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Аннотація 

Проблема збільшення великого поголів’я сільськогосподарських тварин та птиці спонукає дослідни-

ків та практиків до пошуку заходів, направлених на збільшення продуктивності тварин та зменшенням 

витрат, при чому враховуючи потреби покликані суспільством. 

Поряд з тим виникає і проблема із здоровим харчуванням як людини та і тварин. Тому у світі все 

більше за основу досліджень нових кормових факторів постають рослини. Вони позитивно впливають на 

збільшення рівеня споживання корму, підвищуючи коефіцієнт конверсії кормів, засвоюваність поживних 

речовин та поглинання не викликаючи негативних чинників для здоров’я. 

Також деякі рослини можуть застосовуватись як антиоксиданти, викликати протимікробні та імуно-

логічні функції. Також вони покращують екологічні умови кишечника і моделюють активність травних 

ферментів. 

У статті проаналізовано природню дію та питання щодо використання рослинних компонентів (ефір-

них олій) у годівлі сільськогосподарських тварин та птиці. Також наведено позитивний вплив рослинних 

компонентів на підвищення загальний стан здоров’я тварин, лікування та профілактику. 

Abstract 

The problem of increasing of the large number of farm animals and poultry encourages researchers and prac-

titioners to look for measures to increase animal productivity and reduce costs, taking into account the needs of 

society. 

At the same time it appears the problem with a healthy diet of both-humans and animals. 

That’s why in the world, more and more plants are becoming the basis for research for new forage factors. 

They have a positive effect on increasing the level of feed consumption, increasing the conversion rate of feed, 

nutrient absorption and up take with out causing negative health factors. 

Also, some plants can be used asantioxidants, they cause antimicrobial and immunological functions. They 

also improve the ecological conditions of the intestine and simulate the activity of digestive enzymes. 

The article analyzes the natural action and issues related to the use of plant components (essential oils) in the 

feeding of farm animals and poultry. The positive effects of plant components to the improvement of general 

animal health, treatment and prevention are also presented. 

Ключові слова: ефірні олії, годівля,раціон, рослинні сполуки. 

Keywords: essential oils, nutrition, diet, vegetable compounds. 

 

Вступ. Зменшення дії негативних антропоген-

них факторів (незадовільна екологічна ситуація, не-

достатня і неповноцінна годівля, порушення умов 

утримання), проблема збереження метаболічного 

гомеостазу організму сільськогосподарських тва-

рин з метою забезпечення їх ефективної життєздат-

ності є особливо актуальною. 

Повноцінність годівлі тварин можливо збалан-

сувати зарахунок введення до основного раціону – 

різної природи кормових добавок. У світі для різ-

них тварин, включаючи птицю з більшої причини 

вони вводять, для забезпечує необхідних поживних 

речовини, підвищити смакові якості корму, покра-

щити показники росту, а також оптимізує викорис-

тання корму. Тваринам з високими показниками 

росту потрібно підтримувати високий стан здо-

ров’я, а використання належних добавок є перева-

жаючим аргументом у таких випадках [22]. 

До кормових добавок додаються різної при-

роди інгредієнти, які вводяться докормових раціо-

нів твариндля поліпшення якість корму, сприяти 

зростанню, розщеплення антипоживних чинників, 

поглинатитоксинів, покращити нестачу поживних 

речовин, збільшити продуктивність, діюти як кок-

цидіостатичні або гістомоностатичні [20]. 

Добавки зазвичай додають у раціон тварин для 

стимулювання виробничих показників та покра-

щення добробуту та здоров'я, особливо у стресові 

періоди життя. Більш високі показники вироб-

ництва в основному будуть результатом більшого 
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споживання корму, кращого перетравлення та всм-

октування поживних речовин, поліпшення здоров'я 

кишечника або стійкості до системних проблем або 

їх комбінації [23]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв'язання проблеми. На 

сучасному етапі розвитку галузей тваринництва на-

уковці та практики дедалі більше уваги приділяють 

факторам, які сприяють зниженню собівартості 

продукції, підвищенню прибутковості виробництва 

й, безумовно, не мають шкідливого впливу на орга-

нізм тварини, а отже, й людини [15].  

До недавна у тваринництві зокрема у птахівни-

цтві та свинарстві масштабного використання на-

були антибіотики [18]. Вони використовувались як 

стимулятори росту та для зменшення темпів зрос-

тання та ефективність використання кормів, а та-

кож зменшити захворюваність та смертності серед 

тварин [25]. 

Однак сучасні науковці все більше вважають 

альтернативою задля збереження здоров’я людини 

і тварин – використовувати рослинний світ як осно-

вне джерело пошуку, вивчення та створення нових 

сполук і препаратів як для лікування і профілактики 

захворювань тварин, так і для підвищення опірності 

їх організму та продуктивності залишається важли-

вим та перспективним [2]. 

Однією з головних причин досліджень нових 

компонентів у годівлі тварин є заборона стимулято-

рів росту антибіотиків, як кормових добавок в Єв-

ропейському Союзі з 2006 року, оскільки є підозра, 

що вони сприяють підвищенню стійкості серед 

людських патогенів. 

В результаті були зроблені зусилля в багатьох 

країнах для заборони включення до кормів тварин 

усіх типів стимуляторів росту антибіотиків. 

Із забороною вживання антибіотиків у кормах 

для тварин змусила дослідників просуватись у зна-

ходженні альтернатив [18]. 

Востанні два десятиліття серед дослідників 

спостерігається значне зростання використання ро-

слинних компонентів, як добавок до кормів у годі-

влісільськогосподарських тварин.У рослин у про-

цесі життєдіяльності утворюється велика кількість 

різних речовин, то їх людина використовує як осно-

вні і додаткові харчові продукти (білки, жири, вуг-

леводи, пряні й ароматичні речовини). У них виро-

бляються також біологічно активні речовини, які 

при введенні в організм людини (або тварини) ча-

сто, навіть в невеликих дозах, викликають зміни 

фізіологічного процесу. Одні речовини (ядовиті) 

можуть викликати тяжкі порушення життєвих 

функцій і навіть смерть, інші навпаки, нормалізу-

ють пошкоджені при тих чи інших захворюваннях 

процеси (лікарські речовини) [3].  

Також у комплексі заходів щодо боротьби із 

захворюванням, підвищенням резистентності та 

продуктивності тварин важливе значення має вико-

ристання ветеринарними спеціалістами лікарських 

речовин та засобів, які мають саме рослинні компо-

ненти у своєму складі. У величезному арсеналі 

лікарських засобів, що використовуються у гу-

манітарній та ветеринарній медицині, близько 40 % 

становлять препарати рослинного походження. Од-

нак пошук і дослідження лікарських засобів рос-

линного походження не припиняються, хоча за 

останні 50 років науково-дослідних робіт цього 

напрямку більш, ніж за всю історію цивілізації. Ви-

користання рослинного світу як основного джерела 

пошуку, вивчення та створення нових сполук і пре-

паратів як для лікування і профілактики захво-

рювань тварин, так і для підвищення опірності їх 

організму та продуктивності залишається важли-

вим та перспективним. Адже навіть 300000 видів 

рослин планети досліджено не більш 4 % в науковій 

медицині дозволено застосовувати близько 300 

видів [2]. 

Багато науковців вважають, що за рахунок ро-

слинних добавок існує можливість збалансувати 

раціони тварин і птиці (за дефіцитом вітамінів, біл-

ків, вуглеводів, клітковини).  

Тому природні рослинні сполуки останнім ча-

сом, все більше знаходять широке застосування в 

тваринництві та ветеринарній медицині. Вони зу-

мовлюють повільний біологічний ефект, який не 

супроводжується різкими змінами гомеостазу та 

побічними ефектами, характерними для більшості 

фармакологічних препаратів, а їх низька токсич-

ність, високий вміст біологічно активних речовин 

та широкий спектр біологічної дії: антимікробну, 

антиоксидантну, антистресову дію, також вплива-

єна мікрофлору кишечника, проявляє нутрігеномну 

та імуностимулювальний вплив [4]. 

Лікарські рослини є виробниками багатьох бі-

ологічно активних речовин – сполук, які можуть 

впливати на біологічні процеси у тварин;такі спо-

луки включають серцеві глікозиди, сапоніни, сте-

роли, каротиноїди, поліфеноли, алкалоїди, віта-

міни, хінони, а також речовини із специфічним аро-

матом, смаком та кольором.  

Вміст біологічно активних речовин визначали 

відповідно до стандартних методів хімічного 

аналізу на фітобіотичні речовини. Як показали ре-

зультати досліджень, фітобіотичні речовини міс-

тять аскорбінову кислоту, полісахариди, дубильні 

речовини, каротиноїди, фітостероли, фруктоза та 

інулін. Вони також містять багато флавоноїдів, які, 

імовірно, ефективно змінюють економічно-корисні 

якості сільськогосподарських тварин та птиці [24].  

Фітопрепарати на основі рослинних компоне-

нтів проявляють високу біологічну активність, є 

екологічно чистими, сприяють підвищенню проду-

ктивності тварин і птиці та поліпшенню якості про-

дукції. 

У годівлі тварин фітобіотики використову-

ються як окремі фітопрепарати, так і суміші фіто-

препаратів [16]. 

До фітогенних добавок відносять продукти ро-

слинного походження, які містять фрукто-олiгоса-

хариди, рослинні екстракти та ефірні масла, їх 

отримують з трав або спецій, які мають ароматичні 

і функціональні властивості, які є корисними для 

тварини. Ці компоненти зазвичай не представляють 

жодної харчової цінності для тварин, але володіють 

цілим діапазоном властивостей, які потенційно по-

ліпшують конверсію корму, таким чином вносячи 



Slovak international scientific journal # 41, (2020) 5 

свій вклад до підвищення продуктивності тварин і 

якості корму [5]. 

Фітобіотичні кормові добавки можуть опосе-

редковано контролювати кишкову мікрофлору, пі-

дтримуючи внутрішні захисні механізми тварин-

ного організму.Використання фітобіотичних кор-

мових добавок у раціоні сільськогосподарських 

тварин та птиці є раціонально обґрунтованим та 

сприяє відмові від використання антибіотиків у ко-

рмах.підтримка внутрішніх захисних механізмів 

тваринного організму. Використання фітобіотич-

них кормових добавок у раціоні сільськогосподар-

ських тварин та птиці є раціонально обґрунтованим 

та сприяє відмові від використання антибіотиків у 

кормах. Використання фітобіотичних кормових до-

бавок у раціоні сільськогосподарських тварин та 

птиці є раціонально обґрунтованим та сприяє від-

мові від використання антибіотиків у кормах [24]. 

За даними сучасних авторів ефірні олії збіль-

шують рівень споживання корму (FI; Zhang et al, 

2005; Mukhtar et al, 2013; Valiollahi et al, 2014),кое-

фіцієнт конверсії кормів (FCR; Yang et al, 2018 ) по-

живних речовин засвоюваність та поглинання 

(Boyen et al, 2008) та зменшення рівня холестерину 

в сироватці крові (Mukhtar et al, 2013 ) і жиру в жи-

воті (Rafiee et al, 2013; Valiollahi et al, 2014). Спри-

ятливі ефекти ефірних олій були віднесені застосо-

вували їх антиоксидант (Plachaetal, 2010; Silva et al, 

2012), протимікробні (Du et al, 2016 ) та імунологі-

чні функції (Hosseini et al, 2016 ). Також вони пок-

ращують екологічні умови кишечника і моделюють 

активність травних ферментів(Cross et al, 2007; Jang 

et al, 2007 ) [17]. 

У ветеринарній медицині ефірні олії почали 

використовувати як потенційні «природні» альтер-

нативи для заміни антибіотиків, стимуляторів росту 

в раціонах тварин та птиці, оскільки спектр актив-

ності цих речовин проявляє антибактеріальні, про-

тигрибкові, антиоксидантні та протизапальні влас-

тивості. Проте, понад 80 % всіх наявних на світо-

вому кормовому ринку ефірних олій, які 

застосовуються у тваринництві та птахівництві, ма-

ють синтетичне походження [1].  

Ефірні олії (ЕО) або летючі олії – це ароманти-

чні жирні рідини витягується дистиляцією з рос-

линних частин, таких як квітки, бутони, насіння, 

листя, гілочки, кора, деревина, плоди та коріння. 

Деякі конкретні компоненти можуть бути вилучені 

з частин рослин або синтетичним шляхом виготов-

лені [20].  

Ефірні олії мають не тільки складний склад, 

але й хімічно дуже неоднорідні. Не дивно, що ві-

домо багато різних ефектів. Фармакологічні та клі-

нічні випробування та досвід традиційної меди-

цини показують, що ефірні олії мають наступний 

вплив на зовнішнє застосування: гіперемічну, про-

тизапальну, антисептичну, гранулюючу, дезодору-

ючу, інсектицидну та репелентну дію. При перора-

льному застосуванні спостерігаються такі ефекти: 

відхаркувальний, збуджуючий апетит, жовчогін-

ний, холекінетичний, ветрогінний, спазмолітичний, 

протизапальний, антисептичний, сечогінний, седа-

тивний та циркулюючий. Про багато інших ефектах 

повідомляється в традиційній медицині. Основ-

ними побічними ефектами ефірних масел є алергі-

чні реакції, деякі олії мають фототоксичну дію, 

лише деякі ефірні олії виявляють некротичну, нар-

котичну, нефротоксичну,гепатотоксичні та канце-

рогенні дії. У багатьох випадках побічні ефекти є 

суто токсичними ефектами, спричиненими непра-

вильним використанням ефірних масел [21]. 

Однак у тваринництві рослинні ефірні олії та 

їх сполуки довели свою ефективність як протимік-

робні, антиоксиданти, імуномодулюючі та протиза-

пальні засоби. Ці речовини заслуговують на важ-

ливе місце як кормові добавки, які, як правило, вва-

жаються безпечними. 

У пошуках високопродуктивних ефіроолійних 

культур науковці та представники бізнесу все бі-

льше звертають увагу такі культури як: Гірчиця 

біла (SinapisalbaL.), Мильнянка лікарська 

(SaponariaofficinalisL.) Перець стручковий (однорі-

чний) (CapsicumannuumL.), Аїр тростиновий 

(Acorus calamus L.), Куркума довга (Curcuma longa 

L.). 

Гірчиця біла (Sinapis alba L.) 

Урожайність насіння білої гірчиці в середнь-

ому становить 8-9 ц/га, а за сприятливих кліматич-

них умов - 20-25 ц/га. 

Гірчицю досить широко використовують у ба-

гатьох галузях народного господарства – це і олія, і 

продукти переробки, і порошок, і зелена маса (300 

ц/га) [8]. 

За площею посівів білої гірчиці Україна вхо-

дить у десятку світових лідерів з вирощування ку-

льтури, та в Україні її площі поступаються серед 

олійних культур лише соняшнику, ріпаку, сої та 

льону олійному. Так, загальні площі посіву гірчиці 

як «нішевої культури» в середньому по роках 

знаходяться в межах – 49,5–59,0 тис. га. 

При сучасних технологіях її вирощування 

гірчиця біла може давати врожай, що майже не по-

ступається ріпаку ярому. Розглядати культуру 

гірчиці як сировину для отримання олії є недо-

цільно, адже на сьогодні існують технології майже 

100% використання не лише насіння, продуктів 

його первинної переробки, а й незернової частини 

врожаю. Побічний продукт – гірчичний шрот, який 

після знежирення та подрібнення перетворюється 

на гірчичний порошок – продукт, що ціниться на 

вітчизняному та зовнішньому ринках на рівні з 

олією. Гірчичний порошок є основним компонен-

том столової гірчиці та майонезу, різноманітних со-

усів та приправ, маринадів та сумішей для кон-

сервування. Олію гірчиці використовують у хар-

човій, кондитерській, консервній, маргариновій, 

миловарній, парфумерній та лакофарбовій проми-

словості. Природні антисептичні властивості, зумо-

влені специфічним хімічним складом та наявністю 

ефірної олії, дозволяють застосовувати її і в меди-

цині. 

Гірчиця є екологічно пластичною культурою з-

поміж олійних капустяних. Вона невибаглива до 

умов навколишнього середовища, росте майже на 

всіх видах ґрунту. Оптимальний строк сівби – 

ранній період, одночасно з ранніми зерновими 
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https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1828051X.2019.1607574
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1828051X.2019.1607574
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1828051X.2019.1607574
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1828051X.2019.1607574


6 Slovak international scientific journal # 41, (2020) 

культурами. Продуктивне споживання запасів во-

логи у ґрунті робить культуру стійкішою до посухи. 

Гірчиця біладає високі врожаї зеленої маси, 

яка добре поїдається тваринами, тому ще здавна її 

використовували на зелений корм. Також вона є ме-

доносною культурою. 

Крім того, вона покращує властивості ґрунту, 

завдяки тому, що 90% її кореневої системи прони-

кає глибше орного шару та добре дренажує шари 

ґрунту, збільшує його водопроникність, аерацію, 

пригнічує хвороби, збудники яких містяться у 

ґрунті. Кореневі виділення гірчиці містять ор-

ганічні кислоти, що при взаємодії з ґрунтом здатні 

переводити ряд елементів мінерального живлення у 

доступні форми для наступної культури [7]. 

Агроекологічні переваги вирощування гірчиці 

в Україні, її медико-біологічні властивості, висока 

рентабельність виробництва продукції (понад 

110%) сприяють подальшому розвитку ринку збуту 

гірчиці, її переробки та підвищення прибутковості 

культури. Щоб збирати стабільно високі врожаї з 

високою економічною ефективністю, потрібно ре-

тельно дотримуватись технології вирощування 

культури [8]. 

Мильнянкалікарська (Saponaria officinalis 

L.) 

Багаторічна рослина 25-80 см у висоту, з си-

льно розгалуженим червонувато-коричневим, все-

редині жовтуватим кореневищем в палець завтов-

шки. Стебло ребристе, таке, що вгорі гілкується. 

Листки супротивні, подовжені, темно-зелені, з 3 

жилками і шорстким краєм. Квітки білі або злегка 

рожеві, блискучі, із слабким запахом, зібрані пуч-

ками на кінцях гілок. Цвіте з травня (червня) по ве-

ресень. Зустрічається в заплавних лісах, на піщаних 

берегах,щебнистихскосах, серед чагарників. 

Збір і заготівля. Збирати траву слід під час 

цвітіння. Сушка повинна проводитися швидко. Для 

цього підійде штучний підігрів з температурою до 

50оС. Кореневища можна збирати або рано навесні, 

або пізно восени. Викопані кореневища очищають 

від прилиплої землі і сушать на повітрі, заздалегідь 

розділивши навпіл 

Хімічний склад. Сапоніни. У траві також ви-

явленийфлавонглікозид, аскорбінова кислота. 

Фармакологічні властивості. Мильнянка є 

сировиною, що містить сапоніни і, отже, придатна 

для розрідження густого бронхіального слизу. Її за-

стосовують при кашлі і хворобах бронхів, але 

значно рідше, ніж іншісапонінвміснірослини (ко-

ров'як, первоцвіт). Мильнянка також проявляє 

легку сечогінну і послаблюючу дію, тому іноді вхо-

дить до складу так званого кровоочисного збору. 

Раніше відвар мыльнянки часто використовувався 

при шкірних захворюваннях у вигляді компресу. 

Він може бути рекомендований і сьогодні, оскіль-

кипідтверджена протигрибкова діясапонінівмиль-

нянки [9]. 

З листя мильнянки готують настої, які викори-

стовують для поліпшення обміну речовин і при 

шкірних захворюваннях для очищення крові – фу-

рункульозі, екземі, псоріазі. Також готують відвар 

з кореневища, який здатний допомогти при печії, 

здутті живота, запорі, нудоті, хворобах селезінки, 

шлунку і кишечнику, холециститі, хронічному ге-

патиті, болях у суглобах і ревматизмі. 

Спеціалісти розрізняють також інші корисні 

властивості рослини: сечогінні і жовчогінні.  

Перець стручковий (однорічний) 

(CapsicumannuumL.) 

Культивується як однорічна трав'яниста ово-

чева пряна рослина з родини Пасльонові 

(Solanaceae) з галузистим коренем і розгалуженим 

стеблом висотою до 60 см з яйцевидноланцетними, 

цілокраїми листками. Квітки білі, поодинокі, міс-

тяться у розгалуженнях стебел, п'ятичленні з коле-

соподібним віночком. Цвіте у липні-серпні. Плід – 

довгаста, червона іноді чорно-фіолетова ягода, ма-

лосоковита шкіряниста порожниста всередині. 

Поширення. Культивують в Україні, на 

Північному Кавказі, у Молдові, Середній Азії. Ви-

ведено багато сортів і різновидів. 

Заготівля. Збирають дозрілі плоди пекучих 

сортів перцю і сушать. 

Хімічний склад. У плодах міститься алкалоїд 

капсаїцин (0,2-0,9%), каротиноїди – капсантин, кап-

сорубін, ксантофіл (лютеїн), криптоксантин, цит-

роксантин, β-каротин (до 13,9 мг%), вітаміни: С 

(270-386 мг%), В1 (0,04 мг%), В2 (0,05 мг%), PP (0,9 

мг%), а також рутин, жири (10-15%), вуглеводи (2-

8 %), білки (до 1,5 %), віск, ефірні олії (0,01-0,02 %), 

сполуки калію (139 мг%), кальцію (6 мг%), магнію 

(10 мг%), фосфору (25 мг%), заліза (0,8 мг%) та ін. 

Застосування. 

Зовнішньо. Капсаїцин має пекучий смак і по-

дразнювальну дію, викликає почервоніння шкіри, 

пекучий біль і утворення пухирів. Препарати 

плодів перцю застосовують як подразнювальні та 

відволікаючі ліки при ревматичних та невро-

логічних болях (ішіасі, радикуліті, міозиті, люм-

боішальгії, невралгіях). Застосовують для розти-

рань. Входить до складу складноперцевого 

лініменту, капситрину, капсину, мазі від обморо-

жень (втирають тонким шаром на відкриті ділянки 

шкіри для попередження обморожень), ефкамону. 

Назовні застосовують для стимулювання росту во-

лосся, особливо при вогнищевій алопеції. Сухий 

екстракт перцю входить у склад пластиру перце-

вого, який застосовують при ревматичних і невро-

логічних болях. Шкіру знежирюють спиртом, 

ефіром, протирають і пластир накладають на шкіру, 

злегка притискуючи. Не знімають, якщо не викли-

кає сильного подразнення, до 2 діб. При сильній 

печії пластир знімають і шкіру змазують вазеліном. 

Сік перцю вживають при ламанні нігтів та волосся, 

а в суміші з соком моркви – для очищення шкіри від 

плям. 

Внутрішньо. Застосовують невеликими до-

зами для збудження апетиту та поліпшення трав-

лення, стимуляції секреції шлункового соку. Най-

частіше вживають 10 % настоянку перцю на 90 % 

спирті, яка містить 0,1- 1 % капсаїцину. Всередину 

приймають по 30-40 крапель перед їдою для 

збудження апетиту й поліпшення травлення. З со-

ком шпинату та моркви -при метеоризмі, кольках і 
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спазмах у кишечнику (1,5 л на день; приймання з 

інтервалами 2-3 години). 

Пекучі сорти перцю застосовують як пряність. 

Порошок додають до м'ясних страв, овочевих пюре, 

часто разом з часником, коріандром, базиліком, 

чебрецем, лавром, а також додають до супів та бор-

щів, страв з відвареної риби. Застосовують при 

солінні та маринуванні огірків, помідорів та інших 

овочів. З солодких сортів виготовляють консерви, 

салати, додають до борщів, супів та іп [10]. 

Аїр тростиновий (Acorus calamus L.) 

