

4.1 Розвиток генетичних ресурсів молочного скотарства 
 
     Створення нових порід у молочному скотарстві України зумовлено 
необхідність якісного перетворення генофонду вітчизняних порід - червоної 
степової, симентальської, чорно-рябої, лебединської, білоголової української 
та інших - у напрямку підвищення їх молочності до 6 тис. кг молока на рік і 
ліпшої пристосованості корів до машинного доїння.  
 При створенні українських чорно-рябої, червоно-рябої порід і 
українського голштинізованого типа червоної молочної порід, в якості 
покращуючої породи широко використовувалася голштинська порода. 
Тому було створено 16 племінних заводів і 21 племінний репродуктор цієї 
породи канадської та європейської селекції. 

 Сучасний тип чорно-рябої худоби України сформувався і за 
чисельністю, і за структурою на протязі 40 років. За цей період поголів'я 
породи збільшилось більше ніж у вісім разів. Інтенсивний ріст чисельності 
чорно-рябої худоби став можливим в результаті трьох основних шляхів її 
становлення: 1)розширеного відтворення існуючого поголів'я чистопородної 
чорно-рябої худоби в західних областях України й завозу його в центральні і 
східні області; 2) поглинальне схрещування маток (білоголової української 
породи, яку розводять в зоні Полісся, а також симентальської, 
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розповсюдженої переважно в зоні Лісостепу, з бугаями чорно-рябої породи, 
головним чином голландського типу; 3) завозу чорно-рябої худоби по 
імпорту (в основному з Голландії і Данії), а також з Прибалтики, 
Московської і Калінінградської областей. Таке формування породи призвело 
до неоднорідності за типом, молочній і м'ясній продуктивності і іншим 
ознакам, в основі якої знаходиться різна материнська спадковість. 
Використання в схрещуваннях голландських бугаїв з коровами білоголової 
української породи привело до створення типу чорно-рябої худоби, 
більшого за живою масою в порівнянні з вихідною породою (на 8-10%), 
дозволило підвищити жирномолочність на 0,1-0,2%, трохи покращити 
форму вим'я і властивості молоковіддачі. Поряд з цим, чорно-ряба худоба, 
яка розводилася в зоні Полісся, зберегла  добру плодючість, властиву 
білоголовій українській породі. 

У результаті поглинального схрещування симентальської худоби з 
бугаями голландського походження в зоні Лісостепу сформувався масив 
чорно-рябої худоби з більш високою живою масою, міцним кістяком і добре 
розвиненими м'ясними формами. Разом з тим, тваринам, отриманим на 
основі сименталів, притаманні деяка грубуватість тілобудови, нерівномірно 
розвинуте вим'я, що сприяло захворюванню маститами. Продуктивність 
чорно-рябої худоби цього типу в кращих стадах, як правило, не 
перевищувала 4000-4500 кг молока з вмістом жиру в ньому 3,7-3,9%. 

Третя група чорно-рябої худоби, сформована методом чистопородного 
розведення з використанням різних екологічних відрідь (остфризького, 
голландського, датського), в найбільшому ступені схожа з молочно-м'ясним 
типом голландської худоби. Це обумовлено тим, що з часу широкого 
використання штучного осіменіння (з початку 60-х років), племпідприємства 
комплектувались голландськими бугаями і їх нащадками, завезених з 
Прибалтики. Тваринам цієї групи притаманні переваги і недоліки, 
характерні для голландської породи: молочна продуктивність на рівні 4500-
5000 кг, підвищена жирномолочність (3,8 - 4,0%), добрі відгодівельні і м'ясні 
якості, а також недостатньо міцна конституція в значної частини поголів'я, 
нерівномірно розвинуте і міцно прикріплене вим'я, слабі зв'язки ніг, м'якість 
копитного рогу. Особливо помітно вказані недоліки проявляються в умовах 
молочних комплексів при утриманні корів на площадках з твердим 
покриттям. 

Широке будівництво високомеханізованих ферм і молочних 
комплексів, здійснюване в 70-х роках в господарствах України, визвало 
необхідність прискореного створення високопродуктивної чорно-рябої 
худоби з надоєм корів 6-8 тис. кг молока за лактацію, придатних до 
використання в умовах сучасного машинного виробництва. Досягнути таких 
показників продуктивності методами внутрішньопородної селекції було 
практично неможливо. Більш радикальним методом вважали міжпородне 
схрещування, яке дозволяє використовувати комбінативну мінливість і 
шляхом цілеспрямованого відбору тварин з сприятливим поєднанням 
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селекційних ознак сформувати в порівняно короткий строк бажаний тип 
молочної худоби. 

Така задача була поставлена в 1978 р. В якості покращуючої виділена 
голштинська порода. Вона вигідно відрізняється від чорно-рябої худоби 
України високими надоями, величиною, молочним типом тілобудови, 
''машинним'' вим'ям, міцним кістяком. Концепція передбачала створення 
проміжного між вихідними типами молочної худоби, синтезуючого високий 
надій (6-8 тис. кг за лактацію), технологічність голштинського, 
жирномолочність і задовільні м'ясні якості голландизованої чорно-рябої 
худоби. Для отримання тварин проміжного між вихідними породами типу 
була прийнята схема проміжного схрещування. Вона передбачала отримання 
в кінцевому підсумку тварин 2 умовних генотипів: з часткою крові 3/4 
голштинської 1/4 чорно-рябої і 5/8 голштинської, 3/8 чорно-рябої порід, які у 
подальшому розводилися ''в собі'', незалежно від кровності. У результаті, в 
тварин нового типу питома вага спадковості голштинів складає 62,5-75%. 

На першому етапі створення породи використовували тварин з п'яти 
великих генеалогічних ліній голштинської породи: Рефлекшн Соверінг 
198998, Віс Бек Айдіал 1013415, Інка Супрім Рефлейшин 121004, Мотвік 
Чифтейн 95679, Сілінг Трайджун Рокит 252803. Вибір цих генеалогічних 
груп був зумовлений також їх найбільшою чисельністю серед бугаїв і корів 
на племпідприємствах і репродукторах голштинської худоби України. 

Велику увагу приділялось закладці і виведенні нових ліній в структурі 
створюваної породи. Плідників генотипу 5/8-кровних за голштинською 
породою та 3/8 за чорно-рябою, отримували в базових племінних 
господарствах від заказаних спаровувань відібраних за якістю нащадків 
бугаїв, 1/2-кровних і 3/4-кровних за голштинською породою, відповідно з 
коровами, 3/4-кровних і 1/2-кровних за покращувальною.  
     При створенні і удосконаленні породи проводився постійний 
імуногенетичний контроль вірогідності походження племінних тварин на 
племпідприємствах та в племінних господарствах. На основі накопленої 
інформації вивчено розповсюдження в потомстві маркируючих алелей 
бугаїв-плідників. Так, в стаді племзаводу ”Плосковський” маркери 
розділені на три групи: 1- характерні для голландської худоби (BGKYA’O’-
0,180; YD’E’O’-0,052; BYA’G’P’Q’C”- 0,060); загальні для голландської та 
голштинської худоби (b,GYEQ, I2 ); 3- характерні для голштинської худоби 
(BOY, BOYD’, GYD’ OA’J’K’O’, YA’Y’). Установлено, що в стаді 
основним маркером кращого спадкового матеріалу є алель OA’J’K’O’, яка в 
родоводах бугаїв-плідників передається з одного покоління в інше. У корів 
носіїв цієї алелі продуктивність за першою лактацією становить шість і 
більше тис. кг молока на рік. 

 При виведенні української червоно-рябої породи використовувалося 
відтворне схрещування сименталів з червоно-рябими голштинами. В 
окремих зонах і стадах в схрещуванні використовувались айшири і 
монбельярди, а також червоно-рябі голштинізовані бугаї німецької селекції. 
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Генетичний потенціал за молочною продуктивністю знаходиться на рівні 
6500-7500 кг молока за лактацію.  

У складі породи апробовані центральний і південно-східний 
внутрішньопородні (зональні) типи. Перший виведений шляхом відтворного 
схрещування сименталів з червоно-рябими голштинами за методикою, 
розробленій в Іінституті розведення і генетики тварин УААН. Молочна 
продуктивність представлених до апробації 7825 первісток цього типу 
склала 4692 кг молока жирністю 3,86%, 5003 корови за другу лактацію мали 
надій 5214 кг молока з вмістом жиру 3,89%, 2956 повновікових корів мали 
продуктивність відповідно 5684 кг і 3,90%. 

Південно-східний внутрішньопородний тип виведений шляхом 
складного відтворного схрещування сименталів з червоно-рябими 
голштинами, айширами, монбельярдами за методикою Інституту 
тваринництва УААН. У складі цього типу апробовано 5276 корів, надій яких 
за першу лактацію складає 4077 кг молока, повновікової - 5218 кг. Жирність 
молока - 4,0-4,2%. 

Як структурні формування, в склад центрального зонального типу 
української червоно-рябої молочної породи входять київський, прилуцький і 
черкаський заводські типи, південно-східний - вінницький і харківський. 
Найбільш високопродуктивні корови в черкаському заводському типі. 
Середній надій первісток складає 5016 кг молока жирністю 3,87%, за другу 
лактацію від кожної корови отримали відповідно 5698 кг і 3,8%, повновікові 
- 6060 кг молока з вмістом жиру 3,89%. 

В породі розводять тварин дванадцяти ліній. З них лінії Імпрувера 
333471, Сюприма 333470, Хановера 1629391, Шеврея 6241, Дон Жуана 7960 
і Майєрдел Сатейшна 1599075 апробовані як заводські, а лінії Бонд Хевен 
Нагита 300502, Чифа-Валіанта 1650414, Динаміка 359742, Енгансера 343514, 
Кавалера 1620273 і Ригера 352882 знаходяться на стадії виведення. 

Найбільш чисельний і генетично цінний масив породи створений у 
Вінницькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Полтавській, 
Харківській, Черкаській, Чернігівській і Чернівецькій областях. 
 

4.2 Розвиток та використання генетичних ресурсів м′ясного 
скотарства 
 

Для забезпечення населення України високоякісною яловичиною 
необхідно випереджаючими темпами закладати міцний генетичний 
фундамент нових популяцій м'ясної худоби. Тому в орбіту племінної 
справи мають втягуватись всі кращі вітчизняні селекційні досягнення, поряд з 
інтенсивним використанням відповідного світового генофонду. І тут на 
перший план випливає необхідність детальної комплексної оцінки всіх 
генетичних ресурсів, фіксуючи і об'єднуючи множинні інформаційні потоки 
в єдине ціле через їх аналіз і синтез. 
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 Для підвищення ефективності селекційного процесу необхідно 
збільшити в країні поголів'я малочисельних порід шароле, світлої 
аквітанської, мен-анжу, лімузин та герефорд. З метою оновлення стад цих 
порід доцільно закупити, насамперед, їх генетичні ресурси- в першу чергу 
ремонтних бугайців, глибокозаморожене сім'я та ембріони. 

У Головному селекційному центрі України апробані такі породи 
північно-американської селекції, як абердин-ангус, герефорд, лімузин і 
м′ясний симентал. Кращими за продуктивністю виявилися тварини порід 
абердин-ангус і симентал. Нині формується генеалогічна структура цих 
порід за лініями і родинами. Там же впроваджується виробничий варіант 
інформаційно-аналітичної системи оцінки темпів росту м'ясної худоби 
"Генофонд спеціалізованого м'ясного скотарства України" (розроблено 
Інститутом розведення та генетики тварин УААН). 

Шляхом відтворного і поглинального схрещування симентальських 
маток з симентальськими бугаями американської і австрійської селекції 
створюється вітчизняна м'ясна порода, формується її племінна база. У 
дев'яти підконтрольних племрепродукторах симентальської м′ясної породи 
вже налічується 1763 голови, з них 52,9 % тварини австрійської і 9,6 % - 
американської селекції. Корови характеризуються добрими материнськими 
якостями, молодняк - високою інтенсивністю росту. У 9 господарствах 
Ружинського району Житомирської області розпочате створення 
симентальської м'ясної породи шляхом використання 4,3 тис. спермодоз 
плідників австрійської і вітчизняної селекції на місцевому маточному 
поголів'ї. У цьому регіоні проведено комплекс робіт з організації 
монопородних контрольно-випробувальної станції оцінки бугайців за 
власною продуктивністю та станції оцінки телиць і первісток.  

Встановлена доцільність використання м'ясних бугаїв новостворених 
вітчизняних порід української, волинської, поліської та сименталів 
(американської селекції) у промисловому схрещуванні з чорно-рябою 
худобою в умовах Полісся України, за рахунок найвищої енергії росту, 
забійної маси та маси м'якоті в тушах симентало- і полісько-чорно-рябого 
потомства F1 та найкращих показників коефіцієнту м'ясності, забійного 
виходу і виходу туші у однорічних помісей F1 від волинських і 
українських м'ясних плідників, а також одержання більш повноцінного (у 
варіанті з українською м'ясною породою) та пісного (з волинською і 
поліською породами) м'яса.  

На основі аналізу існуючого вітчизняного, зарубіжного досвіду та 
спільної практичної роботи із провідними французькими експертами-
бонітерами міжнародної категорії, на підставі джосліджень різних статево-
вікових груп тварин порід шароле і лімузин у Франції, у нас обґрунтовано 
концептуальну схему створення нової системи лінійної оцінки та 
класифікації спеціалізованої м'ясної худоби за типом будови тіла, що не має 
аналогів у жодній країні СНД і світу (крім базисного варіанту у Франції).  
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Аналіз племінного продажу м'ясної худоби показав, що найбільший 
попит мали зарубіжні породи - абердин-ангус, симентал і лімузин, а серед 
вітчизняних -українська м'ясна і південна. Наявна племінна база (9,3 тис. 
корів) щорічно зможе забезпечити вирощування та реалізацію біля 3000 
голів молодняку (а не 319 голів, як минулого року). Отже, потенційні 
можливості племінних ресурсів країни залишаються не реалізованими. 

За останні 10 років у м'ясному скотарстві України відбулися помітні 
зміни. Зокрема, виведені нові м'ясні породи - українська, волинська, 
поліська. Створюються симентальська та південна м'ясні породи. 
Міністерством аграрної політики України спільно з Інститутом розведення і 
генетики тварин УААН та Українською галузевою виробничо-науковою 
асоціацією “М′ясне скотарство“ розроблена програма селекції худоби 
південної м′ясної породи на основі використання маток червоної степової і 
симентальської порід та кращого світового генофонду м′ясних порід: 
шароле, герефорд, абердин-ангуська, санта-гертруда і кубинський зебу. У 
породі створено два типи знаменський та таврійський, сім ліній та 13 родин. 
У програмі передбачено створення племінних і товарних стад на гібридній 
основі, які забезпечують отримання середньодобових приростів племінних і 
відгодівельних бичків на рівні 1100-1200 г живою масою у 18-20 місяців 550-
600 кг при малоконцентратному типі годівлі, а також розроблені 
технологічні параметри утримання тварин, норми годівлі та ветеринарне 
забезпечення розведення цієї породи.  

Чисельність поголів'я м'ясної худоби за останнє 10-річчя збільшилася 
з 62,8 до 151,3 тис. голів, в т.ч. корів - з 12,8 до 70,3 тис. голів, відповідно 
у 2,4 і 5,4 раза. Частка поголів'я цієї худоби становить: у Поліссі - 39,5, в 
Лісостепу - 43,7, і в Степу - 16,8%.  

У 2001 р. середньодобовий приріст живої маси телят до 8-місячного 
віку становив 673 г, після 8 міс. -- 577 г. На 1 ц продукції затрачено 18,2 ц 
корм, од., 48,8 людино-годин. Продано м'ясопереробним підприємствам і 
заготівельним організаціям 69,3 тис. голів м'ясної худоби з середньою 
живою масою однієї голови 369 кг, тобто 25,6 тис. тонн живої маси. 
Середня реалізаційна ціна 1 ц живої маси становила 340 грн., собівартість - 
597,3 грн. 

Племінна база м'ясного скотарства в країні представлена 23 
племінними заводами і 77 племінними репродукторами. У них 
нараховується 12 тис. корів. За рік реалізовано 577 голів племінного 
молодняку з середньою живою масою однієї голови 357 кг. За кожну 
продану голову одержано в середньому по 2523 грн., що відшкодовує 98% 
затрат на вирощування та реалізацію. Рівень рентабельності становив мінус 
43,1, племінної - 2,0%. 

Таким чином, у нинішніх економічних умовах розведення м'ясної 
худоби потребує фінансової підтримки. По-перше, в господарствах відсутні 
власні кошти для поліпшення існуючих та створення нових пасовищ, 
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придбання кормозбиральної техніки, реконструкції старих і спорудження 
нових приміщень полегшеного типу, не забезпечується створення міцної 
кормової бази, запровадження ресурсозберігаючих технологій годівлі та 
утримання м'ясної худоби, а на цій основі - підвищення її продуктивності. 

По-друге, монополізація сфери м'ясопереробної промисловості 
унеможливлює реалізацію м'ясної худоби за цінами, які враховували б 
високий вміст у яловичині білку, амінокислот та інших поживних речовин. 
Організувати повну переробку м'ясної худоби за рахунок кооперування 
власних фінансових ресурсів сільськогосподарські підприємства з 
розведення м'ясної худоби не спроможні, оскільки для спорудження 
сучасної переробної бази необхідні значні суми інвестицій. 

Ці проблеми спричинюють поступовий занепад галузі. Зокрема, за 
останні два роки чисельність м'ясної худоби зменшилася на 48,4 тис. голів 
(24,8%), в т.ч. корів - на 23,3 тис. голів (25%), продуктивність тварин 
знизилася на 17,8%. Внаслідок цього обсяги виробництва продукції 
зменшилися на 19,8, а затрати збільшилися на 18,8%. Зросла кількість 
збиткових сільськогосподарських підприємств, що розводять м'ясну худобу, 
які не спроможні відтворювати за рахунок власних коштів основні фонди. 
Через це стають непридатними до використання засоби механізації 
трудомістких процесів на фермах, кормозбиральна техніка, вигульні 
майданчики і приміщення для утримання худоби, збільшилася частка ручної 
праці при обслуговуванні тварин та заготівлі для них кормів.  

Різке зменшення чисельності поголів'я корів молочних і 
комбінованих порід, а також соціально-економічні, трудові, кормові, 
енергетичні фактори зумовлюють необхідність прискореного розвитку 
м'ясного скотарства - важливої галузі для збільшення обсягів виробництва 
високоякісної яловичини. 

Тому необхідні дійові заходи організаційно-економічного і 
фінансового характеру для збереження ефективного ведення галузі, 
недопущення втрати капітальних вкладень на суму близько 700 млн. грн., які 
були використані протягом попередніх 25 років для створення матеріально-
технічної і племінної бази м'ясного скотарства. 

Необхідно: 
- для збереження та утримання генофондних стад худоби, 

локальних та зникаючих порід, придбання племінних (генетичних) ресурсів, 
особливо високої цінності, зарубіжної селекції, здешевлення племінної 
(генетичної) продукції вітчизняної племінної бази, часткового 
відшкодування нормативних затрат на утримання худоби - потрібно 
затратити 118 млн. грн. у 2002-2005 рр., 170 млн. грн. у 2006-2010 рр.; 

- на докорінне поліпшення та створення нових пасовищ доцільно на 
2002-2005 рр. виділити 130 млн. грн., на 2006-2010 рр. - 246 млн. грн. 

Потреба коштів для створення ресурсного потенціалу галузі 
становить 463,5 млн. грн. у 2002-2005 рр., у 2006-2010 рр. - 423,7 млн. грн. 
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Половину вказаної суми капітальних вкладень зможуть внести сільського-
сподарські формування. Решту доцільно виділити з Державного бюджету. 

За умови виділення у 2002-2010 рр. з Держбюджету на розвиток 
м'ясного скотарства 479 млн. грн., до Держбюджету від продажу 
переробними підприємствами продукції м'ясної худоби з податку на 
додану вартість та з податку на прибуток надійде 528 млн. грн. (110,2%). 

Основними формами державної підтримки мають бути такі. 
- Формування квот на закупівлю м'яса яловичини від м'ясної худоби та 
шкур для спецспоживачів. Це забезпечить гарантований збут продукції та 
відшкодування різниці між регульованими і діючими цінами на них. 
- Встановлення до ціни за важковаговий молодняк м'ясних порід живою 
масою понад 400 кг надбавки в розмірі 1,50 грн. на 1 кг (замість 89 коп.), 
що забезпечить підвищення матеріальної заінтересованості власників 
м'ясної худоби. 
- Розповсюдження практики здешевлення кредитів комерційних банків за 
рахунок використання коштів Державного бюджету на сільськогосподарські 
підприємства з розведення м'ясної худоби для зміцнення виробничої бази 
галузі, як це зроблено у рослинництві. 
- Відшкодування затрат на штучне осіменіння корів і телиць у господарствах 
населення для збільшення поголів'я м'ясної худоби та обсягів виробництва 
високоякісної яловичини (50% вартості - 18-20 грн. за одне плідне 
осіменіння). 
- Виділення дотації на продуктивну корову в розмірі 1500 грн. на рік, що 
забезпечить відшкодування нормативних затрат на її вирощування та 
поповнення обігових коштів у період становлення галузі. 

- Спільно з МАП України, Інститутами Української академії аграрних 
наук, Національним аграрним університетом, Харківською державною 
зооветеринарною академією і Черкаським інститутом АПВ УААН 
розроблено і затверджено національну програму розвитку спеціалізованого 
м'ясного скотарства України - "Програма розвитку та державної підтримки 
м'ясного скотарства України на 2003-2012 роки". 

У Програмі подано: характеристику стану розвитку м'ясного 
скотарства, визначені головні проблеми галузі, шляхи їх вирішення та 
стратегічні напрями розвитку. Вказано шляхи реалізації Національної 
програми розвитку галузі м'ясного скотарства, - структуру управління 
галуззю в умовах ринкових відносин; менеджмент і маркетинг у м'ясному 
скотарстві; охарактеризовані племінні ресурси м'ясної худоби України та 
шляхи їхнього удосконалення, при чому визначені: сучасні вимоги до тварин 
м'ясних порід, вітчизняні породи м'ясної худоби, імпортні м'ясні породи, 
м'ясні породи, що створюються, принципи формування племінної бази. 

Проаналізовано селекційно-племінну роботу в м'ясному скотарстві через: 
методи селекції у племінних заводах і репродукторах; племінну роботу в 
товарних стадах різних форм власності; особливості розведення м'ясної 
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худоби в приватному секторі; оцінку бугаїв за власною продуктив-ністю і 
якістю потомства; збереження генофонду м'ясних порід; атестацію племінних 
ресурсів та породовипробування; систему ідентифікації м'ясної худоби; 
виставки, виводки та аукціони племінних тварин. 
 Наведено елементи генетико-селекційного моніторингу. Розглянута 
організація відтворення стад м'ясної худоби. По-новому розглядаються 
питання технології ведення галузі м'ясного скотарства: основні елементи 
технології утримання тварин та їх особливості при перепрофілюванні 
господарств на розведення м'ясної худоби; утримання м'ясної худоби у 
стійловий період; утримання м'ясної худоби в пасовищний період. 

Викладено принципи годівлі м'ясної худоби: норми і раціони для 
різних статево-вікових груп тварин. Висвітлені система кормовиробництва і 
стан кормової бази м'ясного скотарства, в тому числі розглядаються: норми 
заготівлі кормів і структура посівних площ; заходи поліпшення природних і 
створення культурних пасовищ та їх раціональне використання; 
особливості створення і використання пасовищ для худоби приватного 
сектору.  

Розглянута специфіка м'ясного скотарства на територіях,  забруднених 
радіонуклідами. 

Описано методи оцінки якості та технології переробки м'яса. 
Обґрунтоване фінансове і ресурсне забезпечення виконання програми 

та визначена очікувана ефективність її впровадження. Передбачено механізм 
управління та контролю за ходом виконання Національної програми. 

 
4.2 Використання та розвиток конярства в Україні 
 

Конярство в Україні завжди було галуззю загальнодержавного 
значення, функціональна спрямованість якої змінювалась в залежності від 
розвитку соціально-економічних відносин. В останні роки склалася наступна 
структура управління галуззю. З наявних 15 кінних заводів 8 
підпорядковані корпорації "Конярство України", 3 - Національному 
об'єднанню з племінної справи у тваринництві "Укрплемоб'єднання", а 
решта кінних заводів та племрепродукторів - головним управлінням 
сільського господарства і продовольства облдержадміністрацій. Крім 
того, до складу державного науково-виробничого концерну "Селекція" 
входять Державний південний регіональний селекційний центр з конярства 
та Головний сервісно-технологічний центр "Конепром". Така структура 
управління галуззю є недосконалою і не дозволяє здійснювати єдину щодо її 
розвитку політику. 

Нині роль і значення коней у народному господарстві держави має 
комплексний характер. Племінних коней використовують для поліпшення 
існуючих та створення нових, більш досконалих порід, які б відповідали 
вимогам європейських і світових стандартів. Використовують коней як 
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тяглову силу у коперативних, приватних і фермерських господарствах, для 
перевезень вантажів під час заготівлі кормів, у обслуговуванні тваринницьких 
ферм, роз'їздів, догляді за масивами лісів та ін. Обґрунтоване співвідношення 
механічної і живої тяглової сили сприяє ефективному використанню 
енергетичних ресурсів. 

Коней широко використовують в особистих підсобних 
господарствах громадян, фермерських та реформованих колективних 
господарствах, що в свою чергу забезпечує здешевлення виконання комплексу 
господарських робіт. Пара робочих коней повністю замінює у роботі трактор 
типу Т-16, а економія при цьому складає 3-3,5 т палива за рік. 

Крім того, коней використовують для виробництва продуктів харчуван-
ня (м'ясо, кумис) та для виготовлення біопрепаратів. Значна кількість коней 
необхідна для змагань у класичних видах кінного спорту. На даному етапі 
економічно вигідно вирощувати та експортувати коней спортивного і 
товарного призначення для країн ближнього та дальнього зарубіжжя. Проте 
галузь конярства на сьогодні не конкурентноспроможна і не дає бажаних 
прибутків. Все це переконливо стверджує необхідність поліпшення її в Україні. 

Чисельність коней в Україні - один з основних показників, який 
визначає значення цієї галузі у економіці держави. Відтворення поголів'я 
коней, відображаючи якісне поліпшення і збільшення чисельності, в значній 
мірі впливає на економічну ефективність ведення галузі. За минуле 
десятиріччя показник відтворення - вихід лошат від 100 кобил мав 
тенденцію спаду і складав лише 31-33 лошат по країні. 

Залишається незадовільним (неефективним) стан структури поголів'я 
коней. Досвід європейських країн свідчить, що питома вага кобил у табуні має 
складати 50% і більше, що в свою чергу дає змогу одержувати більше 
молодняку і вирощувати його як для власного ремонту, так і для виробництва 
та реалізації конини. В Україні частка кобил у структурі поголів'я 
сільськогосподарських підприємств усіх організаційно-правових форм 
господарювання в межах від 27 до 30%. І лише за останні два роки цей 
показник зріс до 34%. 

Основним показником роботи племінних господарств є рівень реалізації 
племпродукції. Так, за 1990-1991 рр. кінними заводами реалізовано більш як 
1000 голів племінних коней на суму 11379,0 тис. крб. Прибуток на одного 
реалізованого коня за цей період складав від 1,5 до 15 тис. крб. У 1998 р. 
племгосподарствами було реалізовано лише 956 голів коней і племінне 
конярство стало збитковим. Протягом 1999-2000 рр. реалізація коней на 
внутрішньому ринку практично не збільшилась. Попит на коней вітчизняної 
селекції залишається достатньо високим, але якість їх в більшості не відповідає 
існуючим вимогам та стандартам. Значно зменшився експорт коней. Так, за 
останні роки племінні господарства України разом з комерційними 
структурами представили на експорт лише 65 голів коней на суму 150,0 тис. 
доларів США. У порівнянні з 1996 р. у 2001 р. кількість реалізованих коней 
на експорт зменшилась в 7 разів, а сума від їх реалізації в 5 разів. 
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Ці негативні факти зумовлені тим, що структура ведення галузі 
зазнала за основними напрямками різких змін. Спостерігається - значне 
скорочення чисельності племінних, спортивних та робочих коней. За 
чисельністю поголів'я абсолютну більшість (90%) складають коні робоче-
користувального напрямку, 6% - племінного, 3,8% - спортивного і лише 
0,2% -продуктивного. В племінних господарствах й надалі відчувається 
відсутність висококласних жеребців-плідників. Практично 90% 
вирощеного молодняку в племрепродукторах не проходять випробу-
вання на іподромах та не реєструються в Державній книзі племінних коней. 
Все це призводить до того, що втрачаються цінні генотипи порід, 
знижується роботоздатність та рівень рекордів у порівнянні з європейськи-
ми та світовими стандартами. В умовах відсутності фінансування 
призупинили своє існування багато кінноспортивних шкіл і секцій. 

Незважаючи на часткову державну підтримку, кінні заводи та 
іподроми опинились в дуже скрутному економічному стані. Через 
низьку якість племінних коней, більшість кінних заводів не може 
компенсувати витрати на їх вирощування. У результаті значного 
подорожчання утримання коней на іподромах в скрутному положенні 
опинилась сама система випробувань коней. Деякі кінні заводи спроможні 
випробувати на іподромі лише 30-35% вирощеного молодняку, тоді як 
племрепродуктори випробовують лише 5-10% коней, що практично веде 
до неповноцінної оцінки жеребців-плідників за якістю нащадків, що зводить 
нанівець ефективність селекційно-племінної роботи. Крім того, закупівля по 
імпорту висококласних жеребців-плідників чистокровної верхової, 
західноєвропейської напівкровної та рисистих порід коней для 
збагачення генофонду вітчизняних порід у останні роки практично не 
проводилось. 

Залишається недосконалою виробнича база кінних заводів та 
іподромів, їх недостатня матеріально-технічна забезпеченість, 
відсутність культурних пасовищ і сталої кормової баз, незадовільне 
забезпечення галузі конярства якісним кінноспортивним ремонтом, 
обозно-лимарськими виробами, причіпним знаряддям, що стримує широке 
використання коней на сільськогосподарських і транспортних роботах, в 
кінному спорті. Недостатні державна та інвестиційна підтримка галузі також 
негативно впливають на якість племінних коней та рентабельність 
кіннозаводства. 

Все зазначене обумовлює неповне використання резервів конярства 
в Україні, а рівень кіннозаводства відстає від його стану в провідних 
країнах Західної Європи і Америки, що обмежує участь українських 
кіннотників у міжнародних змаганнях та скорочує експортний потенціал 
племінних та спортивних коней.  

Міністерством аграрної політики спільно з Українською академією 
аграрних наук, Інститутом тваринництва УААН та Національним аграрним 
університетом розроблена Програма розвитку конярства України на 2002-
2005 рр., мета якої полягає в збереженні та удосконаленні генофонду 
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порід коней, яких розводять в Україні, та сприянні в забезпеченні потреби 
сільськогосподарських підприємств усіх організаційно-правових форм 
господарювання у поголів'ї робочих коней, сучасних транспортних 
засобах, причіпних знаряддях, спортивному та користувальному інвентарі; 
особлива роль відведена удосконаленню якості племінних та спортивних 
коней відповідно до вимог світових стандартів, стану реалізації кращого за 
якістю поголів'я коней на аукціонах, збільшення виробництва продуктів 
харчування. 