Багаторічна трав'яниста рослина зродини Аро-

їдні(Агасеае) з товстим вузлуватим, жовтобурува-

тим або зеленувато-жовтим зверху і білим з роже-

вим відтінком всередині кореневищем, довгими ко-

реневими мичками. Листки лінійномечеподібні 

довгі при прямостоячому стеблі до 1,2 м заввишки. 

Зеленувато-жовті квітки двостатеві, зібрані у качан. 

Цвіте у травні-липні. Плоди шкірянисто-червоні 

ягоди. 

Поширення. Росте по болотах, болотистих лу-

ках, у річках, озерах, ставках і на їх берегах, на бо-

лотистих пасовищах, у лісовій і степовій смузі Єв-

ропейської частини, Сибіру, Далекого Сходу, Ка-

вказу та по всій території України. 

Заготівля. Збирають кореневища в кінці осені 

й на початку зими, коли рівень води понижується 

настільки, що є можливість витягати кореневища з 

мулу вилами або лопатою. Неочищені кореневища 

використовують для одержання ефірної олії, а очи-

щені – для медичних потреб. 

Хімічний склад. У кореневищах міститься 

гіркий глікозид акорин, ефірна олія (до 5 %), до 

складу якої входять: d-a-нінсн, a-d-камфен, кала-

мен, елемен, селінен, кадінен, куркумен, гумулен, 

a-камфора, мирцен, борнеол, азарон, проазулен, ев-

генол, каріофілен, сесквітерпени та їх похідні (ака-

рон, їзоакарон, акоренон, капамкон, криптоакарон, 

акороксин, калакон, калакорен), азориновий аль-

дегід, а також вітамін С (50 мг%), холін, камедь, 

смолисті та дубильні речовини. У траві є крохмаль 

(до 20 мг%), смоли, холін, ефірні олії, дубильні ре-

човини. 

Застосування. Акорин рефлекторно посилює 

виділення шлункового соку й жовчі, підвищує то-

нус жовчного міхура й діурез, а інші складові речо-

вини діють злегка анестезуюче й протизапально, се-

дативно – за дією рівний активності аміназину. 

Призначають для збудження апетиту й поліпшення 

травлення, як анестезуючий слизові оболонки засіб 

при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, 

особливо при гіпоацидних гастритах, ахілії, 

колітах, метеоризмі, а також при гепатитах, холеци-

ститах та інших хворобах печінки та 

жовчовивідних проток.  

Порошок кореневища входить до складу пре-

паратів вікаліну та вікаїру, які рекомендовані при 

виразковій хворобі шлунку і 12-палої кишки. 

З кореневища добувають ефірну олію з 

приємним запахом і пряно-гірким смаком. Вона йде 

для ароматизації туалетного мила і парфумерно-

косметичних засобів. Кореневища використовують 

у рибній промисловості, кладуть у компоти, дода-

ють до страв як пряність замість лаврового листа, 

імбиру та мускатного горіха [10]. 

За науковими даними, в кореневищах аїру міс-

тяться: ефірна олія (1,5 – 4,8 %), до складу якої вхо-

дять азарон (7,8 %), азароновий альдегід калимсон, 

геквітерпен, алкоголь каламенал камфен (7 %), ал-

колоїд каламін (10 %), гіркий глікозид акорин (0,2 

%), глікозиди ізокорин, акоретин, органічні кис-

лоти та їхні мінеральні солі, крохмаль (20 – 40 %), 

камфора (8,7 %), евгенол (6 %),проазулен, холін, 

пальмітинова й аскорбінова (0,15 г на 100 г корене-

вища) кислоти. Крім того, дубильні речовини, 

смоли, камедь. 

Встановлено, що екстракт із рослини застосо-

вується як ароматична гіркота для підвищення апе-

титу і покращення травлення їжі, а також як тонізу-

ючий засіб у випадках пригнічення центральної не-

рвової системи. 

Застосування кореневищ аїру вельми поши-

рене і в офіційній медицині. Порошок з кореневищ 

входить до складу таблеток «Вікалін» і «Вікаїр» як 

протикислотний засіб при катарі та виразці шлунка, 

дванадцятипалої кишки, для регулювання випо-

рожнення. Аїрне масло є складовою частиною « 

Клатіну» (оліметин, реватин, роваход) — препа-

ратів, що їх приписують лікарі при хворобах 

жовчних шляхів та нирок [8]. 

Ефірну олію використовують при істерії та 

шлункових коліках. Кореневища використову-

ються в лікеро-горілочному виробництві; в рибній 

промисловості, у кулінарії – як замінник лаврового 

листя. Ефірну олію використовують для приготу-

вання косметичних виробів[12]. 

Куркума довга (Curcuma longa L.) 

Куркума довга (CurcumalongaL., родина 

Zingiberaceaе) – багаторiчна трав’яниста рослина 

висотою 60-100 см, за зовнiшнiм виглядом нагадує 

очерет. Куркума вирощується у Схiднiй Iндiї, В’єт-

намi, Китаї, Iндонезiї, Японiї, ШрiЛанцi, Камбоджi, 

на Мадагаскарi та Реюньонi, в країнах Карибського 

басейну, на Тайванi, Фiлiпiнах, островi Ява, на Га-

їтi, Ямайцi, в Перу. Куркуму розводять в Iранi, Аф-

ганiстанi, Турцiї, Закавказзi, але основним поста-

чальником на ринок залишається Iндiя. Також ко-

мерцiйно її вирощують в Пiвденному Китаї i 

Таїландi. В Україну сировина iмпортується. Сиро-

вина куркуми мiстить жовтi пiгменти (3-6%) – кур-

кумiноїди, якi належать до групи дiарилгептаноїдiв. 

Основними куркумiноїдами є куркумiн (0,6%), мо-

нодесметоксикуркумiн та бiсдесметоксикуркумiн. 

Вiдносно недавно видiлено та встановлено струк-

туру нових дiарилгептаноїдiв – циклокуркумiну та 

калебiну. Куркумiноїди є важливими речовинами, 

що зумовлюють фармакологiчну дiю кореневищ 

куркуми. Тому з метою розробки вiдповiдних 

роздiлiв методик контролю якостi було доцiльним 

визначити кiлькiсний вмiст куркумiноїдiв в корене-

вищах куркуми довгої [6]. 

У результаті проведення аналізу літературних 

джерел можна зробити наступні висновки: 
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Використання компонентів рослинного похо-
дження, зокрема (ефірних олій) стимулює спожи-
вання корму, коефіцієнт конверсії кормів, пожив-
них речовин засвоюваність та поглинання та змен-
шення рівня холестерину в сироватці крові.  

До сприятливих ефекти ефірних олій були від-
несені застосовування їх як антиоксидантів, проти-
мікробні та імунологічні функції. Також вони пок-
ращують екологічні умови кишечника і моделюють 
активність травних ферментів. 
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Анотація 

Досліджено процес реформування публічного управління в контексті децентралізації державної 

влади. Визначено методологічні основи та практичні аспекти розробки та впровадження реформ публіч-

ноуправлінській діяльності. Основою сучасного реформування визначено удосконалення законодавства, 

поширення суспільного позитивного сприйняття таких змін та формування суспільної та особистої по-

треби у змінах. Обґрунтовано нові теоретико-методологічні підходи щодо практичних завдань у сфері ре-

формування положень Конституції України. Надано рекомендації та пропозиції щодо вирішення завдання 

сучасного реформування як на державному, так і на регіональному рівні. Встановлено, що державноуправ-

лінські реформи мають реалізовувати завдання державного будівництва на основі ціннісних засад сучасної 

правової держави. Акцентовано, що сучасна реформа публічного управління також включає і галузеві 

складники – освіта, охорона здоров’я, соціальна політика загалом, економічні складники тощо. 

Abstract 

The process of public administration reform in the context of decentralization of state power is studied. The 

methodological bases and practical aspects of development and implementation of public administration reforms 

are determined. The basis of modern reform is the improvement of legislation, the spread of public positive per-

ception of such changes and the formation of public and personal needs for change. New theoretical and method-

ological approaches to practical tasks in the field of reforming the provisions of the Constitution of Ukraine are 

substantiated. Recommendations and proposals for solving the problem of modern reform at both the state and 

regional levels are provided. It is established that public administration reforms should implement the tasks of state 

building based on the value principles of the modern rule of law. It is emphasized that the current reform of public 

administration also includes sectoral components - education, health care, social policy in general, economic com-

ponents, etc. 

Ключові слова: європейські цінності, конституційні зміни, модернізація, правова держава, публічне 

управління, реформування. 

Keywords: European values, constitutional changes, modernization, rule of law, public administration, re-

form. 

 

Актуальність. 

Необхідно вказати на суперечливу природу су-

часного процесу трансформації публічного управ-

ління, що характеризується проблемою дихотомії 

процесу суспільної підтримки реформи і доціль-

ності їх запровадження, що визначає потребу у ре-

формуванні в державі загалом, та водночас – зав-

дання для всієї системи публічного управління. 
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Ствердження демократичної, правової держави по-

требує чіткого наукового уявлення про ознаки, 

особливості, властивості, характерні риси управ-

ління, що притаманні всім суспільствам на різних 

стадіях розвитку. На нашу думку, базова теоретико-

методологічна проблема публічного управління 

зводиться до того, що процеси управління властиві 

лише складним, динамічним системам, іманентним 

атрибутом яких є самоуправління, тобто здатність 

до впорядкування системи, приведення її у 

відповідність до об’єктивної закономірності даного 

середовища, до оптимізації її функціонування. Су-

часна управлінська наука розглядає суспільство як 

цілісну, складну, динамічну, самокеровану си-

стему, розвиток якої підпорядкований об’єктивним 

законам, оскільки суспільство існує тільки тоді, 

коли саме функціонує як складне цілісне утво-

рення. Реформа децентралізації як публічноуправ-

лінський феномен виступає як визначений потре-

бами життєдіяльності суспільства процес публічно-

правового регулювання, що проводяться на основі 

принципових, ціннісних засадах конституційного 

ладу спрямовані на удосконалення державної ор-

ганізації і підпорядковані меті суспільного ро-

звитку, на даний час перетворилися на об’єкт квазі-

політичних домовленостей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

У межах наукового завдання теоретичної ро-

зробки проблеми сучасного реформування в си-

стемі публічного управління, зокрема й у сфері кон-

ституційного реформування, варто навести праці 

таких провідних вчених, як: В. Бакуменко, О. Бата-

нов, В. Баштанник, Д. Бєлов, І. Грицяк, М. Козюбра, 

А. Колодій, В. Копєйчиков, Є. Кубко, В. Лемак, О. 

Сушинський, В. Тацій, В. Федоренко, М. Цвік, В. 

Шаповал, Ю. Шемшученко Л. Юзьков та інш. 

Напрями реформування державного управління 

окремо дослідили, М. Білинська, Л. Гаєвська, С. 

Кравченко, М. Лахижа, Н. Липовська, С. Майбо-

рода, Є. Романенко, О. Руденко. У той самий час 

складність та суперечливість завдань комплексного 

реформування на новітньому етапі державотво-

рення потребує додаткового аналізу взаємовпливу 

конституційного регулюванні суспільних відносин 

і базових цінностей національного суспільного до-

говору 1995-1996 рр. щодо засад сучасного публіч-

ного управління, на основі якого була прийнята 

Конституція України. Перш за все, це стосується 

організації та реалізації державної влади в системі 

публічного управління на основі конституційних 

принципів. Також варто вказати на особливості 

формалізації форми державного правління, транс-

формації державних інститутів, розмежування ком-

петенцій в системах управління тощо. 

Саме тому у межах даного дослідження запро-

поновано дослідити розкрити сутність і визначити 

змістовні характеристики сучасної реформи 

публічного управління в Україні; виявити основні 

ідентифікаційні ознаки, властиві процесу рефор-

мування; обґрунтувати нові теоретико-методо-

логічні підходи щодо з’ясування та вирішення тео-

ретичних і практичних проблем, які виникають у 

зв’язку із внесенням змін до Конституції України 

щодо реформ з позицій галузевого підходу. 

Мета дослідження. Метою статті є вивчення 

та ґрунтовний аналіз засад трансформаційних про-

цесів в системі публічного управління, розробка на 

основі історичного та компаративного аналізу 

практичних рекомендацій і наукових пропозицій 

щодо організаційно-правового забезпечення ефек-

тивності управлінської діяльності органів публіч-

ного управління в умовах децентралізації влади в 

Україні. 

Методологія дослідження.  

Методологічною основою статті слугує си-

стемний підхід, який також передбачає викори-

стання низки інших особливих методів до-

слідження політико-правових явищ та інститутів, 

одним з яких є система органів публічного управ-

ління. В основу методології дослідження покладені 

загальнотеоретичні принципи й підходи по визна-

ченню конституювання й інституціоналізації 

публічного управління. Із цією метою використо-

вується ряд загальнонаукових методів діалектич-

ного пізнання: методи аналізу й синтезу, індукції й 

дедукції, моделювання, абстрагування, прогно-

зування, історико-правовий, формально-юридич-

ний, функціонального аналізу та метод абстрагу-

вання та інші загальнонаукові та спеціальні методи. 

Особлива роль належить порівняльно-правовому 

методу, використання якого забезпечувалося 

порівняльним аналізом норм чинних Конституції 

України, Законів України», аналізом регламентації 

адміністративно-правового статусу органів влади 

міжнародним законодавством. Використання цих 

методів також дозволяє розглянути теоретичні під-

ходи щодо процесу реалізації задекларованих ос-

нов децентралізації влади. Використання систем-

ного підходу при розгляді проблеми організаційно-

правового забезпечення управлінської діяльності 

органів влади обумовлено такими причинами: ком-

плексним характером процесу вдосконалення си-

стеми органів влади, що зумовлено складністю 

об’єкта; системним характером конституційного та 

адміністративного законодавства з притаманними 

їм структурними елементами, зв’язками, відноси-

нами, закономірностями розвитку та 

функціонування; необхідністю перетворення ор-

ганів влади регіонального рівня на ефективного 

суб’єкта публічного управління.  

Результати дослідження. 

Відповідь на політичні та соціально-еко-

номічні виклики пов’язана не лише з удосконален-

ням центрального рівня державної влади, але знач-

ною мірою залежить від формування системи 

місцевих органів державної виконавчої влади, яка 

відповідала б європейським стандартам, володіла б 

значним мобілізаційним потенціалом, оскільки 

саме вона забезпечує дотримання прав та інтересів 

громадян, реалізацію урядової політики на тери-

торіальному рівні, надання якісних адміністратив-

них послуг. Це диктує необхідність їх рефор-

мування, що має бути націлене насамперед на де-

мократизацію та гуманізацію владних відносин. 

Ефективність впровадження запланованих змін 
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визначається рівнем розробки теоретичного базису 

реформування, визначення організаційної моделі, 

правових основ перетворень. З’ясування можливих 

шляхів досягнення цілей реформи залежить також і 

від аналізу наукового дискурсу з метою його раціо-

нального використання.  

Побудова демократичної, правової держави 

потребує чіткого наукового уявлення про ознаки, 

особливості, властивості, характерні риси управ-

ління, що притаманні всім суспільствам на різних 

стадіях розвитку. Поряд з цим надзвичайно важ-

ливе розуміння характеру державного управління, 

здійснюваного у конкретних просторових рамках. 

Адже процес управління повинен якомога повніше 

відповідати демократичним принципам, позаяк 

люди володіють невід’ємним, природним правом 

на самоврядування [1, с. 68-70]. Базова теоретико-

методологічна проблема управління зводиться до 

того, що процеси управління властиві лише склад-

ним, динамічним системам, іманентним атрибутом 

яких є самоуправління, тобто здатність до впоряд-

кування системи, приведення її у відповідність до 

об’єктивної закономірності даного середовища, до 

оптимізації її функціонування [2, с. 40]. 

Відомо, що спеціальні суспільні інститути 

управління, котрі у тій чи іншій формі завжди 

існували в суспільстві, утворювалися в інтересах 

панівних соціальних груп або класів для свідомого 

впливу людей на процеси суспільного розвитку, 

для регулювання суспільних відносин [3, с. 84]. 

Отже, будь-яка суспільно-економічна формація по-

требує зміцнення даного способу виробництва, щоб 

обмежити елементи випадку і просто сваволі. Сила 

і межі цього впливу зумовлюються природою 

соціальної формації та ступенем зрілості суспіль-

ства. Сучасна національна держава, що зазнає де-

далі зростаючого впливу різних соціальних груп 

населення, не може не враховувати волі й 

устремлінь широких мас населення у своїх управ-

лінських рішеннях і діях [4]. Останні за своєю при-

родою вже не мають яскраво вираженого класового 

характеру і дедалі більшою мірою віддзеркалюють 

загальні соціальні цілі суспільства. Хоча не можна 

повністю заперечувати домінування інтересів 

найбільш забезпечених верств суспільства в управ-

лінських рішеннях.  

Публічне управління є особливою соціальною 

функцією, яка виникає з потреб самого суспільства 

як складної саморегульованої системи і супровод-

жує всю історію розвитку суспільства, набуваючи 

політичного змісту й відповідних державних форм 

у соціальне розшарованому суспільстві. Кожному 

типу соціальної організації, кожному конкретно-

історичному суспільству притаманні свій зміст, 

свої специфічні процеси, форми і методи управ-

ління [5, с. 68]. Тому змісту управління не можна 

зрозуміти у відриві від середовища його існування. 

Зміст публічного управління як соціальної функції 

виявляється в організуючій діяльності, що дося-

гається шляхом об’єднання, узгодження, регулю-

вання, координації і контролю. Організація – це не 

що інше, як засіб досягнення мети. Вона передбачає 

метод, а управління виступає як засіб гармонізації 

суспільного розвитку. Управління лише тоді буде 

ефективним, коли успішно координуватимуться 

зусилля багатьох людей. Коли зусилля групи людей 

об’єднуються в систему (організацію), то ство-

рюється дещо більш-менш відмінне за кількістю та 

якістю від усього, що притаманне простій сумі 

зусиль цих осіб [6]. 

Разом з тим, організуюча функція соціального 

управління нерозривно зв’язана з владноорганізую-

чою діяльністю. Струнка організація неможлива 

без сильної волі й влади авторитету [7]. Це означає, 

що управління у сфері суспільних відносин має 

здійснюватись на основі підпорядкованості та 

єдності волі учасників спільної діяльності. Управ-

ління – це планування і керівництво зусиллями лю-

дей. Отже, публічне управління завжди передбачає 

наявність суб’єктів і об’єктів. Специфікою цих еле-

ментів є те, що суб’єктами завжди виступають 

люди та їх об’єднання, а об’єктами – поведінка, 

вчинки і дії людей у процесі їх спільної діяльності. 

Саме тому галузь управління – це сфера суб’єктив-

ної діяльності людей, здійснюваної самими людьми 

і щодо людей [8].  

У сучасному процесі конституційних змін важ-

ливим напрямом є реформа децентралізації – одна з 

найважливіших для побудови сильної, демократич-

ної, європейської України. Вперше за часи незалеж-

ності громади отримали ресурси, повноваження, 

можливість самим визначати шлях свого розвитку. 

Реформа розпочиналась заради того, щоб відрод-

жувались українські міста і села, щоб підвищува-

лась якість життя, щоб люди нарешті відчули, що 

можуть впливати на владу. Саме на такому кон-

тексті конституційних змін наголосив Президент 

України В. Зеленський та визначив першочерго-

вими завданнями у сфері децентралізації внесення 

змін до Конституції щодо передачі фінансів та пов-

новажень на місця, завершення секторальної децен-

тралізації та процесу об’єднання територіальних 

громад. Втім, сучасна редакція Конституції 

України містить єдине посилання на термін «децен-

тралізація» як процесу у системі державної влади. 

У процесі політико-адміністративної модерні-

зації ініціюється й організується процес інституцій-

ної перебудови суспільства в цілому. Основними 

етапами політико-адміністративної реформи (що 

власне характеризує зміст і спрямування реформи) 

є такі:  

– функціональна переорієнтація системи уп-

равління в цілому та на рівні окремих структурних 

компонентів, що здійснюється на основі цілісного 

проекту, програмно-цільових документів;  

– структурна перебудова системи управ-

ління згідно з новим функціональним імперативом, 

що означає надання нової якості діяльності інститу-

тів управління відповідно до нових, нормативно 

оформлених управлінських функцій;  

– формування нового соціокультурного се-

редовища управлінської діяльності на основі 

ціннісних орієнтирів (норм), що закладають основу 

стратегії проведення модернізаційних реформ. 

Саме цей аспект управлінської реформи, на думку 

дослідників, є найбільш складним і вимагає досить 
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багато часу, оскільки ціннісні зміни не можуть 

відбуватися надто швидко ні в рамках окремого 

індивіда, ні в рамках суспільства в цілому через об-

межену здатність людської свідомості інтегрувати 

ціннісні новації в усталену систему настанов та мо-

тивів поведінки 

Практичне здійснення управлінських процесів 

залежить від соціальних умов, в яких вони відбува-

ються. Останні, як правило, зумовлені матеріаль-

ним рівнем життя суспільства. Оскільки ж управ-

лінська діяльність – це суб’єктивна діяльність лю-

дей, вона залежить і від соціального досвіду, рівня 

культури та свідомості людей, зрілості суспільства, 

його технічних можливостей, оптимальності й мас-

штабності соціальних цілей та ін. Отже, без управ-

ління неможливе цілеспрямоване функціонування 

суспільства. Тільки державне управління забезпе-

чує функціонування й розвиток суспільства як 

єдиного цілого. Управління – це насамперед ор-

ганізуюча діяльність держави, спрямована на вико-

нання її завдань та функцій.  

Публічне управління як соціальне явище, його 

форми, методи, принципи, характер зумовлюються 

завжди і скрізь потребами суспільного розвитку, 

що виявляються в Інтересах певних соціальних 

верств і груп. Дане явище пов’язане із системою 

суспільних відносин не тільки безпосередньо через 

реальні управлінські процеси, що виникають з при-

воду суспільного виробництва, але й опосередко-

вано, через свідомість, певні форми знань, різні 

управлінські доктрини, теорії й концепції. Крім 

того, виникає питання формалізації складних 

адміністративних систем як формату державно-

управлінської діяльності. 

На нашу думку, загальною метою сучасних до-

сліджень науки державного управління має висту-

пати напрацювання методології аналізу конститу-

ційно-правових засад державного управління в 

межах розвитку системи публічного управління. 

Адже реалізація мети конституційних змін мож-

лива внаслідок поєднання дослідження концепту-

альних засад формування політики держави одно-

часно із встановленням владноформуючих тенден-

цій в Україні під впливом суспільно-політичних 

перетворень. Так само важливо виокремити етапи 

формування системи державного управління в 

Україні та довести той факт, що фундаментальним 

принципом стабілізації ситуації в Україні виступає 

становлення системи публічного управління на ос-

нові норм Конституції. Важливо врахувати той 

факт, що розвиток України як демократичної пра-

вової держави визначається тим, наскільки раціо-

нальною є організація влади в державі, наскільки 

реальною є модель реформи публічного управління 

на основі конституційних змін. наукове розв’язання 

такої проблеми дозволить удосконалити процес 

прийняття державно-управлінських рішень з пози-

цій суспільного ствердження пріоритетів націо-

нального розвитку, позбавивши їх ситуації суспіль-

ного відторгнення. 

При цьому слід зазначити, що існують дві 

групи основних публічно-управлінських відносин: 

організаційно-структурні та організаційно-

функціональні, які виникають у процесі управління 

і мають обов’язковим суб’єктом орган виконавчої 

влади, через що вони є переважно відносинами 

влади – підпорядкування. Трансформаційна роль 

державного управління полягає не тільки у забезпе-

ченні поступального розвитку суспільства, хоча це 

є головною його метою, а й сприянні тривалості, 

стабільності суспільних відносин . Без цього не 

можна домогтися упорядкованості суспільного 

життя і постійно підтримувати його у такому стані. 

У цьому, власне, й полягає сенс управлінської 

діяльності держави [9]. За цих умов трансфор-

маційна роль державного управління полягає у за-

безпеченні стабільності суспільних відносин, без 

чого неможливо домогтися впорядкованості сус-

пільного життя і постійно підтримувати його в та-

кому стані. Саме у цьому полягає головний зміст 

управлінської діяльності держави. Це завдання 

особливо важливе для України, адже стабілізація 

суспільства виступає і як форма, і як необхідна 

умова його подальшого розвитку. 

Важливо вказати, що система органів публіч-

ного управління створюється саме як інструмент 

реалізації мети та завдань щодо процесів, які 

відбуваються в суспільному житті, як засіб конкре-

тизації загальних функцій державного управління у 

певних сферах суспільної життєдіяльності; з огляду 

на конкретну мету, розробляються, приймаються та 

реалізуються конкретні правові норми. Функції пев-

ного органу системи публічного управління є 

похідними від завдань та мети. Кожний орган влади, 

який входить до системи управління, здійснює на-

лежну йому компетенцію, й одночасно виконує 

публічнослужбові повноваження. 

З позицій інноваційності управлінських техно-

логій зазначимо, що формування механізму публіч-

ного управління відповідно до процесів рефор-

мування в системі влади – це, окрім багатьох сус-

пільно-політичних чинників, ще й суто 

адміністративна процедура, що передбачає чітку 

ієрархію у процесі розробки і впровадження 

політичних рішень, визначення рівня відповідаль-

ності і компетентності. Адже публічне управління 

залежить від правової, політичної та економічної 

спроможності субнаціональних органів влади. 

Ефективне врядування означає, що громадяни, не-

державні організації, зацікавлені групи громадян-

ського суспільства разом з місцевим органом влади 

приймають участь у плануванні, прийнятті рішень, 

організації і наданні послуг та в програмах, що 

поліпшують добробут громади. На ранніх етапах 

розбудови нової демократії рамкові закони про 

місцеве самоврядування є тими важливими діями, 

які надають йому юридичний статус і відповідні по-

вноваження. 

Таким чином, слід виділити проблемні сфери 

діяльності в системі публічного адміністрування: 

функціональний розподіл повноважень між різ-

ними одиницями; питання власності; фінансова ав-

тономія, що дає органам влади можливість отри-

мувати доходи та залучати кошти до бюджету для 

виконання програм і надання послуг; розподіл по-

даткових надходжень: формула надання субвенцій 
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за рахунок податкових надходжень центрального 

уряду; проблеми стосунків між самоврядними 

структурами і підрозділами державної адміністра-

ції, особливо щодо самостійності місцевих 

адміністрацій та обмеження повноважень місцевих 

органів влади указами, наказами, розпорядженнями 

виконавчої влади, які скасовують рішення місцевої 

влади; поліпшення управління плануванням та 

дієздатності виконавчих і представницьких органів 

місцевого самоврядування; можливість створення 

багаторівневої постійної комісії за участю пред-

ставників державної адміністрації, парламенту, об-

ластей, районів, міст, яка б вивчала стан і надавала 

рекомендації щодо місцевого самоврядування; 

можливість використання інших засобів регіональ-

ного представництва на державному рівні на ви-

борній основі 

Сьогодні в Україні спостерігається криза си-

стеми управління місцевим та регіональним розвит-

ком, всієї системи територіальної організації влади. 

Причини цієї кризи носять багатоплановий характер і 

в значній мірі пов’язані з наступним. По-перше, за-

конодавство про управління місцевим та регіо-

нальним розвитком в Україні формувалося спон-

танно, за умови відсутності єдиної законодавчої бази 

та без необхідної взаємоузгодженості законодавчих 

актів, прийнятих в різні часи та з різних питань ор-

ганізації місцевого самоврядування і виконавчої 

влади на місцях. Це призвело до наявності сут-

тєвих суперечностей та неврегульованості багатьох 

питань місцевого та регіонального розвитку в чин-

ному законодавстві. По-друге, закріплена у Консти-

туції України модель організації влади на місце-

вому та регіональному рівнях з позиції сьогодення 

є архаїчною, вона не в повній мірі відповідає євро-

пейським стандартам та принципам Європейської 

хартії місцевого самоврядування. Зокрема, ця модель 

передбачає запровадження місцевого самовряду-

вання лише на низовому територіальному рівні – 

рівні населеного пункту (села, селища, міста), а на 

регіональному рівні (район, область) продовжує 

існувати централізована система прямого державного 

управління; дуалізм влади на регіональному рівні 

(«районна, обласна рада» – «районна, обласна 

місцева державна адміністрація»), на якому одно-

часно функціонують органи місцевого самовряду-

вання та місцеві державні адміністрації, наділені 

близькими функціями в сфері соціально-економіч-

ного розвитку території, а їх повноваження чітко не 

розмежовані. Досвід функціонування цієї моделі 

продемонстрував її безперспективність, немож-

ливість адаптації до сучасних європейських моделей 

організації влади на місцях, забезпечення сталого 

місцевого та регіонального розвитку, реальної ор-

ганізаційної та фінансової самостійності територіаль-

них громад, органів місцевого самоврядування. 

Висновки і перспективи подальших до-

сліджень. 

Основними проблемами, які потребують 

вирішення найближчим часом, є: по-перше, криза 

регіонального управління, яка полягає у недостат-

ньому рівні повноважень місцевої влади та частій 

зміні керівників обласних і районних державних 

адміністрацій та їх команд; по-друге, негативні тен-

денції регіонального розвитку та посилення дифе-

ренціації у рівнях соціально-економічного ро-

звитку регіонів, по-третє, здебільшого штучна 

міжрегіональна напруженість, яка створює загрозу 

єдності нації та держави. 

В Україні розпочався і триває процес фор-

мування моделі державного устрою в форматі євро-

пейської правової, соціальної держави. Доведено, 

що децентралізація державної влади в системі 

публічного управління – це цілеспрямований про-

цес, орієнтований на покращення державного 

управління, та включає в себе переміщення від ви-

щих до нижчих рівнів органів державної влади і 

місцевого самоврядування, від керівника до підлег-

лого особливих повноважень, ресурсів та 

відповідальності у політичній, фінансовій і 

адміністративній сферах з метою виконання кон-

ституційно закріплених функцій держави 

Варто визначити актуальні проблеми сучас-

ного адміністративного реформування в Україні на 

основі принципу децентралізації. Основними пере-

вагами децентралізації державної влади є: про-

зорість і спрощення процесу прийняття рішень, по-

кращання якості розгляду звернень громадян до ор-

ганів влади, сприяння розвитку місцевих економік 

та стратегічному плануванню, більш цілеспрямо-

ване використання видатків бюджету на місцеві 

першочергові потреби та ін. До недоліків можна 

віднести наступне: диспропорції і нерівномірність 

у соціально-економічному розвитку адміністра-

тивно-територіальних одиниць, гальмування ре-

алізації галузевих програм через відсутність галузе-

вого підходу до реформування. 

Важливо вказати на сутність сучасних про-

цесів децентралізації як основи трансформації си-

стеми публічного управління. Забезпечення про-

цесу децентралізації публічної влади має бути 

розпочате з прийняття Закону «Про адміністра-

тивно-територіальний устрій України», який по-

кликаний врегулювати об ‘єднання громад, визна-

чення території і меж адміністративно-територіаль-

них одиниць, порядку вирішення питань 

адміністративно-територіального устрою. По-

трібно виробити нову управлінську ідеологію, 

спрямовану на оновлення адміністративної куль-

тури, формування готовності управлінського пер-

соналу до прийняття рішень в умовах зростаючої 

свободи дій та підвищення особистої відповідаль-

ності з орієнтацією на служіння громадянам. Слід 

ідентифікувати, стандартизувати та оприлюднити 

певні види державних послуг з метою їх 

поліпшення і спрощення порядку надання (дерегу-

ляція), делегування повноважень іншим управлін-

ським рівням та секторам (децентралізація і декон-

центрація), а також удосконалення управлінських 

процедур та запровадження достатніх апеляційних 

інституцій і механізмів, зокрема стосовно оскар-

ження дій державних службовців. Отже, децен-

тралізація публічного управління має здійснюва-

тися в межах цілісного пакету політичних, еко-

номічних, соціальних реформ, спрямованих на 
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перетворення України в сучасну європейську 

країну. 

Впровадження європейських стандартів вряду-

вання суттєво розширило й предметну сферу публі-

чного управління та публічно-управлінської діяль-

ності, до якої віднесено поняття адміністративних 

відносин як результату регулюючого впливу адмі-

ністративно-правової норми на суспільні відно-

сини, внаслідок чого вони перетворюються на пра-

вові відносини; як врегульованих нормами націона-

льного права суспільних відносин, в яких суб’єкти 

взаємопов’язані й взаємодіють шляхом здійснення 

суб’єктивних прав і обов’язків, встановлених і га-

рантованих відповідними адміністративно-право-

вими нормами.  

Вважаємо, що формування публічно-адмініст-

ративних відносин в умовах децентралізації з ура-

хуванням галузевого підходу в інтегрованій сис-

темі публічного управління (ІСПУ) процесів прохо-

дить такі етапи: 

- перший етап - визначається раціональна 

необхідність (доцільність) і можливість встанов-

лення конкретного типу публічно-адміністратив-

них відносин; 

- другий етап – відбувається формування ві-

дповідної абстрактної моделі публічно-адміністра-

тивних відносин, формалізованої нормами публіч-

ного права;  

- третій етап – здійснюється реалізація від-

повідних норм публічного права. 

Отже, основними напрямами становлення та 

розвитку інтегрованої системи публічного управ-

ління (ІСПУ) на рівні національної держави 

(відповідно до досвіду ЄС) є: 

- системні характеристики взаємовпливу 

суб’єктів ІСПУ; 

- механізми інтеграції громадсько-політич-

них інститутів у процес розробки та прийняття дер-

жавно-управлінських рішень; 

- інституціональна організація структурова-

ної ІСПУ на центральному, регіональному та місце-

вому рівні; 

- характеристика впливу механізмів ІСПУ на 

процес розвитку самоврядного управління; 

- комплексний характер інформаційного за-

безпечення в ІСПУ; 

- організація та розвиток державної служби 

(інституціоналізація політичних посад в держав-

ному управлінні, політична визначеність та 

нейтральність державних службовців); 

- аналіз стану взаємовідносин центральних 

та регіональних структур управління в системі 

ІСПУ через інституціоналізацію механізму делегу-

вання повноважень. 

У такому розумінні поняття делегування пов-

новажень має на меті досягнення рівноваги інте-

ресів між різними рівнями управління в межах 

ІСПУ відповідно до принципів розподілу компе-

тенції в процесі прийняття управлінських рішень. 

Зазвичай аналіз поняття делегування повноважень 

проводять у трьох площинах: правова сфера, ор-

ганізаційно-функціональна сфера та ресурсна 

сфера. Як відзначає більшість науковців, завдання 

органів управління національного рівня полягає в 

тому, щоб мінімізувати, а в ідеалі виключити прояв 

так званого «ефекту субоптимальності» як прояву 

невідповідності масштабу очікуваного ефекту та 

власне результатів. Раціональне застосування ме-

ханізму делегованого управління можливо лише в 

умовах чіткого визначення предмету управлінської 

діяльності та нормативно закріпленої сутності пов-

новажень. Разом з тим, за умови інституціоналізації 

делегованого управління сучасні державно-управ-

лінські відносини виступають як інтегративне 

поєднання методів і засобів управлінського впливу 

та державного регулювання, що враховує зв’язки 

між органами влади, об’єктом управління та 

зовнішнім середовищем. 

Формування базових засад управління в склад-

них адміністративних системах в умовах трансфор-

мації механізмів взаємодії політичних інститутів 

завжди виступає важливим питанням політичної 

стабільності національної держави, основною пере-

думовою становлення інститутів громадянського 

суспільства, консолідації соціальних груп, гаранту-

ванням дотримання прав і свобод людини. Ре-

алізація демократичних принципів публічного 

управління в такому контексті забезпечує загаль-

ний розвиток політичного діалогу та інтегративний 

характер суспільних відносин. Саме тому пробле-

матика удосконалення механізмів публічного 

управління в умовах перманентного реформування 

політичної системи України актуалізує до-

слідження європейського досвіду конституювання 

складних адміністративних систем. Актуальність 

такого дослідження обумовлена також потребами 

комплексного аналізу однієї з важливих проблем 

теорії державного управління - оптимізації управ-

ління суспільними взаємовідносинами в інтегро-

ваній системі публічного управління (ІСПУ) як 

виду складної адміністративної системи, теоретич-

ного осмислення процесу демократичного розвитку 

України, визначення нових, ефективніших 

варіантів оптимізації взаємовпливу суспільства і 

держави, подальшої раціоналізації концепції націо-

нальної держави. 

За таких умов трансформаційна складова ро-

звитку системи державного управління визна-

чається через низку практичних завдань. Це, по-

перше, аналіз стану теоретико-методологічного за-

безпечення трансформаційних процесів в системі 

державного управління в Україні в умовах європей-

ських інтеграційних процесів. По-друге, до-

слідження історичних засад, тенденцій та особли-

востей впливу сучасних інтеграційних процесів на 

національні системи державного управління, об-

грунтування періодизацію розвитку системи 

«наддержавних інтеграційних процесів», розкриття 

базових інституціональних й теоретичних засад 

адміністративно-правового регулювання в такій си-

стемі. По-третє, уточнення змісту поняття «управ-

ління в системі наддержавних інтеграційних про-

цесів», сутність та правову природу етатистської док-

трини в управлінні і напрями її сучасного розвитку, 

теоретичне обгрунтування концепцію формування 
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моделі державного управління (на рівні національ-

ної держави) в контексті сучасних інтеграційних 

процесів. 
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Анотація 

В роботі досліджена ефективність двохлітнього вирощування товарного коропа, гідрохімічний та 

гідробіологічний режими, особливості годівлі коропа, зроблено аналіз економічної ефективності та запро-

поновані шляхи підвищення рибопродуктивності ставів. 

Господарство вирощує товарну рибу за двохлітньою технологією середньою масою 740 – 900 г. Ре-

алізує рибу в живому вигляді населенню Вінницької області. 

Наукова тематика та програма ведення рибного господарства орієнтована на пріоритетне розв'язання 

проблем забезпечення рибо продукцією населення, вдосконалення вирощування риби в ставових госпо-

дарствах, на теплих водах, у пристосованих водоймах, малих водосховищах, оптимізацію виробництва 

харчової рибної продукції. 

В даних проведених дослідженнях розкриваємо сучасний механізм вирощування товарної риби у 

місцевих умовах. 

Abstract 

The efficiency of two-year cultivation of commercial carp, hydrochemical and hydrobiological regimes, pe-

culiarities of carp feeding are studied, the analysis of economic efficiency is made and the ways of increase of fish 

productivity of ponds are offered. 

The farm grows marketable fish using a two-year technology with an average weight of 740-900 g. It sells 

live fish to the population of Vinnytsia region. 

The scientific theme and the program of fishery management are focused on the priority decision of problems 

of providing with fish production of the population, improvement of cultivation of fish in pond farms, on warm 

waters, in the adapted reservoirs, small reservoirs, optimization of production of food fishery products. 

In these studies, we reveal the modern mechanism of growing commercial fish in local conditions. 

Ключові слова: ефективність, вирощування, короп, товстолоб, амур, рентабельність. 

Keywords: efficiency, cultivation, carp, silver carp, grass carp, profitability. 

 

Актуальність. Короп – один із тих небагатьох 

об’єктів рибництва, для одержання товарної про-

дукції яких розроблено широкий спектр техно-

логій: від екстенсивних, з мінімальним втручанням 

людини у процес формування рибопродуктивності 

водойми, до інтенсивних, з максимально контроль-

ованими умовами виробництва продукції. Короп 

має ряд біологічних особливостей, підсилених ба-

гатовіковою селекційною роботою, які роблять цю 

рибу надзвичайно «технологічною», здатною 

більш-менш повно реалізувати генетично обумов-

лені біопродуктивні властивості за різних способів 

вирощування - від випасного утримання у природ-

них та штучних водоймах рибогосподарського при-

значення до інтенсивного культивування з 

годівлею риби штучними кормосумішами у ставах, 

садках і басейнах за різного ступеня контролю па-

раметрів якості водного середовища[3,13]. 

Вибір тої чи іншої технології товарного ко-

ропівництва – відповідальне завдання, від якого за-

лежить прибутковість рибогосподарської діяль-

ності. Це - рівняння з багатьма аргументами, різ-

ними за впливом на кінцевий результат, розв’язати 

яке самотужки рибоводу-початківцю буде досить 

складно і варто звернутись за порадою до фахівців 

з рибництва - досвідчених науковців та рибоводів-

практиків.  

В останній час велику роль у розвитку риб-

ницької галузі окрім спеціалізованих рибницьких 

господарств важливу роль відіграють фермерські 

господарства. Велика кількість яких з'явилась в ре-

зультаті реформ сільського господарства. Діяль-

ність таких господарств в першу чергу спрямована 

на вирішення продовольчої проблеми шляхом за-

безпечення споживачів високоякісною товарною 

рибою. Переважна більшість таких господарств 

займаються вирощуванням сільськогосподарської 

продукції і мають у своєму розпорядженні певну 

кількість ставів. За таких умов маючи надлишок 

продукції та застосувавши заходи інтенсифікації 

вони мають змогу отримувати значну кількість риб-

ної продукції не затрачаючи при цьому великої 

кількості коштів[11]. 

Вирощування риби тісно пов'язане з її 

годівлею, метою якої є отримання максимальної 

кількості продукції високої якості в найкоротші 
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терміни за мінімальних витрат кормів. При цьому 

домінуючого значення набуває комерційний ас-

пект, де прибуток є вирішальним фактором. Тому у 

годівлі риб триває постійний пошук шляхів здешев-

лення кормів і підвищення їх продуктивності, що 

поступово, але досить важко досягається з причини 

явного протиріччя цих завдань. На початку діяль-

ності фермерських господарств у галузі рибного 

господарства найдоцільніше застосувати напівін-

тенсивний спосіб вирощування, який не передбачає 

занадто складних рибницьких процесів. Основними 

з яких є застосування полікультури, годівля, част-

кове удобрювання органічними добривами. Су-

часне традиційне рибництво ґрунтується на 

полікультурі далекосхідних видів риб та коропа, 

переважно домінуюча роль належить білому та 

сірому товстолобикам, а також їх гібридам білий 

амур має дещо менше значення. Важливим є також 

вибір породи коропа для вирощування яка має 

відповідати певним вимогам: мати високі показ-

ники росту в даних кліматичних умовах, добре спо-

живати штучні корми та ефективно використо-

вувати природну кормову базу. З цією метою 

українськими вченими створено українські породи 

коропа та внутрішньо породні типи які повністю 

відповідають більшості вимог[6]. 

Розглядаючи рибництво в історичному ас-

пекті, слід зазначити, що вибір об'єктів культи-

вування ґрунтувався, з одного боку, на бажанні лю-

дини, а з іншого - на можливості його реалізації за 

відповідних умов. Отже, сучасні об'єкти світового 

рибництва представлені видами, які були вибрані 

людиною і змогли продемонструвати здатність 

адаптуватися до штучних умов культивування[7]. 

Слід зазначити що на сьогодні фермерським 

господарствам не потрібно обмежуватися виро-

щуванням у полікультурі усталених видів хоча їх 

ефективність незаперечна проте вже існують нові 

перспективні для вирощування в наших умовах 

види такі як веслоніс ,канальний сомик ,тиляпія та 

інші. Ці види можна з високою ефективністю виро-

щувати в умовах фермерських господарств хоча це 

потребує володіння фахівцями відповідними знан-

нями і вмінням їх використовувати стосовно кон-

кретних видів риб та умов культивування. 

В ставах України та багатьох інших країнах од-

ним з найпоширеніших видів риб є короп. Серед 

споживачів він користується великою попу-

лярністю завдяки своїм високим смаковим якостям 

,високою поживністю кількість білків у ньому ста-

новить близько 16 %, жиру до 15 %,та порівняно 

невисокою вартістю. Невибагливість коропа до 

умов зовнішнього середовища сприяє його широ-

кому розповсюдженню за сприятливих умов він 

швидко росте приріст його може бути не менше 5-

7 г за добу [1]. 

Оптимальними показниками середовища для 

нього є температура що знаходиться у межах + 22-

27°С вміст розчиненого у воді кисню не менше 5- 7 

мг/л. Короп являється поліфагом в його щоденний 

раціон входить велика кількість різноманітної їжі 

починаючи від дрібних рачків (дафнії, циклопи та 

їх личинки) до личинок комарів та інших комах, 

черв'яків, а також рослинність. Крім природної їжі 

добре засвоюють штучно виготовлені корми 

(комбікорм, зерновідходи, макуха тощо) [2]. Самці 

коропа досягають статевої зрілості у 3-4 роки самки 

ж у 4-5-літньому віці. За способом відкладання ікри 

він фітофіл ікра відкладається на рослинність серед 

мілководь .Для проведення природного нересту по-

трібні нерестові стави з мякою рослинністю. Нерест 

коропа проходить звичайно за температури води не 

нижче + 17-18°С при тихій сонячній та безвітряній 

погоді Нерест проходить в травні - червні. Короп 

має досить високу плодючість яка становить: абсо-

лютна плодючість 1-1,5 млн. ікринок, середня пло-

дючість біля 500 - 700 тис. ікринок, робоча - досягає 

200 тис. ікринок і більше. Розвиток ікри продов-

жується від трьох до п'яти діб в залежності від тем-

ператури. Приблизно через 5-10 діб відбувається їх 

пересадка у вирощувальні стави. За стандартом їх 

маса восени повинна становити 25-30 грам. Добра 

вгодованість молоді забезпечить нормальну 

зимівлю і відповідно високий вихід навесні. Після 

зимівлі однорічок пересаджують у нагульні стави 

для вирощування товарної риби. Восени однорічок 

(тепер дворічок) масою не нижче 450-500 г вилов-

люють і реалізують [8]. За характером, лускатого 

покрову (генотипу) розділяють: лускатих, дзер-

кальних, розкиданих, рамчастих і голих коропів. На 

основі цих різновидів виділено наступні породи і 

породні групи коропа: парський, середньоросійсь-

кий, ропшинський, сарбоянський (сибірський), 

краснодарський, український, білоруський, німець-

кий, угорський та інші. 

Розглянемо інші види товарної риби таких як: 

білий товстолобик, білий амур та строкатий товсто-

лоб. Так як перспектива вирощування цих видів є 

також актуальною на сьогоднішній час. 

Білий товстолобик - промислова риба із ро-

дини коропових, має смачне, жирне м'ясо (жирність 

8-13%, у крупних - до 23,5%). 

Рослиноїдна риба, завезена до України для 

акліматизації і вже протягом кількох десятків років 

добре прижилась у внутрішніх водоймах України. 

Це теплолюбива риба яка харчується переважно 

фітопланктоном. Цьоголітки білого товстолобика 

досягають ваги 25-30грам і більше дволітки мають 

середню вагу 450-500г, в природних умовах до-

рослі особини можуть досягати ваги до 

40кг.Акліматизація цієї риби в Україні повністю не 

завершена так як нерест білого товстолобика в при-

родних умовах на Україні не відбувається. Тому 

його розведення можливе лише у спеціалізованих 

рибницьких господарствах заводським методом. 

Він добре росте у полікультурі з коропом та білим 

амуром [9]. 

Білий амур - типова рослиноїдна риба, яка 

швидко росте у природних водоймах, досягає маси 

40-50 кг і довжини понад 1 м. Має валькувате тіло, 

вкрите великою лускою, дворядні пилковидні зуби. 