Програма передбачає розвиток конярства за п′яти основними 
напрямками: племінний, робоче-користувальний, спортивний, призовий, 
продуктивно-прикладний. Стоїть завдання: 

-економічно обґрунтувати розвиток галузі конярства у цілому з 
визначенням обсягів розвитку окремих її напрямків; 

-розробити малозатратні технології годівлі, вирощування, тренування 
та випробування коней різного призначення (для племінної справи, кінного 
спорту, експорту та ін.), які б гарантували отримання стандартної продукції; 

-розробити і впровадити у виробництво нову систему відтворення 
коней, зважаючи на велику поширеність племінних ресурсів дрібними 
групами в нових кооперативних господарських структурах та у приватних 
власників; 

-забезпечити генетичні та біологічні дослідження, спрямовані на 
підвищення інтенсивності та точності селекції, підвищення 
резистентності коней, які підпадають під час тренування та випробувань 
максимальним фізичним навантаженням; 

-здійснити розробку селекційних програм роботи з основними 
породами коней з урахуванням результатів генетичних і біологічних 
досліджень та вимог ринку; 

-розробити заходи щодо раціонального комплексного використання 
коней у народному господарстві. 

Для здійснення цих заходів передбачається подальший ріст поголів'я 
коней в 2004 р. до 750 тис. голів, або на 6,9%. Із загальної кількості коней 
462,5 тис. голів, або 61,7%, утримуватиметься у приватних господарствах. 
Намічено значно поліпшити показники відтворення поголів'я і отримати в 2004 
р. 70000 лошат. 

Розрахунки показують, що при стабілізації та нарощуванні поголів'я 
коней до рівня 1,0 млн. голів із них 45% становитимуть кобили загального 
табуна (при 70%-вому виході лошат, 10-12%-вій заміні відтворювального 
складу і 8-10%-вому ранньому вибракуванні лошат та молодняку), щорічно 
можна буде забивати на м'ясо для власних потреб близько 100 тис. голів і 
майже стільки ж постачати на експорт.  

Подальше збільшення поголів'я робочих коней в усіх категоріях 
господарств буде вирішуватися за рахунок двох організаційно-технічних 
умов.  
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Перша - організація розширеного відтворення поголів'я коней. 
Для цього кінні заводи та племрепродуктори зобов′язані виконувати 
функції багатоцільових підприємств, приймаючи на період парувальної 
компанії племінних та безпородних маток від приватних власників за 
відповідну плату. Вищою формою заводської роботи має стати організація 
міжзаводських парувальних пунктів та селекційних центрів, в яких 
зосереджуватимуться кращі за генотипом жеребці-плідники вітчизняного 
та світового генофонду, а також запаси спермопродукції. 
 Друга - забезпечення  власників  коней  необхідним  сільського- 
сподарським знаряддям на кінській тязі, що потребує спеціальних 
рішень та заходів щодо організації їх виробництва. 

З метою збереження та подальшого удосконалення заводських порід, 
досягнення високих селекційних, технологічних, спортивних та економічних 
показників, координації роботи у асоціаціях порід, "Жокей клубу", 
регіональних селекційних центрів та підготовки наукових кадрів 
передбачається створення науково-селекційного центру (НСЦ) з конярства на 
базі Інституту тваринництва м. Харків УААН. Також пропонується з метою 
подолання відомчої розрізненості суб'єктів конярства, яка негативно 
впливає на розвиток галузі, зосередити функції господарського управління, 
адміністративного контролю та державного регулювання галузі в єдиному 
органі управління. 

Основне завдання НСЦ полягає в координації наукових та 
організаційних заходів у суб'єктах племінної справи в конярстві, незалежно 
від форми власності, та забезпечення ведення єдиної селекційної 
політики в галузі. Науково-практичну діяльність Центру з конярства 
буде спрямовано на розробку найбільш перспективних питань ведення галузі 
на основі: 
а) досліджень генетики, біотехнології та використання комп'ютерних 
технологій; 
б) впровадження централізованої комп'ютерної інформаційної системи 
племінного обліку та результатів випробувань молодняку на іподромах; 
в) впровадження імуногенетичних методів контролю достовірності 
походження племінних коней; 
г) ведення Державних книг племінних коней за основними породами; 
д) проведення оцінки жеребців-плідників призових, спортивних 
та ваговозних порід. 

Пріоритет у розвитку галузі надається головному напрямку - 
племінному кіннозаводству, яке здатне забезпечити потребу в конях різних 
порід і напрямків, без збільшення кількості існуючих кінних заводів та 
репродукторів.  

Враховуючи, що коні вітчизняної селекції за генетичним 
потенціалом поступаються породам зарубіжної селекції за основними 
селекційними ознаками, головна увага зосереджена на значному 
підвищенні якості племінного конярства. Для чого перш за все планується: 
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1) підвищити якість існуючого на сьогодні цінного генофонду порід 
коней; 

2) забезпечити конкурентоспроможність племпродукції вітчизняної 
селекції на міжнародному ринку з метою збільшення надходжень 
валюти від експорту поголів'я коней в 2-3рази; 

3) для підвищення якісних показників племінного поголів'я кінних заводів 
та розширення генофонду необхідно передбачити щорічно закупівлю 
за рахунок коштів державного бюджету за програмою "Селекція" 
на суму 2-2,5 млн. доларів 3-5 голів імпортних племінних жеребців-
плідників з високими показниками роботоздатності; 

4) підвищити селекційно-технологічну дисципліну в племінній роботі з 
основними породами ; 

5) інтенсивно та ефективно використовувати кращий вітчизняний та 
світовий генофонд. 
Підвищення ефективності та стійкості розвитку усіх напрямків у 

конярстві ґрунтується на докорінних змінах якісних характеристик 
розведення, як за рахунок державної підтримки, так і за рахунок 
коштів власників коней. При цьому виходять з того, що необхідно 
надавати пріоритетного значення комерціалізації спортивного конярства 
шляхом застосування рекламних заходів та розширення сервісних послуг 
(прокат коней, розвиток кінного туризму та тощо).  

Для підвищення конкурентоспроможності коней вітчизняної 
селекції на міжнародному рівні на базі провідних кінноспортивних 
організацій передбачено створення центру (трендепо) спортивної підготовки 
коней. 

Враховуючи, що коні робоче-користувального напрямку в основному 
зосереджені в Поліській зоні, для поліпшення їх господарсько-корисних 
властивостей збільшується у цій зоні кількість заводських конюшень. 

Продуктивно-прикладне конярство спрямовується на створення 
спеціалізованих ферм та підприємств з виробництва кумису, відгодівлі 
коней на м'ясо та його переробки, в біологічній промисловості - для 
виготовлення вакцини і сироваток, лікувальних препаратів, а також 
переробки і використання побічної продукції - шкіряно-хутрової сировини, 
волосу, копитного рогу, гною та тощо. 

У племінних господарствах призового та спортивного напрямку 
планується перебудувати схему галузевого перерозподілу технологічних 
процесів. У кінних заводах та племрепродукторах, де сконцентровано 
маточне поголів'я, слід зосередити усі виробничі процеси утримання 
виробничого складу, отримання лошат та їх вирощування аж до передачі в 
тренувальне відділення. Технологічний процес підготовки племінних 
коней включає в себе тренування та випробування, яке має бути 
відокремлене і зосереджене в одному з племпідприємств (спеціалізований 
кінзавод - трендепо або іподром). Така технологічна схема дозволяє мати 
на міжгосподарській або комерційній основі кінні заводи-репродуктори 
та кінні заводи-трендепо. 
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Трендепо мають створюватись як на міжгосподарській основі кінних 
заводів, так і на іподромах, з обов'язковою рекламою коней, детальним 
маркетинговим вивченням міжнародного ринку та укладанням 
довгострокових взаємовигідних контрактів із зацікавленими 
іноземними фірмами.  

Для стимулювання технології розведення та вирощування цінної 
племпродукції коней призових порід, кошти державної підтримки на 
селекцію в конярстві рекомендується спрямовувати переважно на 
формування преміально-призового фонду. Преміально-призову суму слід 
формувати на весь скаковий та біговий сезони, виходячи з середньої 
вартості утримання коня протягом року. Розподіл преміально-призової суми 
проводити, виходячи з цінності традиційних призів, згідно з 
міжнародною кваліфікацією. У зв′язку з цим усі державні кінні заводи 
будуть зобов'язані представляти для випробувань на іподромах 80% 
молодняку у 2-річному віці. Для збереження в повному обсязі виробничої 
бази іподромів та підтримки системи випробувань коней призових порід 
запропоновано ввести цільову дотацію іподромів у розмірі 1,2 млн. гривень. 
Крім цього, для розширення призового бізнесу та підтримки кіннозаводства 
рекомендовано усім іподромам впроваджувати в практику тоталізатор 
основних видів гри поза їх межами, через систему зв'язку.  

Поряд з державною підтримкою будуть використовуватися і 
внутрішні резерви підвищення економічної ефективності галузі. Перш за 
все, за рахунок видатних породних особливостей коней вітчизняної селекції 
(спортивних, прогулянкових та екіпажних), які мають зайняти гідну нішу на 
міжнародному ринку. Створення на комерційній основі спеціалізованих 
трендепо з власною виробничою базою з підготовки оригінальних 
екіпажів (парних та трійок) дасть можливість використати для цієї мети 
орловських та російських рисистих, торійських, а також ваговозних коней. 
Для пошуку надійних та вигідних каналів реалізації на внутрішньому 
ринку необхідно підвищити рівень ефективності галузі за рахунок 
збереження поголів'я та зниження собівартості вирощування племінних 
коней. Одним із головних резервів зниження собівартості вирощування є 
поліпшення відтворювальної здатності коней. При діловому виході 50 лошат 
на 100 маток протягом 2-3 років, випадає цілий рік, отже в цей період 
практично не одержимо товарних племінних коней. 

В умовах ринкових відносин буде змінено техніко-економічну 
стратегію кіннозаводства. Вирощене, краще за якістю поголів'я коней, 
підлягатиме випробуванню та буде поступати у виробничий склад 
племгосподарств, де готуватиметься для реалізації за більш високою ціною. 
Одночасно створюватиметься на Україні два міжнародних аукціони з 
реалізації молодняку (один по верхових породах, другий - по рисистих та 
ваговозних). Молодняк, що не має племінної цінності, реалізуватиметься 
зразу ж після відлучення. Це дозволить інтенсифікувати та підвищити 
ефективність галузі, оскільки перетримка однієї голови молодняку 
протягом року господарству коштує 2-3 тис. гривень. 
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Вирощування конкурентоспроможної продукції конярства 
передбачається в господарствах усіх організаційно-правових форм 
господарювання на основі міцної кормової бази. Рекомендується сінно-
концентратний тип годівлі з додатковим використанням соковитих кормів 
(морква, буряк), а влітку - пасовищне утримання з контролем за вмістом 
сухої речовини, сирого протеїну, макро- та мікроелементів. 

Загальний контроль за рівнем та повноцінністю годівлі 
здійснюватиметься за допомогою шкали стандарту за чотирма основними 
промірами (висота в холці, коса довжина тулуба, обхват грудей, обхват 
п'ястка) та визначення живої маси. У річному віці жива маса молодняку має 
становити - 55 - 60%, дворічному -• 75-85%, а в трирічному -100% живої 
маси дорослого коня. 

Планується забезпечити  кінні  заводи  і  товарні  
господарства  малогабаритними установками для подрібнення та 
змішування зернових концентратів з білковими, мінеральними, 
вітамінними добавками у вигляді преміксів і білково-вітамінних 
мінеральних добавках (БВМД). Терміново слід вирішити питання 
виготовлення власних преміксів і БВМД. Річна потреба в преміксах складає 
11850 тонн, у БВМД —180 тис. тонн, у комбікормах - 1,1 млн. тонн.  

Для виробництва річної кількості комбікормів, преміксів і БВМД 
організувати на державних підприємствах виготовлення: вітаміну А 
(мікровіт) - 49 т, вітаміну  Дз  (відеїн) 12 т ,  вітаміну  Е  (альфа-
токоферол) 19 т ,  вітамінів В1 - 1,4 т, В2- 14 т, В3 - 24 т, В5 - 3,5 т, В6 - 360 кг, 
В12 - 3 кг, солей мікроелементів: цинку сірчанокислого 24 т, міді 
сірчанокислої 4,5 т, кобальту хлористого - 592 кг, марганецю 
сірчанокислого - 16,5 т, заліза сірчанокислого - 24 т, йодистого калію - 237 
кг, селенистокислого натрію - 178 кг, сантохіну – 12 т Забезпечення 
виготовлення біологічно повноцінних комбікормів і дотримання в них норм 
зернових концкормів підвищить на 10-15% ефективність їх використання. 

Створити у всіх кінних заводах та племрепродукторах левадні 
культурні пасовища з розрахунку 1,5-2 га на одну конематку та 
паддоки - левади для жеребців-плідників, що сумарно у провідних кінних 
заводах буде складати 2,0 тис. га багаторічних культурних пасовищ. З 
цією метою передбачається направити бюджетні кошти в сумі 840,0 тис. 
грн., що виділяються на програму "Селекція", закупку добрив та насіння 
відповідно в обсягах 320,0 та 520,0 тис. грн.. 

Нині для забезпечення стабільного розвитку галузі конярства в 
господарствах усіх організаційно-правових форм господарювання 
здійснюються профілактичні, діагностичні та лікувальні заходи, 
спрямовані на недопущення інфекційних, інвазійних та незаразних 
захворювань коней. Передбачається забезпечення клінік та ветеринарних 
лазаретів усіх об'єктів племінної справи з конярства та кінноспортивних 
баз необхідним сучасним обладнанням та медичними препаратами. 
Планується розробити методики та рекомендації щодо боротьби з 
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інфекційними та незаразними хворобами коней і підвищення 
показників відтворення. 

На сьогодення підготовку фахівців вищої кваліфікації з конярства 
проводить Національний аграрний університет, а спеціалістів середньої 
ланки - наїзників, жокеїв, ковалів, зоотехніків - Миргорощанський 
аграрний коледж. Виробнича практика студентів організується у кінних 
заводах і на іподромах. 

Перепідготовку спеціалістів кінних заводів, іподромів, 
облплемоб 'єднань , державних заводських конюшень та 
племрепродукторів буде проводити науково-селекційний центр з конярства 
(Інститут тваринництва УААН м.Харків). 

 
4.3 Розвиток та використання свинарської галузі 

 
 Генетичні ресурси України в свинарстві представлені 10 породами – 
велика біла, українська степова біла, миргородська, українська степова 
ряба, велика чорна – (материнські форми), ландрас, дюрок, уельська, 
українська та полтавська м’ясні, а також червонопояса м’ясна лінія – 
(батьківські форми).  

На протязі останніх 10 років спостерігається різке зменшення кількості 
аборигенних та м’ясних порід. Основна причина такого стану – припинення 
роботи великих промислових комплексів (за винятком “Калитянського” 
Київської та “Слобожанського” Харківської областей), а також інших 
спеціалізованих свинарських господарств, які в минулому широко 
використовували для схрещування і гібридизації інші породи свиней, а 
особливо м’ясного напрямку продуктивності.  

Склалося парадоксальне становище: кількість племзаводів, після 
переатестації в 2001 р. збільшилась майже в 2 рази, порівняно з 1990 р., а 
загальна кількість поголів’я свиней в реформованих господарствах 
зменшилась і 6 – 7 разів. При такому становищі багато господарств 
практично не реалізують племінних свиней, в середньому за 2002 р. на 1 
основну свино-матку продано: в племзаводах 2,0 гол., в 
палемрепродукторах - 0,6 голови. 

Тому вихід із такого становища єдиний – відновити в повному обсязі 
роботу великих промислових свинарських комплексів, а також 
спеціалізованих господарств, які б системно використовували різні генотипи 
свиней, в тому числі і локальних вітчизняних порід. Частину племінних 
господарств, племзаводів і племрепродукторів, що не відповідають своїм 
статусам як за кількістю маточного поголів'я, так і за рівнем 
продуктивності, необхідно вивести із рангу племінних, або ж понизити 
їх у категорійності (племзаводи). Решту племзаводів і племрепродукто-
рів підтримати у фінансовому плані і раціонально використовувати 
племінну продукцію згідно з відповідною системою розведення 
(гібридизації). Для цього в кожній із порід повинні бути виділені базові 
господарства (племзаводи) і їм слід надавати адресну підтримку за рахунок 
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коштів за програмою “Селекція”. Особливу увагу слід звернути на 
збереження локальних (вітчизняних) і м’ясних порід.  

Відродження галузі планується проводити шляхом гібридизації великої 
білої породи, як найбільш поширеної (майже 90% від всього поголів′я) та 
такої, що в умовах України має найкращі показники продуктивності 
маточного поголів′я (багатоплідність –11,2 поросяти на опорос, кількість 
поросят у 2 міс. – 10,4 гол., маса гнізда у 2 місяці 183,7 кг, середня маса 
одного поросяти 17,7 кг). Тому Міністерство аграрної політики України 
доручило Інституту свинарства УААН розробити на 2003-2010 рр. 
“Селекційно-технологічну програму та методи удосконалення і 
використання свиней великої білої породи в системі гібридизації”. За 
цією програмою уже розроблені комп′ютерні програми селекційного 
процесу в племінних господарствах великої білої породи та комбінована 
методика оцінки плідників. 

З метою розширення генетичних досліджень необхідно налагодити 
виробництво моноспецифічних реагентів (для імуногенетичного контролю), 
поліпшити матеріальну базу лабораторій, яким належить займатись ДНК – 
технологіями. Наукове забезпечення програм селекції у свинарстві 
покладатиметься на Головний селекційно – генетичний центр (Інститут 
свинарства УААН), але він також потребує суттєвої матеріальної допомоги, 
особливо стосовно коштів для придбання комп’ютерної техніки, реактивів 
для генетичних досліджень, сучасного обладнання для здійснення успішної 
селекційно – племінної роботи.  
 

4.4 Розвиток та використання вівчарства 

Вівчарство - єдина галузь тваринництва, яка постачає народному госпо-
дарству незамінну різноманітну продукцію з цілющими властивостями: 
дієтичну ягнятину, молоко, делікатесні сири та бринзу, а також вовну, 
овчини, смушки та шкури, вироби з яких не мають аналогів щодо гігієнічних 
властивостей. Скорочення поголів′я овець за десятилітній період сприяло 
зменшенню в 23,6 раза виробництва м′яса баранини.  

Україна, як в історичному, так і в сучасному аспектах, має широке 
міжнародне визнання завдяки унікальним генетичним ресурсам вівчарства, 
створеним в Інституті тваринництва степових районів "Асканія-Нова" 
УААН. Саме тут вперше в світовій практиці академік М.Ф. Іванов розробив 
методику виведення нових порід овець і створив першу вітчизняну 
асканійську тонкорунну породу, яку було використано як поліпшуючий 
генофонд в СРСР та європейських державах. Його учнями та послідовниками 
виведено асканійський тип багатоплідних каракульських овець, розроблено 
методи виведення, удосконалення та використання інтенсивних типів овець 
асканійської селекції і на їх основі створено першу вітчизняну асканійську 
м'ясо-вовнову породу, якій немає аналогів. Тому немає потреби Україні 
імпортувати племінних овець. До того ж, історичний досвід України і 
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результати багаторічних досліджень Інституту тваринництва (ІТ) УААН 
"Асканія-Нова" свідчать про труднощі акліматизації овець імпортованих 
порід, яка супроводжується значним зниженням у них відтворювальної 
здатності та життєздатності приплоду. 

Нині 80% поголів'я овець в Україні зосереджено у населення, а у 
сільськогоподарських підприємствах різних форм власності лише 20% від 
загальної чисельності, тоді як у 1990 році ці показники становили 
відповідно 7,7 і 92,3%. 
Фермери у всіх природно-економічних зонах України з великим 

інтересом використовують і високо оцінюють адаптоване генетичне 
різноманіття овець, які представлені сімома вітчизняними породами та 16 
внутрішньопородними типами. Вершину піраміди майже кожної 
вітчизняної породи в Україні зосереджено у племзаводах з давніми 
традиціями племінного вівчарства. У них налічується 80,5 тис. племінних 
овець (в т.ч. 49,8 тис. вівцематок, або 61,9%), що від загальної чисельності 
овець в Україні становить 8,1%. 

Отже, успішному відновленню галузі вівчарства та формуванню її 
експортного потенціалу і конкурентоспроможності сприяє наявність 
вітчизняних порід овець різних напрямів продуктивності, які в недалекому 
минулому користувалися великим попитом на європейському ринку. Тому 
Україна може бути надійною племінною базою з вівчарства не лише для 
ближнього, а й для дальнього зарубіжжя. 

Пріоритетні напрями щодо збереження і використання вітчизняних 
генетичних ресурсів вівчарства - це державна підтримка і наукове 
забезпечення галузі. 

З цією метою збереження і ефективного використання генетичного 
різноманіття у вівчарстві у 1998-2001 рр. прийнято чотири постанови 
Кабінету Міністрів України щодо розвитку та державної підтримки галузі. 
Держдепартаментом ринків продукції тваринництва та Головною держін-
спекцією Міністерства аграрної політики у 2001 р. проведено атестацію ге- 

нетичного різноманіття овець і 24 суб'єктам племінної справи присвоєно 
статус племзаводу, а 85 - племінного репродуктора. 

Міністерством аграрної політики України разом з Національним 
науковим селекційно-генетичним центром з вівчарства в ІТ «Асканія-Нова» 
розроблено нормативну базу селекційно-племінної роботи та відпрацьовано 
державну національну програму селекції у вівчарстві до 2010 р., яка 
базується на: збереженні, використанні та удосконаленні наявних 
вітчизняних і створенні нових порід, типів і ліній, здатних одночасно 
продукувати м'ясо, особливо ягнятину, молоко, а також високоякісну 
дефіцитну сировину: вовну, овчини, смушки, шкури тощо; формуванні 
експортного потенціалу вітчизняних генетичних ресурсів; енергозберіга-
ючому кормовиробництві та науково обґрунтованій системі годівлі овець; 
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ресурсозберігаючих технологіях виробництва продукції вівчарства; захисті 
овець від захворювань; економічних та організаційних заходах щодо 
удосконалення цінової політики, технології виробництва та переробки 
продукції вівчарства, а також формування конкурентоспроможності галузі. 
         Наукове забезпечення галузі вівчарства здійснює на протязі 70 років 
Інститут тваринництва степових районів ім.М.Ф.Іванова «Асканія-Нова» 
УААН, якому, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 9 
березня 1998 року № 404, надано статус Національного наукового 
селекційно-генетичного Центру з вівчарства. Центр координує роботу 5 
інститутів УААН, трьох сільськогосподарських дослідних станцій і чотирьох 
вищих учбових закладів. 

Племінна робота у племзаводах з вітчизняними породами овець різних 
напрямів продуктивності здійснюється шляхом тісної інтеграції науки з 
виробництвом, із застосуванням методів поглибленої селекції згідно з 
розробленими на 10-річний термін програмами. Багаторічна творча праця в 
племзаводах експертів-бонітерів - докторів і кандидатів наук системи УААН 
та вузів - гарантує при достатній і повноцінній годівлі овець створення 
видатних генотипів особливо високої цінності. Селекційне забезпечення 
галузі вівчарства спрямоване на виконання таких завдань: 
1) збереження генофонду 6 порід овець національного стада, що розводяться 
у 24 племзаводах та 85 репродукторах; 
2) створення власної імпортозаміняючої племінної бази порід і типів 
овець світового рівня шляхом відтворення та використання видатних 
генотипів різних напрямів продуктивності з високою комерційною цінністю; 
3) заміна вовнового напряму продуктивності на м'ясо-молочно-вовновий 
шляхом використання вітчизняного поліпшуючого генофонду – 
новоствореної асканійської м'ясо-вовнової породи овець з кросбредною 
вовною; 
4) у цигайській породі - створення нових заводських типів шляхом вико- 
ристання вітчизняного поліпшуючого генофонду - асканійських м'ясо-
вовнових баранів з метою підвищення багатоплідності, скороспілості, 
м'ясності, настригу чистої вовни до 3,5-4,0 кг та поліпшення якості вовни, 
особливо жиропоту; 
5) в асканійській м'ясо-вовновій породі з кросбредною вовною – 
створення барановідтворювальних стад імпортозаміняючих генотипів з 
виробництвом м'яса на вівцематку 50-65 кг і настригом чистої вовни 3,0-5,0 
кг для формування експортного потенціалу генетичних ресурсів та 
конкурентоспроможної галузі в Україні; 
6) удосконалення асканійської тонкорунної породи в напрямку 
підвищення скороспілості, м'ясності, молочності і настригу чистої вовни 
високої якості до 3,5-4 кг та виходу чистого волокна до 55-58%; 
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7) створення на основі харківського та закарпатського 
внутрішньопородних типів породи прекос нової м'ясо-вовнової породи з 
підвищеними показниками плодючості, скороспілості, м'ясності та настригу 
чистої вовни до 3,0-3,5 кг; 
8) в українській гірськокарпатській породі - створення зональних типів і 
селекційних стад, підвищення живої маси, молочності, м'ясності та 
настригу чистої вовни при збереженні пристосованості, невибагливості і 
стійкості до хвороб; 
9) у смушковому вівчарстві - підвищення життєздатності і стійкості 
овець проти захворювань, збільшення плодючості, молочності, поліпшення 
смушкових якостей, створення нової багатоплідної вітчизняної породи 
каракульських овець з волосян7им покривом чорного і сірого забарвлення, 
з плодючістю 130-160% і виходом смушків І сорту 50-70% шляхом 
поглинального схрещування каракульських вівцематок місцевих популяцій 
Одеської області з баранами асканійського породного типу багатоплідного 
каракулю, які щорічно завозяться з племзаводу «Маркеєво» Херсонської 
області. 

Відтворення поголів'я овець через штучне осіменіння вівцематок охоло-
дженою спермою високопродуктивних баранів-плідників базується на мето-
дичних розробках інституту «Асканія-Нова» щодо асептичного одержання, 
розбавлення та використання сперми, а також підвищення її резистентності. 

Інструментальна оцінка якості вовни (тонина, міцність, вміст жиропоту, 
вихід чистого волокна) овець селекційного ядра провідних племзаводів і 
плем-репродукторів здійснюється лабораторією вовнознавства 
Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства та 
науковими підрозділами Національного аграрного університету, Інституту 
тваринництва, Буковинського інституту АПВ та ін. за уніфікованими 
методиками, що сприяє інтенсифікації селекційного процесу. 

Наукове забезпечення галузі вівчарства в царині генетики та 
біотехнології полягає в : автоматизації системи управління селекційним 
процесом засобами інформаційних технологій; розробці методів 
молекулярно-генетичної оцінки і визначення особливостей геномів 
високопродуктивних порід і типів овець, яких розводять на півдні 
України; оцінки геномів і біологічного різноманіття за молекулярно-
генетичними маркерами локальних популяцій овець та розробка методів 
збереження їх генофондів; вивченні закономірностей прояву дії асоціацій 
генів, які забезпечують високу продуктивність овець; розробці технології 
кріоконсервації і створення банку сперми баранів плідників різних порід, 
що розводяться в Україні, для найбільш ефективного використання 
плідників-поліпшувачів імпортозаміняючого генофонду; створенні 
кріобанку ембріонів видатних генотипів для найбільш ефективного їх 
використання у селекції; створенні WЕВ-сторінки Національного 
селекційно-генетичного центру з вівчарства для широкої реклами наукових і 
селекційних досягнень. 
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         Діюча при Національному науковому селекційно-генетичному центрі з 
вівчарства Вища школа бонітерів, яка створена академіком М.Ф.Івановим в 
1926 р., забезпечує підготовку висококваліфікованих спеціалістів з 
племінної справи у вівчарстві у необхідній кількості. За період 
функціонування Вищої школи бонітерів підготовлено декілька тисяч 
спеціалістів. Майже всі академіки та провідні вчені з вівчарства колишнього 
СРСР її закінчили. Досвідчені фахівці, що пройшли в Асканії-Нова школу 
видатного вченого з світовим ім'ям академіка М.Ф.Іванова та його 
послідовника академіка Л.К.Гребеня, працюють у багатьох вищих 
навчальних закладах, науково-дослідних установах, адміністративних і 
виробничих організаціях України, Росії, Білорусі, Молдови, Латвії та інших 
країнах Європи. 

Різноманіття вітчизняного генофонду та наукове забезпечення його 
якісного поліпшення свідчать про можливість відновлення галузі 
вівчарства в усіх регіонах України, зміни напряму продуктивності 
вівчарства з вовнового на м'ясо-вовновий, а також формування експортного 
потенціалу без залучення імпортних порід. 

Виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 2058 від 24 грудня 
1998 р. "Про розвиток і державну підтримку галузі вівчарства", з ураху-
ванням рівня інфляції, забезпечить збільшення поголів'я овець за період з 
2001 до 2010 р. у 3,8 раза: з 0,9 до 3,6 млн. голів. 

Поголів'я вівцематок збільшиться у 4,8 раза, вихід приплоду на 100 вів-
цематок - з 75 до 105 ягнят, загальна чисельність одержаних ягнят - у 6,1 
раза, що сприятиме формуванню та функціонуванню ринку вівчарської 
продукції. За період з 2001 по 2010 рік виробництво м'яса на вівцематку зросте втричі (з 
10 до ЗО кг), настриг вовни на вівцю підвищиться у 1,5 раза (з 2,4 до 3,6 кг). 

Для якісного поліпшення вівчарства в Україні буде збережено генетичне 
різноманіття та сформовано ринок племінної продукції шляхом отримання у 
племзаводах високоякісних баранів і спрямованого їх вирощування для 
потреб сільськогосподарських підприємств різних форм власності.  

До 2010 року, згідно з державною програмою "Селекція у тваринництві", 
одночасно із ростом поголів'я овець і підвищенням їх продуктивності буде 
здійснено зміну напряму вівчарства з вовнового на м'ясо-вовновий, а також 
впроваджено промислове і перемінне схрещування вівцематок з високопро-
дуктивними баранами-плідниками асканійської м'ясо-вовнової породи з 
кросбредною вовною, що сприятиме формуванню і функціонуванню ринку 
ягнятини та молодої баранини. Валове виробництво м'яса овець досягне 
35,6 тис. тонн проти 1,9 тис. тонн у 2001 р., тобто збільшиться у 18,7 раза. 
Одночасно в Україні буде сформовано ринок дієтичної ягнятини, яка у 
валовому виробництві баранини становитиме 53%. 