Харчується рослинністю, починаючи споживати її 

при довжині тіла 3 см. Добрий приріст спо-

стерігається, якщо в раціоні харчування близько 

30% тваринної їжі (коловертки, ракоподібні, хіро-

номіди). Проте основу їжі складають водні рослини 
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та наземна рослинність. Найбільш ефективно вико-

ристовує білий амур ряску, елодею, роголистники 

та уруть. Особливо охоче поїдає молоду рослин-

ність. Добовий раціон, темп росту та швидкість ста-

тевого дозрівання білого амура залежить від темпе-

ратури води. Так, добовий раціон при температурі 

води + 25 - 30°С може перевищувати масу риби. 

При температурі води + 10°С і нижче білий амур 

припиняє живлення. Проте в південних районах він 

може брати поживу круглий рік. Кормовий 

коефіцієнт може коливатись від 25 до 70 кг на 1 кг 

приросту. Таким чином, білий амур вважається 

біологічним меліоратором водойм, бо поїдає 

значну кількість рослин. Потенційні можливості 

росту у білого амура досить великі. Так, в півден-

них районах білий амур у віці 2 роки досягав у став-

ках 800-1000 г і більше [9]. 

Статевої зрілості в умовах р. Амур, звідки їх 

завезли, самець досягає у віці 7- 8 років, самки - у 8 

- 9 років. Абсолютна плодючість білого амура до-

сягає 1 млн. ікринок (в середньому від 100 до 800 

тис. ікринок). Ікра відкладається безпосередньо у 

воду (батипелагічна). Нерест проходить у природ-

них умовах у річках, на швидкій течії, при швид-

кості води 0,8-3 м/с, коли температура води досягає 

+ 18,5°С. Звичайно нерест відбувається при темпе-

ратурі +23-28°С. Інкубаційний період залежно від 

температури продовжується від 18-20 годин (при + 

28-29°С) до 3 діб (при 18°С) [9]. 

В умовах ставкових господарств України мо-

лодь білого амура одержують в інкубаційних апа-

ратах. Нерест в природних умовах білого амура не 

відбувається. 

Строкатий товстолоб це риба, яка має серед за-

значених рослиноїдних найвищу інтенсивність ро-

сту. У водоймах Китаю та південних районів нашої 

країни може досягати маси 35-40 кг, а у водоймах-

охолоджувачах України річний приріст становить 

5-6 кг. Живиться строкатий товстолоб зоопланкто-

ном, а також фітопланктоном і детритом. Особливо 

багато детриту в його раціоні навесні та восени, 

коли у водоймах зменшується кількість фіто- та зо-

опланктону. Як і в білого, у строкатого товстолоба 

зяброві пластини добре розвинуті й нагадують гу-

сту сітку. Добовий раціон його становить 25-40% 

від маси, оптимальна температура живлення - 25-

30°С. Статевої зрілості строкатий товстолоб у 

південних районах України досягає у 5-6 річному, 

у водоймах-охолоджувачах - у 4-5-річному віці. Оп-

тимальна температура живлення - 22-27оС [9]. 

Самці зазначених рослиноїдних риб досягають ста-

тевої зрілості на 1-2 роки раніше за самок. У при-

родних умовах вони розмножуються у річках з 

швидкою течією, під час різкого підняття води від 

зливи. Строки нересту розтягнуті. В умовах при-

родного ареалу у річці Амур він триває із середини 

липня до кінця серпня, у річках Китаю - з середини 

квітня до червня - липня. Мінімальна температура 

води, за якої починається нерест, становить 18-

20°С. Біологія нересту у цих видів різна. Білий 

товстолоб нерестить біля самої поверхні води, 

білий амур - у верхніх її шарах, а строкатий товсто-

лоб - біля дна. Плодючість в середньому становить 

близько 500 тис. ікринок, але може коливатися від 

100 тис. до 1,5-2 млн. ікринок і залежить від маси 

риби. Незапліднена ікра дуже дрібна. Найбільші її 

розміри у строкатого товстолоба - 1,4-1,5 мм, а най-

менші у білого - 1,1-1,2 мм. Ікра рослиноїдних риб 

батипелагічна. Потрапивши у воду, ікринки 

швидко набрякають і збільшуються у діаметрі у 4-5 

разів, у об'ємі - майже у 100 раз. Ступінь набря-

кання ікри залежить від складу та кількості солей у 

воді. Внаслідок набрякання питома вага ікринки 

наближається до питомої ваги води, тому на течії 

вона плаває, а у стоячій воді - повільно опускається 

на дно. Ембріогенез відбувається швидко і, залежно 

від температури води, триває від запліднення до по-

чатку викльову 18-60 год [9]. Передличинки, що 

виклюнулись з ікри, майже не мають пігменту. 

Вони пасивно зносяться течією униз по річці, а 

після використання поживних речових жовткового 

міхурця мігрують у допоміжну систему річок, де 

нагулюються. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Потреба коропа в основних поживних речовинах на 

сьогоднішній день добре вивчена, на базі чого ро-

зроблені нові рецептури комбікормів, які забезпе-

чують нормальне функціонування організму та ви-

соку рибопродуктивність. Проте, покращення 

якості комбікормів залишається актуальною зада-

чею. Все більше значення приділяється новим кор-

мовим добавкам, котрі в складі корму здатні значно 

підвищити його продуктивну здатність. Тому крім 

ферментних, вітамінних та інших добавок важливе 

значення мають і мінеральні, оскільки роль мікро-

елементів в організмі риб така ж важлива як і в ін-

ших тварин, оскільки саме вони регулюють про-

цеси росту, розвитку, розмноження та ін. [4].  

Мета дослідження. Метою даного до-

слідження є ефективність дволітнього виро-

щування товарного коропа в сучасних умовах. 

Методика дослідження. Для проведення до-

сліджень були використані первинні та вторинні 

документи, а саме: річні звіти про вирощування і 

вилов товарної риби в ставах, звіти про виконання 

основних показників по підприємству. Також вико-

ристовувалася документація первинного обліку: 

акти зариблення і облову. 

Під час проведення досліджень при виконані 

роботи використовували стави, інвентар, снасні ма-

теріали, транспортні машини і механізми, а також 

живий матеріал – дволітки коропа і рослиноїдних 

риб. 

При визначенні потреби ставу в добриві вико-

ристовувався метод, який може бути названий 

хімічним. Він ґрунтується на доведенні вмісту 

азоту та фосфору до оптимальних величин, отже, 

кількість азотно-фосфорних добрив, які вносяться, 

потрібно розраховувати за фактичним вмістом їх у 

ставовій воді з урахуванням доведення концентра-

ції азоту до 2, фосфору – до 0,5 мг/л. Перед внесен-

ням азотно-фосфорних добрив у став визначали 

концентрацію аміачного азоту і фосфору у воді й 

розраховували разову дозу внесення [10]. 

Про ефективність внесення добрив робили 
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висновок по «цвітінню» води, зменшенню її прозо-

рості. Прозорість води вимірювали диском Секкі. 

Якщо після внесення однієї, двох порцій добрив 

прозорість зменшиться від 45– 50 до 20–30 см, вва-

жають, що норма добрив вибрана вдало, їх вне-

сення ефективне, оскільки у ставу почався розвиток 

фітопланктону [8]. 

Потреба господарства в кормах визначалась 

виробничим планом вирощування товарної риби. 

При розрахунку планової кількості кормів ви-

користовували таку вихідну інформацію: 1) площа 

ставів; 2) план вирощування риби; 3) заплановану 

рибопродуктивність за рахунок природної рибо-

продуктивності; 4) загальний приріст за рахунок 

внесення добрив; 5) рибопродукцію за передбачу-

ваної полікультури; 6) загальну масу рибопосадко-

вого матеріалу; 7) кормовий коефіцієнт корму, кор-

мосуміші чи гранульованого комбікорму. 

Під час дослідження окремого ставу визначали 

потребу в кормах.  

Споживання корму визначали за його залиш-

ками на кормових місцях сітчастим черпаком через 

2–3 годин після роздавання. Перевіряли спожи-

вання корму в кожному ставу в кількох місцях 

годівлі. 

Дослідження росту риби встановлювали за 

контрольними ловами, які проводили 10 і 25 числа 

кожного місяця, їх проводили волокушею чи бред-

нем на 2–3 ділянках із загальним виловом не менше 

0,2 % кількості риби, посадженої у став. Середню 

масу визначали діленням загальної маси виловленої 

риби з усіх ділянок на її кількість. 

Загальну кількість рибопродукції визначали 

шляхом зважування всієї виловленої риби на вагах 

і визначали величину валового приросту. 

Для характеристики компонентів продуктив-

ності кормових організмів відбиралися проби 

вищої водяної рослинності, фітопланктону, зоо-

планктону, зообентосу. 

Під час визначення фітопланктону проби води 

відбирали мірною кружкою з фіксуванням у 2% 

розчині формаліну і подальшою обробкою у 

спеціалізовані лабораторії за методикою. Проби зо-

опланктону відбирали сіткою Апштейна (сито 

№72). Було проціджено 100 л води. Матеріал, за-

фіксований формаліном, оброблявся в лаборатор-

них умовах, при цьому були використані визнач-

ники. Проби зообентосу відбирались дночерпачем 

Екмана–Берджа з площею захвату 1/40 м2. Обробка 

фіксованих формаліном проб проводилась за за-

гальноприйнятими методиками з використанням 

визначників. 

Всі обчислення біомаса фітопланктону прово-

дили виходячи із стандартних обсягів водоростей в 

г/м3, зоопланктону – шляхом множення кількості 

організмів на їхні індивідуальні маси в г/м3, зообен-

тосу – зважуванням окремих груп гідробіонтів на 

торсійних вагах в г/м2 і підсумовуванням [12]. 

Отже оцінюючи фізико-географічне розташу-

вання та природно- кліматичні умови Лісостепової 

зони України, узагальнюючи стан, можливо кон-

статувати, що в цілому умови достатньо сприятливі 

для ведення рибництва, зокрема ставового. Одно-

часно з цим відсутні принципові перешкоди виро-

щуванню теплолюбних видів риб не тільки в кла-

сичних рибних ставах, але в різних за походження 

та цільовим призначенням акваторіях[5]. 

Результати досліджень. Із настанням перших 

заморозків і просихання ложа ставів було розпо-

чато підготовку до наступного сезону, шандори 

були закриті і прводили всі заходи для набору па-

водкової води. 

За календарним строком це припадає на другу 

половину жовтня, а саме розчищали магістральний 

канал, щоб краще висушити грунт. Якщо на ложі 

залишаються блюдця, ями, мокрі місця, їх 

обробляли аміачною водою і вапном. Коли ж засто-

совувались зелені добрива, збирали залишки рос-

линності, розчищали і вапнували кормові місця. 

Якщо грунт просохав так, що зможе пройти трак-

тор, то окремі ділянки обробляли культиватором чи 

важкими боронами, а прибережну зону засівали 

озимими культурами. На грузькому ложі меліора-

тивні роботи потрібно виконувати після підмер-

зання грунту. 

Основні підготовчі роботи по вирощуванню 

товарної риби зводились до підготовки ложа 

нагульного ставу, правильної експлуатації і 

своєчасного ремонту гідротехнічних споруд, за-

повнення ставу водою в оптимальні строки в 

обов’язковому порядку через різні фільтри. 

За сприятливих погодних умов, коли теплий 

осінній вітер просушував ложе ставів дискували 

для покращення процесів денітрифікації та підви-

щення природної рибопродуктивності ставів, а та-

кож ремонтували гідротехнічні спорудження. На 

твердих ділянках ставу на глибині 1–1,2 м в здовж 

берегової лінії влаштовували кормові місця роз-

міром 6 х 2 м на кожні 250 – 500 однорічок. Під час 

осінніх перепадів температур за рахунок танення 

снігу, надмірної води та природних опадів. У 

зв’язку з цим набір води розпочинали в зимовий 

період року з приходом весняного паводка. У вер-

шинах ставів стоять сміттєвиловлювачі для за-

побігання потрапляння у стави сміттєвих видів риб. 

Всі заболочені ділянки ставів, а також русло та 

ділянки, які знаходяться нижче рівня спуску води 

вапнують з розрахунку 200–300 кг/га. Це дає мож-

ливість знизити кислотність водойми та знищення 

сміттєвих видів риб, хижаків, паразитів та хвороб 

риб [34]. 

З настання зимових морозів ложе ставу промо-

рожується, що в свою чергу також сприяє кращим 

процесам денітрифікації, а також профілактиці ін-

фекційних та інвазійних захворювань. Внесення ор-

ганічних добрив проводили після максимального 

проморожування ґрунту. 

Процедуру зариблення ставів розпочинали од-

разу після зникнення льодоставу в різних місцях бе-

регової зони. Зарибок виловлювали із власних зи-

мувальних ставів і перевозили насипом на целофані 

невеликими порціями, так спосіб не трудомісткий і 

відхід при такому транспортуванні не спо-

стерігався. (рис.1). 



20 Slovak international scientific journal # 41, (2020) 

 
Рис. 1. Перевезення річняків у нагульний став. 

 

В залежності від часу танення снігу та сход-

ження льодоставу зариблення нагульних ставів в 

умовах ТОВ «Магнолія» проводилося навесні з 5 по 

12 квітня, при температурі води 7–9°С. При цьому 

враховувались природні кормові ресурси ставів, се-

редня індивідуальна маса товарної риби при осіннь-

ому облові і комплекс намічених заходів по інтен-

сифікації росту і виходу товарної риби. 

Основне зариблення проводилося за рахунок 

власного рибосадкового матеріалу коропа та 

купівлею рослиноїдних риб в інших спеціалізова-

них рибних господарствах. Нагульний став був за-

риблений рибопосадковим матеріалом коропа в 

полікультурі: короп, товстолобик, амур (рис.2). 

 
Рис.2. Нагульний став Іванівці 

 

За рахунок того, що зариблення проводилося із 

власних зимувальних ставів додаткових заходів для 

запобігання температурного шокуне проводилося, 

ми зрівнювали температуру води в тарі з рибою з 

температурою води у ставку, доливаючи в тару 

кілька відер води із ставка. Через 10–15 хвилин 

риба адаптовувалась та її випускали в ставок. Під 

час перевезення риба оброблялась малахітовим 

синім із профілактичною метою. Вивантаження за-

рибку у водойму краще проводити з невітряного 

боку, та при закритому водовипуску. 

Складання акту про зариблення ставка прово-

дили в день зариблення в якому вказують кількість 

посадженої риби, її середню масу та стан і умови 

погоди при зарибленні таблиця 1. 

  

Рис. 3. Нагульний 
став 
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Таблиця 1 

Результати зариблення нагульних ставів 

Показники 
Нагульний став 

№ 1 № 2 

Вид риби короп товстолобик короп товстолобик 

Площаставу, га 1,2 1,2 1,5 1,5 

Щільність зариблення,шт./га 1500 500 800 800 

Посаджено річняків,шт. 1800 600 1200 1200 

Маса 1 шт,кг 0,051 0,26 0,051 0,27 

Загальнамаса, кг 92 156 61 324 

Всього посаджено,шт. 2400 2400 

Загальноюмасою, кг 248 385 

 

Результати даної таблиці засвідчать, що 

нагульний став № 1 був зариблений однорічками 

коропа та двохрічками товстолоба, загальною кіль-

кістю 2400 шт., та масою 248 кг. А став № 2 зариб-

лений таким же зарибком, який складав 2400 шт., та 

загальною масою 385кг. В господарстві однорічок 

при зарибленні перераховують об'ємно – ваговим 

методом. Перевезення однорічок в нагульні стави 

відбувається живорибними автомашинами. 

Гідрохімічний показники водойми безпосе-

редньо впливають на нормальну життєдіяльність 

риби, потенціал росту та оплату корму. Фор-

мування його залежить від ряду факторів – джерел 

водопостачання, ґрунтових умов, температурного 

режиму, щільності посадки риб, інтенсифікаційних 

заходів та інших показників. 

Всі водні організми і в тому числі і риби при-

стосовані до певних умов водного середовища, а 

тому гідрохімічні дослідження – невід’ємна ча-

стина будь якої технології вирощування риби. 

Основними показниками які впливають на ін-

тенсивне живлення і ріст риби є температура води 

15°С і вище. Середньомісячна температура води 

досліджу вальних ставів наведена в таблиці 3. 

Виходячи з даних таблиці 1 видно, що в госпо-

дарстві на протязі травня – вересня температурний 

режим води дозволяє отримувати високі прирости 

однорічок. 

При настанні температури води вище 10°С для 

стимулювання відповідного рівня розвитку кормо-

вих гідро біонтів, уникнення явища «задухи» та по-

кращення екологічного стану в експериментальні 

стави протягом вегетаційного сезону вносили ор-

ганічні добрива (перепрілий гній великої рогатої 

худоби, кінський гній ). Кількість була наближена 

до оптимальних норм і залежала від конкретного 

ставу та інших факторів. 

В останні роки зберігається тенденція до збіль-

шення температури води в перші місяці виро-

щування табл. 2 

Таблиця 2 

Середньомісячна температура води нагульних ставів 

 
Середньорічна кількість днів з температурою 

15°С і більше становить в середньому за три роки 

124 дні. При температурі води 8 – 10°С харчування 

риб і їх ріст знижується, а при температурі нижче 8 

°С припиняється зовсім. 

Впродовж всього періоду вирощування в гос-

подарстві проводиться контроль за станом кисне-

вого режиму. Кисневий режим є важливим факто-

ром, що визначає ріст та інтенсивність споживання 

корму рибами, а також використання штучних 

кормів. Пониження концентрації кисню діє як сиг-

нал до погіршення апетиту. Пониження вмісту 

кисню в воді часто супроводжується зміною зна-

чень інших параметрів, наприклад збільшується 

концентрація аміаку, сечовини, нітратів, котрі по-

давляють ріст. 

 Тому для запобігання різкому зниженню роз-

чиненого у воді кисню нижче допустимих норм для 

коропових видів риб в господарстві було закуплено 

негашене вапно з розрахунку 300 кг/га.  

Зробивши аналіз результатів досліджень по 

вмісту розчиненого у воді кисню та температури 

(табл.3), можна зробити такі висновки: вміст розчи-

неного у воді кисню і температура води знахо-

диться у зворотній залежності, тобто при підви-

щеній температурі вміст розчиненого у воді кисню 

знижується.  

Досліджувані показники на ставах не знижува-

лись до критичних значень (вміст розчиненого у 

воді кисню – 2,0 – 2,5 мг/л), оптимальна концен-

трація розчиненого у воді кисню 5–7 мг/л. 

Вода у ставках на протязі усього вегетаційного 

періоду відповідала вимогам ГОСТ 15.378.87. По-

казники знаходились в діапазоні нормальних зна-

чень завдячуючи рельєфу місцевості на якій знахо-

дяться стави, та площі ставів, при вітряній погоді 

проходить аерація. 

 

Роки 

Місяці Позитивна темпе-

ратура, (15°С і 

більше) кількість 

днів 

травень червень липень серпень вересень жовтень 

середньомісячна температура, °С 

2016 18,5 19,1 20,2 21,3 18,0 16,2 120 

2017 19,3 19,4 20,3 21,1 18,1 16,3 123 

2018 22,3 20,9 21,1 22,4 18,0 16,4 129 
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Таблиця 3 

Вміст в воді розчиненого кисню та температура води в нагульному ставу 

Дата Вміст О2, мг/л tº води, ºC 

12.04.18 6,1 12 

26.04.18 5,8 14 

12.05.18 5,6 16 

26.05.18 5,5 19 

12.06.18 5,3 23 

26.06.18 5,2 23 

12.07.18 4,0 24 

26.07.18 4,7 26 

12.08.18 4,6 24 

26.08.18 4,7 23 

12.09.18 4,8 23 

26.09.18 5,2 19 

12.10.18 5,4 18 

 

Вода ставів досліджуваного господарства є 

доброї якості і за переважною більшістю хімічних 

показників відповідає рибогосподарським вимо-

гам, що обумовлюють можливість вирощування то-

варної риби. 

Кількість основних біогенних показників азоту 

та фосфору (амоній–іон, нітрити, нітрати та фос-

фати), загального заліза і силікатів (кремній) 

відповідає вимогам рибогосподарських нормативів 

Вода ставів гідро карбонатного класу і кіль-

кість хлоридів та сульфатів серед аніонів невелика 

– відповідно 27 мг/л та 30–50 мг/л, у воді водой-

мища домінують гідрокарбонати (330–347 мг/л), 

що досить характерно для водойм лісостепової 

зони України. В інших водоймах ці показники до-

сягають величини 500–550 мг/л, однак за характе-

ром дії гідрокарбонати мало впливають на 

біологічні особливості та продуктивні показники 

риб. 

Для рослиноїдних риб основу живлення (без 

урахування детриту) білого товстолоба складає 

фітопланктон, строкатого товстолоба – зоопланк-

тон, білого амура – макрофіти, коропа – зообентос. 

Крім того, багато організмів планктону та бентосу 

розвиваються та живуть тільки в тих чи інших умо-

вах і тому є індикаторами якості води. Саме тому 

постійно ведеться гідробіологічний контроль во-

дойм. 

За багато чисельними результатами проведе-

них досліджень було встановлено, що фітопланк-

тон ставів був представлений 53 видами водоро-

стей, які відносяться до 6 прісноводних груп фіто-

планктону: Сyanophyta (синьо– зелені) –3; 

Васillaгіорhуtа (діатомові) – 23; Еuglenophyta (ев-

гленові) – 3;Dinophyta (дінофітові) – 1; Сhrysophyta 

(золотисті) – 2; Сhlorophyta (зелені) –21. Основу ви-

дового складу фітопланктону складали діатомові 

водорості. Друге місце в альгофлорі належало зеле-

ним водоростям, серед яких домінували хлороко-

кові (20), найбільш улюблений корм для росли-

ноїдних риб. 

Зоопланктон ставів характеризується достат-

нім якісним багатством – в його складі зареєстро-

вано 32 види та таксони інших рангів, в тому числі 

18 видів коловерток (Rotatoria), 5 видів гіллястову-

сих (Сlаdосега) і 8 видів веслоногих (Сорероdа) ра-

коподібних, а також черепашкові ракоподібні 

(Оstracoda). 

Серед коловерток по біомасі переважають такі 

види – Asplanchna sieboldi, Brachyonus calyciflorus, 

Keratella quadrata.Серед гіллястовусих ракоподіб-

них види–домінанти у верхній частині – 

Bosminalongirostris + Ilyocryptus sordidus, у се-

редній частині – Daphnia longispina + B.longirostris, 

у придамбовій ділянці – Chydorus sphaericus + 

B.longirostris. Серед веслоногих ракоподібних у 

верхів'ї домінували по біомасі Cyclops strenuous + 

Eurytemora velox,у середній частині та придамбовій 

ділянці – C. Strenuous + Mesocyclops crassus. 

За рахунок внесення великої кількості ор-

ганічних добрив зоопланктон ставів характери-

зувався невеликим кількісним розвитком, що ти-

пово для весняного періоду. Середня чисельність та 

біомаса організмів складали 1826 екз/м3 та 1,488 

г/м3. 

Основні добрива вносилися на притоці і тому 

у кількісному відношенні зоопланктон був у верх-

ній частині ставів; в середній і придамбовій части-

нах загальні чисельність і біомаса зоопланктонного 

угруповання були значно більшими (відповідно в 

1,6–1,2 чисельність та в 4,3 – 3,7 рази біомаса), ніж 

в верхній. Серед основних таксономічних груп по 

біомасі домінували коловертки, складаючи 59–65% 

загальної біомаси. 