Отже, діюча державна підтримка галузі вівчарства при науковому 
супроводі забезпечить збереження, ефективне використання та збагачення 
унікального генетичного різноманіття овець в Україні. 
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4.5 Сучасний генофонд курей в Україні 
 

 Із 9000 існуючих видів птахів людиною введено у 
сільськогосподарське виробництво лише 12. У процесі доместикації 
змінювались методи та прийоми селекції птиці. На початкових етапах 
удосконалення домашньої птиці використовували стихійний і масовий 
відбір найцінніших фенотипів. Згодом прийшла індивідуально-сімейна 
селекція з оцінкою плідників за якістю нащадків, а також індексна та 
зворотно-реципрокна селекція. Результативність використання методів 
селекції у птахівництві виявилась досить високою. Наприклад, банківська 
курка (предок домашніх курей) відкладає від 4 до 13 яєць масою близько 
35 г, від гібридних несучок сучасних кросів за рік одержують 310-325 яєць 
масою 62-65 г. 

В Україні досить поширені м'ясні кроси курей, такі як "Гібро-6", "Смєна", 
"Росе", "Кобб", "Арбор Айкерз". В їх основі селекція батьківських і 
материнських ліній. Батьківські лінії та форми селекціонуються на високу 
енергію росту і оплату корму, материнські - на високу плодючість та конверсію 
корму. Генетичний потенціал м'ясних курей, яких розводять в Україні, високий, 
жива маса бройлерів становить 1,8-2,4 кг у 7-тижневому віці при витратах 
корму 2,1-2,4 кг на 1 кг приросту  

В останні роки в Україні на птахівничих підприємствах для виробництва 
харчових яєць використовуються несучки, які несуть яйця з білою та 
забарвленою шкаралупою. В основному, це птиця зарубіжної селекції, така 
як "Бєларусь-9", “Ломан браун”, “Домінант бурий Д-102”, "Прогрес", “Іса-
Браун,” “Шевер 579”, “Тетра СЛ”, “Хай-Лайн”. Серед білих кросів за 
несучістю постійну перевагу показують “Ломан білий” (321 шт. яєць), 
“Хайсекс білий” і “Бованс” (319 шт. яєць). Але в кросу “Бованс” найнижча 
маса яєць - 59,0...59,5 г, внаслідок чого він вірогідно поступається усім 
кросам за виходом яйцемаси. Крос “Хай-Лайн” показав найнижчу несучість - 
290 шт. яєць. Серед коричневих кросів найвищі показники досягнуто у кросів 
“Бованс Браун” (322 шт. яєць), при масі яйця 63,5г. крос “Тетра СЛ” має 
високу масу яєць, але поступається іншим кросам за несучістю і витратами 
корму. Досить поширеним кросом в Україні є крос "Прогрес" комбінованого 
напрямку продуктивності, що поєднує високі показники несучості, маси яєць, 
оплати корму, добрі смакові якості і більш високий приріст живої маси 
порівняно з кросами курей, що вирощують для виробництва яєць. Гібридні 
несучки цього кросу мають відносно високий відсоток крупних яєць (65 г і 
більше) 

 З огляду на різнобічний попит населення на харчові яйця, нині в Україні 
для виробництва яєць використовуються як коричневі, так і білі кроси. 
Більшість коричневих кросів (“Тетра СЛ”, “Іса-Браун”, “Ломан Браун”) 
поставляються в Україну через спільні підприємства чи безпосередньо із 
селекційних фірм. На ринку України з'явились білий та коричневий кроси 
фірми Хай-Лайн із США, коричневий крос “Шевер-579” з Канади. Але ця 
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птиця дуже чутлива до змін умов утримання, мікроклімату, вмісту і якості 
поживних речовин у раціоні. Ось чому завезені кроси у більшості господарств 
не мають високої продуктивності, відмічається підвищений падіж птиці, 
зниження якості шкаралупи. З імпортною птицею завозяться і нові хвороби, 
що раніше в Україні не зустрічались (інфекційний бронхіт, гамборо, синдром 
зниження несучості, інфекційна анемія та ін.).  

Тому в селекційній роботі українські вчені, в першу чергу, 
покладаються на вітчизняний матеріал. При виборі того чи іншого кросу 
переваги надаються кросам, які адаптовані до місцевих умов і годівлі, а за 
показниками якісті досягли добрих результатів. Зарубіжний племінний матеріал 
використовується для "освіження" крові, конструювання нових кросів з високим 
імунним статусом. Крім того, для завоювання ринку України зусилля 
генетиків і селекціонерів спрямовані на підвищення генетичного потенціалу 
продуктивності птиці вихідних  ліній  і  фінальних  гібридів ,  
створення  нових  конкурентноспроможних кросів та популяцій птиці. 
Однією з головних проблем в яєчному птахівництві є створення 
високопродуктивних аутосексних кросів з коричневим оперенням, які мають 
кращі м'ясні якості, ніж лінії леггорнів, та несуть яйця із забарвленою 
шкаралупою. Найвищого рівня підбору батьківських пар досягають у разі 
використання генів федерсексності і колорсексності для створення аутосексних 
родинних форм і фінального гібрида (концепція гена). Цінні домінантні гени 
деяких порід, такі як "смугастість", "сріблястість" золотистість", "пізнє 
оперення крила", "голошийність”, "карликовість" та інші використовуються 
у програмі селекції при виведенні аутосекених кросів. При конструюванні 
нових кросів широко використовується птиця порід род-айленд і плімутрок з 
білим або червоним оперенням. Ця птиця має перевагу у порівнянні з 
леггорнами за стійкістю до стресів і ряду інфекційних хвороб, 
характеризується високою масою яєць з забарвленою шкаралупою, добре 
адаптується до умов України, вірізняється відмінними смаковими якостями 
яєць і м'яса.  

Українські генетики і селекціонери також ведуть роботу зі створення 
материнської форми нового діаутосексного кросу птиці з використанням півнів 
сріблястого леггорна та курей лінії 12 і 36 породи білий леггорн як вихідних 
батьківських та материнських форм відповідно. Під назвою "сріблястий 
леггорн" об'єднані півні з синтетичних популяцій носіїв гену сріблястості 
(Зорянки, світлий леггорн, сріблястий аутосексний леггорн). Водночас 
апробовуються нові, продуктивніші яєчні кроси "Слобожанський-3", 
"Україна". Також проходить виробничу перевірку дволінійний аутосексних 
крос "Борки-колор". З 1999 р. проводиться селекційна робота із створення 
унікального діаутосексного яєчного кольорового кросу "Слобідський-2А". У 
цьому кросі аутосексними за забарвленням пуху курчата в добовому віці 
будуть материнська форма і фінальний гібрид. 

В Інституті птахівництва УААН проводиться поглиблена селекційно-
племінна  робота щодо  створення  конкурентоспроможних кросів яєчних 
курей. У 1997 р. затверджено та рекомендовано для широкого впровадження у 



 61

виробництво нові селекційні досягнення: високопродуктивні лінії леггорнів В7, 
36, 20, лінія 38 породи род-айленд та двохлінійні кроси Борки-117 і 
“Борки-2М”. Більш розповсюджений крос “Борки-117”. Це птиця з кремовою 
шкаралупою яєць, несучістю 270-280 шт. за 72 тижні життя, оптимальною 
масою яйця 60-61 г, підвищеною життєздатністю і стійкістю проти хвороби 
Марека. Вихідні лінії кросу “Борки-2М” мають високу масу яєць, середню 
скоростиглість, продуктивність 250-260 штук яєць на несучку. Фінальний 
гібрид має несучість 265-275 шт., з масою яйця 63 г.  

У племзаводі ім. Фрунзе АР Крим здійснюється селекційно-племінна 
робота з удосконалення кросу "Бєларусь-9". Цей генетичний матеріал 
характеризується високою продуктивністю і життєздатністю (у гібридів 280-290 
яєць і падіж не перевищує 5%). 

В останні роки ведеться робота з створення універсального типу курей 
(м'ясо-яєчного), який би задовольняв потребу населення, забезпечував 
високу пристосованість птиці до місцевих умов. 

Широким попитом у населення, фермерських та інших господарств 
протягом останнього десятиріччя користуються полтавські глинясті кури, з 
якими проводиться поглиблена селекційно-племінна робота. Птиця 
спокійного темпераменту, добре пристосована до утримання як на підлозі, 
так і в клітках. 

У птахівництві висока концентрація і спеціалізація виробництва призвели 
до різкого скорочення порід курей. Крім того, селекційний процес веде до 
зменшення резерву генів і втрат деяких ознак, які могли б бути 
корисними в майбутньому. При цьому спостерігається звуження генофонду і 
зменшення генетичної мінливості в межах окремих порід і ліній, що може 
призвести до втрати бази подальшого удосконалення ліній птиці, що існують. 
Тому актуальними задачами селекції птиці залишаються збереження і 
використання наявного генофонду.  

В Україні при створенні сучасних ліній і кросів також приділяється 
велика увага збереженню рідкісних порід, в тому числі і низькопродуктивних. 
Понад 20 років в Інституті птахівництва УААН зберігається і 
вдосконалюється колекція рідкісних порід курей: італійські куріпчасті, 
юрловські голосисті, сусекс, австралорп, голошийна, сіра каліфорнійська 
смугаста, полтавські глинясті, нью-гемпшир, українські вушанки, род-айланд, 
борківська барвиста, золотиста, велика та срібляста, плімутрок сріблястий та 
синтетичний, падуани, міні кольорові, леггорн, леггорн безчешуйчастий. З 
рідкісними породами проводиться масова селекція на поліпшення 
продуктивних якостей і типовості екстер'єрних ознак. У Автономній Республіці 
Крим у племінному заводі ім. Фрунзе зберігаються породи леггорн альмінський 
та альмінські смугасті кури, а у генетично-селекційному центрі “Аріана” 
Київської області кроси – “Рос-308 та “Кобб-500”. 
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4.6 Економічна оцінка розведення порід різних видів тваринницької 
галузі. 

 
У суспільстві із соціально орієнтованою економікою, економічну 

ефективність будь-якої галузі необхідно розглядати як багатомірне явище, що 
вміщує в собі кількість, якість та економічність продукції, одержаної в 
результаті взаємодії особистого і речового факторів - людей, предметів праці і 
засобів праці. Головною метою будь-якого підприємства в умовах ринку є 
задоволення попиту споживачів на відповідну продукцію або послуги з 
метою отримання прибутку. Цього можна досягти за умови підвищення 
економічної ефективності виробництва, тобто реалізації необхідної кількості 
продукції високої якості (отриманій при максимальній оптимізації затрат) за 
доступними цінами. Оптимізація затрат у відношенні до різних порід 
здійснюється комплексом організаційно-господарських, селекційних, 
технологічних, економічних та фінансових заходів.  

Однак існуюча в країні система показників економічної ефективності 
розведення порід не відповідає цьому критерію, оскільки вона є розрізненою і 
не має зв'язку з факторами виробництва. Наприклад, використовувані 
показники "вироблено живої маси на 1 корову зі шлейфом, ц"; "затрати кормів 
на 1 ц живої маси, ц к. од."; "собівартість 1 ц живої маси, грн." не в повній 
мірі характеризують економічну ефективність породи. Тому в Інституті 
розведення та генетики  тварин УААН, обґрунтовано методичні підходи до 
проведення інтегральної порівняльної оцінки економічної ефективності 
розведення порід. Вона базується на визначенні системи абсолютних та 
відносних показників ефективності виробництва продукції, які 
класифікуються за віддачею поточних затрат, живої праці та виробничих фондів 
і зведенні їх в інтегральний індекс економічної ефективності. 

Так, наприклад, проведення інтегральної оцінки ефективності 
розведення м'ясних порід дозволило сформувати систему показників, які 
відображають різноманіття форм прояву економічної ефективності, 
визначити конкретні фактори, що її обумовлюють, та шляхи посилення 
впливу певних факторів на кінцеві результати інтенсивного розвитку 
м'ясного скотарства. 

Використання інтегральної порівняльної оцінки економічної 
ефективності розведення порід дає змогу провести всебічний аналіз 
результатів виробничого процесу залежно від кількості, якості та 
економічності реалізованої продукції. На основі одержаної інформації можна 
приймати відповідні управлінські рішення, спрямовані на повніше 
використання виявлених резервів виробництва. 

 У той же час, економічна оцінка порід не може бути єдиним критерієм їх 
цінності. Грошова одиниця це універсальний базис обміну: гроші-товар-
гроші. Економічний підхід може лише з деякою часткою ймовірності оцінити 
затрати на біологічну продукцію породи, не осягаючи її біологічної суті, 
системного характеру. Базовою одиницею оцінки біологічних систем, в т. ч. і 
людського суспільства, має бути оптимізована взаємодія єдиної біолого-
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енергетичної системи всього світу, країни, регіону. Задоволення потреб 
людини в біологічних продуктах харчування з урахуванням енергетичної 
системи екосфери можна виразити не через гривню, а через оптимізоване 
співвідношення біомаси і енергії, взявши до уваги критичну масу 
накопичення наслідків порушення рівноваги в природі. Цей принцип 
неминуче потребує виходу за межі однієї галузі. Наприклад, м'ясо можна 
одержати не лише від великої рогатої худоби, а й від свинарства, 
птахівництва, рибництва, конярства і т. д. Системний підхід при формуванні 
порід потребує, якщо ми хочемо розвивати екологічно безпечне 
тваринництво, обліку всієї біомаси тварин і рослин. 

Енергетична криза людства буде загострюватись. Альтернативні джерела 
енергії забезпечують дише тимчасову відстрочку, адже відходи атомних 
електростанцій стають загрозою для всієї біосфери через відсутність 
надійних способів їх захоронення. 

Селекція тварин у товарних стадах на максимальну продуктивність не 
має перспектив, оскільки раціони таких тварин і технологія виробництва, 
потребують граничного забезпечення енергією. 

Названі передумови спонукають селекціонерів і виробників займатися 
всіма галузями тваринництва з тим, щоб оптимізувати виробництво продукту 
(молоко, м'ясо, вовну і т. п.) з урахуванням енергозабезпечення і стану 
екології біосфери. Загальнобіологічний цикл: грунт – вода – рослина – 
тварина – людина - середовище - потребує нового осмислення для створення 
принципово іншого підходу до формування біологічних систем, спрямованих 
на забезпечення потреб людства. Необхідно створити комп′ютерні програми 
для екологічної оцінки порід для оптимізації рівня продуктивності з 
урахуванням всіх ланок системи. 

 
4.7 Забезпечення продовольчої безпеки країни 
 
Стратегія розвитку аграрного виробництва в Україні, як одного з 

пріоритетних серед галузей національної економіки, має виходити з факту 
стрімкої глобалізації продовольчої проблеми, що викликана демографічними, 
екологічними та кліматичними процесами. 

Продовольча безпека держави залежить від економічної стабільності 
агропромислового комплексу, можливості збільшення товарної маси 
продукції, рівня платоспроможності населення країни, обсягів імпортної 
експансії сировини і готового продовольства. Вона безпосередньо стосується 
як окремої сім'ї, нації, так і міжнародної спільноти (людства) в цілому і 
залежить від загального економічного стану країни, забезпечення сільського 
господарства матеріально-технічними і трудовими ресурсами та ін. 

Кожна країна має різні критерії національної продовольчої безпеки і 
визначає шляхи її забезпечення та розвитку аграрного виробництва залежно 
від природно-кліматичних особливостей і загального стану національної 
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економіки. В основі проблеми лежить подальша зміна демографічної ситуації 
світу, населення якого перевищило 6 млрд чол., а до 2025 р. досягне 8 млрд. 
чол., з яких, за висновком міжнародних експертів, 10% так і 
залишатиметься на грані недоїдання. Чільне місце займає глобальна зміна 
кліматичних факторів, порушення екологічної рівноваги, зменшення запасів 
природних, у тому числі енергетичних ресурсів та ін. На вістрі проблеми 
здатність сучасного сільського господарства реагувати на демографічні й 
екологічні зміни збільшенням продовольчих запасів. 

Ці зміни не залишаються поза увагою розвинених країн. Навпаки, 
відомо, що ще в 70-і роки урядами "сімки" було прийнято рішення з 
координації рівня виробництва сільськогосподарської продукції, оптимізації 
в напрямі підтримки достатнього продовольчого самозабезпечення. 
Зокрема, у США і Франції цей рівень становить 100 %, Німеччині — 93 %. 
Росія передбачила 80 %-й рівень самозабезпечення. 

В Україні ці проблеми зумовлюються зміною соціально-економічної 
ситуації, реформуванням її економіки на ринкових принципах. 

У цьому напрямі Президентом України та Парламентом вжито ряд 
політичних і економічних заходів. Зокрема, законодавчо врегульовано 
питання власності на засоби виробництва, у тому числі на землю; 
запроваджена політика роздержавлення і приватизації в агропромисловому 
комплексі, формування сільськогосподарського товаровиробника як 
власника; прийнято ряд рішень з підтримки сільського господарства, 
розвитку ринкової інфраструктури, відродженню вітчизняного 
сільськогосподарського машинобудування. Проте невизначеність політики 
держави щодо розвитку АПК у цілому та пріоритетності окремих його 
галузей, суперечливість поглядів різних гілок влади на різних рівнях 
управління не сприяли комплексному здійсненню аграрної реформи. 
Залишаються невирішеними проблеми державного регулювання 
економічних відносин, формування ринкового середовища та 
відповідної інфраструктури, дотримання цінового паритету, зменшення 
тиску монополізованих галузей на сільське господарство..  

Відповідно до цього мають бути визначені параметри національної 
програми щодо виробництва основних видів сільськогосподарської 
продукції, а шляхи їх досягнення покладені в основу аграрної політики. 

З цією метою здійснити заходи із реструктуризації і технічного 
переоснащення галузей АПК на високоефективне використання 
біокліматичного потенціалу кожного регіону України для одержання 
конкурентоздатної продукції. 

Нині у національних інтересах, у першу чергу, здійснюються заходи 
на ринку зерна згідно з відповідним законом. Зокрема, це стосується 
державного регулювання, створення достатніх запасів зерна та звільнення 
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ринкового простору від іноземних трейдерів. 
Інший блок питань вирішується шляхом піднесення галузей 

тваринництва, зокрема: 
а) поступового відтворення високопродуктивного поголів'я худоби, 

свиней і птиці в напрямі розвитку м'ясних скороспілих порід на промисловій 
основі;  
        б)  підвищення продуктивності худоби і птиці та якості продукції, 
поглиблення кооперації та інтеграції господарств всіх форм власності; 
прискорення реструктуризації кормовиробництва: розширення площ 
багаторічних трав, створення культурних сіножатей і пасовищ та створення 
ринку кормів.  
      Вирішення цих проблем реальне, чому в значній мірі сприяє 
породоутворювальний процес. Так, за всіма племінними і товарними стадами 
нових порід середньозважене збільшення продуктивності складає: у молочних 
порід великої рогатої худоби 143 кг молока за 305 днів лактації; у м′ясних 
порід великої рогатої худоби – 127 г середньодобового приросту молодняку; у 
нових порід та типів свиней – 74 г середньодобового приросту; у овець -04 кг 
настригу вовни та 4,1 кг передзабійної живої маси. 

При цьому передбачається постійна державна підтримка таких заходів: 
- розвиток зрошуваного землеробства; 
- хімічна меліорація грунтів (вапнування, гіпсування); 
- залуження, заліснення еродованих земель; 
- відновлення державної системи насінництва і племінної справи; 
- розробка наукоємних технологій. 

У сфері здійснення сучасного курсу зовнішньоекономічних відносин 
основне завдання полягає у невідкладній переорієнтації їх на довгострокові 
двосторонні торговельні зв'язки в умовах підготовки до вступу у СОТ та 
вільної торгівлі продовольчими продуктами, зокрема з країнами СНД, 
створення відповідної власної інфраструктури експорту. 

Проведені розрахунки показали, що для задоволення внутрішніх 
потреб України та створення достатнього експортного потенціалу в 2011 р. у 
всіх категоріях господарств потрібно виробити: молока – 17500 тис. кг; м′яса 
(реалізація в забійній масі) - 4400 тис. тонн; яєць 14000 млн. шт.. 

Особливо складне завдання щодо виробництва м'яса. До 2011 р. 
необхідно відновити обсяги виробництва м'яса 1990 р. (4,36 млн тонн у 
забійній масі). Це дозволить довести споживання м'яса до 80 кг на душу 
населення за рік і виділити для експорту 0,53 млн тонн м'яса (в забійній 
масі). Забезпечити таке виробництво  планується, насамперед, за рахунок 
значного збільшення м'яса свиней і птиці: відповідно майже в 2,9 і 4 рази 
проти 2000 р. Виробництво яловичини зросте, згідно з прогнозом, удвічі. У 
структурі м'яса частка свинини підвищиться від 40,6 у 2000 р. до 43,9 % у 
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2011 р., птиці відповідно від 11,6 до 17,9 %. Частка яловичини зменшиться 
з 45,4 % до 36,4 %.  
Для забезпечення передбачуваного виробництва продукції слід розвивати 

внутрішній ринок за рахунок значного (у 2-3 рази) підвищення доходів 
населення України. Отже, виробництво може зростати – у міру 
збільшення доходів населення. 
 

5. ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ТВАРИННИЦТВА 
 

Спеціалісти тваринницької галузі розуміють значення та необхідність 
збереження місцевих та адаптованих порід. Генетичну цінність цих порід 
признають і використовують у практиці створення нових порід. Так, 
наприклад, при виведенні української м′ясної породи великої рогатої 
худоби, методом чотирьохпородного відтворювального схрещування, були 
використані тварини сірої української та симентальської порід. У молочному 
скотарстві, також на підґрунті адаптованих порід та з використанням більш 
продуктивних імпортних, були виведені та створюються нові породи. Але з 
іншого боку, породоутворюючий процес призводить до зменшення поголів′я 
адаптованих та аборигенних порід. Саме тому, на цьому етапі розвитку 
тваринництва була розроблена “Програма збереження та раціонального 
використання генетичних ресурсів сільськогосподарських тварин України на 
2001-2005 роки”, яка була затверджена Наказом Міністерства аграрної 
політики України і УААН за № 319/93 від 24 жовтня 2001 року. Вона 
регламентується державою та забезпечує: гармонійний розвиток та ефектив-
не використання генетичного різноманіття сільськогосподарських тварин 
вітчизняного і світового генофонду з метою генетичного поліпшення тварин 
і всебічного забезпечення суспільства в продуктах тваринництва; збережен-
ня цінних генетичних комплексів і носіїв, важливих спадкових ознак.  
 Збереження генофонду порід пов′язане з економічними витратами, що 
зумовлює необхідність їх інвентаризації і створення на її основі банку даних 
генетичного різноманіття і специфічних характеристик даних популяцій. 
Об′єктивну оцінку різноманітності генофонду та генетичного статусу порід 
домашніх тварин передбачено проводити із використанням поліморфізму 
еритроцитарних антигенів, білків сироватки крові, ферментів тканин, 
структури білків, цитогенетичного аналізу. 
 Програмою передбачаються такі методи збереження генофонду порід: 
чистопородне розведення колекцій “чистих” популяцій 
сільськогосподарських тварин як вітчизняної, так і зарубіжної селекції у 
вигляді замкнутих генофондних стад, реліктових ферм і заказників тварин; 
тривале збереження замороженних сперми, ооцитів, ембріонів, у генетичних 
банках; збереження зародкової плазми і ДНК, як носія кодування генетичних 
варіацій. Суб′єктами збереження генофонду тварин визначаються 
генофондні стада, генофондні ферми та господарства, заказники, 
колекціонарії, зоопарки та кріобанки генетичних ресурсів. Останні є 



 67

науково-виробничими підрозділами і створюються при наукових центрах, 
які здійснюють оцінку генофонду, визначають необхідність, форму і обсяги 
його збереження та використання конкретно у кожній породі. Основним 
завданням кріобанку генетичних ресурсів тварин, на відміну від існуючих 
банків при племінних підприємствах, є створення та тривале зберігання 
необхідних запасів сперми, ембріонів, ооцитів тварин особливої генетичної 
цінності локальних зникаючих вітчизняних та малочисельних колекцій 
спеціалізованих порід зарубіжної селекції і використання їх при: вирішенні 
найбільш важливих селекційних завдань (виведення нових порід, типів, 
кросів, ліній, підтримання та удосконалення генеалогічної структури, 
консолідація, докорінне покращення існуючих); забезпечення 
чистопорідного аутбредного розведення тварин, підтримання генетичної 
різноманітності в замкнутих популяціях генофонд них стад, ферм, 
колекціонаріїв зникаючих і локальних аборигенних та репродукторів 
спеціалізованих порід; відтворенні в майбутньому, у разі необхідності,  
чистопорідних стад порід, які зникли, на маточному поголів′ї іншої породи. 
Придбання генетичного матеріалу передбачається за рахунок Держбюджету. 
 Крім того, програма об′єднує методи селекції і біотехнологічні засоби 
розмноження тварин. Особливу увагу відведено біотехнології та генній 
інженерії (отримання химерних та трансгенних тварин, клонування 
ембріонів). 
 У Програмі відмічається, що на межі повного зникнення перебувають 
сіра українська, білоголова українська, червона польська, лебединська, 
пінцгау; локальними стали симентальська, бура карпатська та червона 
степова породи великої рогатої худоби, гуцульська порода коней, 
сокільська, каракульська, романівська, цигайська прекос та асканійська 
тонкорунна породи овець, миргородська, українська степова ряба, велика 
чорна породи та мангалицька, кролівецька і придніпровська породні групи 
свиней. Поставлено також завдання зберігати генофонд відселекціонованих 
імпортованих порід, як малочисельних, за рахунок коштів державного 
бюджету. За їх збереження та утримання передбачено відшкодування витрат 
в межах 46-65%. За придбання генетичних ресурсів високої племінної 
цінності зарубіжної селекції, а саме тварин, сперми та ембріонів, 
відшкодовуються витрати відповідно в розмірі 100% та 50% . Крім того, у 
повному обсязі згідно з затвердженим Міністерством аграрної політики 
кошторисами фінансуються такі напрямки та види робіт: формування 
інформаційної бази та періодична публікація в засобах масової інформації 
аналітичних відомостей з питань збереження та оцінки генофонду 
зникаючих і локальних порід тварин; придбання генетичних ресурсів 
локальних та спеціалізованих порід зарубіжної селекції; ведення каталогів, 
державних племінних книг здійснення впроваджу вальних і технологічних 
робіт з питань збереження і ефективного використання генетичних ресурсів 
тварин.  
 Частково фінансуються за рахунок програми “Селекція у тваринництві 
та птахівництві”: створення та утримання генофондних стад, кріобанків; 
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виробництво, збереження і використання спермрпродукції плідників 
зникаючих і локальних порід; придбання племінних (генетичних) ресурсів 
вітчизняного походження для формування, відтворення і раціонального 
використання племінних стад; проведення генетичної експертизи племінних 
ресурсів. Фінансування Програми здійснюється на основі реєстру племінних 
тварин на початок кожного року. Але через економічну скруту та відсутність 
централізованого обліку кошти на утримання тварин зникаючих порід в 
останні роки на жаль виділялися в обмеженій кількості. Необхідно 
розробити регламент використання дотацій на утримання всіх тварин порід, 
що знаходяться на межі зникнення, та видати постанову (наказ), яка б 
забезпечила виділення для них коштів в об′ємі 100% їх утримання при 
любому фінансовому стані в державі. 
 У програмі показано, що нині у кріобанках, що забезпечують 
збереження локальних порід худоби знаходиться сперми (тис. доз) та ембрі-
онів (шт.), відповідно: білоголова українська-20, 50; сіра українська – 10, 30; 
лебединська - 15, 30; бура карпатська – 15, 30; пінцгау - 15, 30; сименталь-
ська – 20, 30; червона степова – 25, 40. У Інституті птахівництва в кріобанку 
зберігається сперма таких порід птиці (доз): італійські куріпчасті (530), 
юрловські голосисті (830), сусекс (530), австралорп (450), голошийна (1446), 
сіра каліфорнійська (750), українські вушанки (264), род-айланд червоний 
(3622), плімутрок білий (1256), падуани (346), леггорн білий (390), а також по 
240 ембріонів таких порід - австарлорп, юрловської голосистої та українських 
вушанок. Дослідження показали високу запліднюваність яєць після осіменіння 
курей замороженою спермою, що зберігалась впродовж 10 років.  
 За міжнародними рекомендаціями для кожної породи необхідно 
зберігати заморожену сперму від 25 нерідних плідників та ембріони від 25 
варіантів спарювань. Тобто, в країні зберігається недостатня кількість ембрі-
онів для збереження кожної аборигенної породи. Нині назріла не обхідність 
створення централізованого кріобанку ембріонів існуючих генотиппів 
сільськогосподарських тварин та лабораторії яка б отримувала і заморожува-
ла ембріони від донорів зникаючих аборигенних та локальних порід.  
 

6.ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ І СИСТЕМА 
УПРАВЛІННЯ В ОБЛАСТІ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ 
ТВАРИННИЦТВА 
 

Нині в Україні дрібні селянські і фермерські господарства вже 
вирощують 70% сільськогосподарської продукції. Основними умовами для 
створення сприятливого середовища для всіх учасників аграрного сектора на 
сьогодні є послаблення податкового тиску, доступність кредитів. 

Для врегулювання першого питання на законодавчому рівні Верховною 
радою України було схвалено Закон України ”Про фіксований 
сільськогосподарський податок”, який замінив 12 податків і зборів, що діяли 
раніше для сільськогосподарських підприємств. Цей податок не містить 
ПДВ, акцизного збору та деяких інших податків і платежів. Об'єктом 
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оподаткування виступає земля сільськогосподарського призначення. 
Спрощена система оподаткування запровадженням фіксованого 
сільськогосподарського податку щороку зменшила суму податків на 1,4 
млрд. грн. 

Для сільськогосподарських підприємств чинним податковим 
законодавством також передбачено пільги щодо податку на додану вартість. 
Зокрема Законом України від 18 лютого 1999 року № 442-ХІV "Про 
внесення зміни до статті 11 Закону України "Про податок на додану 
вартість" на період з 1 січня 1999 року до 1 січня 2004 року передбачено, що 
сума податку на додану вартість, яка має сплачуватися до бюджету 
переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними 
молоко та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти, у повному обсязі 
спрямовується винятково на виплати дотацій сільськогосподарським 
товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і 
худобу живою вагою. Обсяг таких пільг зі сплати ПДВ оцінюється в 700 
млн. грн на рік. Закон України від 13 липня 2000 року № 1874-111 "Про 
внесення зміни до Закону України "Про податок на додану вартість" звільняє 
сільськогосподарських товаровиробників — платників фіксованого 
сільськогосподарського податку до 1 січня 2004 р. від сплати до бюджету 
податку на додану вартість щодо операцій з продажу товарів (робіт, послуг) 
власного виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), 
виготовлену на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської 
сировини. 

Таким чином, податковим законодавством передбачено низку пільг для 
сільськогосподарських підприємств: звільнення від сплати ПДВ за 
реалізовану сільськогосподарську продукцію; виплата дотацій переробними 
підприємствами сільськогосподарськими виробникам за молоко та худобу (у 
живій вазі); оподаткування за нульовою ставкою операцій з продажу 
переробним підприємствам молока і худоби (у живій вазі); звільнення від 
оподаткування операцій з видачі сільськогосподарської продукції власного 
виробництва сільськогосподарських товаровиробників фізичним особам — 
власникам земельних паїв, переданих в оренду таким товаровиробникам, у 
вигляді компенсації вартості користування такими паями та фізичним 
особам, які перебувають у трудових відносинах з таким товаровиробником 
(у межах 70 грн.) 

У системі управління генетичними ресурсами тваринництва 
розробляються відповідні накази, положення, постанови, нормативно-
правові акти на підґрунті законів "Про племінну справу у тваринництві" № 
1328 ХІV від 21 грудня 1999 р., "Про державне прогнозування та 
розроблення програм економічного і соціального розвитку України" № 1602 
ІІІ від 23 березня 2000 р., "Про стимулювання розвитку сільського 
господарства на період 2001-2004 років" № 1328 від 18 січня 2001 р.. Указу 
Президента України "Про заходи щодо стабілізації ситуації на споживчому 
ринку та розвитку тваринництва у 2001-2002 роках" № 100 від 17 лютого 
2001 р.. Так, Кабінет Міністрів України видав Постанову "Програма 
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стабілізації та розвитку тваринництва і птахівництва на 2001-2004 роки" № 
799 від 11 липня 2001р. Спільним наказом Мінагрополітики та Мінфіну від 
23 лютого 2001 р. № 34/100 (держреєстрація від 14 березня 2001 р. за № 
230/5421) прийнято державну програму селекції у тваринництві та 
розроблено Порядок використання коштів державного бюджету на її 
виконання, де передбачається надання дотацій на утримання порід тварин, 
що знаходяться в критичному становищі, тварин у племінних 
господарствах та за надання послуг. Нині згідно з законом України ''Про 
внесення змін до Закону України” Про племінне тваринництво 
розробляються та затверджуються першочергові нормативно-правові акти, а 
саме: 

1.Положення про присвоєння статусів суб'єктам племінної справи в 
тваринництві (розроблено і затверджено). 

2.Положення про державну реєстрацію племінних тварин і племінних 
стад (розроблено і затверджено). 

3.Положення про державні книги племінних тварин (розроблено). 
4.Державний племінний реєстр (розроблено і затверджено). 
5.Розробка інструкцій по бонітуванню, інструкцій по веденню 

племінного обліку, зразків форм племінного обліку в м'ясному скотарстві 
(розроблено і затверджено). 

6.Положення про систему ідентифікації великої рогатої худоби. 
7.Положення про систему сертифікації племінних (генетичних) 

ресурсів. 
8.Положення про систему офіційного обліку походження племінних 

тварин. 
9.Положення про систему офіційного обліку продуктивності 

племінних тварин. 
10.Система офіційної класифікації (оцінки) за типом будови тіла 

великої рогатої худоби м'ясних порід. 
11.Положення про систему селекції племінних бугаїв м'ясних порід 

великої рогатої худоби. 
12.Методика оцінки і відбору племінних бугаїв м'ясних порід. 
13.Інструкція по штучному осіменінні сільськогосподарських тварин 

(розроблено). 
14.Інструкція по трансплантації ембріонів великої рогатої худоби. 
15.Підготовка проектів державних стандартів на сперму, ембріони і 

яйцеклітини. 
16.Положення про заготівлю і реалізацію племінних (генетичних) 

ресурсів. 
17.Порядок проведення генетичної експертизи проходження і 

виявлення аномалій племінних тварин. 
18.Система санітарно-ветеринарного забезпечення селекційно-

племінної роботи і відтворення стада. 
19.Методика оцінки вартості племінних (генетичних) ресурсів в 

залежності від їх племінної цінності. 
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20.Положення про порядок розробки, затвердження і здійснення 
загальнодержавних програм селекції в тваринництві. 

21.Положення про експорт і імпорт племінних (генетичних) ресурсів. 
22.Положення по атестації робітників, які виконують спеціальні 

роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами. 
23.Програма збереження генофонду зникаючих, локальних і 

зникаючих порід (розроблено). 
24.Положення про порядок створення і функціонування генофондних 

стад, банків сперми і ембріонів. 
25.Положення про здійснення державного контролю в сфері селекції і 

відтворення племінних (генетичних) ресурсів. 
26.Положення про апробацію селекційних досягнень в тваринництві. 
27.Формування загальнодержавного централізованого автоматизова-

ного банка даних про племінне тваринництво України і різних країн. 
 Необхідно відмітити, що збереження генофонду локальних, 

зникаючих і малочисельних порід усіх видів сільськогосподарських тварин є 
складовою частиною закону України “ Про племінну справу у тваринництві” 
Згідно з 24 статтею збереження племінних (генетичних) ресурсів 
поліпшуючих, існуючих, локальних і зникаючих порід здійснюється 
спеціально утвореним центральним органом виконавчої влади, до відання 
якого віднесенні питання сільського господарства. Він забезпечує створення 
за рахунок коштів Державного бюджету України генофондних стад, банків 
сперми та ембріонів, а також наукове забезпечення реалізації програми 
збереження генофонду порід. 
 

Заступник державного секретаря  

Міністерства аграрної політики України                                        Ю.Мельник 
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Характеристика генетичних ресурсів  
тваринництва України 

 
Молочні та молочно-м’ясні породи великої рогатої худоби 
 

Симентальська порода. В Україні виведена в ХХ столітті 
поглинальним схрещуванням сірої української із швейцарськими та 
німецькими сименталами. Характеризуються чудовими м'ясними, 
молочними і робочими якостями. Тварини цієї породи молочно-м'ясного 
напрямку продуктивності розводяться в 8 племінних заводах та 48 
племінних репродукторах 13 областей України. Симентали порівняно 
великі: жива маса корів становить 650-750 кг., а бугаїв - 900-1200 кг. 
Молочна продуктивність в племінних заводах - 5,5-6,5 тис. кг. молока, а 
корів рекордисток - 12-16 тис. кг. молока за лактацію. 

Генеалогічна структура породи досить численна та включає 28 ліній та 
споріднених груп (раніше їх було більше 90).  

Основними репродукторами, які утримують чистопородних тварин, є: 
племзавод ''Червоний Велетень'' Харківської, ''Яненківський'' та ''Світанок'' 
Київської і ''Матусово'' Черкаської областей. В спермобанках України 
знаходиться 10 тис. спермодоз, в т.ч. 3,9 тис. від бугаїв покращувачів, що 
забезпечують чистопородне розведення стада і збереження генофонду цієї 
цінної в селекційному плані породи. 

Білоголова українська. Аборигенна порода України. Створена в кінці 
ХVIII ст. в результаті відтворювального схрещування місцевої худоби з 
гронингенським відріддям голландської худоби. 
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Ареал - господарства Полісся України. 
Породні особливості: виняткова пристосованість до кормових та 

кліматичних умов зони, висока оплата корму молоком. Молочна 
продуктивність племінних корів становить в середньому 4-5 тис. кг 
Продуктивність рекордисток у межах 7,8-9,6 тис. кг молока. 

Корови цієї породи використовувались як материнська основа при 
виведенні західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої 
молочної породи. 

Структура породи представлена десятьма генеалогічними лініями і 
більш ніж 30-ма сімействами. 

Генофондне стадо породи з поголів'ям 350 корів створено в племзаводі 
''Антоніни'' Хмельницької області . В останні 30 років племінну справу зі 
стадом веде Інститут розведення та генетики тварин УААН. 

Червона степова порода. Природним ареалом цієї породи є зона 
степу України. За чисельністю вона займає друге місце серед молочних 
порід після чорно-рябої. В 1995 р. поголів’я про бонітованих корів червоної 
степової породи (включаючи помісі створеної на її основі червоної молочної 
породи) досягло 33%, або 1336,4 тис. голів. Назву ''червона степова'' вона 
отримала в 1939 р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Червона степова отримана в південних степах України шляхом складного 
відтворного схрещування переважно сірої аборигенної худоби з худобою 
завезеними з Німеччини в кінці 18-го - початку 19-го століть тваринами 
червоної масті (ойфрисляндська, англерська, вільстермаршське). 

Найбільш цінними якостями тварин червоної степової породи є 
міцний тип конституції, поєднаний з витривалістю і виключною 
пристосованістю до сухого спекотного клімату степової зони. Тварини в 
масі відрізняються 
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 порівняно легким кістяком, добре розвинутою середньою частиною тулуба, 
помірно розвинутою мускулатурою, мають суху, щільну та міцну  
конституцію. Масть червона або вишнево-червона. Жива маса дорослих 
корів в середньому складає 451 кг, корів-первісток – 387 кг. За нормальних 
умов годівлі та утримання корови до 5-річного віку досягають живої маси 
600 кг і більше, племінні бугаї – більше 1000 кг. При забої молодняку в 18-
річному віці його забійний вихід становить 56-60%. 

Молочна продуктивність повновікових корів у провідних племзаводах 
складає 4652-5240 кг молока з жирністю 3,79-4,02%. Від кращих 
рекордисток породи отримують більше 10000 кг молока з жирністю біля 4%.  

Генеалогічна структура червоної степової породи включає 
запорізький, донецький, кримський і дніпропетровський внутрішньопородні 
типи, 34 лінії, в тому числі апробовані за останні 8-10 років лінії Красавчика 
468, Дуная 485, Сокола 1811, Гороха 5737, Арика 4717 і Салата 5415. 
Провідними племзаводами, в яких частково збережений генофонд червоної 
степової породи, є “Червоний шахтар”, “Більшовик”, “Широке”, “Зоря”, 
кримська ГСХОС. Крім того, в дев’яти областях України існують 89 
племрепродукторів цієї породи. 

Лебединська порода. Створена шляхом схрещування корів місцевої 
(переважно сірої української) худоби з плідниками швіцької породи. 
Затверджена в 1950 р. В її створенні брали участь спеціалісти Лебединської 
держплемстанції, племінних заводів і наукові співробітники Українського 
науково-дослідного інституту тваринництва під керівництвом професора 
А.Є.Яценка. 
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Молочна продуктивність корів складає 3000-3500 кг, в племзаводах – 
4500-5000 кг. Жирність молока – 3,8-4,0%. Жива маса корів 550-600 кг, 
плідників - 900-1000 кг і більше.  

Сучасна структура лебединської породи включає 13 заводських ліній і 
біля 200 цінних родин. 

Нині лідерами в породі є бугаї ліній Балкона, Розкішного, Чуткого, 
Концентрата, Меридіана, Майстра і Орегона. В усіх категоріях господарств 
поголів’я складає 123 тис. голів. 

Зараз племінні тварини лебединської породи розводять в племінному 
заводі “Михайлівна” Сумської області та двох племінних репродукторах: 
“Завидівське” Закарпатської і “Мрія” Чернігівської областей. 

Бура карпатська порода. Сучасний масив породи сформувався в 
результаті багатолітнього відтворювального схрещування місцевої бурої 
худоби “рижка” і “мокань” з завезеними спорідненими породами 
горноїнською, швіцькою і частково альгауською. Головну роль в процесі 
створення відіграли тварини швіцької породи. Затверджена бура карпатська 
порода в 1972 р. 

Середня молочна продуктивність повновікових корів складає 4000-
4500 кг молока, жирністю 3,6-3,7%. 

Жива маса корів 490-520 кг, бугаїв-плідників - 850-900 кг. 
В генеалогії породи найбільша частка належить тваринам лінії 

Капласа 43, Мальчика 3 і Сокола 533. В породі створено 10 ліній і 30 
високопродуктивних родин. В усіх категоріях господарств поголів”я складає 
90 тис.голів. Існує два племінних заводи – “Нове життя” і “Хлібороб-
Ракошино” в Закарпатській області і 15 племінних репродукторів в 
Закарпатській і Івано-Франківській областях. 

Червона польська порода. Червона польська худоба веде своє 
походження від середньоєвропейської худоби, від якої походять такі сучасні 
породи, як англерська, червона датська, червона естонська, бура латвійська 
та інші. Початок формування породи – середина ХІХ століття. На початку 
ХХ століття застосовувалось ввідне схрещування з бугаями червоної 
датської і червоної остфрисляндської порід. 

Молочна продуктивність корів цієї породи в Україні порівняно 
невисока. М’ясні якості червоної польської породи невисокі. Жива маса в 
племінних господарствах складає 500 кг, середній забійний вихід 50-51%. 

Генеалогічна структура породи досить строката, в ній присутні 
нащадки бугаїв червоної датської, червоної естонської і бурої латвійської 
худоби. До неї відносяться родинні групи Тайного 1470, Кортика 7006, 
Салюта 62, Вала 31. 

В Україні червону польську худобу розводять в Тернопільській і 
Волинській областях, де є по одному племінному репродуктору. 
Пінцгау. Порода виведена в австрійських Альпах у кінці ХУІІІ століття. 
Розповсюджена в гірських районах Угорщини, Австрії, Чехії, Румунії, 
Баварії, Чернівецькій і Івано-Франківській областях України. 
Численність корів в господарствах України складає 35 тис. голів. Порода 
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віднесена до м’ясо-молочного типу худоби, виключно пристосована до 
гірських умов Карпат. 

Молочна продуктивність корів в межах 3-4 тис. кг молока, а кращих 
6-7 тис. кг. Жива маса корів 460-500 кг, бугаїв – 780-1000 кг. Приріст 
молодняка при пасовищному утриманні становить 600-700 г. 
У породі виведені дві генеалогічні лінії. Створений банк сперми і 
заморожено 35 ембріонів. 

У 2001 р. присвоєний статус племінних репродукторів ції породи 
трьом господарствам Чернівецької області: “Буковина-племсервіс”, 
“Центральне” і “Карпати”. 

Українська червоно-ряба молочна порода. Перша спеціалізована 
порода худоби України. Затверджена наказом Мінсільгоспрому України від 
26 квітня 1993 року за №106. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Порода виведена методом відтворювального схрещування сименталів з 
червоно-рябими голштинами (в деяких областях використовували 
монбельярдів і айширів). 

Генетичний потенціал молочної продуктивності корів складає 6500-
7500 кг молока. Жива маса дорослих корів – 630-680 кг. Порода має чітку і 
достатню для чистопородного розведення породну і генеалогічну 
структуру: три внутрішньопородні типи, п’ять заводських типів, 12 
заводських ліній і 46 високопродуктивних родин. 
Ареал породи включає 16 областей України. 
Загальна чисельність корів нової породи в суспільному секторі - 514 тис. 
голів. 

Племінні ресурси породи сконцентровані в 33-х племінних заводах і 
159-и племрепродукторах України. Серед них племзаводи “Маяк” 
Черкаської, “Червоний велетень” Харківської, “Україна” Вінницької, 
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“Колос” і “Пристроми” Київської областей. 
Українська чорно-ряба молочна порода. Як нове селекційне 

досягнення апробована державною комісією в 1996 р.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Порода створена схрещуванням чорно-рябої породи вітчизняної 
селекції з голштинськими плідниками. Структурними одиницями породи є 
західний, поліський і центрально-східний внутрішньопородні типи; 
київський, харківський і подільський заводські типи; заводські лінії 
Монтфреча КЧП-540, Судіна КЧП-735, Астронавта КЧП-749, Ельбруса 
КГФ-10, Борда 3381246, Алема 5113607, а також 55 заводських родин. 

Порода розповсюджена в усіх областях України. Тварини мають 
молочний тип, міцну конституцію, вим’я ванно - і чашоподібної форми. 
Жива маса дорослих корів – 600-650 кг, плідників – 850-1100 кг. Вік 
першого отелення складає 803-870 днів, сервіс-період 85-100 днів. 
У підконтрольних стадах надоюють 7000-8000 кг молока за 305 днів 
лактації. Тривалість продуктивного використання корів складає 4,5 
лактації. 

Це найчисленніша в Україні порода, яку розводять у 66 племінних 
заводах і 333 племінних репродукторах. 

Український жирномолочний тип створюваної червоної 
молочної породи. Тип виведено в господарствах південних і східних 
областей України шляхом відтворювального схрещування червоної 
степової худоби з англерською і червоною датською породами. 
Апробований в 1998 р. 
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За даними апробації 34130 корів цього типу із 17 базових 
господарств мали середній надій 4731 кг молока з середньою жирністю 
4,0%, за другу 5052 кг і 4,01%, а за найвищу повновікову 5656 кг і 4,06%. 
Середній вміст білку в молоці - 3,4%, інтенсивність молоковіддачі - 1,90 кг 
за хвилину. Від рекордистки типу корови Мальви 07671 за три перші 
лактації надоєно 33 т молока. 

Тварини характеризуються молочним типом будови тіла, мають 
широкі і глибокі груди, рівну лінію спини, прямий і широкий поперек і 
поліпшену форму вим’я.  

Період між отеленнями у корів нового типу становить 375 днів, 
сервіс-період – 89 днів, коефіцієнт відтворної здатності – 0,97. За 
резистентністю і теплостійкістю тварини жирномолочного типу практично 
не поступаються тваринам материнської червоної степової породи. За 
задовільних умов вирощування і експлуатації корів використовують 5-7 
лактацій. 

У генеалогічній структурі провідними вважається заводські лінії 
Цитруса 16497, Фрема 17291, Монарха 18965 і Коритця 16496. 
В Україні існує два племінних заводи і 15 племінних репродуктори цього 
типу, які розташовані в Автономній республіці Крим, Дніпропетровській і 
Херсонській областях. 
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Український голштинізований тип створюваної червоної 
молочної породи. Цей тип худоби розводять у господарствах півдня і 
сходу України. Виведений він шляхом відтворювального схрещування з 
використанням англерської, червоної датської порід, червоної степової 
худоби та червоно-рябої голштинської. Апробований у 1998 році. 

 

 
 

Тварини теж характеризуються молочним типом екстер’єру, але в 
порівнянні з попереднім мають підвищену інтенсивність росту, дещо інший 
розвиток за більшістю промірів, що обумовлює зміну пропорцій будови 
тіла у худоби високі передні ноги, відносно вузькі груди і більша відстань 
між сідничними буграми. Масть тварин – червона або червоно-ряба. 

Середній вік першого отелення - 852 дні, коефіцієнт відтворної 
здатності –0,97. При середній тривалості першої лактації 313 днів 
молочність досягає  5033 кг жирність молока 3,87%.  Жива маса нетелей 
біля 500 кг, повновікових корів – перевищує 550 кг, племінних бугаїв – 
наближається до 1000 кг. 

У науково-господарських дослідах встановлено, що тварини нового 
типу характеризуються достатньо високою теплостійкістю, яка дозволяє 
реалізувати високий генетичний потенціал продуктивності. Первістки 
нового типу характеризуються поліпшеною формою вимені, достовірно 
вищою ( в порівнянні з ровесницями червоної степової, англерської і 
червоної датської порід і їх помісями) інтенсивністю молоковіддачі, яка в 
різних господарствах в середньому становить 1,65...1,86 кг молока на 
хвилину. 

Бугаї нового типу не поступаються аналогам поліпшеної червоної 
степової породи за забійними якостями (забійний вихід 55,3%) і хімічним 
складом м’яса. 



 81

Генеалогічна структура типу включає апробовані заводські лінії 
Ригела 4939, Кевеліє 1620273, Інгансе 343514 і Неневе 1629391, 17 
споріднених груп і 25 апробованих заводських родин. 

Масив українського голштинізованого типу червоної молочної 
худоби складає більше 100000 голів, в тому числі більше 60000 корів. У 
базових племінних і товарних господарствах нараховується понад 10000 
маток, в т. ч. більше 7300 корів. 

Племінна база цього типу зосереджена в 7 племінних заводах і 12 
племінних репродукторах семи областей України. 

Північно-східний молочний тип бурої худоби. Створений шляхом 
відтворювального схрещування корів лебединської породи з плідниками 
швіцької породи і апробований в 1998 році. 

Надій корів типу становить 3990-4000 кг з вмістом в молоці жиру 
3,94% і 3,4-3,6% білку. Жива маса корів - 550-600 кг, бугаїв-плідників - 950-
1000 і більше кг. 

Тип має дві заводські лінії - Класика 148531 і Запада 08232, 8 
споріднених груп і 12 заводських родин.  

Загальна чисельність тварин нового північно-східного типу бурої 
худоби біля 11 тис. голів, в тому числі 5,5 тис. корів. Розводять її в двох 
племзаводах (''Колос'', Сумська ГСХОС) і п'ять племрепродукторів Сумської 
області. 

Англерська порода. Створена на півострові Ангельн (провінція 
Шлезвіг-Голштейн, північна Німеччина), в ХІХ столітті. 

Методом чистопородного розведення порода поліпшувалась до 1950 
року. За останні 40-50 років з породи односторонньої молочної 
продуктивності, з незадовільними м'ясними якостями і низьким вмістом 
жиру в молоці, англери перетворились у високопродуктивну жирномолочну 
породу з непоганою м'ясною продуктивністю. Маса повновікових корів 
досягає 600 кг, інтенсивність молоковіддачі - 1,76 кг за хвилину. 

Сучасний тип англерської породи характеризується червоною мастю, 
високою акліматизаційною здатністю, міцними кінцівками, легкими 
отеленнями та високою життєздатністю телят найменшою частотою 
народження мертвого приплоду. 

З кінця 70-х років минулого століття ведеться ввідне схрещування цієї 
худоби з породами червоно-рябою щвіцькою, айширською (фінської 
селекції) і червоно-рябою голштинською. 

За генеалогічним складом корови в стадах-репродукторах відносяться 
до 15 споріднених груп, найчисленніші з яких - Цируса 16497 і Фрема 17291. 
Найбільш продуктивні лінії в породі: Уферзе (5512 кг молока жирністю 
4,51% за повновікову лактацію) та Ідеала 19782 ( 5272 кг молока і 4,36% 
жира). 

Статус племінних господарств англерської породи на півдні України 
мають: племінний завод ''Зоря'' Херсонської області і два племрепродуктори 
- ''Більшовик'' Донецької в ''Лідієвське'' українсько-угорсько-англійського 
ССГП ''Нібулон'' Миколаївської області. 
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Айширська порода. Розводять в деяких господарствах 
Дніпропетровської, Харківської, Луганської, Черкаської і Полтавської 
областей. Загальна чисельність чистопородних корів близько 1,5 тис. голів. 

Метод розведення - чистопородний з використанням кросу ліній і 
внутрішньолінійного гетерогенного підбору. 

Породні особливості: молочність - 6-8 тис. кг, вміст жиру 4,5-5,6%. 
Геніалогічна структура породи включає 6 споріднених груп. 
Порода використовувалась як поліпшуюча при виведенні південно-

східного типу української червоно-рябої молочної породи. 
В Україні нині діють 6 племрепродукторів цієї породи: ''Кегичівка'' і 

''Барвінок'' - в Харківській, ім. Декабристів - в Полтавській, Стрілецький 
кінний завод - в Луганській, ''Велика Буримка'' - в Черкаській і 
''Відродження'' - в Дніпропетровській області. 

Швіцька порода. Створена в середині ХІХ століття шляхом тривалого 
поліпшення ''в собі'' короткорогої худоби, завезеної в Швейцарію.  

Продуктивність повновікових корів 6000-7000 і більше кг молока при 
вмісті 4,2% жиру і 3,5% білку; жива маса корів 650-700 кг, бугаїв-плідників 
950-1100 кг. 

Генеалогічна структура швіцької худоби в України представлена в 
основному лініями Меридіана, Концентрата, Майстра, Орегона, Павана і 
Хіла. 

В господарствах нараховується біля 1500 голів худоби цієї породи, в 
племгосподарствах використовуються 37 бугаїв-плідників. 

Основні племінні ресурси породи зосереджені у племінному заводі 
''Михайлівка'' Сумської області. 

Голштинська порода США і Канади серед порід великої рогатої 
худоби має найбільше розповсюдження в світі. Тварини належать до 
найкраще спеціалізованого молочного типу худоби. Завдяки інтенсивній 
селекції за молочною продуктивністю, голштинська худоба американської і 
канадської селекції чорно-рябої і червоно-рябої типів має прекрасний 
екстер'єр, відмінну форму вим'я, стійкість до стресів і задовільну відтворну 
здатність. Голштинська худоба за молочною продуктивністю, оплатою 
корму молоком, придатністю до промислової технології серед сучасних 
порід займає перше місце. Коровам цієї породи належать всі світові рекорди 
молочної продуктивності. 

В Україні голштинська порода використовувалась як поліпшуюча у 
створенні українських чорно-рябої, червоно-рябої молочної порід і 
українського голштинізованого типу червоної молочої породи. Широке 
розповсюдження отримали лінії І.Р.Е.Пабста, Р.Соверінга, М.Чифтейна, 
С.Т.Рокита, В.Айдіала, Р.Мета, Чифа, Бутмейкера, Найта, Інгансера, 
Санісайда і інші. 

Зараз Україна має 16 племзаводів і 21 племрепродукторів цієї породи. 
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М’ясні породи великої рогатої худоби. 
 

Сіра українська. Аборигенна порода України. На її основі були створені 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 вітчизняні породи: червона степова, симентальська, лебединська та 
українська м'ясна. 

Тварини витривалі, пристосовані до умов степової зони. Племінне 
поголів'я породи зараз нараховує 497 голів, в тому числі 193 корови і 
розводиться в єдиному племзаводі ОХ ''Маркеєво'' Херсонської області. 

Корови сірої української породи зараз мають масу 700 і більше кг. У 
віці 18 місяців бугайці досягають живої маси 500-520 кг, забійний вихід 58-
60%. Характерною особливістю корів є дрібноплідність та висока 
плодючість (90-95 телят на 100 маток). 

Сіра українська порода - джерело цінного генетичного матеріалу, тому 
заслуговує на збереження в чистоті, як носій унікального комплексу ознак. 

Українська м'ясна порода. Отримана складним відтворювальним  
схрещуванням самиць місцевих сірої української і симентальської порід з 
бугаями французької породи шароле і італійської кіанської. Затверджена в 
1993 році. В структурі породи два внутрішньопородні типи, 7 ліній, 42 
родини. Вона становить - 15,8% загального поголів'я худоби м'ясних порід, 
посідаючи за чисельністю третє місце після волинської і абердин-ангуської. 
Тварин світло-полової масті, масивні, з добре розвиненими м′ясними 
формами. Жива масса корыв550-650 кг, середньодобовий приріст 1500 г, 
затрати кормів на 1 кг приросту – 6,0- 7,0 к.од. Корови відрізняються 
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добрими материнськими якостями, високою молочністю і відтворною 
здатністю (85-90 телят на 100 корів). 

Худобу цієї породи розводять практично в усіх кліматичних зонах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
України, що свідчить про її високу акліматизаційну здатність. Зараз 

існує 5 племзаводів і 6 племрепродукторів цієї породи, кращі з них “Воля” 
Черкаської, ”Перемога” Полтавської, і “Головеньківське” Чернігівської 
області. 

Волинська м’ясна порода. Створена на Волині для умов Полісся і 
Прикарпаття складним відтворювальним схрещуванням маточного поголів”я 
місцевих чорно-рябої і червоної польської з бугаями порід абердин-ангус, 
герефорд та лімузин. Затверджена як порода в 1994 році. В її структурі 6 
ліній і 24 родини. Питома вага тварин в загальному поголів”ї м”ясної худоби 
– 26%. Характерною особливістю породи є червона масть і комолість. 
Вирізняється відмінними м′ясними якостями. Жива маса корів 500-550 кг, 
середньодобовий приріст 1000-1200 г, затрати кормів на 1 кг приросту 6,2-8 
К.Од., забійний вихід – 60-65%. Корови мають добрі материнські якості, 
задовільні показники молочності і відтворювальної здатності. Племінним 
розведенням породи займаються два племзаводи і 14 племрепродукторів 
чотирьох західних областей України. Провідним є господарство “Зоря” 
Ковельського району Волинської області 
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Поліська м′ясна порода. Затверджена в 1999 році. В основу її 
формування покладений метод складного відтворювального схрещування 
чернігівського і придніпровського (материнська основа) і знаменського 
(батьківська) типів. В генеалогічній структурі породи 7 ліній, 30 родин. 
Питома вага тварин – 12,9% від загального поголів′я худоби м′ясних порід. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 86

Характерною особливістю породи є світла масть і комолість. Жива маса 
корів 570-600 кг, бугаїв – 900-960 кг. Бугайці у віці 18 місяців досягають 
живої маси 540 кг, мають середньодобовий приріст – 1000-1250 г, забійний 
вихід – 63,4%. Корови достатньо молочні, відрізняються добрими 
відтворними властивостями (85-90 телят на 100 самок, легкі отелення). 

Племінна база породи сконцентрована в Житомирській, Львівській, 
Рівненській і Чернігівській областях, де є три племзаводи і дев′ять 
племрепродукторів, кращі з яких “Полісся” і “Україна” Радомишльського 
району Житомирської області. 

Знаменський м”ясний тип. Створюється в племзаводі ім. Шевченка, 
“Колос” і двох племрепродукторах Кіровоградської області методом 
відтворювального схрещування порід симентальської і червоної степової 
(материнські) з шароле і абердин-ангус (батьківські). Питома вага тварин в 
масиві племінної худоби – 7,3%. В структурі породи формується 6 ліній, 12 
родин. 

Тварини бурої масті різних відтінків, комолі, мають спокійний норов, 
добре пристосовані до пасовища. Жива маса корів 500-600 кг, бугаїв – 800-
1000 кг. Бугайці в віці 18 місяців досягають живої маси 550-570 кг, 
середньодобовий приріст – 1200 г, забійний вихід – 62%. 

Південна м′ясна порода. Створюється на маточній основі червоної 
степової породи. У породі формують три внутрішньопородні типи:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
таврійський, причорноморський і кримський. Таврійський тип створюється в 
господарствах “Асканійське”, Дніпропетровська АФ ім. Солодхіна Херсон- 
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ської і “Токмакське” Запорізької областей на основі порід червоної степової, 
шортгорн, санта-гертруди, шароле, кіанської, кубинського зебу; 
причорноморський – у господарствах Одеської області (краще з яких 
“Зеленогорське”) на основі червоної степової, герефордської, шароле і 
кубинського зебу; кримський – у господарствах “Дружба народів” АР Крим 
на основі червоної степової, української м”ясної і кубинського зебу. Питома 
вага в загальному поголів”ї м”ясної худоби досягає 6%. 

Тварини в основному червоної або світло-сірої масті, добре 
пристосовані до екстремальних умов Південної України. Вони 
характеризується добрими відгодівельними і м”ясними якостями. Жива маса 
корів 500-600 кг, бугаїв – 900-1100 кг. Бугайці в віці 16-18 місяців досягають 
живої маси 480-530 кг, мають середньодобовий приріст – 990-1020 г, 
забійний вихід – 59-60%. 

Племінне поголів'я південних типів м'ясної худоби сконцентровано в 
двох племзаводах і чотирьох племрепродукторах трьох південних областей 
України. 

Симентальська м'ясна порода. Ця порода створюється з метою 
прискорення в Україні формування галузі м'ясного скотарства поєднанням 
генофонду місцевих сименталів та імпортних м'ясних сименталів північно-
американської і європейської (в основному австрійської) селекції. Питома 
вага вітчизняних і закордонних сименталів м'ясного типу в племінному 
м'ясному поголів'ї складає 8%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
При інтенсивному вирощуванні бугайці вітчизняних сименталів у віці 16,5 
місяців досягають живої маси 617 кг, мають забійний вихід - 62,8%.Жива  
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маса бугаїв 1100-1300 кг, корів 550-560 кг, середньодобовий приріст 1300-
1500 г, затрати корму 6-7 к.од., плодючість 90-98%. 