Досить високий рівень вторинного продуку-

вання та значна поживна цінність роблять зоо-

планктон кормом номер один для багатьох водяних 

тварин, в тому числі і риб, а саме для дорослих риб 

– планктофагів та молоді всіх видів риб (бентофагів 

та хижаків). Зоопланктон з переважаючим розвит-

ком коловерток завдяки високій калорійності (4640 

кал./г сухої ваги) та значному вмісту поживних ре-

човин є цінним кормом для молоді багатьох видів 

риб на початкових етапах постембріонального ро-

звитку. 

Різноманітність бентосного складу донної фа-

уни ставів у весняний період складається із 6 видів 

і належав до 4 систематичних груп: олігохети –2 
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види, личинки хірономід–2 та личинки інших дво-

крилих–2 види. Кількісно і якісно переважають вто-

ринноводні (личинки комах). Серед олігохет по біо-

масі домінує Тubifex tubifex, а середличинокхіро-

номід – Chironomus plumosus. 

Переважання в бентосі висококалорійних кор-

мових для риб личинок хірономід і інших комах та 

олігохет свідчать про високорозвинену кормову 

базу для риб. 

В результаті проведення дослідження розвитку 

зообентосу експериментальних ставів показали, що 

якісний склад донної фауни у всіх ставах був одна-

ковий. Основу біомаси складали личинки двокри-

лих комах (Chironomidae), малощетинкові черви 

(Oligochaeta). На початку вегетаційного періоду 

біомаси в більшості ставів були низькими. В кінці 

липня до к і н ц я  в е г е т а ц і й н о г о періоду 

лише в окремих ставах біомаса залишалась за-

довільною, а в окремих ставах вона була досить ви-

сокою. Проте у багатьох ставах донні організми не 

були виявлені взагалі. 

Загалом біомаса зообентосу у ставах протягом 

сезонів змінювалася у межах <0,01 – 3,28 г/м2, а се-

редньо‒сезонні величини дорівнювали 0,10 – 1,49 

г/м2, таблиця 4. 

Таблиця 4 

Показники розвитку зообентосу експериментальних ставів, г/м2 

Номери 

ставів 

Місяці 

Травень Червень Липень Серпень Середнє 

1 0,11 0,32 0,24 0,08 0,14 

2 ‒ 1,13 3,12 0,09 1,36 

 

В порівнянні із зоопланктоном, розвиток зо-

обентосу був набагато менший в ставу №1, а ди-

наміка біомаси демонструвала спалахоподібний ха-

рактер, це пояснюється підвищеною щільністю по-

садки коропа. Наближення розвитку зообентосу до 

задовільних показників спостерігалося лише на по-

чатку вегетаційного періоду, а саме у червні ‒ 

липні. До серпня‒вересня донна фауна різко 

збіднювалася, що істотним чином може бути пояс-

нено характером життєвих циклів основних пред-

ставників протягом сезону та впливом пресу ко-

ропа, який є зообентофагом. 

Основним із зообентосу водойми був пред-

ставлений переважно личинками Сhrinomidae та 

Oligochaetа, серед молюсків домінувала дрейсена, 

біомаса якої на окремих ділянках перевищувала 10 

кг/м2. 

Вища водна рослинність на водоймі розвинута 

задовільно і представлена в основному зануреною 

рослинністю – рдесниками та роголистником, ро-

гозу вздовж берегової лінії знищують. Серед по-

вітряно–водної рослинності переважали очерет 

звичайний та рогіз вузьколистий. 

Дані показники свідчать, що за усіма дослідже-

ними гідрохімічними та гідробіологічними показ-

никами вода в ставах відповідає рибогосподарсь-

ким нормативам та є придатною для вирощування 

товарної риби і її подальшої реалізації населенню в 

живому вигляді. 

У господарстві ТОВ «Магнолія» при зариб-

ленні посаджено коропа 800– 1500 екз/га та товсто-

лоба 500–800 екз/га. Коропа починали годувати у 

квітні або в першій декаді травня в залежності від 

погодних умов при, температурі води 12–140С для 

того, щоб риби звикали брати їжу по кормових 

доріжках або кормових місцях. 

В осінній період температура знижувалась і 

зерновідходи згодовували на кормових місцях не 

великими порціями (2–3 % від маси риби) на мілких 

частинах плеса, які добре прогрівались сонячним 

промінням. На протязі 5–7 днів риба починала пов-

ноцінно харчуватися кормами. При підвищені тем-

ператури до 18–200С наприкінці травня добові да-

ванки підвищувались до 7– 10 % від маси риби. 

Одним з основних факторів інтенсифікації 

рибництва є підгодівля риби штучними кормами, 

завдяки чому можна підвищити рибопродук-

тивність ставів на 12‒24 ц/га. Важливу роль при 

цьому відіграє режим годівлі коропів, які є основ-

ними споживачами штучних кормів. В даний час 

годівля з авто годівниць даним рибним господар-

ством не застосовується, але враховуючи переваги 

цього методу, використання автоматичних годів-

ниць є дуже перспективним. 

За календарним строком підгодівлю товарної 

риби було розпочато починаючи з другої половини 

червня. Для годівлі використовували, в основному, 

зернові відходи пшениці, соняшникову макуху та 

ріпак. Для контролю за темпами росту та виявлення 

захворювань здійснювали контрольні облови з 

періодичністю раз в десять днів, а при виявленні по-

рушень раз в п’ять днів. 

Роздавали корми щодня в одному й тому ж 

місці на кормові місця. Це сприяло кращому їх 

поїданню за більш коротший проміжок часу. 

Поїдання визначали за залишками корму на кормо-

вих місцях сітчастим черпаком через 23 год. після 

роздавання. Перевіряли поїдання корму в кожному 

ставу в кількох місцях годівлі. При наявності ре-

шток комбікорму норму годівлі коригували в бік 

зменшення. Проте при різних коливаннях темпера-

тури води у період найбільшого приросту риби про-

водити додатковий контрольний облов через 5 днів 

з тим, щоб внести нові зміни в норму годівлі за-

лежно від фактичної ситуації в ставі. 

За рахунок правильних розрахунків, щодо 

щільності посадки та використання полікультури 

коропа з рослиноїдними рибами. Основними ви-

дами, що вирощують в господарстві є короп, стро-

катий товстолобик, білий амур і додатково виро-

щувалася щука. В ставовому рибництві викори-

стання рослиноїдних риб дає змогу підвищити 

рибопродуктивність ставів на 2,3‒2,9ц/га. 
Нагульні стави господарства руслові і для 

зменшення в ставу видів риб, які не є об’єктами 
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культивування ( карась, пічкур, верховодка, йорж ), 
але конкурують у живленні з об’єктами ставового 
рибництва, переносять захворювання, як біологіч-
ного меліоратора використовували щуку. Ця риби 
має високу потенцію росту і посаджена в стави з 
об’єктами рибництва, не може завдати шкоди од-
норічкам коропа і рослиноїдних риб, але ефективно 
зменшує кількість видів, які не є об’єктами культи-
вування і не мають господарської цінності. 

Сумісне вирощування різних видів риб, які 
різняться між собою за характером живлення як ме-
тод підвищення рибопродуктивності ставів засто-
совували в господарстві здавна. Проте одним з 
найефективніших методів боротьби з сміттєвою ри-
бою який не передбачає внесення в став шкідливих 
токсичних речовин є вирощування спільно з коро-
пом хижих риб таких як щука. Це одночасно дозво-
ляло підвищити рибопродуктивність ставу. При ви-
рощуванні разом із цього річками коропа та товсто-
лобика щільність посадки личинок щуки складала 
300 штук на, вихід з вирощування щуки скла-
дав30%, маса 178‒198 г. Устави господарства було 
запущено личинок щуки, цей крок мотивований 
тим, що у ставах знаходилася велика кількість 
смітної риби,яка є конкурентом в живлені коропа та 

рослиноїдних риб. 
Отже подальше збільшення рибопродуктив-

ності ставків можливе насамперед за рахунок стро-
катий товстолобика. Певне значення у даному плані 
мають строкатий товстолобик. Товстолобики 
відіграють суттєву роль у формуванні якості води,: 
відфільтровуючи значну кількість фітопланктону, 
детриту та іншої органіки (в тому числі й борошни-
стих частин корму). Вони докорінно змінюють хід 
продукційних процесів, прискорюють кругообіг ре-
човин і енергії в екосистемі, стабілізують гідро-
хімічний режим, поліпшують санітарний стан во-
дойм, у кінцевому рахунку забезпечуючи підви-
щення рибопродуктивності по коропу. 

Згідно з рибницько‒біологічними нормами, 
для експлуатації ставових господарств середня 
маса дволіток коропа при відповідній тривалості 
вегетаційного сезону у господарстві різних зон ста-
новить 350‒500 г. 

У досліджуваному господарстві найбільші 
прирости маси тіла коропа спостерігалися на кінець 
червня – початок липня. У цей період прирости 
маси були 17 – 24%, у той час на початку сезону 
вони коливались у межах 5 – 10%, а у кінці сезону 
становили менше 6% рисунок 3 та 4. 

 
Рис.3 Графік росту коропа в ставу №1 

 

 
Рис.4 Графік росту коропа в ставу №2 

 
Провівши чіткий аналіз графіка росту маси ко-

ропа у ставах № 1 та № 2 слід відзначити що темп 
росту був високий в другій половині сезону в обох 
ставах. Це пов’язано з підвищеною температурою 
води, а також відмінним забезпеченням корму. При 
інтенсивному методі вирощування в ставу № 1 
відносні прирости спадали поступово і були 
пов’язані з пониженням температури води, а в ставу 

№2 прирости різко впали в другій половині вересня 
через виїдання товстолобиком природної кормової 
бази. 

У товстолобика найбільші прирости маси тіла 
спостерігались у період високих температур рису-
нок 5, 6. У цей період вирощування прирости маси 
складали від 16 до 24%.
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Рис.5 Графік росту товстолоба в ставу № 1 

 

 
Рис.6 Графік росту товстолоба в ставу № 2 

 

Аналізуючи темп росту товстолобика у дослід 

жувальних ставах,слід відзначити що у ставу № 1 

починаючи з липня та до середини вересня місяця 

відбувався інтенсивний ріст але починаючи з 22 ве-

ресня ріст припинився. У ставу № 2 темп росту 

товстолобика був практично рівномірний впродовж 

вегетаційного періоду до кінця серпня, а дальше 

пішов спад. 

Аналізуючи потенцію росту щуки за 

коєфіціентами масонакопичення, слід відмітити, 

що помітного максимального чи мінімального ро-

сту маси тіла протягом вегетаційного сезону не спо-

стерігалось рисунок 7, 8. 

 
Рис.7 Графік росту щуки в ставу №1 
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Рис.8 Графік росту щуки в ставу №2 

 

Аналізуючи ріст щуки за досліджений період , 

слід зазначити що він був рівномірний і суттєво не 

відрізнявся по ставах. 

Протягом періоду досліджень певна увага при-

ділялася динаміці масо накопичення дволітків ко-

ропових. Слід відмітити, що ріст маси всіх коропо-

вих протягом сезону мав дещо нерівномірний ха-

рактер. Згідно загально прийнятих методик, 

проводились спостереження за ростом товарного 

коропа в нагульних ставах. 

Протягом всього сезону вирощування товарної 

риби годівля проводилась шляхом внесення зер-

новідходів в стави за допомогою човнів – корм роз-

кидається з мішка на човні у спеціально відведених 

місцях для годівлі, розподіл кормів наведений в 

таблиці 6. В даній таблиці наведена кількість корму 

яка була згодована для вирощування товарної риби 

в експериментальних ставах ТОВ «Магнолія» за ве-

гетаційний період, згідно вище поданих даних 

можна зробити висновок, що годівля риби проводи-

лась в повній мірі, що сприяло підвищенню рибо-

продуктивності нагульного ставу. До недоліків 

можна віднести незбалансованість раціону та низь-

кий вміст перетравного протеїну, що в подальшому 

понижало показники затрат кормів на одиницю 

приросту риби. 

Отже годівля товарного коропа проводилась 

протягом чотирьох місяців в період з температурою 

води вище 16°С, за сезон було згодовано 30772 кг 

корму табл. 5 

 

Таблиця 5 

Розподіл кормів по періодах вегетаційного сезону 

Період 
Розподіл кормів 

% кг 

Травень 20 6280 

в т.ч. за І декаду 12 691 

II декаду 32 2072 

III декаду 56 3517 

Червень 22 6908 

в т.ч. за І декаду 23 1177 

II декаду 35 1554 

III декаду 42 1978 

Липень 26 8164 

в т.ч. за І декаду 33 2374 

II декаду 34 2381 

III декаду 35 2381 

Серпень 30 9420 

в т.ч. за І декаду 56 4689 

II декаду 32 2680 

III декаду 12 1005 

Всього 100 30772 

 

Годівлю риби розпочинають уранці, о 6‒8‒й 

годині і продовжують через кожних 4‒6 годин 

(рис.9). У першій половині вегетаційного сезону за 

сприятливого газового режиму ставів востаннє зго-

довують корми не пізніше 18‒19 години. У другій 

половині літа, в період напруженого кисневого ре-

жиму ставів годувати риб слід в обмежених кілько-

стях з 10‒11 до 15 години. Практика показує, що 

годівля після 15 години за несприятливого газового 

режиму водного середовища може спричинити за-

гибель риби вночі. 
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Рис.9 Підготовка до годівлі 

 

Корми згодовують на визначених кормових 

місцях, завчасно приготовлених на глибині 0,5–1 м 

ущільненням ґрунту вапном або піском та встанов-

ленням розпізнавальних вішок. Годувати рибу слід 

у точно визначений час, що дає можливість виро-

бити у неї умовний рефлекс на періодичність та 

місце споживання кормів. Це в свою чергу дає мож-

ливість підвищити ефективність споживання 

кормів і зменшити енергетичні затрати риб на їх по-

шук. Через 2–3 години після роздавання корму 

належить перевірити поїдання його рибою за допо-

могою спеціальних сачків у 2–3 кормових точках на 

1 га ставу. Якщо риба не з’їла корм, слід припинити 

його давати або зменшити норму і з’ясувати при-

чину цього – якість кормів, фізіологічний стан 

риби, гідрохімічний режим, кормова база тощо, і 

тільки після цього вживати відповідних заходів. 

При наявності кормів, в яких спостерігаються 

процеси гниття, прілі, уражені цвіллю для годівлі 

риб непридатні. Цілим зерном годують коропів, які 

досягли середньої маси 120–150 г. Зерно перед зго-

довуванням доцільно замочити на – 12 годин. Його 

також можна збагачувати легкорозчинними у воді 

речовинами, наприклад, деякими антибіотиками: 

під час замочування вони легко проникають у 

зерно. У процесі вирощування риби не можна різко 

змінювати якість кормів – необхідно поступово 

привчати рибу, переводячи її з одного виду корму 

на інший. 

При знижені середньодобових температур був 

розпочатий спуск і облов ставу №1, а одночасно із 

ним ставу №2 (табл.6). 

Таблиця 6 

Графік спуску і облову ставів 

 

Назва 

ставу П
л
о

щ
а  

Початок 

спуску 

 

Кінець 

спуску 

Т
р

и
-

в
ал

іс
ть

 

сп
у

ск
у
, 

д
н

ів
  

Початок 

облову 

 

Кінець об-

лову 

Т
р

и
-

в
ал

іс
ть

 

о
б

л
о

в
у
, 

д
н

ів
 

Став 

№1 
1,2 26.10.18 30.10.18 6 29.10.18 30.10.18 2 

Став 

№ 2 
1,5 26.10.18 29.10.18 5 29.10.18 30.10.18 2 

 

Вирощування товарної риби припиняється у 

жовтні, коли температура води знижується до + 10–

12ºC. В цей час готуються до вилову риби. За попе-

реднім строком це припало на другу декаду жовтня. 

Перед виловом риби проводилась підготовка 

ставів, а саме розчищення місць куди затягується 

волок. 

З таблиці 6 бачимо, що тривалість спуску 

ставів майже однакова, а тривалість облову дещо 

відрізняється. Став №1 обловлювали 2 днів, а став 

№2 

– 2 дні, це пов’язано з тим, що в ньому виро-

щувалися різні види риб. Під час облову рибу по-

трібно було розділити по видах. 

Підготовка та перевірка інвентаря, підготовка 

техніки для перевезення риби та інші роботи. Рибу 

ловлять нескладним знаряддям – неводом, сітками, 

невеличким волочком, а також з допомогою рибо-

уловлювачів збудованих за греблею. Рибовловлю-

вач служить для вилову риби і короткочасного її ут-

римання. 

Під час осіннього перевезення товарної мирної 

риби співвідношення маси риби до маси води ста-

новить 1:4, а для хижих – 1: 10. 

Основні показники продуктивності виро-

щування товарної риби наведено у таблиці 7, де по-

казані результати існуючої технології вирощування 

риби в даному господарстві, а також удосконаленої. 

Вилов товарної риби проводять крупно вічковими 

волоками, довжина яких складає до 100 метрів. 
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Таблиця 7 

Показники продуктивності вирощування товарної риби 

Показник 
Стави 

№ 1 № 2 

Всього екз./га 1765 1550 

коропа 1380 670 

товстолобика 390 630 

щука 90 84 

Рибопродуктивністьвсього, кг/га 1787 1186 

коропа 1242 495 

товстолобика 507 662 

щуки 38 29 

Середня маса, г   

коропа 900 740 

товстолобика 1300 1050 

щуки 308 340 

Вихід, %   

коропа 69 84 

товстолобика 78 79 

щуки 45 42 

З годовано кормів кг. 7038 2546 

Витрачено корму на 1 кг вирощування ко-

ропа, од. 
5,1 3,8 

 

Проаналізувавши дані таблиці 7, можна зро-

бити висновок, що у 2018 році було вирощено 

значно більше риби у порівнянні з попередніми ро-

ками, це пов’язано з удосконаленням технології ви-

рощування та методичним проведенням інтен-

сифікаційних заходів, ущільнена посадка коропа. 

Внаслідок цього збільшилась рибопродуктивність 

ставу № 1 на 601 кг/га по коропу, що дозволяє ви-

рощувати більшу кількість риби, та відповідно мати 

більший прибуток від реалізації риби. При цьому 

маса коропа в експериментальному ставу була на 

160г вищою. Такий короп на сьогоднішній день ко-

ристується попитом на ринку і тому його легше ре-

алізувати. 

Розрахунки, які базуються на екологічних та 

технологічних даних, отриманих при удоскона-

ленні шляхів виробництва товарної риби, обґрунто-

вують необхідність економічної оцінки вироб-

ництва. 

Розвиток рибництва є не лише необхідною 

складовою державної аграрної політики щодо 

збільшення рівня споживання населенням, але й 

важливим стратегічним напрямом диверсифікації 

агробізнесу та розширення зайнятості сільського 

населення. 

Слід відзначити, що економічна ефективність 

вирощування продукції вітчизняного рибництва 

визначається не лише рівнем її собівартості, але й 

ринковою ціною, вплив на яку товаровиробник має 

значно вищий порівняно з іншими видами аграрної 

продукції. Це обумовлено тим, що на ринку про-

дукція надходить безпосередньо від виробника до 

споживача, напряму, без участі численних посеред-

ників. 

Відтак, означений вид агробізнесу є цілком 

конкурентоспроможним та економічно привабли-

вим з точки зору залучення інвестицій. 

Аналіз наявних фактичних статистичних да-

них основних економічних показників діяльності 

рибогосподарських підприємств засвідчив, що по-

при збитковість вирощування риби в окремих обла-

стях ця галузь виявилася прибутковою. 

Рибництво дозволяє на невеликій площі отри-

мувати високий дохід і потребує мінімум технічних 

засобів порівняно з іншими галузями аграрного 

сектору економіки та стійкий платоспроможний 

попит на продукцію. 

Окремо слід врахувати, що в Україні попит на 

продукцію рибництва є одним із найменш реалізо-

ваних, а потенційна фактична ємність цього ринку 

в 600–650 тис. т може бути збільшена на 30–40 % за 

рахунок інтенсивного розвитку ставкового риб-

ництва та інших напрямів аквакультури. 

Сьогодні наша країна імпортує лише живої, 

свіжої або охолодженої риби 23,3 тис. т на суму 

$149,4 млн, тоді як вилов риби у внутрішніх водой-

мах становить 45,7 тис. т. Отже, щоб зменшити за-

лежність від імпорту, необхідно збільшити обсяги 

виробництва в середньому на 50 %. 

Ринкові економічні відносини зумовлюють 

необхідність зміни стратегії ведення рибництва, 

згідно з якою пріоритетне значення надається наро-

щуванню валового виробництва та розширенню 

асортименту продукції із застосуванням сучасних 

інтенсивних промислових технологій. 

У будь якій підприємницькій діяльності важ-

лива економічна ефективність. Вона виражається в 

здатності компанії виробляти якомога більше про-

дукції гарної якості з мінімальними витратами і ре-

алізовувати цю продукцію з найменшими витрат-

ами та високою ціною. 

За звичай економічна ефективність базується 

на рибогосподарських критеріях, які включають у 

себе всі види витрат на виробництво риби, які 

порівнюються за отриманою реалізацією ціни з 
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урахуванням різних форм видатків, які пов’язані з 

вимогами існуючої податкової системи. 

Для більш правильної оцінки зроблена спроба 

поєднати в економічній оцінці заходи по підви-

щенню ефективності рибництва традиційними ме-

тодами з одночасним математичним обґрунтуван-

ням провідних залежностей, забезпечуючи вироб-

ництво товарної риби в умовах лісостепу України. 

За рахунок високого подорожання концентро-

ваних кормів, відсутність можливості забезпечення 

оптимального видового співвідношення в полікуль-

турі, низька якість – все це зумовлює необхідність 

розрахунків ефективності удосконалення техно-

логії вирощування товарної риби. Переходячи до 

конкретного питання, доцільно акцентувати увагу 

на тому, що визначення економічної ефективності 

проводилося на відпрацьованих та впроваджених 

технологіях, а фактичні показники дали підстави 

для порівнювання. 

Одними із визначальних показників економіч-

ної ефективності в рибній галузі є собівартість ви-

робленої продукції, затрати кормів на одиницю 

приросту, реалізаційна ціна, дохід та прибуток, а 

також рівень рентабельності таблиця 8. 

Таблиця 8 

Показники економічної ефективності вирощування товарної риби в ставках №1 та №2 

Показники Став №1 Став №2 

Витрати на виробництво товарної риби: Вартість рибопо-

садкового матеріалу , грн. 
7580 9750 

Оренда землі та спецводокористування, грн. 1200 1500 

Оплата праці. грн. 12500 12500 

Відрахування на соціальні заходи, грн. 1200 1200 

Амортизаційні відрахування, грн. 750 950 

Паливо ‒ мастильні матеріали, грн. 5300 3200 

Корми, грн. 24600 7500 

Електроенергія, грн. 3700 3200 

Інші витрати, грн. 600 600 

Всього: грн. 57430 40400 

Собівартість одиниці продукції, грн. 26,79 22,71 

Реалізаційна ціна одиниці продукції, грн. 32,50 26,50 

Виручка від реалізації продукції, грн. 69680 47143 

Прибуток, грн. 12250 6743 

Рівень рентабельності, % 21,3 16,7 

 

Аналізуючи показники економічної ефектив-

ності (табл.8) можна зробити висновок, що основну 

масу затрат складають виплати на оплату праці, 

корми, вартість рибопосадкового матеріалу, нафто-

продукти, витрати на електроенергію. 

За рахунок того, що ціна продукції із ставу № 

1 була на 6 гривень більшою за кг в порівнянні з 

товарною рибою ставу № 2. Це пов’язано з тим, що 

в нагульному ставу № 1 переважав короп, який був 

значно дорожчий, а в нагульному ставу № 2 – 

товстолобик, який відповідно був дешевший. При-

буток від реалізації продукції становить в ставу № 

1 12250 гривень, що відповідає рівню рентабель-

ності 21,3%, а в ставу № 2 – 6743 гривень та рівень 

рентабельності – 16,7%, що для нагульних ставів 

господарства є досить гарним показником. 

Висновки і перспективи подальших до-

сліджень. ТОВ «Магнолія» є неповносистемним 

рибним господарством, основними видами про-

дукції та послуг є ведення рибного господарства, 

рибогосподарської меліорації, відтворення та 

раціональне використання водних живих ресурсів, 

вирощування та реалізація товарної риби. 

Основними об’єктами розведення є короп, 

товстолобик. та щука. Зариблюють стави в 

полікультурі з використанням напів інтенсивної та 

інтенсивної технології вирощування. 

Господарство вирощує товарну рибу за 

двохлітньою технологією середньою масою 740 – 

900 г. Реалізує рибу в живому вигляді населенню 

Вінницької області. 

Товарна риба вирощується в нагульних ставах. 

Підготовка нагульних ставів в господарстві ве-

деться на належному рівні. Розпочинають її одразу 

після вилову товарної риби, проводять усі необ-

хідні меліоративні заходи. Зариблення ставів про-

водиться за рахунок власного рибосадкового ма-

теріалу коропа та купівлею рослиноїдних риб в ін-

ших господарств. 

В господарстві проводять годівлю риби кор-

мами власного виробництва, кормовий коефіцієнт 

яких коливається від 2,3 до 4,6 кг на кілограм при-

росту коропа. 

Ріст коропа в ставах суттєво відрізняється в 

другу половину вирощування. Контрольні вилови 

показали, що за однакової маси коропа при посадці 

на вирощування (50 г), кінцева маса становила 740 

г за умов вирощування за напів інтенсивною техно-

логією, та 900 г – при вирощуванні за інтенсивною. 

Аналіз економічної ефективності показав, що 

доцільніше вирощувати коропа ніж рослиноїдних 

риб, оскільки це збільшує кількість реалізованої 

продукції, підвищує рівень рентабельності, а отже і 

прибуток. 

Для отримання максимальних приростів та 

раціонального використання природної кормової 

бази пропоную вирощувати товарну рибу в 

полікультурі, з використанням хижих риб, як при-

родних біомеліораторів. 
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При вирощуванні товарної риби максимально 

використовувати засоби інтенсифікації, які підви-

щують рибопродуктивність ставів, зокрема в до-

статній кількості вносити органічні добрива. 

Для зариблення нагульних ставів слід викори-

стовувати зарибок підвищеної маси (30–50г) для 

одержання товарної маси коропа вище стандарту, 

так як він користується більшим попитом та має 

більшу реалізаційну ціну. 

Для підвищення кормового коефіцієнту кормів 

власного виробництва слід використовувати їх гра-

нулювання. 
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Анотація 

Показано, що нестача до норми окремих елементів живлення в раціоні компенсувалася БВМД «Ене-

рвік», в складі якої налічується тридцять показників, з них 10 мінеральної природи, 7 – білкової і 13 віта-

мінів. Крім того, добавка містить антиоксиданти, ароматизатор, підкислювач, мулитиензим, пробіотик і 

карнітин. Згідно сертифікату якості, для певних фаз годівлі визначена кількість карннітину в L-формі, а 

саме: концентрат стартер 20% містить 0,25г/кг, гроуер – 0,335 і фінішер 10% – 0,5 кг. 

Встановлено, що використання в годівлі молодняку свиней БВМД «Енервік» з L-карнітином в кіль-

кості 50 г/т комбікорму сприяє збільшенню середньодобових приростів на 85 г, або на 12,57%; передзабій-

ної і забійної маси на 9,0% та 16,2%; і виходу туші на 19,4 та 6,4%. Також поліпшує водоутримуючу здат-

ність м’язової тканини, її азотисту частину і калорійність, одночасно невірогідно зменшує показники ніж-

ності і мармуровості, що корелює із зменшенням виходу жиру в туші. 

БВМД «Енервік» в раціоні молодняку свиней зумовлює підвищення коефіцієнтів перетравності по-

живних речовин, особливо сирої клітковини та жиру (на 11,9 та 6,1%), а також вмісту в крові еритроцитів, 

тромбоцитів, гемоглобіну, кольорового показника, загального білка, альбумінів та глюкози, суттєво впли-

ває на вміст кальцію, фосфору та заліза. 

Зазначені результати одержані внаслідок проведення науково-господарського досліду на трьох гру-

пах-аналогах молодняку свиней великої білої породи, по 11 голів у кожній. Контрольна група одержувала 

БВМД без карнітину, а дослідна – з L-карнітином, 50 та 100 г/т комбікорму. Досліджувана БВМД «Енер-

вік» має високу окупність – на вкладену гривню одержуємо 2,71 грн прибутку, при рівні рентабельності 

27,1%. 

Abstract 

It is established that the feeding of young pigs new BVMD "Eneric" with carnitine 127-day period of growing 

meat contributes to the increase in average daily gains 96 g, or 13.9 % for doses of carnitine 50 g/t of feed and 46 

g, or 6.8% for the dose 100 g of carnitine per 1 ton of feed, daily gains are, respectively, 770±8 g and 720±7 g vs 

674±8 g in control.  

Therefore, consumption of BVMD "Eneric" carnitine for the two studied doses (50 and 100 g/t of feed) causes 

a significant increased live weight and absolute growth while reducing the cost of feed per 1 kg increase of 11.3% 

and 6.52 %  

It was investigated that the highest average daily gains were obtained: 65 - 110 kg live weight - 882±15 g and 

822±13 g versus 775±17 g in the control, 35-65 kg - 704±7 g and 670±6 g versus 600±5 g in the control at 20-35 

kg 626±8 g and 584±9 g versus 564±8 g in control.  

Now from experiment it is seen that the use in feeding of young pigs BVMD "Eneric" contributes to an 

increase in slaughter weight of 15.8 and 16.2 %, of the weight of the carcass - 19.4 and 20.5 %, slaughter yield by 

2.5% and 5.1%, to yield ink - 6.4 and 8.6 %.  

It is established that the use in feeding of young pigs BVMD "Eneric" with L-carnitine in an amount of 50 g/t 

fodder increases average daily gains by 85 g, or by 12.57%, perejaume and slaughter weight by 9.0% and 16.2%, 

and carcass yield by 19.4% and 6.4%. Also improves water-holding capacity of muscle tissue, its nitrogenous part 

and calorie, at the same time newer reduces the indicators of tenderness and marbling, which correlates with the 

decrease in the yield of fat in the carcass.  

These results are obtained by conducting scientific and business experience on three groups-analogues of 

young pigs of large white breed at 11 goals each. The control group received BVMD without carnitine, and expe-

rienced – with L-carnitine, 50 and 100 g/t of feed. Studied BVMD "Eneric" has a high return on invested ruble 

received a 2.71 UAH of profit, at the level of profitability of 27.1%.  

Ключові слова: свині, молодняк, вирощування, годівля, БВМД «Енервік», L-карнітин, продуктив-

ність, перетравність. 

Keywords: pigs, calves, farming, feeding, BVMD "Eneric", L-carnitine, performance, digestibility. 
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Актуальність теми. Нині в Україні та за кор-

доном з метою збільшення виробництва свинини 

застосовують різноманітні кормові добавки з широ-

ким спектром дії, які різняться між собою за похо-

дженням, набором біологічно активних компонен-

тів та технологією виробництва. Уведення їх до ра-

ціонів тварин сприяє забезпеченню максимального 

використання поживних речовин, позитивно впли-

ває на їх перетравлення і засвоєння. А це призво-

дить до раціонального та економного використання 

кормів, підвищення продуктивності тварин і поліп-

шення якості продукції. Ведення тваринництва за 

цих умов стає економічно доцільним. 

У сучасних господарсько-економічних умовах 

виробництво свинини, особливо у невеликих фер-

мерських та індивідуальних сільських господарст-

вах, здійснюється із застосуванням обмеженої кіль-

кості зернових інгредієнтів. Тому забезпечити тва-

рин зазначеними в нормах елементами живлення 

досить важко без використання в складі зерносу-

міші доповнювальних інгредієнтів – зазвичай це бі-

лково-вітамінно-мінеральні добавки (БВМД). При 

розробці їх рецептури враховується фактична наяв-

ність елементів живлення в базовому раціоні, а не-

стача вводиться в складі БВМД. Тому такі БВМД 

мають «адресний» характер, на відміну від БВМД 

за промислового виробництва комбікормів, коли 

вони виготовляються як універсальні. 

При згодовуванні нових БВМД передбачається 

вивчення не лише відгодівельних показників, а й за-

бійних, з оцінкою якості продукції, що пов’язано з 

економічністю та безпечністю одержуваної сиро-

вини при її використанні на харчові цілі. Адже під-

вищення середньодобових приростів свиней за ви-

користання в годівлі нових БВМД зумовлює як ско-

рочення терміну досягнення забійних кондицій, так 

і певним чином впливає на якісні показники сви-

нини – в основному фізико-хімічні властивості 

м’язової тканини, як найбільш цінної у харчовому 

відношенні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. Ана-

ліз періодичної спеціальної літератури показує, що 

на даному етапі розвитку комбікормової промисло-

вості в годівлі тварин застосовується велика кіль-

кість кормових та біологічно активних добавок, з 

метою покращання споживання і підвищення ефек-

тивності використання кормів. Перелік різноманіт-

них кормових засобів постійно поповнюється [4]. 

Однак, про використання карнітину в скаді кормо-

вих добавок зустрічаються лише поодинокі повідо-

млення. Так, в огляді на дану тему А. А. Поліщука 

та Т. П. Булавкіної зазначається, що L-карнітин є 

ендогенним вітаміноподібним препаратом, який 

користується незмінним успіхом останні 10 років 

на ринку США в годівлі свиней [1]. 

За даними Р. А. Сидоренко та В. А. Ситько [5], 

основна функція карнітину заключається в перене-

сенні жирних кислот, де відбувається їх окислення 

з наступним синтезом АТФ [7]. Метаболічні пот-

реби в L-карнітині забезпечуються за рахунок над-

ходження його в складі кормів тваринного похо-

дження і шляхом власного синтезу із лізину і меті-

оніну за участю аскорбінової кислоти, вітамінів В6 

та В12 , ніацину та заліза [2]. Корми рослинного по-

ходження, які становлять основну частину раціону, 

містять незначну кількість L-карнітину, тому вини-

кає потреба в додатковому його введенні в раціони 

тварин [8]. 

Дослідженнями зарубіжних вчених відмічено 

позитивний вплив карнітину на ріст поросят, пере-

травність поживних речовин раціонів та баланс 

азоту [4, 5]. 

Досліджувана БВМД «Енервік» розроблялась 

до раціону з двох зернових компонентів – ячменю і 

пшениці, при різному їх співвідношенні для окре-

мих фаз годівлі. 

Нестача до норми окремих елементів жив-

лення в раціоні компенсувалася БВМД «Енервік», в 

складі якої налічується тридцять показників, з них 

10 мінеральної природи, 7 – білкової і 13 вітамінів. 

Крім того, добавка містить антиоксиданти, арома-

тизатор, підкислювач, мулитиензим, пробіотик і ка-

рнітин. Згідно сертифікату якості, для певних фаз 

годівлі визначена кількість карннітину в L-формі, а 

саме: концентрат стартер 20% містить 0,25г/кг, гро-

уер – 0,335 і фінішер 10% – 0,5 кг. 

Корми рослинного походження, які становлять 

основну частину раціону, містять незначну кіль-

кість карнітину, тому виникає потреба в додатко-

вому його введенні в раціон тварин 3, 9. 

При аналізі кормових добавок нового поко-

ління, що застосовуються в годівлі тварин, А. А. 

Поліщук та Т. П. Булавкіна [7] зазначають, що най-

більше розповсюдження мають комбіновані кор-

мові добавки, до складу яких входять декілька біо-

логічно активних речовин. Вони забезпечують ви-

сокий рівень збалансованості годівлі й одержання 

максимальної продуктивності тваринництва.  

Мета і завдання досліджень. Метою цієї ро-

боти є вивчення продуктивності, обміну речовин і 

якості свинини за згодовування в раціонах молод-

няку свиней нової БВМД «Енервік»: розробити 

склад БВМД «Енервік» для використання в годівлі 

молодняку при вирощуванні на м'ясо; вивчити про-

дуктивність молодняку свиней. 

Методи досліджень – зоотехнічні (постановка 

дослідів, годівля, продуктивність), статистичні (бі-

ометрична обробка цифрових даних), аналітичні 

(огляд літератури, узагальнення результатів дослі-

джень). 

Доведено, що згодовування БВМД «Енервік» у 

кількості 50 г/т комбікорму покращує перетрав-

ність поживних речовин раціону, засвоєння азоту, 

кальцію і фосфору, в результаті чого підвищуються 

середньодобові прирости молодняку свиней на 13,9 

%, при їх рівні 770 г, проти 674 г - у контролі. Най-

вищими вони були: за фази годівлі 65 - 110 кг – 882 

і 775 г; за фази 35 - 65 кг – 704 г і 600 г; за 20 - 35 кг 

– 626 г і 564 г. 

Одним із шляхів підвищення рівня трансфор-

мації поживних речовин кормів у тваринницьку 

продукцію є використання в годівлі тварин біологі-

чно активних добавок [4, 8].  
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Методика і техніка досліджень. Для ви-

вчення забійних показників наприкінці основного 

періоду досліду був проведений контрольний забій 

(по три голови з групи) і відібрані зразки внутріш-

ніх органів для лабораторних досліджень. 

Основні показники досліджень оброблені біо-

метрично [10]. При цьому використані значення 

критерію вірогідності за Стьюдентом-Фішером при 

трьох рівнях ймовірності: Р=0,95, Р=0,99 та 

Р=0,999, які дають вірогідну величину середньої 

арифметичної і вірогідність різниці досліджуваних 

показників при малому і великому числі спостере-

жень. 

Для позначення рівня ймовірності (Р) критерію 

вірогідності різниці (tD) в таблицях прийняті такі 

умовні позначення: *Р<0,05, **Р<0,01, ***Р<0,001. 

Результати дослідження. У сучасних госпо-

дарсько-економічних умовах виробництво сви-

нини, особливо у невеликих фермерських та індиві-

дуальних господарствах, здійснюється із застосу-

ванням обмеженої кількості зернових інгредієнтів. 

Тому забезпечити тварин зазначеними в нормах 

елементами живлення досить важко без викорис-

тання в складі зерносуміші доповнювальних інгре-

дієнтів – зазвичай, це білково-вітамінно-мінеральні 

добавки (БВМД). При розробці їх рецептури врахо-

вується фактична наявність елементів живлення в 

базовому раціоні, а нестача вводиться в складі 

БВМД. Тому такі БВМД мають «адресний» харак-

тер, на відміну від БВМД за промислового вироб-

ництва комбікормів, коли вони виготовляються як 

універсальні. 

Вуглеводистий компонент забезпечується за 

рахунок зерна злакових культур, а протеїновий – 

введенням гороху, сої, шротів та ін. А решта необ-

хідних біологічно активних речовин вводиться за 

рахунок добавок – преміксів чи БВМД. При розро-

бці БВМД білковий компонент уводиться в її склад 

і додається до злаково-зернового раціону (комбі-

корму). 

Досліджувана БВМД «Енервік» розроблялась 

до раціону з двох компонентів – дерті ячменю і 

пшениці, при різному їх співвідношенні для окре-

мих фаз годівлі. 

Нестача до норми окремих елементів жив-

лення компенсувалась БВМД, в складі якої налічу-

ється тридцять показників: 10 – мінеральної при-

роди, 7-білкової і 13 вітамінів. Крім того, добавка 

містить антиоксидант, пробіотик і карнітин. 

Згідно із сертифікатом якості для певних фаз 

годівлі визначена кількість карнітину, а саме: кон-

центрат стартер 25 % – містить 0,25 г/кг; гроуер 15 

% – 0,335 г/кг; фінішер 10 % – 0,5 г/кг. 

Хімічний склад кормів, що використовувались 

у досліді, наведено в табл. 1.  

Таблиця 1 

Хімічний склад кормів, % на суху речовину 

Показник  
Дерть  

БВМД 
ячмінна пшенична 

Суха речовина 84,2 84,8 92 

Сирий протеїн 14,3 14,4 41,6 

Сира клітковина 3,58 4,27 6,2 

Сирий жир 1,2 1,3 2,7 

БЕР 60,54 59,68 47,64 

Кальцій 0,93 1,29 0,27 

Фосфор 0,62 0,57 0,66 

Азот 2,29 2,31 6,65 

 

Він відображає вміст цих поживних речовин, 

наведений в Рекомендації з нормованої годівлі сви-

ней 2012 р. 39. 

За малоінгредієнтних зернових раціонів прак-

тично неможливо забезпечити тварин необхідними 

елементами живлення без застосування кормових 

та біологічно активних добавок. При розробці реце-

птури нових БВМД сьогодні враховуються хіміч-

ний склад наявних кормів у конкретному регіоні 

або господарстві, сучасні норми годівлі з оцінкою 

кормів в енергетичних кормових одиницях (ЕКО), 

оптимальні умови утримання, а також генотип сви-

ней [180]. 

У зрівняльний період поросята всіх трьох груп 

споживали однаковий раціон. Він складався із тих 

самих кормів, які будуть використовуватись в осно-

вний період, але склад БВМД відповідав певній ві-

ковій групі. 

У структурі раціону дерть ячмінна становила 

50%, а дерть пшенична і БВМД – по 25%. В натурі 

поросята одержували 1,5 кг корму, в тому числі де-

рті ячмінної – 0,75 кг, дерті пшеничної та БВМД – 

по 0,375 г. Загальна поживність становила 1,79 ЕКО 

і 212 г перетравного протеїну. Тварини були повні-

стю забезпечені регламентованими елементами жи-

влення в основному за рахунок БВМД. 

Аналіз раціону, проведений згідно із сучас-

ними рекомендаціями [39, 73], свідчить, що відно-

шення амінокислот до сирого протеїну, сухої речо-

вини та лізину відповідає нормі і навіть дещо пере-

вищує її (рис. 1). Виняток становить триптофан, 

показники якого були дещо нижчими від норми. 

Відношення лізину до обмінної енергії, г/МДж 

(норма : фактичної) – 0,78:0,94. 
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Рис. 1. Аналіз раціону поросят за відношенням амінокислот до лізину у фазу годівлі 14 – 20 кг 

 

За такого фону годівлі відібрані для досліду поросята протягом 15-добового зрівняльного періоду 

мали середньодобові прирости в межах 400-407 г (табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Продуктивність поросят у зрівняльний період досліду, від 14 до 20 кг живої маси, M±m, n=11 

Показник 

Група 

1 

(контрольна) 

2 3 

Жива маса:  

на початок періоду, кг 15,57±0,39 15,7±0,35 16,1±0,49 

на кінець періоду, кг 21,66±0,37 21,7±0,32 22,16±0,46 

тривалість періоду, діб 15 15 15 

Приріст:    

абсолютний, кг 6,09±0,06 6,03±0,09 6,1±0,07 

середньодобовий, г 406±4,21 402±5,77 407±4,47 

± до контролю, г - -4 +1 

± до контролю, % - -0,9 +0,24 

 

Жива маса на кінець періоду становила в сере-

дньому 22 кг. Витрати корму на 1 кг приросту були 

в межах 4,4 ЕКО. 

Після зрівняльного періоду молодняк свиней 

всіх трьох груп одержував в основному раціоні 

БВМД «Енервік» - стартер. Різниця полягає в тому, 

що в другій групі тварини споживали карнітин з ро-

зрахунку 50 г/т комбікорму, а в третій – 100 г/т. За 

показниками продуктивності в цю фазу годівлі 

(табл. 3) більш ефективнішим був раціон із карніти-

ном у дозі 50 г/т комбікорму.  

Таблиця 3 

Продуктивність поросят від 20 до 35 кг живої маси, M±m, n=11 

Показник 

Групи 

1 

(контрольна) 
2 3 

Жива маса:    

на початок періоду, кг 21,66±0,37 21,28±0,32 22,16±0,46 

на кінець періоду, кг 39,14±0,53 40,68±0,48 40,27±0,56 

тривалість періоду, діб 31 31 31 

Приріст: абсолютний, кг 17,48±0,27 19,4±0,56 18,11±0,28 

середньодобовий, г 564±8,58 626±8,21 584±8,63 

± до контролю, г - +62 +20 

± до контролю,% - +10,9 +4,54 

 

  

100

59,07
65,06

18,05

100

55,32
59,82

11,7

Лізин,% Метіонін+цистин,% Треонін,% Триптофан,%

норма фактично
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Так, середньодобові прирости молодняку сви-

ней другої групи були більшими від контрольних 

на 62 г, або на 10,9 % (Р˂0,001). Відповідно і абсо-

лютний приріст у цих тварин збільшується на 1,92 

кг. Витрати корму на 1 кг приросту зменшуються 

на 0,43 ЕКО, або на 10,02 %. 

За згодовування молодняку свиней БВМД 

«Енервік» із карнітином у кількості 100 г/т комбі-

корму одержані результати також позитивні, але 

дещо нижчі показники, а саме: середньодобові при-

рости збільшуються (проти контролю) на 20 г, або 

на 3,54 %, проте це на 42 г, або на 7,3 % нижче від 

показника другої групи. Витрати корму на 1 кг при-

росту зменшуються на 0,15 ЕКО, або на 3,5 %. 

За обмінною енергією, ЕКО, протеїном, лізи-

ном і за більшістю контрольованих показників тва-

рини були повністю забезпечені необхідними еле-

ментами живлення. Виняток становить лише кліт-

ковина, якої дещо не вистачало до норми, але це не 

вплинуло на одержання достатнього для цього віку 

рівня середньодобових приростів: 564 г (1 гр.); 626 

г (2 гр.); 584 г (3 гр.). 

У структурі раціону дерть ячмінна становила 

50%, дерть пшенична – 30%, БВМД – 20 %, за їх 

маси, відповідно, 1,0; 0,6 та 0,4 кг. 

Аналіз раціону, проведений згідно із сучас-

ними рекомендаціями, свідчить, що показники від-

ношення амінокислот до сирого протеїну, сухої ре-

човини та лізину відповідали нормі або були близь-

кими до неї (рис. 2). Енерго-протеїнове 

співвідношення навіть дещо переважало норму. 

 

 
Рис. 2. Аналіз раціону за відношенням до норми фази годівлі 20-35 кг 

 

Отже, карнітин у раціоні молодняку свиней за 

фази годівлі 20 – 35 кг справляє позитивний вплив 

на показники продуктивності. Кращими вони були 

за дози карнітину 50 г/т комбікорму. 

У цю фазу годівлі, що тривала 36 діб, молодняк 

усіх груп одержував у раціоні БВМД «Енервік»-

гроуер. Доза карнітину у тварин дослідних груп 

була такою самою, як і в фазу 20-35 кг, тобто, 50 і 

100 г/т комбікорму.  

Дослідження показали, що порівняно кращі 

відгодівельні показники були у тварин в раціоні, 

яких доза карнітину становила 50 г/т комбікорму 

(табл. 4).  

Таблиця 4 

Продуктивність поросят від 35 до 65 кг живої маси, M±m, n=11 

Показник 
Група 

1 (контрольна) 2 3 

Жива маса:    

на початок періоду, кг 39,14±0,53 40,68±0,48х 40,27±0,56 

на кінець періоду, кг 60,74±0,48 66,03 ±0,45хх 64,36±0,64ххх 

тривалість періоду, діб 36 36 36 

Приріст: абсолютний, кг 21,6±0,19 25,35±0,23ххх 24,09±0,52ххх 

середньодобовий, г 600±5,14 704±6,71ххх 670±5,62ххх 

± до контролю, г - +104 +70 

± до контролю, % - +17,33 +11,66 
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За цих умов абсолютний приріст молодняку 

свиней збільшувався на 4,19 кг, або на 17,36 % 

(Р<0,001). Тварини досягли живої маси 66,03 кг, 

проти 60,74 кг у контролі. Середньодобові приро-

сти становили 704 г, що на 104 г, або на 17,33 %, 

вищі від контрольних (Р<0,001). Витрати корму на 

1 кг приросту зменшувались на 0,79 ЕКО, або на 

15,4 %. 