У восьми областях України створено три племзаводи і 12 
племрепродукторів м'ясного симентала, провідними з яких є - ''Промінь'' і 
Головний селекційний центр України Київської області, Уманське 
племпідприємство Черкаської і ''Дружба'' - Чернігівської. Крім того, в 13 
областях сформовано 8 племзаводів і 48 племрепродукторів комбінованого 
молочно-м'ясного типу симентала, який може бути використаний в 
породоутворюючому процесі як селекційний матеріал для створення нових 
високопродуктивних типів сименталів України. 

Британські породи. Характерними особливостями цих порід є добре 
виражена скороспілість, невимогливість, витривалість, дещо нижча, ніж у 
інших, жива маса в зрілому віці, добрі акліматизаційні властивості, висока 
відтворна здатність і сильний материнський інстинкт. 

Абердин-ангус. Порода виведена в Шотландії (графства Абердин і 
Ангус) в ХУІІІ столітті. Тварин цієї породи завозили в Україну, починаючи з 
1961 року: спочатку старого шотланського типу, а в останній час - значно 
крупнішого - американського. 

Абердин-ангуси в українському племінному масиві м'ясної худоби 
складають 18,2% всього поголів'я і займать друге місце за чисельністю. Ця 
порода за останнє десятиріччя в кількісному плані розвивається особливо 
динамічно. 

Представники абердин-ангуської породи завжди комолі, чорної (є і 
червоне відріддя) масті, мають добре виражений м'ясний тип, компактні, з 
добре обмускуленим тулубом, на невисоких ногах. Жива маса дорослих 
бугаїв 750-1100 кг, корів 450-650 кг. Корови мають добрі материнські якості. 
Бугайці породи в 18 місяців мають живу масу 450-500 кг, забійний вихід 60-
65 %. Їх м’ясо ніжне, з добре вираженою ''мармуровістю” соковите. Для них 
характерне відносно раннє закінчення росту (при добрій м'ясній 
скоростиглості) і швидке загальне ожиріння організму. 

Бичків абердин-ангуської породи використовували при створенні 
волинської, поліської м'ясної породи і знаменського м'ясного типу, а також в 
промисловому схрещуванні. Помісі переважають однолітків вітчизняних 
порід за живою масою на 2,2-13,1 %, і забійним виходом - на 4,7-14,3%. 

Сьогодні мережа племінних господарств породи абердин-ангус 
найбільш численна - включає 3 племзаводи і 21 племрепродуктор, 
функціонуючі в 13 областях України. Найвідоміші племінні стада належать 
Головному селекційному центру України (ГСЦУ) Київської, СЦ ''Україна'' 
Житомирської і ''Абердин'' Рівненської областей. 

Герефорд. Виведена порода в середині ХУІІІ століття в англійському 
графстві Герефорд, звідки і отримала свою назву. Тварини цієї породи 
завезені в Україну з Англії в 1961-1970 роках і з США - в 1993 році. 

Нині розводять тварин двох типів: дрібного-компактного - жива маса 
статевозрілих корів 490 кг, бугаїв - 880 кг (бувший репродуктор ''Дружба'' 
Закарпатської і сучасний племрепродуктор ''ЗАЄ'' Запорозької області) і 
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комолий-крупний-масивний, жива маса корів - 600 кг, бугаїв - 1000 кг 
(ГСЦУ). Тварини герефордської породи складають 0,4% всього племінного 
масиву м'ясного скотарства України. 

Герефордська порода характеризується специфічною мастю (червоною 
з білими відмітинами на голові, підгрудді, череві, ногах і хвості), самою 
високою витривалістю і невибагливістю, нормальним відтворним 
потенціалом і добрими м'ясними властивостями. Основними її 
характеристиками є: висока енергія росту і скоростиглость, здатність у 
молодому віці (14-15 міс.) давати ''мармурове'' м'ясо. Жива маса дорослих 
бугаїв 850-1100 кг, корів - 500-600 кг, бугайців у 15-місячному віці - 450-500 
кг; забійний вихід - 60-65%, вихід м'якоті - 82-83%. 

Бугаїв цієї породи використовували при створенні волинської і 
південної порід, а також у промисловому схрещуванні. Помісі переважають 
однолітків вітчизняних порід за живою масою на 4-9,9%, забійним виходом - 
на 1,2-3,5%. 

Кращим племінним репродуктором породи герефорд (американського 
типу) є ГСЦУ. 

Франко-італійські породи (лімузін, шароле, світла аквітанська, 
п'ємонтезе).  останні роки користуються підвищеним попитом на світовому 
ринку завдяки величині, довгорослості, високій енергії росту, незначній 
кількості внутрішнього жиру, добрим смаковим якостям яловичини. 
Використовуються вони переважно як батьківські породи. 

Лімузин. Виведена в середині ХІХ століття у Французькій провінції 
Лімузин. Тварини крупні, з добре розвиненими м’язами, не схильні до 
ожиріння в молодому віці і здатні давати велику кількість нежирного м'яса 
при порівняно невеликій потребі у високоякісних кормах. 

В Україну тварини цієї породи раніше завозились з Угорщини, а 10 
років тому - з США (в ГСЦУ). Тварини американської селекції, на відміну 
від угорської, більші і типовіші, є серед них комоле відріддя. Питома вага 
цієї породи в Україні не більше 1,4%. 

Масть у лімузинів варіює від світло-золотаво-рижої до червоно-бурої, 
біля носового дзеркала і очей волосяний покрив світлий. Задня частина 
тулуба дуже розвинена. За розмірами тулуба лімузини поступаються тільки 
шароле. 

Плідники цієї породи успішно використовувались при створенні 
волинської породи і в промисловому схрещуванні.  

В Україні існує один племзавод (в ГСЦУ) і два племрепродуктори 
породи лімузин (у Львівській і Одеській областях). 

Шароле. Одна з самих крупних у світі створена в середині ХУІІІ 
століття у Франції. Тварини цієї породи дуже масивні: жива маса дорослих 
бугаїв - 1000-1400 кг, корів - 650-900 кг, бугайців у 18 місяців 580-680 кг. 
Характерними ознаками породи є швидке нарощування м'язової тканини на 
протязі тривалого часу без надлишкового осалення туш. Порода має високі 
забійні показники: дуже важкі туші при 59-68% забійного виходу, 1,5-2,5% 
виходу внутрішнього жиру і 18-19% - кісток. 
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У промисловому схрещуванні з тваринами місцевих порід перевага 
помісей за живою масою складає - 5,7-13,8%, а забійним виходом - 1,2-4,6%. 

Племінний молодняк породи шароле був завезений з Франції в період 
1955-1975 років (300 голів). Як батьківську породу шароле успішно 
використовували для виведення української, поліської і південної м'ясних 
порід, а також знаменського м'ясного типу. 

Зараз функціонує чотири племрепродуктори чистопородних шароле 
(класичного типу) в Харківській, Івано-Франківській і Житомирській 
областях. Питома вага породи в загальному поголів'ї племінної м'ясної 
худоби становить 1,3%. Український генофонд цієї породи потребує 
поповнення генетичним матеріалом шароле сучасного типу з Франції. 

Світла аквітанська порода. Сформована і затверджена як така на 
південному заході Франції в 1962 році. Її представники вирізняються світло-
сірою, половою мастю, добре вираженими відгодівельними і м'ясними 
властивостями, рельєфною мускулатурою, крупністю. Жива маса корів 600-
800 кг, бугаїв - 1000-1300 кг. Інтенсивно вирощені одно річні бугайці 
досягають живої маси 465 кг, телички 376 кг; забійний вихід високий - від 62 
до 66%. 

В Україну світла аквітанська порода завезена з Франції в 1977 році. 
Зараз існує лише один племзавод цієї породи (з поголів'ям, що становить 
0,4% в масиві м′ясних порід) господарство ''Поливанівка'' Дніпропетровської 
області. 

Бугаї-плідники добре показали себе в промисловому схрещуванні з 
самицями вітчизняних порід - симентальської, чорно-рябої і червоної 
степової. Перевага помісей за живою масою в межах 8-15%. 

З метою збереження і розширення цієї популяції необхідний імпорт 
бугаїв, сперми і ембріонів. 

П'ємонтезе. Створена в Італії шляхом тривалої селекції місцевої сірої 
худои за максимальною вираженістю м'ясих форм (Навіть додержання типу 
допеллендер, внаслідок чого у неї підвищена частота важких отелень). 

Тварини світло-сірої масті, середнього розміру, широкі з дуже 
рельєфно розвиненою мускулатурою, на батьківщині не потребує 
спеціальної відгодівлі, добре споживає сіно і підніжний корм. Жива маса 
корів 500-600 кг, бугаїв - 800-1000 кг, новонароджених телят - 43 кг. Телята 
добре ростуть, мають винятково розвинену м’язову тканину, тонкий кістяк і 
шкіру, даючи при цьому велику кількість пісного, з мінімальним вмістом 
холестерину, м'ясо. Вихід туш бугайців з живою масою 550-600 кг у віці 15-
18 місяців в середньому складає 68 %, а максимально - 72%. 

В1995 році в Україні після завезення тварин цієї породи з Італії, 
створений єдиний племінний репродуктор (в ГСЦУ), питома вага поголів’я 
якого всього 0,2 % у загальному племінному м'ясному скотарстві. 

Акліматизаційні, біологічні і продуктивні властивості цієї породи в 
умовах країни зараз вивчаються. Донині порода зарекомендувала себе з 
кращої сторони не стільки у чистопородному розведенні, як у схрещуванні. 
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Схрещуванням плідників цієї породи з голштинською і червоно-рябою 
породами отримують помісей, які народжуються без проблем, їх 
середньодобовий приріст складає 1,2-1,3 кг, а вихід туш - 60-63 %. 

Порода п'ємонтезе розповсюджена більше ніж у 25 країнах світу. 
 

Характеристика порід свиней 
 

Велика біла порода. Виведена в середині XIX століття в Англії. В  
 

 
 
Україну перші тварини англійської селекції були завезені в кінці 
позаминулого століття. Потрапляли вони переважно в поміщицькі маєтки. 
Цих тварин спочатку використовували для схрещування з локальними 
популяціями місцевих крупних свиней. Поступово створювали масиви 
поліпшених тварин, виникали осередки культурного ведення свинарства. В 
цей період спостерігається підвищена зацікавленість заводчиків до племінних 
тварин завдяки виставкам свиней, які проводились в Києві, Харкові та інших 
містах. У період першої світової та громадянської війн племінне свинарство 
в Україні було майже повністю ліквідовано, тому у наступні роки свині 
великої білої породи неодноразово завозились із Англії. Протягом кількох 
років це була єдина заводська планова порода в країні. За участю племінних 
господарств "Большое Алексеевское", "Константиново", "Никоновское" і 
"Ачкасово-Колиберово" йшло формування перших радгоспів, цю розводили 
свиней  
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великої білої породи, в Київській, Полтавській, Носівській дослідних 
станціях та в Майнівському сільськогосподарському технікумі. 

У результаті тривалої племінної роботи, впливу клімату та особливостей 
годівлі тип англійських великих білих свиней був докорінно змінений. За 
минулі роки зусиллями вчених і селекціонерів-виробничників створена  
фактично нова вітчизняна велика біла порода, яка за багатьма показниками 
перевищує англійську. 

Серед сучасного поголів'я цієї породи можна виділити три 
продуктивних типи: м'ясний, м'ясо-сальний і сальний. Основним типом є 
м'ясо-сальний, або універсальний. 

Зараз це одна з найпоширеніших і найстаріших порід, її чисельність у 
загальній кількості свинопоголів'я України становить близько 83 %. 

Порода характеризується міцним типом будови тіла, високою 
відтворювальною здатністю, значним рівнем відгодівельної та м'ясної 
продуктивності, високою адаптаційною здатністю до різних 
природнокліматичних умов, придатністю до використання в підприємствах 
з промисловою технологією. 

Дорослі свиноматки досягають живої маси 230—280 кг, кнури — 
320—350 кг. За опорос матки народжують 10—14 поросят. За умови 
доброї годівлі і утримання великі білі свині на відгодівлі досягають живої 
маси 100 кг за 6—7 місяців. 

У господарствах України зараз розводять 19 генеалогічних ліній 
кнурів і 22 генеалогічні родини свиноматок. Найбільш поширені лінії 
Драчуна, Леопарда, Громкого; родини — Волшебниці, Герані, Гвоздики. 
Основні племзаводи по розведенню свиней великої білої породи: 
"Комсомолець" Миколаївської, "Степне" та "Вирішальний" Полтавської, 
"Василівка" та "Михайлівка" Сумської, "Україна" Вінницької, "Велика 
Бурімка" і "Старий Коврай" Черкаської, ім. Литвинова Донецької 
областей. 

Враховуючи чисельність свиней великої білої породи, подальшу 
племінну роботу з ними ведуть методами внутрішньопородної селекції в 
трьох напрямах: створення стад з високими відтворювальними 
(материнський тип УВБ-1) та відгодівельними (батьківський тип УВБ-2) і 
м'ясними якостями. Наукове забезпечення цієї роботи здійснюють Інститут 
свинарства УААН, Інститут тваринництва УААН, Інститут землеробства і 
тваринництва західного регіону УААН, державні обласні 
сільськогосподарські станції, агропромислові інститути та деякі вузи під 
методичним керівництвом члена-кореспондента УААН М.Д.Березовського 
та професора В.О.Медведєва. 

Українська степова біла порода. Це перша вітчизняна порода 
свиней, яка була створена академіком М.Ф.Івановим протягом 1926—1934 
років у посушливій зоні півдня України схрещуванням місцевих свиней з 
кнурами великої білої породи. За чисельністю вона займає друге місце в 
країні. Тварини м'ясо-сального напрямку продуктивності добре 
пристосовані до пасовищного утримання. За зовнішнім виглядом подібні 
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до свиней великої білої породи. Масть тварин — біла. Голова невелика, 
тулуб вкритий густою, довгою, пружною і нерідко кучерявою щетиною; 
кістяк міцний. 

Маса дорослих кнурів 310—350 кг, свиноматок — 230—250 кг. 
Багатоплідність 10—12 поросят, жива маса гнізда поросят в 60-денному віці  

 
 

— 180—210 кг. Молодняк у 6,5—7,5 міс. досягає живої маси 100 кг з 
високим (55—58%) виходом м'яса, у 8—10 міс. добре осалюється, а в 14—15 
здатний давати 80—110 кг високо якісного сала. 

Генеалогічна структура породи зараз представлена 14 лініями і 19 
родинами. Основні лінії Асканія, Задорного, Степняка; родини — Асканії, 
Долини, Акації, Азбуки. 

Розводять свиней української степової білої породи у південних 
областях: Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській і 
АР Крим. До основних господарств з розведення свиней цієї породи слід 
віднести племзаводи "Асканія-Нова" і "Сиваський" Херсонської, "Зоря" 
Запорізької та "Добра Криниця" Миколаївської областей. 

Порода широко використовується в товарних господарствах для 
промислового схрещування і породно-лінійної гібридизації. 

Подальше вдосконалення української степової білої породи 
здійснюється під методичним керівництвом співробітників інституту 
тваринництва степових районів ім. М.Ф.Іванова "Асканія-Нова" (проф. 
Л.Ф.Крилова) у напрямі поліпшення ознак м'ясності свиней і підвищення їх 
скоростиглості. 

Миргородська порода. Створена головним чином методом тривалого 
масового добору при розведенні "в собі" місцевих свиней Полтавщини. 
Схрещування місцевих коротковухих свиней з беркширською і середньою 
білою, розпочате ще в 1880 р., мало обмежений і хаотичний характер, тому 
не могло відчутно вплинути на створення цієї породи. Пізніше були завезені 
великі чорні свині і кнури породи темворс. Селяни використовували кнурів 
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цих порід для схрещування з місцевими свиноматками і вели добір ря  бих 
тварин, внаслідок чого були створені стада помісних чорно-рябих свиней. 
Спрямовану роботу з цією популяцією розпочав і продовжив професор 
О.П.Бондаренко, завідуючий відділом тваринництва Полтавської дослідної 
станції, яку пізніше реорганізували у Всесоюзний науково-дослідний інститут  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
свинарства. Вивчаючи якість туш різних порід свиней на Полтавській і 
Миргородській бойнях, він виявив, що в тушах місцевих рябих свиней було на 
16—18% сала більше, ніж у свиней великої білої породи. Крім того, саме 
м'ясо, завдяки наявному в ньому жиру, відзначалось високими смаковими 
якостями. Все це і стало підґрунтям ідеї виведення породи свиней сального 
напряму продуктивності. Було створено значний масив високопродуктивних 
тварин, що дало підставу для апробації миргородської породи свиней, яку 
затверджено в 1940 році. У цьому ж році видано і перший том Державної 
племінної книги цієї породи. 

Сучасні свині миргородської породи — густого м'ясо-сального типу, 
досить довгі, широкі та глибокогруді, міцної конституції, невибагливі до 
умов утримання, чорно-рябої масті, іноді з рудим відтінком, добре 
використовують соковиті та грубі корми, пасовища. Кнури досягають 
300—320 кг, свиноматки — 220—230 кг. Багатоплідність маток — 10—11 
поросят, жива маса гнізда у 2 міс. — 180—190 кг. На відгодівлі молодняк 
досягає живої маси 100 кг за 7— 7,5 міс. 

Високі результати одержують при схрещуванні кнурів цієї породи з 
матками великої білої та інших порід. Основні генеалогічні лінії: Веселого, 
Грізного, Камиша, Переможця; родини: Квітки, Ягоди, Зозулі. 

Розводять миргородських свиней головним чином у Полтавській, 
Сумській та Хмельницькій областях. Провідним племгоспом з їх 
розведення є племзавод ім. Декабристів, що на Полтавщині. 

Основними напрямками роботи з породою є збільшення поголів'я, 
підвищення багатоплідності і виходу м'яса в тушах, консолідація 
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показників якісті м'яса і сала. Методичне керівництво з удосконалення 
породи здійснює кандидат сільськогосподарських наук С.Л.Войтенко 
(Інститут свинарства УААН). 

Українська степова ряба порода. Виведена академіком 
Л.К.Гребенем протягом 1938—1961 років в експериментальному 
господарстві "Асканія-Нова" Херсонської області. Для створення породи 
використовували потомство свиноматок української степової білої породи, 
яке походило від ліній Степняка і Дружка. Поголів”я схрещували з 
беркширами, а також кнурами мангалицької породи. Ставилось завдання 
одержати нову високопродуктивну породу, яка б влітку, у спеку півдня, 
краще, ніж українська степова біла, використовувала пасовища, мала 
високу скороспілість і здатність у ранньому віці закінчувати свій ріст. 
Зараз це тварини густого м'ясо-сального типу. За ознаками розвитку і 
продуктивності наближаються до степових білих. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Жива маса дорослих кнурів становить 290—340 кг, свиноматок — 
210—230 кг. Багатоплідність — 9—11 поросят. Маса гнізда поросят у 60 
днів —- 175—185 кг. На відгодівлі підсвинки в умовах промислових 
господарств досягають живої маси 100 кг за 210—230 днів, витрачаючи 
4,5—5,0 корм. од. корму на 1 кг приросту. 

Основні генеалогічні лінії: Рябого, Рекорда, Рижика; родини: Рябої, 
Ромашки, Рекордної. 

Розводять тварин у Херсонській та Миколаївській областях. Провідні 
господарства української степової рябої породи: "Асканія-Нова", 
"Інгулець" та "Революція" Херсонської області. 

Головний напрям селекційно-племінної роботи з породою є 
підвищення продуктивних і м'ясних ознак, консолідації набутих 
позитивних властивостей і збільшення чисельності поголів'я. 
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Полтавська м'ясна порода. Створена в Інституті свинарства УААН 
протягом 1966—1993 років під методичним керівництвом професора Б.В. 
Баньковського шляхом складного відтворювального схрещування 
вітчизняних (велика біла, миргородська) та зарубіжних (ландрас, уесекс-
седлбек, п'єтрен) порід. Це перша вітчизняна порода м'ясних свиней, яка 
відповідає сучасним вимогам споживача. 

Тварини білої масті, з добре вираженими м'ясними формами. Вони 
довгі, мають широкий і глибокий тулуб, легку голову з невеликими, злегка 
звислими вухами і масивними окостами. Жива маса кнурів досягає 320—
350 кг, свиноматок — 220—250 кг; багатоплідність — 10,5—11,5 
поросяти, жива маса кожного у 2 міс. — 20—22 кг; середньодобовий 
приріст молодняку на контрольній відгодівлі — 780—850 г; товщина 
шпику над 6—7 грудними хребцями — 24—26 мм; витрати корму на 1 
кг приросту — 3,4—3,6 корм. од. При забої тварин з масою 100 кг вихід 
м'яса становить 61—62%. 

Генеалогічна структура породи складається із 8 заводських ліній і 
12 родин. Основні лінії — Ефекта, Супутника, Прибоя, Азбеста; родини: 
Росинки, Ворскли, Бистрої. 

На період апробації поголів′я розводили у 4 племзаводах і понад ЗО 
племфермах різних регіонів України. Щорічно від схрещування кнурів 
полтавської м'ясної породи з матками інших генотипів у товарних 
господарствах отримували 2,5—3 млн. голів породно-лінійних гібридів. 
Загальна ефективність від гібридизації при відповідній селекції та 
оптимальному рівні годівлі дає можливість додатково одержувати 50 поросят 
на 100 опоросів, 5 кг приросту на кожну голову, скоротити строки відгодівлі 
на 10—15 днів і заощадити на кожній тварині понад 40 корм. од. корму. На 
свиней цієї породи зараз великий попит не тільки з боку великих 
сільськогосподарських підприємств, а й населення та фермерів. 

Основні племінні господарства: племзавод дослідного господарства 
Інституту свинарства УААН, племферма Стрілецького кінного заводу 
Луганської, дослідне господарство "Еліта" Чернівецької областей. 

Головні зусилля селекціонерів у роботі з породою зосереджені на 
збільшенні її чисельності, стабілізації досягнутих показників, створення 
нових генеалогічних ліній і родин. 

Українська м'ясна порода. Ця порода є результатом багаторічної 
праці науковців і селекціонерів-виробничників різних зон країни. Створили її 
на міжпородній основі під методичним керівництвом вчених Інституту 
свинарства УААН (Б.В.Баньковський), Інституту тваринництва УААН 
(В.О.Медведєв) та Інституту тваринництва степових районів "Асканія-Нова" 
(І.В.Соловйов). Затверджено нову породу в 1993 році. 

У породі сформовано три внутрішньопородні заводські типи — 
центральний полтавської селекції, харківський та асканійський з відповідною 
генеалогічною структурою, що дає можливість використовувати переваги 
явища внутрішньопородного гетерозису. Свині характеризуються міцною 
конституцією, добре вираженими м'ясними формами і білою мастю. 



 97

Дорослі кнури мають живу масу 310—340 кг, свиноматки — 230—245 
кг. Багатоплідність — 10—11 поросят, маса приплоду у 2 міс. — 180—200 кг. 
Середньодобовий приріст на контрольній відгодівлі в межах 780—820 г 
досягнення живої маси 100 кг за 177—180 днів за витрати 3,4—3,5 корм. од. 
на кожний кілограм приросту. 

Використання кнурів української м'ясної породи в поєднанні з 
матками районованих порід сприяє поліпшенню деяких ознак продуктивності 
тварин на 3—12%. У породі 12 генеалогічних ліній і 25 родин. Основні лінії: 
Цемента, Цінного, Центра; родини — Центральної, Церемонії, Цифри. 

Провідними племгоспами з розведення цих свиней є дослідні 
господарства "Світанок" Інституту свинарства УААН, "Чувиріно" Інституту 
тваринництва УААН, "Асканія-Нова" Інституту тваринництва степових 
районів УААН, а також АТ "Миронівський" Київської, "Журавський" 
Чернігівської, "Радянська Україна" Херсонської областей. 

Подальша селекційно-племінна робота з цією породою 
зосереджується на підвищенні рівня показників продуктивності і м'ясності 
туш, а також вивченні комбінаційної здатності між заводськими типами і в 
поєднанні з іншими генотипами свиней.  

Червонопоясна спеціалізована лінія м'ясних свиней. Затверджена в 
1994 році. Створена вона під методичним керівництвом академіка 
В.П.Рибалка шляхом складного відтворювального схрещування свиней  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
полтавського заводського типу, великої білої породи, ландрас, дюрок 

і гемпшир. Тварини м'ясного напрямку продуктивності. Ця лінія свиней 
використовується як батьківська форма у міжлінійній та породно-лінійній 
гібридизації. Дорослі кнури характеризуються живою масою в межах 300— 
340 кг, матки — 230—250 кг. Масть тварин червона з білим поясом у ділянці 
лопаток. 

Багатоплідність маток — 10—11 поросят. Живої маси 100 кг молодняк 
досягає за 170—180 днів при середньодобових приростах в умовах 
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контрольно-випробувальних станцій 820—870 г, витраті на 1 кг приросту 
3,1—3,5 корм. од. і товщині шпику над 6— 7 грудними хребцями 21—25 мм. 

Породно-лінійний молодняк за інтенсивної відгодівлі на 1 кг приросту 
витрачає на 0,54 корм. од. корму менше, ніж чистопородні великі білі, при 
цьому відбувається скорочення періоду відгодівлі на 8—10 днів та 
збільшення виходу м'яса в туші на 2—3%. 

Структура свиней популяції представлена 7 генеалогічними лініями 
(Драба, Дантиста, Девіза та ін.) і 7 родинами (Дорабовки, Дайни, Дилеми та 
ін.). 

Розводять свиней червонопоясної спеціалізованої лінії в різних 
регіонах України та в Ставропольському краї. Провідними племінними 
фермами є агрофірма "Нива" Тернопільської, радгосп "Гвардійський" 
Одеської, колективне господарство "Україна" Вінницької областей. 

Головною метою в роботі з цією популяцією є збільшення чисельності 
поголів'я, організація нових дочірніх господарств, вивчення поєднань з 
іншими генотипами, підготовка селекційного матеріалу для апробації як 
нового спеціалізованого типу м'ясних свиней. 

Велика чорна порода. Створена наприкінці XIX століття у південно-
західній частині Великобританії (графство Корнуелл). Тому великих чорних  
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свиней інколи називають корнвальськими, або корнуельськими. В нашу 
країну їх завезли в основному в 1947 році. Це тварини густого м'ясо-
сального типу, спокійного темпераменту, міцної конституції та чорної масті, 
добре пристосовані до пасовищного способу утримання й легко переносять 
спеку. Дорослі кнури в умовах господарств мають живу масу 300— 340 кг, 
свиноматки — 200—240 кг. Багатоплідність маток — 9— 11 поросят. Кнурів 
широко використовують для промислового схрещування з матками великої 
білої та інших порід. Помісний молодняк народжується білої масті. В умовах 
оптимальної відгодівлі великі чорні свині у 9—10 місяців можуть досягати 
190— 210кг. 

Основні генеалогічні лінії породи: Граніта, Нарциса, Елеве; родин: 
Васерблюми, Ітоки, Ліри. 

Свиней великої чорної породи розводять і масово використовують для 
схрещування в багатьох регіонах України. Провідними племзаводами 
вважаються "Красная звезда" Донецької і "Тернівський" Сумської областей. 

Головним в роботі з поголів'ям цієї породи є підвищення показників 
відгодівельних і м'ясних якостей тварин. Назріла необхідність завезення 
невеликої кількості кнурів великої чорної породи з інших країн з метою 
"освіження крові". 

Порода ландрас.  Виведена в Данії наприкінці XIX століття шляхом 
відтворного схрещування місцевих довговухих свиней з тваринами великої 
білої породи англійської селекції. 

В Україну ландраси завезені у 1960 році з Канади, а згодом із Швеції, 
Англії, племзаводів "Кудинове" Калузької та "Красний Бор" Новгородської 
областей. Це білі тварини беконного напряму продуктивності. Жива маса 
дорослих кнурів — 300—320 кг, свиноматок — 220—250 кг. Довжина тулуба 
у типових тварин перевищує 200 см. Багатоплідність маток — 11—12 
поросят. На відгодівлі молодняк досягає живої маси 100 кг за 170—180 днів 
при витраті 3,4—3,6 корм. од. на 1 кг приросту. Ландрасів використовують у 
промисловому схрещуванні для підвищення м'ясних якостей вітчизняних порід, 
а також у селекційній роботі у створенні нових генотипів. 

Основні генеалогічні лінії: Брома, Елеганта, Байкала; родини: Дачі, Піти, 
Берти та інші. 

Розводять ландрасів у Харківській, Чернігівській, Київській, 
Тернопільській, Миколаївській та інших областях. 

Основними племінними господарствами є племзавод "Українка" Харківської і 
племгосп "Білорічинський" Чернігівської областей. 

Головний напрямок роботи з породою є збереження генофонду, 
консолідація продуктивних властивостей і підвищення конституційної міцності 
поголів”я. 

Уельська порода. Беконного напряму продуктивності. Виведена у XIX 
столітті у Великобританії (графство Уельс) методом схрещування місцевих 
довговухих свиней з азіатськими породами. Поліпшувалася вона „приливанням” 
крові шведських ландрасів. В Україну породу завезено в 1964 році. 
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Жива маса дорослих кнурів — 295—320 кг, свиноматок — 220—240 кг. 
Багатоплідність — 10—12 поросят. Тварини білої масті. За зовнішніми формами 
уельси подібні до свиней породи ландрас, але характеризуються міцнішою 
конституцією. На контрольній відгодівлі середньодобовий приріст становить 
650— 670 г при витраті 3,9—4,0 корм. од. на 1 кг приросту. Добрі результати 
одержують від свиней уельської породи у промисловому схрещуванні. 

Найбільш поширені генеалогічні лінії: Уейтера, Велігтона, Роістона; 
родини: Герли, Куїни. 

Основне стадо тварин цієї породи зосереджено у племзаводі "Українка" 
Харківської області. 

Головна мета роботи з породою: зберегти генофонд, ефективно 
використовувати у створенні нових спеціалізованих генотипів, а також 
поліпшенні вітчизняних порід. 

Дюрок. Порода виведена у 1860 році в південно-східному регіоні США 
шляхом схрещування ліній червоних свиней. Відповідно до потреб ринку селекція з 
цією породою велась спочатку за ознаками сальності, а в останні десятиліття - 
м'ясності. 

В Україну свині породи дюрок завезені в 1976 році. Це довгим тулубом 
тварини з коропоподібною спиною, добре вираженими м'ясними формами та 
прямою (слоноподібною) поставою кінцівок. Масть тварин червона, різних 
відтінків. Дорослі кнури мають живу масу 315—350 кг, матки — 250—260 
кг. Багатоплідність — 9—11 поросят. На контрольній відгодівлі молодняк 
досягає живої маси 100 кг за 170— 180 днів товщини шпику над 6—7 
грудними хребцями 15—20 мм при витратах на 1 кг приросту 3,6—3,8 корм. 
од. Свиней породи дюрок використовують для промислового схрещування, а 
також у створенні нових порід, типів і ліній м'ясного напряму 
продуктивності. За їх участю виведена червонопоясна спеціалізована лінія 
м'ясних свиней. 