Варто підкреслити, що і за дози карнітину 100 

г/т у цю фазу годівлі також одержані вірогідно вищі 

відгодівельні показники. Проте, вони були дещо 

нижчими, як порівняно з контрольними, так і з по-

казниками другої групи. Зокрема, збільшення сере-

дньодобових приростів становило 70 г, або 11,66 % 

(Р<0,001) порівняно з контролем, але це на 34 г 

(5,34 %) менше, ніж у другій групі. 

Молодняк усіх груп одержував 2,5 кг натура-

льного корму такого складу: дерть ячмінна 40 %, 

дерть пшенична 45 %, БВМД 15 %, що за масою 

становить, відповідно, 1,0; 1,125 та 0,375 кг. Обмін-

ної енергії в раціоні було 31 МДж, ЕКО – 3,06, пе-

ретравного протеїну – 298 г, лізину – 24,24 г, що ві-

дповідає нормі. Тварини були забезпечені всіма ко-

нтрольованими елементами живлення, окрім 

клітковини, вміст якої був дещо нижчими від но-

рми. 

Аналіз раціону свідчить, що за відношенням 

амінокислот до сирого протеїну, сухої речовини та 

лізину суттєвих відмінностей від норми не існує 

(рис. 3).  

 
Рис. 3. Аналіз раціону за за відношенням до норми фази годівлі 35 – 65 кг 

 

Спостерігалося деяке зниження показника 

енерго-протеїнового співвідношення (на 13,4 

МДж/кгСП), проте, це суттєво не позначилося на 

рівнях середньодобових приростів. 

Таким чином, кращі відгодівельні показники 

визначалися за раціону із умістом карнітину 50 г/т 

комбікорму. 

У фазу годівлі молодняк свиней усіх трьох 

груп одержував у раціоні БВМД «Енервік» - фіні-

шер. Доза карнітину у дослідних групах була такою 

ж, як і в попередні фази (50 та 100 г/т). 

Дослідження показали, що за відгодівельними 

показниками переважають тварини другої групи, 

які споживали 50 г/т карнітину (табл. 5). По суті це 

був заключний період відгодівлі, який тривав 60 

діб. За цей час одержані найвищі середньодобові 

прирости за всі фази годівлі по всіх групах. 

 

Таблиця 5 

Продуктивність поросят 65 – 110 кг живої маси, M±m, n=11 

Показник 

Група 

1 

(контрольна) 
2 3 

Жива маса: на початок періоду, кг 60,74±0,48 66,08±0,45 64,36±0,64 

на кінець періоду, кг 107,25±1,1 119,0±1,13 113,71±1,03 

Тривалість періоду, діб 60 60 60 

Приріст: абсолютний, кг 46,51±1,03 52,92±0,92 49,32±0,83 

середньодобовий, г 775±17,06 882±15,37 822±13,8 

± до контролю, г - +85 +43 

± до контролю, % - +10,9 +5,5 
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Зокрема, в другій групі одержано збільшення 

(проти контролю) абсолютного приросту на 6,41 кг, 

або на 13,7 % (Р<0,001). Середньодобові прирости 

збільшувалися на 85 г, або на 10,9 % (Р<0,001), при 

зменшенні витрат корму на 1кг приросту на 0,68 

ЕКО, або на 12,15 %. 

У тварин третьої групи за показниками приро-

стів вірогідної різниці не одержано, хоча в фізич-

ному виразі середньодобові прирости були біль-

шими від контрольних на 43 г, або на 5,5 %. Ви-

трати корму на 1 кг приросту зменшились на 0,33 

ЕКО, або на 5,72 %. Тобто, ці показники наполо-

вину менші, ніж у другій групі. 

Отже, тварини одержували 3,5 кг корму, в тому 

числі 1,575 г ячменю, стільки ж пшениці і 0,35 кг 

БВМД. У структурі раціону БВМД становить 10 %, 

а дерть ячменю і пшениці – по 45 %.  

Раціон був забезпечений регламентованими 

елементами живлення. Виняток становить клітко-

вина, вміст якої був дещо меншим від норми в ра-

ціонах за всіх фаз годівлі. 

Аналіз раціону (рис. 4) вказує на те, що за від-

ношенням амінокислот до сирого протеїну, сухої 

речовини та лізину показники навіть перевищують 

нормативні значення. Лише за треоніном спостері-

гається невелике зменшення проти норми. Зви-

чайно, ідеальний раціон витримати досить складно.  

 
Рис. 4. Аналіз раціону за за відношенням до норми фази годівлі 65 – 110 кг 

 

Але одержання в фазу годівлі 65 – 110 кг рівня 

середньодобових приростів 775 г (контроль), 882 г 

(2 гр.) і 822 г (3 гр.) можна вважати оптимальним. 

Таким чином, у фазу годівлі 65 – 110 кг кращі від-

годівельні показники одержані у тварин, які спои-

вали раціон з дозою карнітину 50 г/т комбікорму. 

Основним завданням у цей період досліду було 

дослідити показники продуктивності молодняку 

свиней, що вирощуються на м’ясо, за згодовування 

їм нової БВМД з карні тином, який додовали у кі-

лькості 50 та 100 г на 1 т комбікорму. 

Дослідження показали, що використання в го-

дівлі свиней, що вирощуються на м’ясо, БМВД 

«Енервік» з вмістом карнітину 50 та 100 г на 1 т 

комбікорму справляє позитивний продуктивний 

ефект (табл. 6). 

Порівняно кращі результати були за спожи-

вання БМВД «Енервік» з карнітином у кількості 50 

г/т комбікорму. Так, середньодобові прирости мо-

лодняку свиней другої групи за 127 діб основного 

періоду збільшувалися проти контрольного зна-

чення на 96 г, або на 13,9 % (Р<0,001). На кінець 

основного періоду досліду збільшення живої маси 

становило на 11,78 кг, або на 10,9 % (Р<0,001) бі-

льше, ніж уконтролі, а абсолютного приросту, як і 

середньодобових приростів – на 13,9 % (Р<0,001). 

 

Таблиця 6 

Продуктивність молодняку свиней за основний період досліду, від 20 до 110 кг живої маси, М±m, n=11 

Показник 
Група 

1 (контрольна) 2 3 

Жива маса, кг:  

на початок періоду 21,66±0,37 21,23±0,32 22,18±0,44 

на кінець періоду 107,254±1,1 119,03±1,13ххх 113,71±1,03ххх 

Тривалість періоду, діб 127 127 127 

Приріст: абсолютний, кг 85,59±0,97 97,8±1,06ххх 91,53±0,93ххх 

 середньодобовий, г 674±7,7 770±8,4ххх 720±7,3ххх 

± до контролю, г - +96 +46 

± до контролю, % - +13,9 +6,8 
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У тварин третьої групи, що одержували БМВД 

«Енервік» із вмістом карні тину 100 г/т, різниця за 

відгодівельними показниками порівняно з контро-

льним значенням була також вірогідною, проте рі-

вень їх був дещо нижчим, ніж у другій групі. Зок-

рема, середньодобові прирости переважали конт-

рольний показник на 46 г, або на 6,8 % (Р<0,001), на 

таку ж величину збільшувався і абсолютний при-

ріст (Р<0,001). Різниця за кінцевою живою масою 

між тваринами контрольної і третьої групи стано-

вила 6,46 кг (Р<0,001) на користь останньої. 

За 127-добовий основний період витрати 

корму на 1 кг приросту зменшилися їх на 11,3 % – 

у другій групі і на 6,52 % – у третій. 

Згідно з фазами росту змінювалася структура 

раціону, маса певного виду корму, а також кількість 

БВМД. Так, загальна кількість корму збільшува-

лася від 1,5 кг/гол. за добу (14-20 кг), до 2,0 кг (20 – 

35 кг), до 2,5 кг (35 – 65 кг) і до 3,5 кг (65 – 110 кг). 

Кількість БВМД у раціоні зменшувалась з 25 % до, 

відповідно, 20 %; 15 і 10 % .  Дані щодо вмісту 

ЕКО і ПП (перетравний протеїн) в окремих кормах 

і в загальному за періодами росту свідчать, що тва-

рини були достатньо забезпечені за рахунок БВМД 

енергією і протеїном, а також іншими поживними 

та біологічно активними речовинами. Це сприяло 

збільшенню середньодобових приростів за фазами 

росту у тварин другої групи, відповідно, на 10,9 %; 

17,33 та 10,9 %, за їх рівня 626 г, 704 г і 882 г відпо-

відно. У тварин третьої групи це збільшення стано-

вило: 3,54, 11,66 та 5,5 % за величини приростів 584 

г, 670 г та 822 г. 

Про характер годівлі тварин за періодами ро-

сту свідчать дані табл. 7.  

Таблиця 7 

Характеристика годівлі за періодами росту молодняку свиней 

Період, кг Показник Корми Сума 

  
дерть 

ячмінна 

дерть 

пшенична 
БВМД  

14 – 20 Структура, % 50 25 25 100 

 Маса, кг 0,75 0,375 0,375 1,5 

 ЕКО 0,95 0,48 0,349 1,79 

 ПП, г 58,5 35,9 147 241 

20 – 35 Структура, % 50 30 20 100 

 Маса, кг 1,0 0,6 0,4 2,0 

 ЕКО 1,27 0,78 0,372 2,42 

 ПП, г 78 57,5 156 292 

35 – 65 Структура, % 40 45 15 100 

 Маса, кг 1,0 1,125 0,375 2,5 

 ЕКО 1,27 1,48 0,350 3,1 

 ПП, г 78 107,8 147 333 

65 – 110 Структура, % 45 45 10 100 

 Маса, кг 1,575 1,575 0,35 3,5 

 ЕКО 2,0 2,05 0,326 4,376 

 ПП, г 122,8 150,9 137 411 

 

Таким чином, використання БВМД «Енервік» 

у годівлі молодняку свиней за вирощуваняі на 

м’ясо сприяє зростанню відгодівельних показників, 

що може бути основою для практичного застосу-

вання цієї добавки. 

По цьому підрозділу можна зробити такі уза-

гальнення: 

- згодовування молодняку свиней за вирощу-

вання на м’ясо БВМД з карнітином у кількості 50 г 

на 1 т комбікорму сприяє збільшенню середньодо-

бових приростів на 96 г, або на 13,9 %, а також зме-

ншенню витрат корму на 1 кг приросту на 0,53 

ЕКО, або на 11,3 %; 

- за дози карнітину 100 г/т комбікорму в складі 

БВМД середньодобові прирости збільшувалися на 

46 г, або на 6,8 %, за економії корму на 0,34 ЕКО, 

або на 6,52 %; 

- споживання БВМД з карнітином в обох дос-

ліджуваних дозах (50 та 100 г/т комбікорму) зумов-

лює вірогідне (Р<0,001) збільшення на кінець відго-

дівлі живої маси та абсолютного приросту. 

Висновки. 

1. Згодовування молодняку свиней нової 

БВМД «Енервік» з карнітином за 127-добовий пе-

ріод вирощування на м'ясо сприяє збільшенню се-

редньодобових приростів на 96 г, або на 13,9 % за 

дози карнітину 50 г/т комбікорму і на 46 г, або на 

6,8 % - за дози 100 г карнітину на 1 т комбікорму; 

середньодобові прирости становлять, відповідно, 

770±8 г і 720±7 г, проти 674±8 г - у контролі. 

2. Споживання БВМД «Енервік» з карнітином 

за обох досліджуваних доз (50 і 100 г/т комбікорму) 

зумовлює вірогідне (Р˂0,001) підвищення показни-

ків живої маси та абсолютного приросту при змен-

шенні витрат корму 1 кг приросту на 11,3 % та 6,52 

%  

3. Найвищі показники середньодобових приро-

стів були одержані: при 65 - 110 кг живої маси - 

882±15 г і 822±13 г, проти 775±17 г в контролі; при 

за 35-65 кг - 704±7 г і 670±6 г, проти 600±5 г в кон-

тролі; при 20-35 кг - 626±8 г і 584±9 г, проти 564±8 

г у контролі. 

4. Використання в годівлі молодняку свиней 

БВМД «Енервік» сприяє збільшенню забійної маси 
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на 15,8 та 16,2 %; маси туші - на 19,4 та 20,5 %; за-

бійного виходу - на 2,5 та 5,1 %; виходу туші - на 

6,4 та 8,6 %. 
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Анотація 

В статті приведено результати огляду літературних даних та порівняння ефективності різних бактері-

ологічних методів виділення збудника туберкульозу. Розглянуто в яких випадках краще застосовувати той 

чи інший метод діагностики та його діагностичну цінність, а також позитивні та негативні сторони засто-

сування кожного з них окремо. 

Труднощі у виявленні мікобактерій, не дивлячись на збільшення частоти захворюваності туберкульо-

зом, пов’язані з одного боку, з великим відсотком олігобацилярних хворих, а з іншого – з мінливістю збу-

дника, що потрібно враховувати в першу чергу при виборі методу діагностики. 

Abstract 

The article presents the results of a review of literature data and a comparison of the effectiveness of different 

bacteriological methods of isolating the pathogen of tuberculosis. It is considered in which cases it is better to 

apply this or that method of diagnostics and its diagnostic value, and also positive and negative parties of 

application of each of them separately. 

Difficulties in detecting mycobacteria, despite the increase in the incidence of tuberculosis, are associated on 

the one hand, with a large percentage of oligobacillary patients, and on the other - with the variability of the 

pathogen, which should be taken into account when choosing a diagnostic method. 
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Вступ. На сьогоднішній день туберкульоз про-

довжує залишатися проблемою багатьох країн. У 

багатьох частинах світу хвороба вийшла з-під кон-

тролю, тому, в квітні 1993 року, ВООЗ проголосила 

туберкульоз глобальною небезпекою. 

Хвороба викликається бактеріями роду Myco-

bacterium, родини Mycobacteriaceae, яка налічує ве-

лику кількість видів. До цієї родини входять кис-

лото- і спиртостійкі аеробні нерухомі прямі чи ви-

гнуті паличкоподібні бактерії. Розміри паличок 

коливаються в межах 1,0 – 10,0 × 0,2 – 0,6 мкм, кінці 

злегка заокруглені, у цитоплазмі містяться зернисті 

утворення. Мікобактерії здатні утворювати кокови-

дні структури, атакож L- форми, що зберігають 

свою патогенність. 

Кислото- та спиртостійкість бактерій обумов-

лена високим вмістом ліпідів та міколової кислоти 

в клітинній стінці. Розмножуються повільно, в се-

редньому 14-18 годин. Оптимальними для культи-

вування є температура 37 -38 ˚С та рН 7,0-7,2. Для 

вирощування найчастіше використовують щільні 
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яєчні середовища, такі як Левенштейна – Єнсена, 

Фінна – 2 та інші.  

Вважається, що майже половина населення 

світу інфікована мікобактеріями туберкульозу. Що-

річно у світі реєструється захворюваність 7 -10 млн. 

чоловік, з них близько 3 млн. помирає від цієї не-

дуги. Туберкульоз на сьогодні не ліквідований в 

жодній з країн. 

Статистичні дані не віддзеркалюють реальної 

картини щодо захворюваності, оскільки вони ґрун-

туються на реєстрації хворих при зверненні їх у лі-

кувальні заклади, а тому фактична кількість хворих 

та інфікованих може сягнути значно більших пока-

зників. Однак, навіть кількість зареєстрованих хво-

рих в Україні сягнула показників епідемії. В нашій 

країні хворих на туберкульоз 1,2% від всієї кілько-

сті населення, а це за показниками ВООЗ вважа-

ється епідемією. 

На думку деяких авторів зміни в епідеміології 

туберкульозу в гіршу сторону пов’язані не тільки із 

зниженням рівня життя людей, а й із змінами хара-

ктеристик самого збудника. Дані зміни відбува-

ються на рівні морфології мікобактерій та їх ферме-

нтативних систем. 

Р. Кох розглядав мікобактерії туберкульозу як 

дещо стійке і з назавжди закріпленими властивос-

тями. Такі погляди вченого на мономорфізм збуд-

ника не покидали його навіть при наявності великої 

кількості робіт інших дослідників з питань мінли-

вості мікобактерій. Вже в 1883 році Malassez, 

Vignal описували кокоподібні форми, а в 1887 році 

Roux, Nocard виявляють наявність в старих культу-

рах мікобактерій форм, що розгалужуються. Коко-

подібні форми, а також мікобактерії з включеннями 

зерен вперше описані Much, і отримали назву зерен 

Муха.  

Однак з періоду великого відкриття Робертом 

Кохом збудника туберкульозу пройшло багато 

часу, і погляди на природу і властивості збудника 

значно змінились. 

Вивчення морфології, біохімії та генетики мі-

кобактерій, а також метаболічних процесів, що в 

ній відбуваються, дало змогу вважати мікобактерію 

туберкульозу високоорганізованою структурою, 

що здатна здійснювати широкий діапазон функцій. 

І все це обумовлено різними формами мінливості 

збудника. Між окремими видами мікобактерій ту-

беркульозу спостерігаються перехідні форми. 

Кислотостійкі патогенні мікобактерії, як й інші 

мікроорганізми, що взаємодіють із зовнішнім сере-

довищем, змінюються через мінливі умови середо-

вища. Зміни морфологічних, культуральних і біохі-

мічних властивостей при цьому можуть бути як 

тимчасовими, так і стійкими. 

Проблема туберкульозу останніми роками стає 

дедалі актуальнішою і продовжує загострюватися у 

всьому світі. Значна частина цієї проблеми 

пов’язана з мінливістю збудника, яка ускладнює ді-

агностику хвороби загальноприйнятими бактеріо-

логічними методами. 

Мікобактерії туберкульозу володіють широ-

ким поліморфізмом, який являється однією з най-

більш характерних особливостей даного виду мік-

роорганізмів. Збудники можуть бути типової фо-

рми або зміненої, зокрема L-форма дуже дрібна – 

фільтрувальна.  

На сьогоднішній день існує велика кількість 

бактеріологічних прийомів для виявлення мікобак-

терій туберкульозу в біологічному матеріалі. Однак 

мікробіологічна діагностика займає одне з голов-

них місць і являється основою для подальших ме-

тодик в процесі постановки діагнозу. 

Вважається, що одним з найбільш чутливих 

методів виділення збудника туберкульозу з матері-

алу є культуральний, так як дає можливість отри-

мати результат навіть при малій кількості мікобак-

терій в досліджуваному матеріалі.  

Матеріали та методи. Проведено опрацю-

вання та вивчення різних літературних джерел з пи-

тання бактеріологічної діагностики туберкульозу. 

Наведено порівняльну характеристику кож-

ного з методів. 

Результати дослідження. бБактеріологічні 

методи дослідження передбачають проведення ба-

ктеріоскопії, виділення чистої культури збудника 

та постановку біопроби. 

Кожен із зазначених методів має свої позити-

вні та негативні сторони. Тому для одержання 

більш достовірних результатів, при постановці діа-

гнозу на туберкульоз, необхідний комплексний під-

хід із застосуванням всіх методів. 

Клітинна стінка мікобактерій характеризу-

ється високим вмістом ліпідів, які не дозволяють 

застосовувати звичайні анілінові фарби. По методу 

Грама збудник туберкульозу фарбується важко, од-

нак зазвичай розглядається як грампозитивний. Ви-

користовуються спеціальні методи фарбування, які 

сприяють проникненню фарби в мікробну клітину, 

але пофарбовані мікобактерії не піддаються знеба-

рвленню навіть за допомогою кислоти та спирту. 

Така стійкість до знебарвлення кислотою та спир-

том отримала назву кислотостійкість. Однак кисло-

тостійкість може бути частково чи повністю втра-

чена на деяких стадіях розвитку частиною мікроб-

них клітин у окремих видів мікобактерій [1]. 

Бактеріоскопічний метод охоплює пряму бак-

теріоскопію мазків забарвлених за Цілем-Нільсе-

ном, бактеріоскопію методом флотації, люмінесце-

нтну та фазовоконтрастну мікроскопію [2]. 

Пряма бактеріоскопія один із основних мето-

дів виявлення мікобактерій туберкульозу, є прос-

тим, загальнодоступним та швидким. Не зважаючи 

на найновіші досягнення в бактеріології, за основу 

діагностики туберкульозу і контролю за лікуванням 

даної хвороби у всьому світі прийняте бактеріоско-

пічне дослідження мазка мокрот для виявлення ки-

слотостійких бактерій (КСБ) [3]. Даний метод дос-

лідження можна здійснити в умовах будь-якої лабо-

раторії. При прямій бактеріоскопії найбільш 

вживаним методом є фарбуваня препаратів за Ці-

лем-Нільсеном. Для цього на фіксований мазок кла-

дуть шматочок фільтрувального паперу, наливають 

на папір фуксин Ціля і обережно нагрівають його 

над полум’ям до появи парів, після чого залишають 
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препарат для охолодження. Потім за допомогою пі-

нцета обережно знімають з препарату фільтруваль-

ний папір і промивають скельце до повного вида-

лення барвника. Знебарвлення проводять за допо-

могою 5% розчину сірчаної кислоти чи 3% розчину 

солянокислого спирту, які наносять максимум на 3 

хвилини. Потім знову скельце ретельно промива-

ється , видаляються залишки води і виконується до-

фарбовування мазка 0,25% розчином метиленового 

синього. Мікобактерії туберкульозу зафарбову-

ються в рубіново-червоний колір, а фон мазка та не-

кислотостійкі мікроорганізми в синій колір. Підго-

товлені мазки мікроскопують під імерсією. На пе-

регляд препарату зазвичай потрібно біля 15 хвилин. 

Цього часу достатньо, щоб виявити поодинокі мі-

кобактерії в препараті. В цьому випадку необхідно 

переглянути не менше 300 полів зору [4]. 

Слід відмітити, що крім класичного методу 

Ціля-Нільсена існує ще його модифікація за Власе-

нком-Березовським [5]. Модифікація методу поля-

гає в тому, що замість карболового фуксину засто-

совують 10% розчин формалінового фуксину , який 

в якості протравлювача містить не карболову кис-

лоту, а формалін. 

Крім багатьох позитивних сторін, існують та-

кож фактори, які обмежують використання бактері-

оскопічного методу діагностики для виявлення збу-

дника туберкульозу. А саме, метод фарбування за 

Цілем-Нільсена дає змогу виявити мікобактерії в 

тих випадках, коли в 1 мл мокротиння міститься 

близько 5 000-10 000 мікробних тіл [2]. Хоча деякі 

джерела [6, 7] вказують на те, що пряма мікроскопія 

дає змогу виявити мікобактерії туберкульозу лише 

тоді, коли їх концентрація в 1 мл мокроти становить 

не менше 100000, в іншому випадку даний метод 

неефективний. 

На ранніх стадіях захворювання масивність ба-

ктеріовиділення невисока, відповідно кількість мі-

кобактерій в 1 мл матеріалу, що містить збудника, 

як правило, нижча можливостей виявлення мікро-

скопічними дослідженнями. Крім цього, мікроско-

пія не дозволяє диференціювати збудника туберку-

льозу з нетуберкульозними мікобактеріями і, відпо-

відно, є недостатньою для достовірного 

встановлення етіології хвороби. 

Даний метод має низьку чутливість, але вона 

компенсується швидкістю, доступністю, а головне 

епідеміологічною значимістю даного дослідження. 