Основні генеалогічні лінії: Ріфле, Колумбуса, Ладана; родини: Роналі, 
Тарзанки, Алади. 

Цих свиней використовують майже в усіх регіонах країни. Провідні 
племінні стада мають племзавод "Степове" Запорізької, а також дослідне 
господарство "Асканія-Нова" Херсонської областей. 

Подальша селекційно-племінна робота з цією породою спрямована на 
підвищення пристосованості до звичайних, типових для багатьох господарств 
умов утримання, підвищення багатоплідності і збереження якості м'яса. 

 
Характеристика порід овець 

 
Цигайські вівці - стародавня порода, місцем походження якої вважається 
південно-східна Європа, на території України розповсюдились в першій по-
ловині XIX століття. За півторастолітній період еволюції в умовах півдня 
України акумулювали в собі високу адаптаційну здатність при розведенні в 
різних природно-кліматичних та економічних умовах. 
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Цигайські вівці довгохудохвості, міцної конституції з тониною вовни 26-36 
мкм, за характером продуктивності — вовново-м'ясо-молочні. Особливістю 
овець цієї породи є висока витривалість, невибагливість, резистентність, 
здатність до цілорічного використання пасовищ, скороспілість, молочність, 
м'ясність, відмінні смакові якості м'яса, а також специфічність вовнових 
властивостей (однорідність, міцність, пружність та підвищена жорсткість) і 
хутрових овчин. 

У структурі породи створено внутріпородні типи - приазовський м'ясо-
вовновий і кримський вовново-м'ясний. 

Приазовський тип овець створено в період з 1945-1964 рр. з застосуванням 
ввідного схрещування цигайських вівцематок і баранів-плідників породи ромні-
марш, завезених з Англії у 1945-1948 рр. Вівці цього типу характеризуються 
багатоплідністю, добрими м'ясними формами, скороспілістю і відгодівельною 
здатністю, довгою вовною та високою вовновою продуктивністю. 

Кримський тип створено на основі поєднання двох типів, які існували 
раніше на півдні України — болгарський і мазаївський. Удосконалення його 
здійснювалося методом чистопородного розведення і мало за мету збереження 
конституційної міцності, підвищення м'ясної продуктивності, поліпшення якості 
вовни та збереження її особливостей - пружності ї жорсткості. 

Генетичний потенціал цигайських овець проявився на такому рівні: жива 
маса баранів-плідників 135 кг, вівцематок - 72 кг; настриг митої вовни -
відповідно 8,2 кг і 4,5 кг; довжина вовни - 18 см і 16 см; плодючість вівцематок 
- 75%. 

Поліпшення овець цигайської породи на протязі останніх двох десятиріч 
здійснювалося методом чистопородного розведення шляхом створення в 
племзаводах селекційного ядра і застосуванням індивідуального підбору, 
перевірки баранів-плідників і вівцематок за якістю потемків, спрямованого 
вирощування одержаного від них молодняка. 

Цигайська порода завдяки високій адаптаційній здатності та універсальній 
продуктивності найбільш чисельна в Україні. Племінна база породи 
зосереджена в трьох племзаводах і 16 племінних репродукторах. Найбільший 
генетичний вплив на поліпшення популяції цигайських овець має племзавод 
"Розівський" Донецької області. 

Подальше удосконалення цигайської породи дасть змогу максимально 
використати природні ресурси, перш за все на півдні України, і одержувати 
екологічно чисте дієтичне м'ясо, молочні продукти, вовну та високо якісне 
хутро. 

Асканійська м'ясо-вовнова порода овець з кросбредною вовною. 
Породу апробовано у 2000 році з п'ятьма внутріпородними типам, а саме: 
асканійські кросбреди та асканійський тип чорноголових овець, одеський, 
буковинський і дніпропетровський типи. 

Племінна база породи зосереджена в п'яти племзаводах та 15 племреп-
родукторах шести областей України та АР Крим. 
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Асканійські кросбреди, яких апробовано в 1990 р., виведені шляхом 
ступінчатої синтетичної селекції на базі складного відтворювального  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

схрещування асканійських тонкорунних і цигайських вівцематок із 
англійськими та аргентинськими баранам плідниками породи Лінкольн.. Вони 
оптимально поєднують достоїнства трьох вихідних порід: величину та 
специфічні якості вовни Лінкольна, багатоплідність, величину та 
багатововновість асканійсько-го мериноса, витривалість та пристосованість до 
місцевих умов цигайських овець. Середня жива маса асканійських 
кросбредних баранів-плідників 123,4 кг, довжина вони - 19 см, настриг чистої 
вовни - 9,3 кг (макс.12,8 кг) при виході чистого волокна 72%; вівцематок — 
відповідно 77 кг, 14,7 см, 5,6 кг (макс. 8,8 кг), 68%. 

Характерною особливістю асканійських кросбредів заводського 
селекційного ядра є скоростиглість та довгововновість при високих настригах 
вирівняної, чітко звивистої міцної (9-12,8 км розривної довжини), еластичної, 
шовковистої з люстровим блиском вовни зниженої тонини: по баранах - 37,6 
мкм, вівцематках - 33,1 мкм, з жиропотом світлих відтінків (співвідношення 
жиру та солей поту у баранів-плідників - 1:0,69). 

Вівцематки характеризуються продуктивним довголіттям при середньому 
багатоплідді 145-148%, максимальному - 183,3% у семирічному віці. 
Молочність вівцематок за 120 днів лактації - 201,3 кг (макс.418,4 кг), 
виробництво м'яса на вівцематку становить 65-70 кг. 

Асканійський тип чорноголових овець з кросбредною вовною апробовано в 
1995 році. В основі його виведення - ступінчата синтетична селекція на базі 
складного відтворювального схрещування вівцематок цигайської породи 
з англійськими м'ясними баранами-плідниками - суффольками та оксфордау-
нами з наступним "прилиттям крові" асканійських кросбредів. 
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Асканійські чорноголові вівці - великі, довго- та багатовонові, їм 
притаманні висока скоростиглість і відмінно виражена м'ясність при 
позитивному взаємозв'язку м'ясної та вовнової продуктивності. Тулуб у них 
бочкоподібний, груди широкі та глибокі, індекси масивності, збитості та 
м'ясності характерні для овець м'ясних порід. 

Середня жива маса баранів-плідників становить 136,8 кг (максимально 178 
кг); вівцематок — 79,9 кг (максимально 132 кг), довжина і настриг чистої вовни - 
відповідно 18 і 14,4 см, 8,1 і 4,8 кг при виході чистого волокна 68-73%, 
багатоплідність -- 150-162%, молочність за 120 днів лактації -201,2 кг 
(макс.339,7 кг), виробництво м'яса на вівцематку — 73-78 кг. 

М'ясна скоростиглість асканійських м'ясо-вовнових ягнят висока: жива 
маса у 4,5-місячному віці становить 37,1-38,2 кг, маса тушок 17,5-18,8 кг, 
забійний вихід - 48,4-50,4%, площа «м'язевого вічка» - 19,0-21,2 см2 при 
оптимальному співвідношенні протеїну і жиру в м'ясній частині туш(1:1), у 9,5 -
місячному віці - відповідно 47,9-49,3 кг, 23,0-26,8 кг, 50,7-54,3%, 22,7-25,6 см2. 

Асканійські м'ясо-вовнові вівці міцної конституції і високотехнологічні: 
спокійні, легко стрижуться, барани комолі, у вівцематок добре виражений 
материнський інстинкт. Вони чутливі до високого рівня годівлі та добре 
пристосовані до умов різних регіонів України, Росії, Білорусії, Молдови та 
інших країн Європи. 

Селекційну роботу з асканійськими м'ясо-вовновими вівцями, які 
створені в період 1965-1975 рр. на багатопородній основі, протягом останніх 
27 років здійснюють за принципом малих "замкнутих" популяцій без залучення 
генофонду інших регіонів і країн. 

Унікальну з’єднуваність основних селекційних ознак у асканійських м'ясо-
вовнових овець досягнуто поглибленням селекції, яка базується на ба-
гатоступінчатому відборі, індивідуальному спеціальному підборі із 
застосуванням інбридингу, спрямованому вирощуванні молодняку, щорічній 
оцінці баранів за якістю потомства, максимальному використанню видатних 
препо-тентних баранів, оптимізації генетичної структури селекційного ядра. 

Генеалогічну структуру асканійських кросбредів представляють 5 ліній 
баранів-родоначальників (№№ 1181, 2562, 5527, 7527, 856) з 14 спорідненими 
групами, асканійських чорноголових - 3 лінії (№№151, 664, 1387) з 12 
спорідненими групами. 

Асканійськи кросбреди і асканійські чорноголові вівці з високою 
універсальною продуктивністю та адаптаційною здатністю відзначаються 
принципово новим поєднанням основних селекційних ознак, що не має аналогів 
у практиці світового вівчарства, і державною комісією при апробації визнані 
унікальним поліпшуючим генофондом як для виведення нових порід і типів, 
так і формування експортного потенціалу особливо високої генетичної цінності 
та конкурентоспроможності галузі вівчарства в Україні. 

Завдяки широкому використанню асканійських м'ясо-вовнових баранів-
плідників у різних регіонах України створено першу вітчизняну асканійську 
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м'ясо-вовнову породу овець з виробництвом м'яса на вівцематку 50-65 кг і 
настригом чистої кросбредної вовни 3-5 кг. 

Одеський тип нової породи створено в господарствах Одеської 
області в період 1980-2000 рр. шляхом поглинального схрещування 
цигайських вівцематок місцевої популяції з асканійськими кросбредними 
баранами. Вівці створеного типу характеризуються міцною конституцією, 
доброю пристосованістю до місцевих кліматичних і кормових умов і вигідно 
відрізняються кращими продуктивними якостями. Вівцематки мають живу 
масу 65 кг, настриг чистої вовни - 3,12 кг, її довжина - 14,5 см, вихід 
чистого волокна -63,5%. Барані в-плідників одеського типу широко 
використовують фермери. 

Буковинський тип нової породи створено в господарствах Чернівецької 
області в період 1980-2000 рр. шляхом поглинального схрещування напівкро-
вних північнокавказьських х цигайських помісей з асканійськими кросбре-
дами та асканійськими чорноголовими баранами. Вівці новоствореного типу 
міцної конституції, скороспілі, високомолочні, спокійні, легко привчаються 
до доїння. Середня багатоплідність вівцематок 115-122%, в окремих 
господарствах 135-150% . Жива маса 58,5-65 кг, настриг чистої вовни - 2,5-
3,4 кг, довжина вовни - 12,5 см, вихід чистого волокна 60-65%, виробництво 
товарного молока від вівцематки після відлучення ягнят у 2-місячному віці - 
60-80 кг, з якого виробляють 12-20 кг бринзи з жирністю до 40%. 

Вівці новоствореного типу користуються великим попитом у населення 
Західного регіону України. 

Асканійська тонкорунна порода. Виведена академіком М.Ф.Івановим 
за період 1925-1935 років на базі стада овець німецького колоніста Фальц-
Фейна в Асканії-Нова шляхом схрещування місцевих мериносових 
вівцематок типів електорального, інфантадо та мазаївського і їх помісей з 
баранами американського рамбульє. 

Завдяки своїм високим племінним і продуктивним якостям асканійська 
порода овець відіграла велику роль у створенні та розвитку тонкорунного 
вівчарства на Україні та за її межами. Барани асканійської породи 
використовувались при створенні кавказької, алтайської, забайкальської, 
північно-казахського мериносу та інших порід. Більшості овець 
тонкорунних порід, що розводяться в країнах СНД, була «прилита кров» 
асканійських мериносів. 

У Болгарії асканійські тонкорунні вівці використовувалися в 
породоутворюючому процесі як носії генетичної основи високої вовнової 
продуктивності та високої енергії росту.  

У роки Великої Вітчизняної війни мериносове вівчарство зазнало 
значних втрат. Збереглося лише 639 племінних овець племзаводу «Асканія-
Нова», з них тільки 48 елітних чистопородних баранів і 165 елітних маток, 
та 800 голів овець з товарних ферм. Це поголів′я стало основою для 
післявоєнного відновлення асканійської тонкорунної породи методом  
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поглинального схрещування через штучне осіменіння. Вихідним маточним 
матеріалом були вівцематки грубововнових курдючних, напівтонкорунних 
цигайських і тонкорунних порід, у тому числі кавказька тонкорунна, 
ставропольська, радянський меринос. 

На початок 90-х років XX століття поголів'я овець асканійської тонкорунної 
породи становило 2250 тис. голів і мало питому вагу 34,5% від загальної 
чисельності овець в Україні. 

Асканійська тонкорунна порода комбінованого вовно-м'ясного напряму 
продуктивності. Тварини цієї породи за конституційно-продуктивним типом 
вдало поєднують велику живу масу з задовільною скороспілістю та вовновою 
продуктивністю, пристосовані до природно-економічних умов півдня України І 
добре оплачують корм продукцією. 

З метою поліпшення якості вовни з 1980 р. в племзаводах було розпочато 
схрещування асканійських маток з австралійськими мериносовими баранами 
типу "стронг" з тониною вовни 60-58 якостей, частково "медіум" - 64 якості. У 
1993 році масив поліпшених мериносів було апробовано і визнано як нове 
селекційне досягнення під назвою таврійський внутріпородний тип асканійської 
тонкорунної породи овець з чотирма лініями - 224, 7.67, 8.31 і 2533 при 
багатоплідності вівцематок 130-150%.їх середня жива маса - 55,0-59,4 кг, 
настриг митої вовни - 3,3-3,85 кг при довжині вовни 12-14 см і виході чистого 
волокна 51,1-56,3%. Кращі плідники мали настриг чистої вовни 10-13 кг при 
виході 60-65%, довжину вовни — 12-14 см. Середній настриг чистої вовни 
заводських стад збільшився на 0,8-1,2 кг і досягнув 3,3-3,6 кг, вихід чистого 
волокна - на 10-12% в абсолютному вираженні. 

Племінна база породи зосереджена в шести племзаводах та 17 племреп-
родукторах семи областей України та АР Крим. 

Основний вплив на породу мають провідні племзаводи "Червоний чабан" 
і НПО ЗАТ "Красний чабан" та "Асканія-Нова" Херсонської і "Атманай" 
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Запорізької областей. Поголів'я в них становить 12 тисяч овець, в тому числі 6 
тисяч вівцематок. 

Основними напрямами племінної роботи з асканійською тонкорунною 
породою до 2010 року є удосконалення її методом лінійного розведення та 
створення нових заводських типів і ліній. 

Порода прекос. Сучасні вівці породи прекос в Україні походять від 
поглинального схрещування місцевих грубововнових (сокільської і 
каракульської) та цигайської порід з імпортованим поголів'ям. У племзаводах 
поголів'я прекосів одержано шляхом чистопородного розведення імпортованого 
з Німеччини. Впродовж 70-80 років минулого століття прекосів поліпшували 
шляхом ввідного схрещування з меринофляйшами, у 80-90 роки - з 
австралійськими мериносами, 
полварсами та кориделями. На початку 90 років чисельність овець породи 
прекос в Україні складала близько 650 тис. голів, або 26,9% від породного 
поголів'я, на 1.01.2002 року - 12,7%. 

У 1995 році апробовано два внутріпородних типи: харківський з новост-
вореними лініями №№ 864, 2324, 347, 9689/108 та закарпатський. 

Харківський тип створено шляхом відтворювального схрещування помісей 
бажаного типу, отриманих від схрещування вівцематок породи прекос з 
австралійськими породами полварс та коридель. 

Закарпатський тип створено шляхом відтворювального схрещування з 
використанням вівцематок породи прекос та плідників асканійської і алтайської 
порід, поліпшених австралійськими мериносами. 

Одночасно з створенням нових типів продовжувалася робота по 
удосконаленню існуючих ліній 1653, 4010, 147, 123, 74202 шляхом 
чистопородного розведення. 

Племінна база породи зосереджена в чотирьох племзаводах та 1З плем-
репродукторах семи областей України. 

Загальна чисельність племінного поголів'я, що сконцентровано у 
племінних заводах, - 9,3 тис. з середнім настригом чистої вовни по стаду 2,24-
2,33 кг. Середня жива маса баранів-плідників становить 99-119 кг, вівцематок - 
56-67,4 кг. 

У племзаводах сформовано селекційне ядро породи з використанням 
принципів закритої селекції, закладено три нові лінії, що характеризуються 
високою інтенсивністю росту, плодючістю. Відпрацьовано можливість 
застосування міжпородного схрещування прекосів з романівською породою для 
підвищення плодючості з 125 до 165% без суттєвих змін типу вовнового 
покриву. 

Проводиться поглиблена селекційна робота із новоствореними лініями у 
напряму збільшення їх дискретності, вивчення комбінаційної здатності у процесі 
застосування межлінійних кросів. 

Українська гірськокарпатська порода. Виведена в гірській зоні 
Українських Карпат Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій 
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областях шляхом відтворювального схрещування місцевих грубововнових 
вівцематок типу цакель з баранами цигайської породи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У результаті багаторічної цілеспрямованої селекційно-племінної роботи 

створено популяцію овець з неоднорідною білою вовною, які за міцністю 
конституції і пристосованістю до екстремальних природно-кліматичних умов 
майже не відрізняються від місцевих грубововнових, а за продуктивністю та 
якістю вовни, показниками м'ясності значно перевищують материнську 
породу. Барани переважно рогаті, вівцематки — комолі. Плодючість вівцематок -
100-110%, при добрій годівлі - досягає 130%. Життєздатність молодняка 
висока, збереженість ягнят до відлучення складає 95-99%. 

Породу апробовано в 1993 р. з двома внутріпородними типами - перед-
карпатським і закарпатським, які відрізняються між собою за будовою тіла і 
якістю вовни.  

Вівці Буковини передкарпатського типу мають дещо тоншу вовну 
переважно першого і другого сорту, характеризуються вирівняністю вовни як 
в руні, так і в косиці. 

Загальна чисельність поголів'я овець української гірськокарпатської 
породи складає 80,9 тис. голів. В гірській зоні Карпат України налічується 68,4 
овець цієї породи, в т.ч. 54,3 тис. вівцематок, що становить 79,4% в структурі 
стада. На Буковині — 12,5 тис. толів, в т.ч. в колективних підприємствах — 2,1 
тис. голів, або 16,8%, у населення - 10,4 тис. голів, або 83,2%. 

Вівчарство в гірській зоні ведеться інтенсивно. Молодняк поточного року 
у 8-9-місячному віці досягає живої маси 28-30 кг, маса тушок становить 12,0-
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13,0 кг, тому його забивають на м'ясо І не перетримують у зимовий період. 
Овчини, одержані від ягнят, відмінної якості, їх використовують для 
виготовлення хутряно-кожухових виробів. 

Від гірськокарпатських вівцематок після відлучення ягнят на високогірних 
пасовищах надоюють 30-40 кг (в окремих господарствах — 50 кг і більше) 
товарного молока, з якого виготовляють 6-8 кг цінного харчового продукту -
гуцульську бринзу. 

В Чернівецькій області в трьох репродукторах створюється буковинський 
тип українських гірськокарпатських овець шляхом спрямованого відбору і 
підбору. Жива маса баранів-плідників становить 54,5-56,8 кг, настриг митої 
вовни 3,0-3,2 кг, довжина ості 18,5-20,3 см, пуху - 11,5-12,4 см, вівцематок -
відповідно 38,2-38,7 кг; 1,7-1,8 кг; 15,3-18,2 см; 11,2-12,1 см при виході чистого 
волокна 65-68%. 

Поголів'я овець гірськокарпатської породи до 2010 року зросте більше 
як у два рази і становитиме 178 тис. голів, що дозволить ефективніше 
використовувати природні угіддя Карпат і сформувати там конкурентноздатне 
вівчарство. 

Смушкові вівці  

Каракульська порода належить до числа стародавніх аборигенних порід 
овець Середньої Азії. Вперше в Україну ці вівці були завезені в кінці XIX 
століття, зокрема в Асканію-Нова - в 1893 р. Тут вони добре акліматизувалися, 
від них одержують високоякісні смушки та іншу продукцію. Плодючість 
вівцематок -100-110%, їх середня жива маса - 45-50 кг, баранів-плідників -- 
55-65 кг; 
ярочок при народженні — 4,0-4,5 кг, баранчиків - 4,5-5,0 кг, після 
відлучення - 24-28 кг. Настриг грубої вовни в фізичній масі весною 1,5-
2,5 кг, восени 0,7-1,Зкг. 

Нині каракульських овець розводять в Одеській, Чернівецькій та 
Хмельницькій областях і Республіці Крим. 

Суб'єктами племінної справи є 4 племінних репродуктора в 
Чернівецькій області. 

Асканійський породний тип багатоплідних каракульських овець 
Виведено у дослідному господарстві Інституту тваринництва степових 
районів «Асканія-Нова» за період з 1934 по 1970 рр. шляхом 
відтворювального схрещування овець каракульської та романівської 
порід і апробовано в 1971 році під назвою асканійський породний тип 
багатоплідних каракульських овець. 

Вівці характеризуються міцною конституцією, високою 
багатоплідністю (167-204%), великою живою масою (барани-плідники - 89-
96 кг, вівцематки - 57-63 кг, ягнята при народженні - одинаки 5-7, двійнята 
3,5-4,0, трійнята 3-3,5 кг), доброю пристосованістю до умов півдня України. 
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Вівці асканійського породного типу чорного забарвлення 

смушковими якостями з виходом смушків Т сорту 89-93%. Для смушків, 
одержаних від ягнят багатоплідного каракулю характерні великі розміри: 
одинаків - 1748 см/% двійнят - 1623 і трійнят - 1380 см2, легкість міздрі і 
вкорочений волос, середні за шириною і довгі валькуваті завитки, 
шовковистий і блискучий волосяний покрив; вони відповідають вимогам 
стандарту на чистопородний каракуль. Настриг грубої вовни в фізичній масі 
баранів-плідників-3,5 - 4,0 кг, вівцематок -2,5-3,0 кг. 

Висока молочність вівцематок за період підсосу дає змогу 
вигодовувати по двоє ягнят з середньою живою масою до відлучення 25-28 
кг, а також при забої ягнят на смушки одержувати від кожної вівцематки по 
83-96 кт товарного молока, із якого виготовляють бринзу. 

М'ясна продуктивність ягнят при відлученні свідчить про їх м'ясну 
скороспілість. Жива маса 4-місячних ягнят становить 27,1 кт, маса тушки - 
12,7 кг, забійний вихід - 46,7%, вихід м'яса І сорту - 79,9%; 9-місячних - 
відповідно: 38,2 кг, 19,0 кг, 50,0%, 80,5%. 

Використання багатоплідних каракульських баранів асканійського 
породного типу на чистопородних каракульських матках підвищує 
багатоплідність у першому поколінні на 18,9% (з 100 до 118,9%), у 
другому - на 11,1% (з 118,9 до 130%) при збереженні високих якостей 
смушка. 

До 2010 року планується нарощування поголів'я до 121,8 тис. гол., в 
тому числі вівцематок - 84,0 тис. 

Племінна база асканійського породного типу багатоплідних 
каракульських овець зосереджена в трьох племзаводах та 4 
готемрепродукторах Одеської і Херсонської областей. 
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Сокільська порода - одна з найстародавніших порід овець, яких 
розводять в Україні, виведена багатовіковою народною селекцією. Назву свою 
дістала від села Сокілки Кобиляцького району Полтавської області, яке на 
початку XX століття було великим торговим центром. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У створенні породи велику роль відіграли вівці породи малич, а також  

каракульські, яких на початку минулого століття завозили з різних районів 
України та Середньої Азії. 

За виробничою класифікацією вівці цієї породи відносяться - до смушково-
молочних. За забарвленням вовнового покриву сокільські вівці сірі і чорні. Вони 
міцної конституції, голова з прямим чи злегка горбоносим профілем. Роги у 
баранів добре розвинені й спіральне загнуті. Вівцематки в основному комолі, 
деякі мають невеличкі ріжки, їх жива маса - 43-47 кг, баранів — 60-65 кг; 
баранчики при народженні - 3,6, ярочки 3,5 кг. Багатоплідність вівцематок 
становить 110-120 ягнят. Вовна сокільських овець груба, неоднорідна, з 
довжиною косиць 15-25 см. Настриг у баранів 3,5-4,0 кг, у вівцематок - 2,0-2,5 
кг. Вовну використовують для виготовлення валянок та грубих сукон. 

На початку 90-х років минулого століття чисельність овець цієї породи 
становила 105 тис. голів, в тому числі племінних - 10,9 тис. голів. Створено 
дві нові лінії, сформовано селекційне ядро сірих вівцематок, переважно сере-
дньо-сірого відтінку, де впроваджується гомогенний за відтінком підбір тварин. 
Нині загальна чисельність овець сокільської породи, яку розводять у 
Полтавській та Харківській областях, складає 3,0 тис. голів. 
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Характеристика порід коней 
 

Українська верхова порода спортивного призначення виведена в 
кінзаводах та племрепродукторах в 1990 році шляхом складного 
відтворного схрещування чистокровної, тракененської, гановерської, 
венгерської та місцевих кобил з кров'ю орлово-розтопчинської породи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Порода розповсюджена в 22 областях України та Автономній 

республіці Крим і нараховує більш ніж 2000 голів. Основне селекційне ядро 
зосереджено в 9 кінних заводах та 23 племрепродукторах. 

Характерні ознаки: спортивний верховий тип, елегантність та 
збалансованість рухів, гармонійна будова тіла. Коні нової породи 
відповідають самим високим вимогам Олімпійських видів кінного спорту. 

Середні проміри жеребців-плідників, см: - 168,0-169,0-195,6-21,2; 
маток -163,6-163,5-190,6-20,2. 

Плідники української верхової породи відповідають вимогам 
поліпшувачів робочо-користувального конярства. 

Представники породи були переможцями та призерами 
міжнародних змагань, включаючи Олімпійські ігри: Іхор, Рух, Плот, 
Букет, Ігрок, Шквал, Бакен, Фібрін, Бахус, Шаблон. 

По рекордам жвавості при випробуваннях на іподромах вони 
перевищують світові напівкровні породи. 

У породі сформовані 6 ліній (Безпечного, Хобота, Фактотума, 
Гугенота, Хрусталя, Водопада) та 20 маточних родин (Билини, Гвоздики, 
Інфри, Маринці, Нони, Роси, Тіни, Тропки, Форси, Хохлатки та ін.). 



 112

Основній метод селекції - чистопорідне розведення. Обмежено (до 
20%) застосовується корегуюче схрещування з вихідними породами. 
Головний напрям селекції: якість рухів, техніка стрибка, тип будови тіла 
та благородність екстер'єру. 

Порода достатньо скоростигла, має високі показники плодючості 
(70-80 лошат на 100 моток). 

Провідні кінні заводи: Лозівський та "Сніжків" Харківської; 
Олександрійський Кіровоградської; Деркульський  Луганської; Дніпропетров-
ський та "Нова Орловщина" Дніпропетровської, Ягільницький 
Тернопільської областей. 
           Новоолександрівська ваговозна. Виведена  у  племінних  
господарствах  України  на  базі  новоолександрівського типу 
російського ваговоза і затверджена у 1998 році. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Порода розповсюджена в усіх областях України. Чисельність 
жеребців-плідників господарств різних типів складає 67 голів, а кобил 3-х 
років і старше 405 голів (14,4% від загального поголів'я породних коней в 
Україні). Основне селекційне ядро зосереджено в 2-х кінних заводах та 14 
племрепродукторах. 

Характерні ознаки: некрупні, запряжного складу, міцної конституції 
з енергійним зрівноваженим темпераментом; плодючість (75-82%), 
довговічність (до 20-22 років використання). Середні проміри жеребців-
плідників, см: - 156,2-172,0-202,4-23,1; маток -151,5-163,4-199,5-21,4. 

Рекордні показники працездатності: жеребець Пакет - вантаж 24 т. на 
5,6 см; жеребець Тамбур - вантаж 9,5 т. на 1147,5 м; кобила Геральдика - 
дистанцію 2000 м з тягловим зусиллям 50 кг за 5 хв.20,4 сек. 
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Молочна продуктивність кращих кобил: 2500 - 2700 л молока за  
 лактацію. 

В породі створено 8 генеалогічних ліній - Кокетливого, Стіля, 
Тантала, Градуса та ін., 19 маточних родин - Тунгуски, Кальоної, Лави, 
Брусніки та ін. 

Основні напрямки племінної роботи: чистопородне розведення за 
лініями з метою удосконалення основних селекційних показників - 
працездатность, походження, тип, екстер'єр, молочність. 

Ведучими господарствами по селекційно-племінній роботі з 
породою є кінні заводи: Новоолександрівській Луганської; Дібрівській 
Полтавської та племрепродуктори ПП "Подільська Зоря" Вінницької; 
ПСП "Україна" Житомирської; ТОВ "Прогрес" Дніпропетровської 
областей. 

Чистокровна верхова. Батьківщина коней чистокровної породи 
Великобританія. Більш ніж 300 років тому, шляхом спрямованого 
схрещування місцевих кобил з жеребцями східних порід (варварійські, 
турецькі, арабські), виведена верхова порода з високими показниками 
роботоздатності для гладких скачок. Завдяки видатним робочим якостям 
та стійкій передачі їх потомству порода визнана кращим 
поліпшувачем всіх верхових кінських порід. По жвавості в гладких, 
бар'єрних скачках та стіпльчезах чистокровні коні значно перевершують всі 
верхові породи. 

В Україні у кінзаводах, племрепродукторах та приватних власників 
використовуються більш 50 жеребців-плідників та 350 маток. Сучасні коні 
чистокровної породи крупні, гармонійно сформовані з добре 
розвинутими м'язами, відрізняються сухою міцною конституцією. Середні 
проміри жеребців-плідників, см: - 164,2-197,0-20,7; маток - 161,8-187,9-19,8. 

Найбільш розповсюджені лінії: Дугласа, Феларіса, Мен У'Ора, Пренс 
Роз, Неарко, Рібо, Турбійона. В генеалогій структурі породи більш 60% 
маток належать до видатних маточних родин, з яких найбільш цінні - 
Грольсбург, Цізальпіни, Долини, Гаяни, Базалії. 

Схрещують коней чистокровної породи з напівкровними породами 
для покращення працездатності; з запряжними породами для отримання 
користувальних верхових коней. 

Ведучі кінзаводи Онуфрієвський Кіровоградської; 
Стрілецький Луганської; Дніпропетровський Дніпропетровської областей. 

Тракененська порода верхових коней спортивного напрямку 
працездатності, виведена у VIII сторіччі у Германії при схрещуванні 
місцевих верхово-запряжних кобил з плідниками чистокровної верхової, 
арабської, туркменської, варварійської та інших порід. У СРСР 
Тракененська розповсюдження одержала в 1945 році, а в Україні - на 
початку 80-х років в 4-х областях - Київській, Полтавській, Луганській, 
Миколаївській. Загальне поголів'я породи складає більш 300 голів. 

Коні тракененської породи успішно виступають в змаганнях з 
виїздки та конкуру. При високому зрості вони відзначаються значною 
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масивністю та костистістю. Середні проміри жеребців-плідників, см: - 
166,0-168,0-196,0-21,7; маток -164,0-166,0-196,0-21,0. Вихід лошат на 100 
кобил 70%. 

Тракененська порода є надійним поліпшувачем безпородного 
поголів'я. Жеребців-плідників використовують для прилиття крові іншим 
напівкровним породам спортивного напрямку працездатності. Племінна 
робота з породою спрямована на підвищення спортивної роботоздатності. 

В Україні коней тракененської породи розводять в 4-х племінних 
репродукторах, де нараховується 86 маток (3,6%). 

Краще поголів'я породи зосереджено в племрепродукторі ПТ 
"Агрофірма ім. І.В.Ропавки" Полтавської області. 

Гановерська порода виведена у XIX сторіччі у Німеччині в провінції 
Ганновер шляхом схрещування місцевих кобил з жеребцями чистокровної і 
арабської верхових, тракененської, голштинської та інших напівкровних порід. 

 Порода спеціалізованого спортивного напрямку для класичних видів 
кінного спорту. Серед напівкровних верхових коней гановери найбільш крупні, 
що добре поєднується з гармонійністю будови тіла, сухістю конституції та 
породністю. 

Середні проміри жеребців-плідників, см: - 167,3-169,5 200,0-21,9; 
маток -164,0-166,5-197,5-21,0. 

Гановерська порода є поліпшувачем багатьох напівкровних порід. В 
породі сформовано два типа: полегшений, верховий та масивний. Племінна 
робота спрямована на підвищення спортивної роботоздатності та збереження 
своєрідного породного типу. 

В Україні коней гановерської породи розводять у ВАТ "Березанське" 
Київської області. Поголів'я племінних коней породи в Україні складає 48 
голів. Показники плодючості - 68-75%. 

Поні походять від стародавніх кельтських коней (VI - V ст. до н.е.). 
Перші поні до України були ввезені в заповідник "Асканія Нова" в 1959 
році. На сьогоднішній день зареєстровано 5 жеребців та 43 кобили. 

Характерні ознаки: низький зріст, середньої довжини шия, добре 
виражена коротконогість, круп частіше звислий і короткий, волосяний покров 
тіла, чілка, грива і хвіст добре розвинуті. Масть переважно ворона (35,3%), 
руда (23,6%), ігренева (17,6%), подласа (17,6 %), каракова (5,9%) 

Середні проміри жеребців-плідників, см: - 95,5-100,0-126,8-13,8; маток -
94,7-109,0-129,5-13,8. 

Для поні характерна висока плодовитість (95-97%) і молочність (за 5 
місяців лактації середньодобовий удій - 11 кг), довговічність (ЗО років) і 
пізньостиглість. 

Поні відрізняються витривалістю, невибагливістю та невтомністю, їх 
використовують як дитячого спортивного, циркового або декоративного коня. 

В Україні породу розводять в племрепродукторі 1111 "Рамазанов Е.О." 
м. Київ та в "Асканія Нова" Херсонської області. 
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Російська рисиста порода виведена шляхом міжпорідного 
схрещування орловського і американського рисаків з наступним 
розведенням помісей "в собі", затверджена в 1946 році. 

На сьогодні селекційну роботу з породою в Україні ведуть 19 суб'єктів 
племінної справи (5 кінних заводів, 14 племрепродукторів), розташованих в 9 
областях. Порода налічує 1660 голів коней, що складає 16,5% від загального 
племінного поголів'я. 

Порода відрізняється сухою міцною конституцією, добре розвиненою 
мускулатурою, високою працездатністю. Масть переважно гніда (46%), рідше 
ворона (27%), каракова, руда та сіра. 

Середні проміри жеребців-плідників, см: - 167,7-164,9-199,4-20,9; 
маток -160,6-163,1-185,5-20,1. 

До класу коней 2.05 і жвавіше входять 959 рисаків, з яких 810 голів 
або 84,5% - російської рисистої породи. 

Кращими представниками породи є Географ 2.01,7, Камін 2.01,2, 
Приморськ 2.02,5, Москва 2.03,5, Глібт 2.02,5, Абсолютний 2.02,1, Герміт 
2.02,5, Горлинка 2.04,6, Вілла 2.05,0, Госпожа 2.03,3. 

Найбільше поширення отримали лінії, засновані стандартбредними 
родоначальниками - Воломайт, Скотленд, Аксворті. Знизилась чисельність 
коней в лініях російської селекції - Подарка, Гільдєйця, Заморського Чуда, 
Наліма, Трепета. 

Основними методами удосконалення породи є чистопорідне розведення 
та схрещування зі стандартбредною та французькою породами, що дає 
можливість підвищити жвавість при збереженні запряжного типу. 

Коні російської рисистої породи досить скоростиглі і показують високі 
досягнення у 3- і 4-річному віці. Кобили відрізняються середніми показниками 
плодючості (60-70 лошат на 100 маток). 

Провідні кінні заводи: Дібрівський, ТОВ "ЮМ-Агросервіс" 
"Артемівське" Полтавської; Запорізький Запорізької та Лимарівський 
Луганської областей. 

Орловська рисиста порода. Найстародавніша порода легкозапряжних 
коней, створена в кінці XVIII на початку XIX ст. у Хреновському кінному 
заводі шляхом відтворювального схрещування коней арабської і деяких 
східних порід з кіньми запряжних порід Західної Європи (датська, голандська, 
мекленбургська та ін.). 

Племінну роботу з орловською рисистою породою ведуть 12 суб'єктів 
племінної справи (4 кінні заводи, 8 племрепродукторів). Порода 
розповсюджена в 10 областях країни. Чисельність племінних коней в Україні 
складає 1911 голів. 

Сучасний орловський рисак - крупний, гармонійний легкозапряжний 
кінь. Середні проміри жеребців-плідників, см: - 162,0-164,0-187,0-20,5; маток - 
160,0-164,0-186,0-20,5. 

За останні роки значно підвищилась жвавість коней та покращились 
рекорди - Афоризм 2.02,1, Дельфін 2.03,5, Афган 2.05,8, Уклон 2.05,9, 
Тибет 2.06,1, Малиновий Дзвін 2.06,6. 
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Розведення коней орловської рисистої породи проводиться методом 
чистопорідного розведення за лініями (Барчука, Воїна, Ловчего, 
Удачного, Ветерка, Ліона) та родинами. В генеалогічній структурі 
породи 12 ліній та 16 маточних родин. 

Провідними племінними заводами по удосконаленню породи в 
Україні є: Дібрівський Полтавської; Запорізький Запорізької; Лозівський 
Харківської; Лимарівський Луганської областей. 

Будьонівска порода Виведена в кінних заводах Ростовської області в 
1948 році методом схрещування донських кобил з жеребцями чистокровної 
верхової породи. Порода формувалась в умовах культурно-пасовищного 
утримання. В Україні розповсюдження одержала в Луганській та 
Миколаївській областях, де зосереджено більше 100 голів. 

Коні характеризуються середнім зростом, добре розвиненою 
грудною кліткою та міцними сухими кінцівками. 

Середні проміри жеребців-плідників, см: - 162,5-163,0-186,0-20,5; 
маток -151,0-163,0-189,0-20,0. Вихід лошат на 100 кобил - 70-80%.  

У племінній роботі використовують жеребців, які проявили високу 
роботоздатність в гладких скачках (переможці традиційних призів), або 
успішно виступали в кінному спорті. 

Розведення коней будьонівської породи ведеться по лініях: 
Сагіба, Саксогана, Сагара, Свода, Кагула, Іслама, Браслета, Кодекса, 
Челексита. 

Поряд з чистопорідним розведенням ведуть повторне схрещування з 
чистокровною верховою породою. Племінна робота спрямована на 
підвищення жвавості, міцності конституції та промірних показників. 

В Україні коней будьонівської породи розводять в племінному 
репродукторі ТОВ АФ "Зоря" Луганської області. 

Донська порода врехово-запряжного типу - виведена шляхом 
схрещування південноросійських степових коней з карабахськими, 
персидськими, туркменськими та арабськими кіньми в умовах цілорічного 
табунного утримання. 

Поголів'я племінних коней донської породи в Україні складає 32 
гол., роботу з якими ведуть в племрепродукторі СТОВ АФ "Нива" 
Миколаївської області. 

Порода відрізняється середньою масивністю, гармонійністю будови 
тіла, міцною конституцією, плодючістю, витривалістю та невибагливістю. 
Найбільш поширені масті руда і гніда з золотистим відтінком. 

Середні проміри жеребців-плідників, см: - 163,1-191,2-20,7; маток - 
160,9-190,0-20,1. 

Порода широко використовується в масовому кінному спорті, 
прокаті, експорті та як поліпшувач робочо-користувальних і продуктивних 
коней. 

Удосконалення донських коней ведуть методом чистопорідного 
розведення, спрямованого на підвищення міцності конституції та промірних 
показників. 
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Розведення породи ведеться за лініями та маточними родинами. В 
породі сформовано 11 ліній, провідними з яких є: Гульсина і Забоя, а 
також англодонських жеребців Міража і Дрозда. 

Російська ваговозна порода створювалась шляхом складного 
відтворювального схрещування місцевого поголів'я маток та коней арденської, 
барбонсонської і інших ваговозних порід. При типізації племінного поголів'я 
та консолідації бажаного типу порода затверджена в 1952 році. 

У породі існувало 2 типа: уральській (більш крупний) та 
новоолександрівський (менш крупний, але більш сухий, гармонійний), який 
пізніше був трансформований в новоолександрівську породу. 

Коні російської ваговозної породи некрупні, характеризуються добре 
вираженими запряжними формами, мають міцну конституцію, зрівноважений 
темперамент. Непримхливі до годівлі, добре зберігають вгодованість. Кобили 
відрізняються високою плодючістю (78-85%). Молочна продуктивність маток 
у спеціалізованих господарствах 2700 кг. молока. 

Середні проміри жеребців-плідників, см: - 156,0-178,5-202,3-22,5; маток 
-151,0-164,2-197,5-21,5. 

В породі сформовано лінії - Лазутчика, Горностая, Розрядника, а 
також високо цінні маточні родини - Булки, Норки, Салфетки, Кулиги, 
Кристальної. 

Основний метод удосконалення - чистопорідне розведення за лініями. 
Головні селекційні ознаки: крупність, типовість, правильний екстер'єр, 
роботоздатність, довговічність, плодючість, молочність. 

В Україні коней цієї породи розводять у племрепродукторах СТОВ 
"Зоря" Волинської та ВСК "їм. Суворова" Чернівецької областей з загальною 
кількістю маток 39 голів. 

Латвійська запряжна порода. Створена в Латвії (1952 рік) шляхом 
складного відтворювального схрещування місцевих кобил з жеребцями 
європейських напівкровних запряжних та ваговозних порід. 

Коні латвійської породи характеризуються гармонійністю будови тіла, 
міцною конституцією, розвинутими м'язами та кістяком. Характерними рисами 
є універсальність робочих якостей, висока плодючість, молочність, довголіття. 

Середні проміри жеребців-плідників, см: - 162,0-16,5-205,0-21,5; маток 
-158,3-165,5-194,0-20,5. 

Показники роботоздатності: доставка вантажу риссю з тягловим 
зусиллям 50 кг на 2000 метрів - 4 хв. 36,8 сек.; доставка вантажу 
кроком з тягловим 
зусиллям 150 кг на 2000 метрів 13 хв. 40,7 сек.; тяглова витривалість (сила 
тяги 300 кг) - 1537,5 м; максимальна сила тяги - 945 кг. 

В породі сформовано три типа - основний, масивний, полегшений 
та 11 ліній (Спеконіса, Сієго, Гюнтера, Готенфірста і ін.). 

Удосконалення породи ведеться шляхом чистопорідного розведення і 
схрещування з масивними жеребцями напівкровних верхових порід. 

Жеребці латвійської запряжної породи використовуються як 
поліпшувачі у масовому конярстві. 
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Племінну роботу ведуть 2 племрепродуктора ЗАТАО "Нива" 
Київської та СТОВ "Галичина" Тернопільської областей. Загальна кількість 
маток складає 26 голів. 

Торійська порода за походженням представляє собою 
багатопородну помісь, що отримана в результаті схрещування місцевих 
естонських коней з західними породами серед яких основний вплив мали 
норфольська, англо-норманська, остфриська, пост'є-бритонська, 
чистокровна верхова, тракененська, голштинська. Офіційно затверджена в 
1950 році. 

Коні торійської породи відрізняються витривалістю, високою 
працездатністю, спокійним темпераментом. 

Характерні ознаки: запряжний тип, добрі робочі якості, 
оригінальний екстер'єр та масть. 

Середні проміри жеребців-плідників, см: - 162,0-167,5-198,0-22,5; 
маток -159,4-164,5-194,0-21,3. 

Показники працездатності: доставка вантажу риссю з тягловим 
зусиллям 50 кг на 2000 метрів - 4 хв. 44,9 сек.; доставка вантажу кроком 
з тягловим зусиллям 150 кг на 2000 метрів 13 хв. 21,5 сек.; тяглова 
витривалість (сила тяги 300 кг) - 1238,7 м; максимальна сила тяги - 880 кг. 

В породі існує три типа: масивний, полегшений, основний. 
Племінна робота спрямована на розведення коней верхового (спортивного) 
та прогулочного типу, а також для використання в драйвінгу (фігурна їзда у 
екіпажі). Для цього маток масивного типу схрещують з жеребцями 
гановерської, тракененської та чистокровної верхової порід. 

Торійські жеребці використовуються в масовому конярстві для 
покращення безпородного поголів'я. 

За чисельністю, порода займає шосте місце за українською та 
чистокровною верховими, російською та орловською рисистою, 
новоолександрівською ваговозною породами. 

Розводять коней торійської породи в 10 племрепродукторах де 
зосереджено 130 маток. Ведучими господарствами є: ВАТ Торохівський 
бурякородгосп" СТОВ "Україна", СТОВ "Васюти" Волинської; ПАП 
"Вірля" Тернопільської; ПГВП Хмельницької АС "Енергоатом" 
Хмельницької областей. 
зусиллям 150 кг на 2000 метрів 13 хв. 40,7 сек.; тяглова витривалість (сила 
тяги 300 кг) - 1537,5 м; максимальна сила тяги - 945 кг. 

В породі сформовано три типа - основний, масивний, полегшений 
та 11 ліній (Спеконіса, Сієго, Гюнтера, Готенфірста і ін.). 

Удосконалення породи ведеться шляхом чистопорідного розведення і 
схрещування з масивними жеребцями напівкровних верхових порід. 

Жеребці латвійської запряжної породи використовуються як 
поліпшувачі у масовому конярстві. 

Племінну роботу ведуть 2 племрепродуктора ЗАТАО "Нива" 
Київської та СТОВ "Галичина" Тернопільської областей. Загальна кількість 
маток складає 26 голів. 
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Характеристика порід кролів 

  
Сірий велетень. Порода сірий велетень – м′ясо-шкірного направлення, 
виведена колективом працівників звірівничого господарства “Петровське” 
Полтавської області під керівництвом талановитого зоотехніка 
О.Й.Каплевського і затверджена в 1952 році. Виведена в результаті 
відтворного схрещування місцевих кролів із кролями породи фландр та 
наступною спрямованою селекцією. Забарвлення волосяного покрою 
чотирьох різновидів: заячій, темно-сірий, залізно-сірий та чорний. Живіт та 
нижня частина хвоста покриті білим з голубим відтінком підшерстком. 
Середня жива маса кролів – 5 кг. (від 4,4 до 7,3 кг.). Довжина тіла дорослих 
тварин – 55-66 см., обхват грудей – 35-40 см., плодючість – 7-8 кроленят. 
Для кролів цієї породи характерна міцна будова тіла (інколи груба) і добре 
розвинутий масивний скелет. 

Порода займає ведуче місце (45%) і розповсюджена майже у всіх 
регіонах України. Основні репродуктори звірогосподарства ЗАТ “МАГ” 
Полтавської, Сільськогосподарське відкрите акціонерне товариство Агро 
комбінат “Калита” Київської, АТОВ “Південний – ХОЛДИНГ” Кримська АР 
Сімферопольський р-н. Порода потребує вдосконалення в напрямку 
підвищення енергії росту та живої маси. 

Білий велетень. Порода білий велетень - м′ясо-шкуркового напрямку, 
виведено ХІХ ст.. в Бельгії та Німеччині тривалою селекцією кролів 
альбіносів. В Україну завезена в 1927-1928 роках, добре акліматизувалась. 

Шкурки кролів великого розміру, з достатньо вирівняним хутром 
білого кольору підвищеної густоти (20 тис. на 1см2 ). Середня жива маса 
дорослих тварин – 5,1 кг. (від 4,3 до 7,6 кг), довжина тулуба 55-65 см., 
обхват грудей 36-38 см.; плодючість 8 кроленят. Кролі  явної породи 
характеризуються міцною, ніжною конституцією і довгим тулубом. За 
розповсюдженням в структурі порід на частку білого велетня припадає 10%. 

Основним репродуктором білих кролів є ЗАТ “МАГ” Полтавської, АО 
“Червона Поляна” Кіровоградської областей, АТОВ “Південний – 
ХОЛДИНГ” Кримська АР Сімферопольський р-н. Порода потребує 
удосконалення в напрямку підвищення міцності конституції. 

Радянська шиншила. Порода - м′ясо-шкуркового напрямку, виведено 
в 1963 році в звірогосподарствах “Анісовський” Саратовської та “Черепахов-
ський” Новосибірської областей і на кролячій фермі Науково-дослідного 
інституту хутрового звірівництва і кролівництва (Росія) методом погли-
нального схрещування порід закордонної шин шили, і білого велетня під 
керівництвом к.б.н. Н.С.Кусмана. Кролі цієї породи в 60-70 роках ХХ ст. 
завезені в Україну, добре акліматизувались і широко розповсюджені в госпо-
дарствах всіх регіонів України. В структурі порід їх частка складає біля 15%. 

Кролі мають густий, м′який срібно-голубуватого кольору волосяний 
покрив з хвилеподібними чорними тонкими смугами. За кольором схожі з 
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досить цінним звіром шиншилою. Середня жива маса дорослих тварин – 5 
кг., довжина тулуба 62 см., обхват грудей 37 см.; плодючість 8 кроленят.  

Основні репродуктори звірогосподарства ЗАТ “МАГ” Полтавської, 
Сільськогосподарське відкрите акціонерне товариство Агро комбінат 
“Калита” Київської, АТОВ “Південний – ХОЛДИНГ” Кримська АР 
Сімферопольський р-н. Порода потребує консолідацію інтенсивності росту і 
оплати корму. 

Сріблястий. Порода - м′ясо-шкуркового напрямку, виведено в 1963 
році в звірогосподарствах ЗАТ “МАГ” Полтавської і “Тульський” Тульської 
областей (Росія). Автори породи – О.І.Каплевський і І.І.Каплевський, 
талановиті зоотехніки-практики. Виведена в результаті спрямованого 
відбору і підбору кролів породи шампань в умовах повноцінної годівлі та 
утримання, які були завезені в Україну із Франції (30-40 роках минулого 
століття). В структурі порід їх частка складає біля 7%.Порода добре 
акліматизована і широко розповсюджена. Жива маса дорослих тварин – 4,5-
5,4 кг., довжина тулуба 57 см., обхват грудей 37 см.; плодючість 7-8 
крільчат. Волосяний покрив сріблясто-голубий з світлим і темним 
відтінками. Крільчата 4-місячного віку мають чорне забарвлення. 

Основні репродуктори звірогосподарства ЗАТ “МАГ” Полтавської 
області. Порода потребує консолідацію інтенсивності росту і живої маси. 

Метелик. Порода - м′ясо-шкуркового напрямку, виведено в Англії 
1887р. і завезена в державу в 30-40 роках. Добре пристосована до умов 
господарств різних регіонів України. 

Волосяний покрив густий і блискучий, білого кольору з чорними або 
коричневими плямами, розміщеними симетрично. Жива маса дорослих 
кролів – 4,3 кг, довжина тулуба – 50-59 см, обхват грудей – 30-39 см, 
плодючість – 7-8 кроленят. Кролі цієї породи добре акліматизовані і широко 
розповсюджені у фермерських і особистих господарствах. 
 Основним репродуктором є АТОВ “Южная – ХОЛДИНГ” Республіка 
Крим. Порода потребує подальшої консолідації інтенсивності росту, живої 
маси, довжини тулуба, плодючості. 

Новозеландська. Порода спеціалізованого м’ясного напрямку. 
Виведена в 1910 р. в Каліфорнії. Розповсюджена в США, Франції, Угорщині, 
Англії. 
 В країну (Автономна Республіка Крим, Полтавська і Черкаська 
області) завезена в 70-і роки, добре пристосувалась до кліматичних умов. 
При виведенні новозеландської породи використані породи білий велетень і 
заячий кролик з використанням відбору і підбору. 
 Волосяний покрив білих новозеландських кроликів сніжно-білий, 
підшерсток сріблястий. Очі червоні, кігті білі. Особливості конституції 
кроликів новозеландської породи – невелика пропорційна будова тіла. Жива 
маса – 4,5-5 кг, довжина тулуба – 49-50 см. 
 Основним репродуктором є СТП “МАГ” Полтавської області. Порода 
на межі зникнення і потребує збереження і подальшого розширення 
генофонду. 
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Каліфорнійська. Кролі м’ясного напрямку. Порода виведена на 
початку ХХ ст. в США (штат Каліфорнія). В Україну каліфорнійська порода 
завезена в 50-60 роках, добре пристосувалась до кліматичних і 
господарських умов різних регіонів. При створенні породи 
використовувались велика шиншила і російський горностай. Окрас 
волосяного покриву відповідає окрасу російсь-кого горностаєвого кролика – 
пігментовані чорні вуха, ніс, кінцівки і хвіст. Кролики характеризуються 
високою енергією росту і оплатою корму. Сере-дня жива маса дорослого 
кроля – 4,3-4,5 кг, плодовитість – 8-10 кроленят. 
 За будовою тіла каліфорнійські кролі аналогічні новозеландським. 
Тулуб широкий з короткою шиєю, очі червоні, конституція міцна. 
 Репродуктор каліфорнійської породи – звірогосподарство ЗАТ “МАГ” 
Полтавської області. Порода на межі зникнення. Потребує стабілізації і 
подальшого розширення генофонду. 

Ангорська пухова. Порода пухового напрямку. Створена на початку 
ХУІІІ ст.. в Туреччині і в 1723 році завезена до Європейських країн, а в нашу 
країну – в 20-30 роках ХІХ ст. Свою назву отримала за схожість пухового 
волосу з шерстю ангорських кіз. Зустрічаються кролики білого, чорного і 
голубого окрасів. Мілкий довгий шовковистий пух складає 90-92 процента 
від всього волосяного покриву кролика. 
 Порода характеризуються ніжним скелетом і послабленою 
конституцію. Жива маса складає 3 кг, (від 2,5 до 4,0 кг), плодючість 7-8 
кроленят. Пухова продуктивність дорослого кроля за рік досягає 150-500 г, а 
в кращих кролематок з приплодом – 1-1,5 кг. 
 В Україні порода малочислена і в основному знаходиться в особистих і 
фермерських господарствах. Порода потребує відновлення чисельності, 
стабілізації генофонду і посилення селекційної роботи в напрямку зміцнення 
конституції, збільшення живої маси і пухової продуктивності. 

Біла пухова. Створена в Росії методом поглинального схрещування 
місцевих малопродуктивних пухових порід з кроликами ангорської породи 
при подальшому розведенні “в собі” на збільшення розмірів тулуба, маси, 
підвищення конституційної міцності, пухової продуктивності. 
 Волосяний покрив однотипного білого кольору на 92-96 процентів 
складається з пухових волос. Довжина пуху від 6 до 15 см, товщина 12-14 
мк, остевих – 40-45 мк. Міцність пухового волокна на розрив 2,8 г, дещо 
вище, ніж у шкуркових порід. Продуктивність пуху від дорослого кролика за 
рік становить 300-700 г. 
 Середня жива маса тіла 4,0 кг (4-5 кг), довжина тулуба – 54 см, обхват 
грудей –35 см, плодючість – 6-7 кроленят. Порода на межі зникнення, тому 
потребує в розширенні генофонду і подальшого поглиблення селекційної 
роботи і зміцнення конституції і пухової продуктивності. 

Короткошерстні кролики (рекс). Порола шкуркового напрямку, з 
різним окрасом хутра, виведена в Франції в 1919 р. В Україну завезена в 70-і 
роки ХХ ст. і широко розповсюджена в особистих господарствах України. 
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 Жива маса дорослих тварин – 4,4 кг, довжина тіла –54 см, обхват 
грудей – 34 см. Волосяний покрив у рексов короткий і складає 1,7-1,8 см. 
Кролики даної породи внаслідок застосування тісного інбридингу мають 
перерозвинену конституцію. 
 Репродукторами є індивідуальні господарства кролиководів–
любителів. Порода потребує розширення і стабілізації генофонду, зміцнення 
конституції тварин, підвищення шкуркової продуктивності. 

 
Характеристика порід гусей 
 
Відтворні та продуктивні властивості різних порід гусей України. 
 

Порода 
 

Жива маса, кг 
 
Яйце-
носкі
- 

 
Мас
а 

Виво-
димі-
сть 
моло- 

 
Збережені
-сть 
молод- 

 Гуса
-ків 

гусин
ь 

молодня
к за 60 
діб 

сть, 
шт. 

яйця
, г 

дняка
, % 

няка,% 

Велика сіра 6,0-
7,5 

5,8-6,5 4,0-4,5 35-45 160-
180 

55-65 95-96 

Ромеська 5,5-
6,5 

4,5-5,5 3,2-3,6 20-30 150-
160 

55-70 91-93 

Переяславськ
а 

5,5-
6,0 

4,5-5,0 3,0-3,2 20-40 160-
170 

60-70 91-92 

Італійська 6,0-
7,0 

5,5-6,0 4,0-4,5 45-55 140-
170 

65-70 95-96 

Холмогорська 8,0-
9,0 

6,0-7,0 4,0-4,2 30-45 160-
180 

50-55 91-93 

Горьківська 7,0-
8,0 

6,0-7,0 3,5-4,0 45-65 140-
170 

65-70 90-95 

Кубанська 5,0-
6,0 

4,0-5,0 3,4-3,7 75-85 140-
160 

75-80 95-97 

Рейнська 6,5-
7,0 

5,5-6,0 3,7-4,0 45-50 150-
180 

65-70 94-95 

Тулузька 10,0-
16 

8,0-12 3,8-4,0 30-40 170-
200 

55-60 92-94 

 
Велика сіра. В Україні найбільш розповсюджена. Створена вона 
спеціалістами Інститута птахівництва УААН і держплемптахозаводу 
''Арженка'' (Тамбовська обл., Росія) в результаті відтворного схрещування 
роменських гусей з тулузькими. Селекція проводилась для підвищення 
яйценосності і живої маси птиці. 

Дорослі гуси дуже виносливі. Їх використовують в якості батьківської 
форми при схрещуванні з переясловськими, рейнськими, китайськими і 
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кубанськими породами для отримання молодняку, вирощуваного на м'ясо. У 
гусинь сильно розвинений материнський інстинкт. 

 

 
Великих сірих гусей і їх помісі використовують для отримання жирної 

печінки, маса якої досягає 350-450 г. Птахи добре поїдають зелені корми на 
вигуах, зерно, невимогливі до якості водоймища, тому вони отримали велике 
розповсюдження в нашій країні, особливо в присадибних господарствах. 

Роменська порода - одна з старих порід на Україні. Виведена на 
основі місцевих гусей, які розводять у лісостеповій зоні. Назва походить від 
м. Ромни (Сумської обл.). 
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У птиць цієї породи компактний широкий і глибокий тулуб, кругла 
голова з прямим коротким дзьобом оранжевого кольору (на кінці темно 
коричневий), коротка шия, широкі груди, на животі - одна або дві складки  
шкіри. Хвіст невеликий, дещо піднятий. Ноги середньої довжини, оранжево-
червоні. У залежності від кольору оперення розрізняють сірих, білих і рябих 
гусей. Найбільш розповсюджені сірі. У них оперення на шиї і спині - темно-
сіре, на грудях - сіро-сизе, на животі - біле. 

Переяславська порода отримала свою назву від села Переяслова 
(Ніжинський район Чернігівської області). Виведена в результаті 
схрещування місцевих роменських гусей з китайськими. 

У птиці цієї породи - тулуб середніх розмірів, дещо підняте спереду. 
На животі - складки шкіри. Грули округлі, шия довга, тонка, голова 
невелика, з шишкою на лобі і ''гаманцем'' під дзьобом. Ноги тонкі, середньої 
довжини, темно-оранжевого кольору. Оперення сіре з коричневим відтінком, 
більш світле на передній частині шиї і грудях. Гуси пристосовані до 
пасовищного утримання (без підгодівлі). 

Італійська порода. Виведена методом відбору місцевих гусей за 
цінними продуктивними якостями. Широко розповсюджена в країнах 
Західної Європи. В Україну завезена в 1975 році. У гусей цієї породи - 
компактний тулуб, широкі і глибокі грди, товста шия. Голова і шия у них 
середніх розмірів. Дзьоб і ноги оранжевого кольору. Оперення біле. 

Італійських гусей використовують для відгодівлі на жирну печінку. 
Примасі тушки 8 кг маса печінки складає 500-600 г. Тушки відрізняються 
високими товарними якостями. Птахів цієї породи використовують в якості 
материнської форми при схрещуванні з іншими породами. 
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Рейнська порода (германська, північногерманська,) виведена в 
Германії. У гусей цієї породи - невелика голова, шия середньої довжини, 
широкі і глибокі гуди, на животі - маленька подвійна складка на шкірі. 
Оперення у птахів біле, дзьоб і ноги оранжеві. 

У гусинь майже втрачений інстинкт насиджування. У стаді буває 5-
10% насижуючих гусинь, що має велике значення при розведенні цієї 
породи в індивідуальних господарствах. 

Рейнських гусей відгодовують на жирну печінку, маса якої досягає 
350-400 г. Поглиблена селекційна робота з цією породою проводиться в 
дослідних господарствах ''Борки'' Інституту птахівництва УААН 
(Харьківська область). 

Холмогорська порода - У птахів цієї породи - міцна конституція, 
масивний, довгий, глубокий і широкий горизонтально поставлений тулуб, 
велика годова з шишкою на лобі, прямий оранжево-червоний дзьоб, в 
основі якого - складка шкіри («гаманець»). В залежності від окрасу 
оперення розріз-няють білих, сірих гусей. Гусині холмогорської породи - 
добрі наседкі. Гуси виносливі, швидко акліматизуються, мають високі 
відгодівельні якості. 
 

 
 

Горківська порода створена в результаті складного відтворного 
схрещування місцевих гусей з китайськими і сонцегорськими. У птахів цієї  
породи широкий, глибокий, довгий, припіднятий тулуб. Голова з невеликим 
шишковидним наростом на дзьобі і прямим, дещо довгим дзьобом. Шия - 
довга, вигнута. Ноги середньої довжини, оранжево-червоногокольору. 
Оперення біле, зустрічається сіре. 

У теперішній час селекція гусей горьковської породи ведеться за 
м'ясною скороспілістю і яйценосністю, і вже виділені декілька ліній з 
підвищеною живою масою.  



 126

 

 
 

Кубанська порода виведена в Кубанському сільськогосподарському 
інституті в результаті схрещування горькsвської і китайської порід. Гусей 
цієї породи відрізняє велика і довга голова, на лобі, у основі дзьоба велика 
шишка, довга, тонка, гнучка шия, припіднятий спереду тулуб, округлі груди, 
ноги середньої довжини 

Тулузька порода створена у Франції в результаті відбору місцевих 
гусей. У гусей цієї породи - масивний тулуб, велика голова з ''гаманцем'' під 
дзьобом, товста шия, короткі масивні ноги, великі жирові складки на животі.  
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Оперення на спині - темно-сіре, грудях - світло-сіре, животі - біле. 
Тулузьких гусей використовують для підвищення м'ясних якостей інших 
порід і отримання печінки. 
 

Характеристика порід курей 
 

Українські ушанки. Походження цієї породи точно не встановлено. 
Назву порода отримала через червоні вушні мочки, закриті густими 
бакенбардами. Птиця має широкі округлі груди, міцний тулуб, пряму і 
широку спину. Голова велика, широка, з одиночним гребенем і коротким, 
міцним дзьобом. Ріст невеликий, ноги порівняно низькі. У півня добре 
розвинений хвіст. Оперення головним чином чорне, іноді зустрічається 
строкате. 

Кури добре пристосовуються до місцевих умов, мало чутливі до 
низької температури повітря. 

Юрловські голосисті належать до старіших російської породи 
народної селекції. Відбір півнів проводили на тривалий спів, що привело до 
створенню екстер’єру який відрізняється масивною грудною кліткою. Крім 
того, в створенні даної породи, мабуть, приймали участь деякі азіатські 
бійцівські породи. 

Півні мають характерний орлиний вид, властивий бійцівським 
породам. У курей ноги високі, жовтого або чорного кольору, оперення 
чорне, темно-жовте з червоним відтінком, вушні мочки червоні.  

Маса курей коливається від 3 до 4 кг, півнів – 3,5-4,5 кг, яйценосність 
180-200 яєць в рік. Кури несуть великі яйця (65-70 г). Скорлупа яєць 
коричнева. 

Крос „Борки – 117”. Двох-лінійний кольоровий крос яєчних курей. 
Висока продуктивність – 260-270 яєць за рік; підвищена життєздатність і 
стійкість до хвороби Марека (92-95%); спокійний темперамент. 

Крос „Борки-колор”. Аутосексний 2-лінійний м”ясо-яєчний крос. 
Запорукою високих прибутків при розведенні кросу є як відмінний товарний 
вигляд коричневих яєць, так і стабільно високий рівень продуктивності 
птахів – 250-260 яєць за рік. Точність сортування добових курчат за 
забарвленням пуху – 98-99%. 

Полтавські. За забарвленням оперення полтавські кури розподіляють 
на глинястих, зозулястих і чорних. Найбільше розповсюдження мають 
глинисті. Важають, що в їх виведенні брали участь місцеві кури і завезені з 
Росії півні породи орпінгтон. 

Оперення полтавських глинястих світло- і темно-жовте, з чорними 
кінцями махових і хвостових пір’їн. У півнів забарвлення шиї більш світле, 
крила темно-жовтого кольору, хвіст чорний. Гребінь листовидний або 
розовидний.  
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Середня жива маса півнів 3 кг, курей – 2,1 кг. Яйценосність 160-180 

яєць, їх маса 55-57 г. Добре розвинений інстинкт насиджування. 
Розводять полтавських глинистих в основному на Україні. 

Удосконаленням породи займається Український науково-дослідний 
інститут УААН (п. Борки, Харківської обл.). В останні роки селекція 
направлена на підвищення яєчних якостей і виділення поєднуючи ліній. 

Крос „Борки -2М”. Двох-лінійний яєчний крос. Несучість – 250-260 
яєць за рік. Середня маса яєць – 60-62 г. Висока життєздатність (91-93%). 
Швидке наростання маси яєць, висока життєздатність і конверсія корму, 
міцна шкаралупа, досить хороша пристосованість до кліткового утримання 
забезпечать виробництво продукції продукції з низькими фінансовими 
затратами. 

 
Характеристика порід качок 

 
Пекінські качки. Породні ознаки: відносно довга голова і дзьоб; 

череп плоский; очі темні. Колір дзьоба у молодих осіб – від світло-жовтого 
до оранжевого, у дорослих – світло-блідний. Шия має середню довжину, 
злегка вигнута, гармонійно вписується в силует тулуба. В той же час тулуб 
виставлений вперед, широкий, довгий, в нижній частині дещо компактний, 
без „гаманців” (жирових складок). Криля довгі, міцні, міцно прилягають до 
тулуба. Ноги середньої довжини від темно-жовтого до оранжевого кольору. 
Оперення чисто білого забарвлення. 

Самки відрізняються від селезнів потоншена шия, більш зніжена голо- 
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ва, дещо вкорочений тулуб. Жива маса селезнів 3,5-4 кг, самок – 2,5-3 кг. 
Ма-са яєць 85-90 г. Перший період яйцекладки у самок триває до шести 
місяців. За цей час вони можуть відкласти до 150 яєць, що дорівнює 
приблизно 100 каченятам. Збереженість при вирощуванні дуже висока. У 
п’ятидесятидо-бовому віці маса каченят досягає 2,2-2,5 кг.Забійний вихід 
м’яса у кращих екземплярів досягає 89-90%. Вихід їстівних частин з тушки – 
66-67%. 

Українська породна група. Виведена в підсобному господарстві 
Українського науково-дослідного інституту птахівництва „Борки” 
Харківської області методом покращення селекції місцевих українських 
качок. Існує три різновиди цих качок: сірі, глинисті, білі. 
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Більш розповсюджені сірі качки, які мають підвищену активність, як 

на суші так і на воді, невибагливі до корму і умов утримання, добре 
відгодовуються. Жива маса самців доходить до 3,5 кг, самок – до 3 кг. 
Яйценосність на середню несучку – 100-120 яєць в рік в кращих 
господарствах. 
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У селезнів голова темно-сірого забарвлення з білим нашийником на 
шиї, спина темно-бура, груди червоно-бурі. Крила міцні, з синьою 
полоскою, 

щільно притиснуті до тулуба. У самки на темно-бурій голові дві чорні 
полоски. Все оперення тулуба буре. Крила прикрашені синіми полосами. 

Чорна білогруда породна група виведена в підсобному господарстві  
 

 
 

УНІІП „Борки” Харківської області шляхом схрещування місцевих чорних 
білогрудих з пекінськими качками і качками хакікемпбелл. Оперення чорне. 
Передня частина шиї, груди і верхня частина живота білі. 

М′ясного типу продуктивності. Жива маса дорослих самок 3 кг, 
селезнів – 3,5 кг. Середня річна продуктивність в кращих господарствах 100-
120 яєць.  
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Типові таблиці
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Розділ 1 Загальні відомості про країну 
 
Taблиця 1.1 Доля тваринництва в порівнянні з внутрішнім валовим продуктом в 

сельському гозподарстві (мілліони доларів США) 
 

Сфера діяльності $US (міліони) Рік
Продукція тваринництва (офіційна статистика) $4 427

2001
Інша продукція сільського господарства 
(офіційна статистика)

$7 093

Обчислена добавлена цінність 
сільськогосподарських тварин

$175

 
 
Taблиця 1.2 Землекористування і тенденції (1000 га) 
 

Категорія землі Площа (1000 гa) Площа (1000 гa) Тенденції  
  1990 2001   

Рілля 33571 32537  - 
Беззмінні культури 2305 2407,3  + 
Беззмінні пасовища 5092 5517  + 
Сільськогосподарські землі 42030 41817  - 
Площа суши 57940 57940  0 
Загальна площа 60355 60355  0 

 
 
 
 
Taблиця 1.3 Землекористування з метою тваринництва і тенденції 
 

Площа (1000 гa) Площа (1000 гa) Тенденції
Категорія землі 1991 2000
Продовольчі культури 20014 21246 +
Кормові культури 11555 6375 ---
Продовольчі і кормові культурі 31569 27621 -
Прирдні пасовища 5092 5517 +
Культивовані пасовища 6569 4137 --
Пар 1425 2712 -
Ліс 10222 10403 +
Несільськогосподарська 8103.2 8122 +
Всього 94549.2 86133  
 
 
 
Taблиця 1.4 Землеволодіння з метою тваринницкого виробництва 
 

Категорія Площа (1000 гa) %
Особисте 14579 81
Державне і суспільне 3340 19
Всього 17919 100  
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Taблиця 1.5 Структура фермерських господарств 
 

Категорія Кількість 
фермерських  

/особистих  
господарств

% Кількість фермерских  
/особистих  господарств, де  

вирощуються  
сільськогосподарські тварини

%

Безземельні ИН #ЗНАЧ! 0

> 0 дo 2 гa 16142 28 14528 26

> 2 дo 10 гa 1420 2 1420 3

> 10 дo 50 гa 15298 27 15399 27

> 50 дo 100 гa 18995 33 18956 34

> 100 дo 500 гa 5815 10 5815 10

> 500 гa ИН #ЗНАЧ! 0

Невідомо ИН #ЗНАЧ! 0

Всього 57670 #ЗНАЧ! 56118 100  
 
 
 
 
 
 
 

Taлиця 1.6 Кількість сільськогосподарських твариних, чисельність 
власників і працюючих по найму (відносно кажного виду) 

 
  Кількість тварин (1000) Чисельність власників Чисельність осіб, 

найнятих додатково 

Види сільського-
подарські 

підприємства  

господарства 
населення 

сільського-
подарські 

підприємства 

господарства 
населення 

На повний 
рабочий 
день 

На 
неповний 
рабочий 
день 

Велика рогата 
худоба 

4663 4758 13508 3040294 0 0

Вівці 390 578 2053 431710     

Кози  997 697376     

Коні 246,8 454,4       

Свині 2907 5463 11922 3015081     

Кролики  5993    

Кури 130000        

Індики 30        

Качки 7000        

Гуси 9000        
Перепела 50      

Цесарки 5        
Фазани 20        
Страуси 0,6      
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Taлиця 1.7 Чисельність населення країни 
 

Рік Загальна 
чисельність 
(міліони)

Сільські мешканці або  
зайняті сільським 
господарством (%)

Городские жители или  
незаняты сельским хозяйством 

(%)

Всього

1991 52 33 67 100
2001 48 12 88 100

Cередній річний 
приріст 0 19 21

 
 
Таблиця 1.8 Основня первинна продукція тваринництва (1000 тонн/кількість) 
  

Види 1990 2001 1990 2001 1990 2001 1990 2001 1990 2001

Велика рогата 
худоба

1986 646 24500 13400 227405 79822

Вівці+кози 46 15 НИ НИ НИ НИ 6389 1829

Вівці НИ НИ НИ НИ 30 3 НИ

Верблюды 0 0 0 0 0 0 0 0

Ламы и 0 0 0 0 0 0 0 0

Коні 12 12 НИ НИ НИ НИ

Ослы 0 0 0 0 0 0

Свині 1576 591 148913 58612

Кури 16287 9668 0 0 0 0

Індики
Качки
Гуси
Кролики 30 14 0 0 20361,4* 7511,1*

Шкури(No.)М"ясо (t) Молоко (t) Яйця (t) Вовна (t)

 
Примітка: *- тис. шт.. 
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Таблиця 1.9 Імпорт основної первинної продукції тваринництва ( тонн /кількість) 
 

  М”ясо (t) Молокопродукти (t) Яйця (t) Вовна (t) Шкури (Нo.) Тварин (Но) 

Види 1997 2001 1997 2001 1997 2001 1997 2001 1997 2001 1997 2001
Велика 
рогата 
худоба 

906 1439 13200 16791         4499 6923 2673 474

Вівці             1788 1373 190*** 312     

Кози                         

Коні                         

Свині                         

Кури 56604 0     1378** 18301*             

Індики                         

Качки                         

Гуси                         

Кролики                         

Примітка: Молокопродукти(молоко згущене, йогурти, масло, сири, творог; * -яйця 
птиць;** - яйце продукти; *** - шкури овець і свиней. 
 
 
Таблиця 1.10 Експорт основної первинної продукції тваринництва ( тонн/кількість) 
 

  М”ясо (t) Молокопродукти (t) Яйця (t) Вовна (t) Шкури (Нo.) Тварин (Но) 

Види 1997 2001 1997 2001 1997 2001 1997 2001 1997 2001 1997 2001

Велика 
рогата 
худоба 

8551 90192 53961 181647         53961 15928     551 1276

Вівці             3407 178 3552* 640     

Кози                         

Коні                         

Свині                         

Кури 229 0      2446*** 30**             

Індики                         

Качки                         

Гуси                         

Кролики                         

Примітка: Молокопродукти(молоко згущене, йогурти, масло, сири, творог; * -шкури 
овець і свиней ;** - яйця птиць; *** - яйцепродукти.
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Розділ 2 Стан виробничих систем 
 
Таблиця 2.1 Розподіл сільськогосподарських тварин виробничій системой (%) 

  Виробничі системи   
Види Низькоефективні Середньоефективні Високоефективні Всього 

Велика р 
х 

10 65 25 100 

Вівці 5 62 33 100 

Кози 95 5 0 100 
Коні 80 10 10 100 

Свині 64 30 6 100 
Кури 75 0 25 100 

Індики 12 3 85 100 
Качки 15 20 65 100 

Гуси 16 14 70 100 
Кролики 80 15 5 100 
Страуси 0 0 100 100 

 
 
Таблиця 2.2 Зміни в розподілі виробничих систем на протязі останніх 20 років 
 

Виды Низкоэффектив
ные

Среднеэффекти
вные

Высокоэффект
ивные

Итого

Крупный р с ++ ++ -- 0

Овцы ++ 0 -- 0

Козы 0 0

Лошади - 0 -

Свиньи ++ - -- 0

Куры ++ - -- 0

Индюки 0 0 -

Утки 0 0 -

Гуси 0 0 0

Кролики + - --

Произвoдственные системы

0
0

0
0
0
0
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Таблиця 2.3 Тип тваринницької ферми по виробничій системі для рогатої худоби 
(%) 
 

 Виробнича система  
Вид діяльності Низькоефективні Середньоефективні Високоефективні Всього 

Присадибне 
господарство 

100   100 

Мале 
господарство 

90 10  100 

Маломасштабне 
комерційне 
господарство 

60 40  100 

Великомасштабне 
комерційне 
господарство 

 20 80 100 

 
 
Таблиця 2.5 Тип тваринницької ферми по виробничій системі для овець (%) 
 

 Виробнича система  
Вид діяльності Низькоефективні Середньоефективні Високоефективні Всього 

Присадибне 
господарство 

100   100 

Мале 
господарство 

85 15  100 

Маломасштабне 
комерційне 
господарство 

55 45  100 

Великомасштабне 
комерційне 
господарство 

 45 55 100 

 
 
Таблиця 2.6 Тип тваринницької ферми по виробничій системі для кіз (%) 
 

 Виробнича система  
Вид діяльності Низькоефективні Середньоефективні Високоефективні Всього 

Присадибне 
господарство 

80 20  100 

Мале 
господарство 

    

Маломасштабне 
комерційне 
господарство 

    

Великомасштабне 
комерційне 
господарство 
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Таблиця 2.9 Тип тваринницької ферми по виробничій системі для коней (%) 
 

 Виробнича система  
Вид діяльності Низькоефективні Середньоефективні Високоефективні Всього 

Присадибне 
господарство 

75 25  100 

Мале 
господарство 

28 72  100 

Маломасштабне 
комерційне 
господарство 

25 75  100 

Великомасштабне 
комерційне 
господарство 

 53 47 100 

 
 
 
 
 
 
Таблиця 2.11 Тип тваринницької ферми по виробничій системі для свиней (%) 
 

 Виробнича система  
Вид діяльності Низькоефективні Середньоефективні Високоефективні Всього 

Присадибне 
господарство 

65 35  100 

Мале 
господарство 

33 60 7 100 

Маломасштабне 
комерційне 
господарство 

14 52 34 100 

Великомасштабне 
комерційне 
господарство 

 51 49 100 

 
 
Таблиця 2.12 Тип тваринницької ферми по виробничій системі для кур (%) 
 

 Виробнича система  
Вид діяльності Низькоефективні Середньоефективні Високоефективні Всього 

Присадибне 
господарство 

90 10  100 

Мале 
господарство 

83 17  100 

Маломасштабне 
комерційне 
господарство 

79 15 6 100 

Великомасштабне 
комерційне 
господарство 

 34 66 100 
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Таблиця 2.13 Тип тваринницької ферми по виробничій системі для індиків (%) 
 

 Виробнича система  
Вид діяльності Низькоефективні Середньоефективні Високоефективні Всього 

Присадибне 
господарство 

93 7  100 

Мале 
господарство 

87 13  100 

Маломасштабне 
комерційне 
господарство 

76 24  100 

Великомасштабне 
комерційне 
господарство 

 47 53 100 

 
 
 
 
 
 
Таблиця 2.14 Тип тваринницької ферми по виробничій системі для качок (%) 
 

 Виробнича система  
Вид діяльності Низькоефективні Середньоефективні Високоефективні Всього 

Присадибне 
господарство 

92 8  100 

Мале 
господарство 

78 22  100 

Маломасштабне 
комерційне 
господарство 

75 18 7 100 

Великомасштабне 
комерційне 
господарство 

 61 39 100 

 
 
Таблиця 2.15 Тип тваринницької ферми по виробничій системі для гусей (%) 
 

 Виробнича система  
Вид діяльності Низькоефективні Середньоефективні Високоефективні Всього 

Присадибне 
господарство 

93 7  100 

Мале 
господарство 

89 11  100 

Маломасштабне 
комерційне 
господарство 

73 17  100 

Великомасштабне 
комерційне 
господарство 

 63 37 100 
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Розділ 3 Стан генетичного різноманіття 
 
Таблиця 3.1 Різноманітність порід (Кількість порід) 
 

 Кількість порід 
 Поточний 

підсумок 
На межі 
ризику 

Широко 
використовувані 

Інші Зникаючі (за 
останні 50) 

Види М Е М Е М Е М Е М Е 
Велика рогата 
худоба 

18 15 4 10 4 1 10 4 4 10 

Вівці 7 7 2 6 3 1 4  2 6 
Кози 1          
Коні 3 11 1 9 2 1  1 1 9 
Свині 8 3 1 1 1  6 2 1 2 
Кури 2 11  1  3 2 7  1 
Індики 2 1         
Качки 5 1   3 1 2    
Гуси 2 7 1  1 2  5 1 2 
Кролики 9 3 2 2 1 1 6  2 2 
Страуси  4    4     
 
 
 
 
 
 
Таблиця 3.2 Кількість порід, для яких виконані характеристики (Кількість порід) 
 

 Рівень чисельності Індивідуальний рівень 
Види Основни

й огляд 
Генетичн
і різниці 

Оцінк
а 

порід 

Оцінк
а 

Виконанн
я 

регістрації

Генетичн
а оцінка 

Молекулярн
а оцінка 

Велика 
рогата 
худоба 

29  29  29 29 29 

Вівці 14 14 14  14 14 14 
Кози        
Коні 14 14 14  14 14 14 
Свині 11 11 11  11 11 11 
Кури 28 28 28   20 3 
Індики 2 2 2   2 - 
Качки 5 5 5   4  
Гуси 11 11 11   5  
Кролик
и 

12 10 12     
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Таблиця 4.1 Відносне значення продукції і послуг тваринництва в межах видів (%) 
 
Ви
ди 

М
о
л
о
к
о 

М
”
я
с
о 

Я
й
ц
я 

В
о
в
н
а 

Ш
к
у
р
а 

Уп
ра
влі
нн
я 
ри
зи
ко
м 

Уд
об
ре
нн
я 

Т
я
г
л
о
в
а 
х
у
д
о
б
а 

С
/г 
к
у
л
ь
т
у
р
а 

Від
нов
лен
ня 

П
а
л
и
в
о 

П
і
р
”
я 

Уп
р.о
кр
уж
. 
се
рд. 

В
с
ь
о
г
о 

Ве
ли
ка 
рог
ата 
ху
до
ба 

37 33   10 4 10    6    

Вів
ці 

10 25  45 8 4 5  1      

Ко
зи 

80 11   3 2 3  1      

Ко
ні 

10 15   64 3 15 36 27      

Св
ині 

     5 9        

Ку
ри 

 30 45   5 9  3   8   

Інд
ик
и 

 76 6   3 6  2   7   

Ка
чк
и 

 77 6   3 5  3   6   

Гу
си 

 74 5   3 7  3   8   

Кр
ол
ик
и 

 60  3 25 2 8  2      

 
 
 
 
 
 
 
Таблиця 4.2 Відносне значення видів в межах продукції і послуг тваринництва (%) 
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Ви
ди 

М
о
л
о
к
о 

М
”
я
с
о 

Я
й
ц
я 

В
о
в
н
а 

Ш
к
у
р
а 

Уп
рав
лін
ня 
риз
ико
м 

Уд
обр
енн
я 

Т
яг
л
о
ва 
х
у
д
о
б
а 

С
/г 
к
у
л
ьт
у
р
а 

Від
нов
лен
ня 

П
а
л
и
в
о 

П
і
р
”
я 

Уп
р.о
кру
ж. 
сер
д. 

Вел
ика 
рог
ата 
худ
оба 

80 42,
5 

  82,
9 

51 47    97  70 

Вів
ці 

5   98 6,7 7 4      6 

Коз
и 

10     10 2      8 

Ко
ні 

5 0,8    4 3 100 100  3  5 

Св
ині 

 39  1,8  17 15      6 

Ку
ри 

 10    12 10     86 1 

Інд
ики 

 0,8    1 1     2 1 

Кач
ки 

 3    2 1     6 1 

Гус
и 

 2    2 2     6 2 

Кр
оли
ки 

 0,9    2 1       

Всь
ого 

             

Таблиця 4.3 Кількість широко використовуваних порід в стратегіях тваринництва  
                      (Nо,порід) 
 

  Стратегії тваринництва 
Види Загальне число 

порід 
Чистокровний 

відбір 
Гібрид Обидва 

Велика рогата 
худоба 

33 33  33 

Вівці 14 9 5 14 
Кози     
Коні 14 14   
Свині 11 11 3 11 
Кури 13 13 13 13 
Індики 3 3 1 1 
Качки 6 6 1 6 
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Гуси 9 9   
Кролики 12 10 2 1 
 
 
Таблиця 4.4 Кількість порід в сучасних стратегіях тваринництва і використовувані  
                    засоби (Nо,порід) 
 
 Мета  Стратегії Методи 
Види тваринництва Пропоновані Пропоновані 

і виконані 
Індивідуальна 
ідентифікація 

Реєстрація ІО ТЕ Генет
оцінк

Велика 
рогата 
худоба 

33 33 33 33 33 33 33 33 

Вівці 14 5 14 1     
Кози         
Коні 14        
Свині 11 3 4 11 11 11  11 
Кури 13        
Індики 3        
Качки 6        
Гуси 9        
Кролики 12        
 
Таблиця 4.5 Стан технологій /методологій, застосовувані в стратегії тваринництва 
 
 Використовувані для: 

Технології або метології Дослідження Виробників

Індекс створення багатоцільової селекції 70 30 
Оптимальні методи для тваринницьких планів 55 45 
Електронна база даних, пов’язана з реєстраційними 
програмами 

60 40 

Генетична оцінка програмного забезпечення для 
фенотипової селекції порід 

60 40 

Репродуктивні технології (ІО,ПЕ...) 30 70 
Карти мікро сателітного зв’язку для ідентифікації QTL 70 30 
Інші технології   
Таблиця 4.6 Роль учасників в впровадженні методів для розвитку ГРТ 
Учасники Мета 

тваринництва 
Індивідуальна 
ідентифікація 

Реєстрація Штучне 
осіменніння 

Генетична 
оцінка 

Федеральний 
уряд 

5 2 3 5 5 

Уряд штата      
Місцевий уряд 5 1 1 2 2 
Виробники 5 4 5 5 4 
Приватні компанії 5 4 4 5 4 
Дослідження 5 5 5 5 5 
Неурядові 
організації 

     

 
Таблиця 4.7 Роль учасників в діяльності, пов’язану з розвитком ГРТ 
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Учасники Законодавство Тваринництво Інфраструктура Населення Фермери
Федеральний 
уряд 

4 3 4 1 2 

Уряд штата      
Місцевий 
уряд 

     

Виробники      
Приватні 
компанії 

     

Дослідження      
Неурядові 
організації 

     

 
Таблиця 4.8 Перевага учасників у виборі генетичних ресурсів тварин 
Учасники Адаптовані до місцевих 

умов породи 
Імпортовані в межах 
регіону 

Імпортовані 
екзотичні породи 

Федеральний уряд 2 4 4 
Уряд штата    
Місцевий уряд 1 4 5 
Виробники 3 4 5 
Приватні компанії 1 4 5 
Дослідження 5 5 5 
Неурядові організації    
 
Таблиця 4.9 Пріоритет потреб у використанні технологій для розвитку ГРТ 

Технологія Потреби 
 Знання Навчання Фінансові 

ресурси 
Організація 
виробників 

Реєстрація 5 4 2 2 
Генетична оцінка 5 4 2 3 
ІО/ПЕ 5 5 2 2 
Молекулярні технології 5 2 2 1 
Техніка організації 
тваринництва 

5 3 2 2 

 
 
 
Розділ 5 Стан технологій/методологій, які використовуються в 
стратегіях тваринництва 
 
Таблиця 5.1 Поточна кількість порід в управляючих програмах збереження 
 
 Кількість адаптованих до місцевих умов порід на межі ризику 
 Всього Управляючі 

in situ 
Управляючі 
ex situ 

Обидва 
 (in and ex situ) 

Велика 
рогата худоба 

14 14 14 14 

Вівці 3 3 3 3 
Кози     
Коні 10 10   
Свині 2 2   



 146

Кури 1 1 1  
Індики     
Качки     
Гуси 2 2   
Кролики 4 4   
 
 
 
 
 
 
 
Таблиця 5.2 Поточна кількість стимульованих порід, для яких застосовуються різні 
                       методи управління за програмою збереження ex situ 
 
 Стимули Методи 
Види Прав. НПО Збут Зберігання 

сперми 
Зберігання 
ембріонів 

Зберігання 
ДНК/тканин 

In 
vivo 

Управління 
системою 

Велика 
рогата 
худоба 

14 14  14    14 

Вівці 3 3  3    3 
Кози         
Коні 10  10     10 
Свині 2 2      2 
Кури 1 1    1   
Індики         
Качки         
Гуси 2        
Кролики 4        
 
 
 
 
 
 
 
Таблиця 5.3 Поточна кількість стимульованих порід, для яких застосовуються різні 
                       методи за програмою збереження іn situ 
 
 Стимули Технічні засоби 
Види Прав НПО Збут Особисті Реєстрація ІО ТЕ Інші 
Велика 
рогата 
худоба 

14 14  14 14 14   

Вівці 3 3  3 3 3   
Кози         
Коні 10  10 10 10    
Свині 2 2       
Кури  1    1   
Індики         
Качки         
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Гуси 2     2   
Кролики 4   4     
 
 
Таблиця 5.4 Залучення учасників до управління програмами збереження 
 
Учасники Збереження in situ Збереження ex situ 
Уряд  4 3 
Асоціації виробників   
Приватні компанії   
Науково-дослідні інститути 
/університети 

3 3 

НПО неурядові організації 4 3 
 
 
Таблиця 5.5 Пріоритет потреб у використанні технологій для програм збереження 
                          in situ 
 

Технологія Потреби 
 Знання Навчання Фінансові 

ресурси 
Організація 
виробників 

Реєстрація 5 5 2 2 
Генетична оцінка 5 2 3 3 
ІО/ПЕ 5 5 3\1 3\1 
Молекулярні технології 5 5 2 1 
Техніка організації 
тваринництва 

5 3 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розділ 6 Стан політики розвитку і організаційна структура ГРТ 
 
Таблиця 6.1 Результати існуючої політики і юридичних методів у використанні  
                       (використання і розробка) ГРТ 
 
 Міські\приміські системи  Сільгосппродукція 
Види Індустріальні 

системи 
Мілкі системи Індустріальні 

системи 
Мілкі системи 

Велика рогата 
худоба 

  3 3 

Вівці   4 3 
Кози     
Коні   4 3 
Свині   4 3 
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Кури     
Індики     
Качки     
Гуси     
Кролики   2 2 
 
 
Таблиця 6.2 Сконцентрування уваги поточної політики на діяльність, пов’язану з 
                        використанням (використання і розробка) ГРТ 
 
 Сфера діяльності 
Види Імпортовані в 

межах регіону 
Адаптовані до 
місцевих умов 

Навчання 
дослідження і 
тривалість 

Організація 
виробників 
\фермерів 

Велика рогата 
худоба 

3 3 4 1 

Вівці 1 2 4 1 
Кози 1 1 1 1 
Коні 1 3 4 2 
Свині 1 2 4  
Кури 4 3 4  
Індики 1 4 4  
Качки 1 4 4  
Гуси 1 4 4  
 
 
Таблиця 6.3 Встановлення пріорітетів потреб в розвитку політики по ГРТ 
 
 Потрібні 
Потреби Невідкладні Середні Довготривалі 
ПЕ  + + 
ДНК інтенсифікація + + + 
Збереження in situ +  + 
 
 
 
 
 
 
 
Таблиця 6.4 Пріоритет майбутніх потреб в політиці розвитку по за програмами  
                       збереження ГРТ 
 

 Політика розвитку маюча відношення до: 
Види Технології Інфраструктура Людські 

ресурси 
Фінансові 
ресурси 

Організаційним 
структурам 

Велика рогата 
худоба 

5 4 3 5 4 

Вівці 5 4 3 5 4 
Кози 5 4 3 5 4 
Коні 5 4 3 5 4 
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Свині 5 4 3 5 4 
Кури 5 4 3 5 4 
Індики 5 4 3   
Качки 5 4 3   
Гуси 5 4 3   
Кролики 5 4 3 5 4 
 
 
Таблиця 6.5 Пріоритет майбутніх потреб в політиці розвитку для використання  
                        (використання і розвиток) ГРТ 
 

 Політика розвитку маюча відношення до: 
Види Технології Інфраструктура Людські 

ресурси 
Фінансові 
ресурси 

Організаційним 
структурам 

Велика рогата 
худоба 

5 4 3 5 4 

Вівці 5 4 3 5 4 
Кози    5 4 
Коні 5 4 3 5 4 
Свині 5 4 3 5 4 
Кури 5 4 3 5 4 
Індики 5 4 3 5 4 
Качки 5 4 3 5 4 
Гуси 5 4 3 5 4 
Кролики 5 4 4 5 5 
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