Справа в тому, що позитивний результат говорить 

про масивне виділення збудника, що становить не-

безпеку для оточуючих [8]. 

Однак не слід забувати й про дещо інші тенде-

нції бактеріовиділення, які склались на сучасному 

етапі розвитку медицини [9,10]. Введення нових си-

льних туберкуліностатиків в практику фтизіатрії, а 

також антибактеріальної терапії призводить до олі-

гобацилярності хворих [1]. Якщо при цьому враху-

вати невисоку дозвільну здатність бактеріоскопіч-

них методик, стане зрозумілою необхідність їх вдо-

сконалення. 

Якщо в дослідному матеріалі мікобактерій 

мало і їх важко виявити при прямому мікроскопіч-

ному дослідженні, то вдаються до різних методів 

обробки матеріалу з метою концентрації збудника 

– методи збагачення. Серед різноманітних методів 

збагачення найбільше поширення отримав метод 

флотації, запропонований в 1931 році Pottenger. За 

даними Pottenger, за допомогою цього методу мож-

ливо виявити мікобактерії туберкульозу при їх вмі-

сті 1000 мікробних тіл в 1 мл матеріалу [3]. 

Для дослідження методом флотації суспензію 

в об’ємі 12,0–15,0 мл поміщають у колбу 250,0 мл, 

додають таку ж кількість 0,5% розчину їдкого на-

трію або калію і для кращої гомогенізації струшу-

ють протягом 10–15 хвилин, потім до половини єм-

ності колби наливають дистильовану воду із дода-

ванням 0,5 мл ксилолу чи бензину. Весь вміст 

струшують 5–10 хвилин, після чого доливають ди-

стильовану воду до повного об’єму – 250,0 мл, че-

рез 30–60 хвилин крапельки бензину (ксилолу) 

спливають на поверхню, захоплюючи за собою 

МБТ і концентруючи їх у невеликому об’ємі утво-

реного на поверхні кільця. Флотаційне кільце піпе-

ткою переносять на предметне скельце. Препарат 

фарбують за Цілем-Нільсеном. 

Ще одним методом збагачення, який рекомен-

дований МОЗ України, як найменш трудомісткий 

та безпечний, є кип’ятіння з содовим розчином[4]. 

Для цього приготовлену 10% суспензію дослідного 

матеріалу відливають в пробірку в кількості 10–20 

мл, до неї додають рівний об’єм стерильного 5,0% 

розчину харчової соди (бікарбонату натрію), став-

лять на водяну баню і кип’ятять протягом 45 хв. з 

моменту закипання води. Далі вміст виливають в 

центрифужні пробірки, центрифугують при 1500 

об/хв. протягом 25–30 хв., надосадову рідину зли-

вають, а з осаду роблять тонкі мазки, фарбують за 

Цілем-Нільсеном і мікроскопують під імерсійною 

системою світлового мікроскопу. 

Люмінесцентна мікроскопія має більш високу 

чутливість у виявленні мікобактерій. Метод може 

бути використаний при різних методах обробки бі-

ологічного матеріалу. Простий і надійний метод 

люмінесцентної мікроскопії може використовува-

тись в щоденній роботі практичних лабораторій в 

тих випадках, коли неможливо виявити мікобакте-

рії туберкульозу в мазках пофарбованих за Цілем-

Нільсеном. 

Даний метод мікроскопії ґрунтується на здат-

ності мікобактерій сприймати люмінесцентні барв-

ники і потім світитися при опроміненні ультрафіо-

летовими променями. Існує ряд методик забарв-

лення препаратів для люмінесцентної мікроскопії: 

акридиновим жовтогарячим; аураміном і родамі-

ном за Боєм; аураміном за Хагеманом; аураміном за 

Хагеманом в модифікації Набонна[4]. 

За допомогою люмінесцентної мікроскопії мо-

жливо виявити мікобактерії при їх кількості від 500 

мікробних клітин в 1 мл дослідного матеріалу, що 

значно підвищує її діагностичну ефективність. Пе-

реваги даного методу в тому, що він дозволяє про-

водити дослідження при менших збільшеннях мік-

роскопа і, відповідно, переглядати більшу площу 

мазка в одному полі зору. При застосуванні малих 

збільшень можливо за один і той же час тестувати 
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більшу кількість полів зору ніж при світловій мік-

роскопії. 

Однак, слід зазначити, що при люмінесцентній 

мікроскопія виникає необхідність диференціювати 

мікобактерії туберкульозу від сапрофітних та умо-

вно-патогенних мікобактерій. 

Фазово-контрастна мікроскопія є єдиним мік-

роскопічним методом дослідження, що дозволяє 

спостерігати клітини мікобактерій і їх біологічно 

змінені форми в живому стані. Дана методика мік-

роскопії здійснюється за допомогою спеціального 

фазово-контрастного пристосування КФ-4, яке при-

єднується до звичайного світлового мікроскопа. 

Для здійснення даної мікроскопії найчастіше засто-

совують методику дослідження препаратів типу 

«роздавлена крапля». Для приготування препарату 

на чисте знежирене предметне скельце наносять 

краплю рідкої суспензії досліджуваного матеріалу, 

покривають краплю чистим покривним скельцем 

так, щоб між предметним і покривним скельцями 

не було пухирців повітря. Крапля суспензії клітин 

повинна бути такою, щоб після її роздавлювання рі-

дина не виступала за межі покривного скла. Виго-

товлені таким чином препарати досліджують від-

разу, оскільки при зберіганні вони висихають. 

При лабораторній діагностиці туберкульозу 

недостатньо дати відповідь: виявлені чи не вияв-

лені мікобактерії туберкульозу. Для клініки тубер-

кульозу, для детального уявлення про характер мі-

кобактерій і визначення прогнозу захворювання не-

обхідне вивчення різноманітних властивостей 

культур, виділених із дослідного матеріалу. Вивча-

ють медикаментозну чутливість, ферментативну 

активність, вірулентність, типову належність виді-

лених штамів. Крім того, хворий на туберкульоз, в 

процесі антибактеріального лікування, може виді-

ляти мікобактерії туберкульозу (МБТ) морфологі-

чно змінені та в малій кількості, які не можливо ви-

явити бактеріоскопічними методами. Тому в ком-

плексі досліджень, спрямованих на виявлення 

МБТ, обов'язковим є посів патологічного матеріалу 

на живильні середовища для виділення культури 

збудника. Виділення культур МБТ дає змогу визна-

чити життєздатність збудника, його медикамен-

тозну чутливість, ферментативну активність та 

вірулентність [11,12,13]. 

На сьогоднішній день існують різноманітні по-

живні середовища для культивування мікобактерій 

туберкульозу. Їх приготування базується на засто-

суванні речовин без яких ріст і розмноження мікро-

організмів неможливі. Безпосередньо після відк-

риття мікобактерії туберкульозу була поширена ду-

мка Коха, згідно з якою мікобактерія являється 

суровим паразитом і ріст її можливий лише в тва-

ринному організмі чи в такому тваринному субст-

раті, як сироватка крові.  

Однак в 1888 році Г.Д. Павловський показав, 

що для цієї мети можна застосовувати і рослинний 

субстрат – гліцеринову картоплю з 0,5% розчином 

соди. Цим самим було доведено, що пошуки штуч-

них поживних середовищ для вирощування мікоба-

ктерій туберкульозу перспективні. Питання їх оп-

тимального складу, які розглядалися протягом ба-

гатьох десятиліть, залишаються актуальними і до-

нині. 

Починаючи ще з робіт Р. Коха і до 1924 року 

велися пошуки методів виділення чистих культур 

мікобактерій, які не мали особливих успіхів. Лише 

з 1924 року, завдяки працям Lovensteinта Sumiyo-

chy, які встановили, що кислоти і луги у відомих 

концентраціях і при визначених експозиціях вбива-

ють супутню мікрофлору, не впливаючи на життє-

здатність мікобактерій туберкульозу з’явилась мо-

жливість виділення культур мікобактерій. В Радян-

ському Союзі перші культури мікобактерій 

туберкульозу із бактеріоскопічнопозитивного ма-

теріалу були отримані в 1927 році Я.Н. Каган та 

Л.Л. Зайденберг[3]. На сьогоднішній день, діючі в 

Україні інструкції з бактеріологічної діагностики 

туберкульозу, рекомендують для передпосівної об-

робки біологічного матеріалу застосовувати трьох-

заміщений фосфорнокислий натрій, гідроокис на-

трію, сірчану кислоту [4]. Найбільш зручним і по-

ширеним є метод обробки за допомогою 

трьохзаміщеного фосфату натрію. При цьому допу-

стима тривала експозиція патологічного матеріалу 

з реактивом без порушення життєздатності M. tu-

berculosis(2-3 доби). Крім того, трьохзаміщений фо-

сфат натрію добре пригнічує супутню мікрофлору і 

гомогенізує матеріал. 

Розрішення багатьох питань культивування мі-

кобактерій туберкульозу стало можливим після 

того, як була детально вивчена біохімія живлення 

мікробної клітини, потреби її в тих чи інших пожи-

вних речовинах, які являються необхідним будіве-

льним матеріалом та джерелом енергії. Дані пот-

реби найбільш великі для одержання першої гене-

рації мікобактерій туберкульозу, так як 

мікроорганізм при цьому здійснює перший крок з 

умов тваринного організму в нові, незвичні для 

нього пробіркові умови. 

Крім того, отримання чистих культур мікобак-

терій із біологічного матеріалу має ряд труднощів. 

Вони пов’язані з тим, що дослідний матеріал майже 

завжди виявляється контамінованим супутньою мі-

крофлорою. Проте успіх виділення мікобактерій 

туберкульозу залежить не тільки від раціональної 

обробки біологічного матеріалу, а й від вірного пі-

дбору поживного середовища. Ріст мікробної попу-

ляції залежить від якості поживного середовища. 

Труднощі у виявленні мікобактерій, не дивля-

чись на збільшення частоти захворюваності тубер-

кульозом, пов’язані з одного боку, з великим відсо-

тком олігобацилярних хворих, а з іншого – з мінли-

вістю збудника. Крім того, такі біологічні 

особливості МБТ, як повільний ріст ( 3-4 тижні ) й 

особливі поживні середовища, також вносять ряд 

складностей у діагностику туберкульозу [14].  

В медичній та ветеринарній практиці для вияв-

лення мікобактерій традиційно використовують яє-

чні поживні середовища: Левенштейна-Єнсена, Ге-

льберга, Петраньяні, Фінна-2, «Нове» (Мордовсь-

кого) [15]. Однак, дані середовища мають ряд 

недоліків, наприклад неоднорідність складу, яка 

пов’язана перш за все з різним поєднанням білка та 
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жовтка. На думку Л.М. Моделя [16], білок взагалі 

повинен бути виключений із складу яєчних пожив-

них середовищ. Оскільки рН білкової маси близь-

кий до лужної і знаходиться в межах 8,0 – 8,3, що 

може значно гальмувати ріст мікобактерій туберку-

льозу. К. Долінов (1934) вказує на те, що рН білко-

вої плазми свіжих яєць складає 8,0 – 8,3, жовткової 

– 5,8 – 6,3, з плином часу рН яєчного білка досягає 

9,7. 

Жодне з існуючих поживних середовищ не ві-

дповідає оптимальним вимогам, у зв’язку з чим, для 

підвищення результативності методів бактеріологі-

чної діагностики рекомендують користуватися па-

ралельно двома – трьома середовищами [17]. 

При конструюванні нових поживних середо-

вищ, для культивування мікобактерій більшість до-

слідників обов’язково включають яєчний жовток і 

вважають можливою відмову від білка ( А.З. Смо-

лянська, 1958; С. Лаанес, Е. Тальмейстер, 1956; 

Matula, Nemeicova, 1968) [18]. 

Культуральний метод дослідження безумовно 

має ряд переваг перед бактеріоскопічним. Однак, 

йому властиві і недоліки, які обумовлені тривалі-

стю термінів появи видимих колоній мікобактерій 

туберкульозу. Ріст мікобактерій на середовищі Ле-

венштейна-Єнсена зазвичай виявляється після 3-6 

тижнів у вигляді безпігментних колоній. Однак ко-

нтроль за пробірками здійснюється кожних 7-10 

днів протягом 3-х місяців. Лише при відсутності ко-

лоній після 3 місяців культивування посів вважа-

ється від’ємним. Позитивну відповідь лабораторії 

видають лише після мікроскопічної ідентифікації 

отриманих культур мікобактерій туберкульозу [19]. 

Крім тривалого росту, можливі негативні ре-

зультати культурального дослідження у випадках 

позитивної бактеріоскопії [20]. Дане явище може 

бути обумовлене різними причинами. У хворих, які 

отримували хіміотерапію, збудник міг втратити 

здатність до росту на поживних середовищах. Це 

може свідчити про те, що такі хворі в період обсте-

ження виділяють або вже мертві мікобактерії тубе-

ркульозу ( деякі з них за Ціль-Нільсеном фарбу-

ються так як і живі) або змінені, мало життєздатні, 

не здатні до розмноження на штучних поживних се-

редовищах. У хворих, які не лікувались, дане явище 

може пояснюватись впливом сонячних променів і 

тепла на дослідні проби, або їх тривалим зберіган-

ням [20]. 

У зв’язку з актуальністю даної проблеми ба-

гато вчених працюють над удосконаленням і вина-

ходом більш ефективних поживних середовищ, які 

б могли компенсувати всі негативні сторони засто-

сування відомих на сьогодні поживних середовищ. 

Однак, не зважаючи на всі недоліки, широке 

застосування в гуманній і ветеринарній медицині 

отримало середовище Левенштейна-Єнсена, яке ре-

комендоване ВООЗ для всіх координаційних лабо-

раторій і вважається «золотим стандартом» в Укра-

їні. Дане середовище ще в 1965 році було прийняте 

як міжнародне, оскільки на ньому найбільш часто 

спостерігалась підвищена висіваємість мікобакте-

рій туберкульозу [18]. 

Спроби створити поживне середовище не 

менш чутливе, ніж середовище Левенштейна – Єн-

сена, закінчилось розробкою середовищаФінна-2 

[21]. Воно відрізняється від середовища Левен-

штейна-Єнсена тим, що не містить висококоштори-

сну складову L-аспарагін. На цьому середовищі 

ріст мікобактерій, як правило, з'являється на декі-

лька днів раніше, ніж на середовищі Левенштейна-

Єнсена. Використання двох середовищ одночасно 

підвищує відсоток виділення М. tuberculosis з пато-

логічного матеріалу і є обов'язковим [22]. 

Такий недолік культурального методу діагнос-

тики, як повільний ріст мікобактерій туберкульозу 

і звідси запізнілі результати, змусили вдатися до 

принципово нових методів. Так було запропоно-

вано метод мікрокультур чи метод Прайса [8]. 

Метод Прайса заснований на мікрокультиву-

ванні мікобактерій на предметних скельцях, в гли-

бині рідкого середовища. Як живильне середовище 

використовується свіжа цитратна гемолізована до-

норська кров, термін придатності якої для росту мі-

кобактерій - не більше 10 діб. Кров від донора зби-

рається в стерильну колбу з 5,0 % розчином цитрату 

натрію (на 100,0 мл крові 10,0 мл цитрату). Цитра-

тна кров гемолізується стерильною дистильованою 

водою у співвідношенні 1:10 - 1:5 (в залежності від 

дати взяття крові). Гемолізована кров над полум'ям 

пальника розливається по 5,0 мл у стерильні пробі-

рки. 

Облік результатів проводиться через 8-10 діб 

інкубації в термостаті при 37°С. Після закінчення 

цього терміну пробірки з мазками автоклавують, 

обережно відмивають водою від крові, підсушують, 

фіксують над полум'ям, фарбують за Цілем-Нільсе-

ном і мікроскопують під малим збільшенням мікро-

скопа. При позитивному результаті в мазках одер-

жують характерні мікроколонії, що представляють 

собою забарвлені в червоний колір переплетені 

джгути, так звані "коси", які складаються з великої 

кількості щільно притиснутих одна до одної клітин, 

їх можна побачити, перевівши об'єктив на імер-

сійну систему. Корд-фактор (тригалоза-6,6-диміко-

лат), що забезпечує зближення бактеріальних клі-

тин у мікроколоніях, забезпечує ріст у вигляді сер-

пантиновидних "кіс" і має відношення до 

вірулентності збудника. Слід зазначити, що пред-

метне скельце повинно бути лише новим, без под-

ряпин, добре відмитим, знежиреним в суміші Нікі-

форова і простерилізованим [23]. 

Крім методу Прайса для мікрокультивуван-

няМ. tuberculosis також застосовують напівсинте-

тичне середовище Школьнікової до складу якого 

входить: калій фосфорнокислий однозаміщений - 

1,5 г, натрій фосфорнокислий двозаміщений - 2,5 г, 

магній сірчанокислий - 0,5 г, натрій лимоннокислий 

-1,5 г, лимоннокислоаміачне залізо - 0,05 г, L-

аспарагін - 1,0 г, гліцерин - 30,0 мл, вода дистильо-

вана до 1000,0 мл, нативна бичача сироватка та пе-

ніцилін [4]. 

Найбільш швидким культуральним методом 

на сьогоднішній день є BACTEC– рідко-культура-

льна система, яка дозволяє одержати ріст мікобак-

терій через 10-14 днів.[24]. 
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Серед інших швидких культуральних методів 
слід зазначити Micobacteria Growth Indicator Tube 
(MGIT), які дозволяють виявляти МБТ по забарв-
ленню або флюорицируванню внаслідок утворення 
СО2 або споживання О2 у процесі життєдіяльності 
мікобактерій. Ці системи дозволяють одержати ре-
зультати через 11-18 днів [24]. 

Вищезгадані автоматизовані системи дають 
змогу не лише прискорити етап дослідження на ви-
явлення росту МБТ, а також значно раніше виявити 
медикаментозну чутливість до антибактеріальних 
препаратів. 

Однак, не зважаючи на великі досягнення в ав-
томатизації діагностики, нові культуральні системи 
звичайно використовуються паралельно з посівом 
на тверде середовище Левенштейна-Єнсена для до-
сягнення оптимальної чутливості. 

Поряд із широкими можливостями сучасної 
діагностики, бактеріологічна діагностика туберку-
льозу безперечно має ряд складностей. Вельми ак-
туальна сьогодні проблема мінливості збудника ту-
беркульозу.  

В останні роки у зв’язку з широким викорис-
танням лікувальних препаратів у 19,0-20,0% випад-
ків спостерігається диспропорція між виявленням 
МБТ при бактеріоскопічному дослідженні та їх ро-
стом при посіві патологічного матеріалу на живи-
льні середовища. Це явище спричинене тим, що 
МБТ, які спостерігають під мікроскопом, не рос-
туть на загальноприйнятих живильних середови-
щах [25]. Така дисоціація зумовлена впливом на мі-
кобактерії туберкульозу лікарських препаратів. 

Дослідники дотримуються думки про те, що 
наявність у хворих клінічних ознак туберкульозу 
при негативних бактеріоскопії та посіві вимагає до-
поміжних методів дослідження для виявлення змі-
нених форм збудника туберкульозу [26]. 

Одним з таких методів можна вважати середо-
вище ВКГ із стимулятором росту, запропоноване 
українським науковцем В.В. Власенко. Даний ме-
тод заслуговує уваги і рекомендований для впрова-
дження в практику регіональних бактеріологічних 
лабораторій [27]. Середовище ВКГ із стимулятором 
росту розроблене на основі детального вивчення 
стадій біологічного розвитку мікобактерій туберку-
льозу і його застосування науково обгрунтовано 
[27]. 

Для культуральної діагностики, особливо по-
залегеневої локалізації туберкульозу, застосовують 
широкий комплекс живильних середовищ. Це 
пов’язано з частою олігобацилярністю, а також по-
ниженням життєздатності і ферментативної актив-
ності МБТ. Для отримання більш достовірних ре-
зультатів доцільно проводити посів крові хворого 
на живильне середовище ВКГ, що дає можливість 
виділити збудника туберкульозу зі зниженою жит-
тєздатністю і ферментативною активністю 
[25,26,27] та з паралельним використанням класич-
них поживних середовищ. Ріст перших колоній на 
класичних середовищах з’являється через 30-90 
діб, тоді як на середовищі ВКГ через 2-3 доби. Да-
ний метод можна вважати досить чутливим мікро-
біологічним експрес-тестом. Однак, межі його чут-
ливості й специфічності ще не достатньо вивчені 

[28]. На думку деяких вчених, допрацювання пот-
ребує метод ідентифікації виділеного збудника та 
інтерпритація отриманих результатів. 

Біологічний метод діагностики туберкульозу, 
як вказують Е.А. Финкель, Л.В. Михайлова [29], яв-
ляється найбільш чутливим діагностичним тестом 
виявлення туберкульозних мікобактерій і є основ-
ним в дослідженнях з визначення типів мікобакте-
рій, їх вірулентності та при вивченні атипових ку-
льтур. 

Для експериментального відтворення туберку-
льозу найчастіше використовують морських сви-
нок, які відрізняються надзвичайно високою чутли-
вістю до туберкульозних мікобактерій [29]. У цих 
тварин досить низький імунологічний захист і до-
статньо ввести їм одиничні вірулентні мікобактерії 
туберкульозу, щоб отримати у відповідь розвиток 
генералізованого туберкульозу [3].Однак, доцільно 
проводити одночасно зараження морських свинок і 
посів. Поєднання обох методів дає більше можли-
востей виявити мікобактерії в патологічному мате-
ріалі [4]. 

Для зараження відбирають порівняно молодих 
свинок вагою 280-330 г., нещодавно народжені та 
старі тварини для цієї мети не придатні. Матеріал 
морським свинкам зазвичай вводят підшкірно в па-
хову зону. При малій кількості патологічного мате-
ріалу застосовується внутрішньобрюшинне зара-
ження. По даним С.Х. Лаанес та Е.І. Тюрі (1961), 
Е.І. Тюрі і М.Е. Тюрі (1964), інтратестикулярне за-
раження морських свинок підвищує чутливість ме-
тоду при наявності в патологічному матеріалі сла-
бовірулентних мікобактерій туберкульозу [3]. 

При розвитку туберкульозу, на місці введення 
матеріалу до кінця місяця пропальповуються збіль-
шені лімфатичні вузли. 

Алергічна реакція, в період розвитку у свинок 
туберкульозного процесу, проявляється приблизно 
через місяць після зараження. Зараженій морській 
свинкі проводять туберкулінову пробу. При пози-
тивних туберкулінових пробах і наявності місцевих 
реакцій, морських свинок забивають через 1-1,5 мі-
сяців після зараження, при відсутності – через 3 мі-
сяці [3]. 

Іноді, при обстеженні олігобацилярних хво-
рих, при посіві матеріалу мікобактерії не висіва-
ються, а при зараженні морської свинки можуть ви-
значатися незначні зміни в регіонарному лімфатич-
ному вузлі або в органах. У таких випадках варто 
зробити посів органів свинки для одержання куль-
тури і її подальшого вивчення [4]. 

Висновки. 
1. Пряма бактеріоскопія один із основних ме-

тодів виявлення мікобактерій туберкульозу, є прос-
тим, загальнодоступним та швидким методом, од-
нак дає змогу виявити мікобактерії в тих випадках, 
коли в 1 мл мокротиння міститься близько 5 000-10 
000 мікробних тіл. 

2. Люмінесцентна мікроскопія має більш ви-
соку чутливість у виявленні мікобактерій у порів-
нянні з прямою бактеріоскопією. 

3. Метод культивування дає можливість ви-
вчення властивостей культур, виділених із дослід-
ного матеріалу. Вивчають медикаментозну чутли-
вість, ферментативну активність, вірулентність, ти-
пову належність виділених штамів. Крім того, 
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хворий на туберкульоз, в процесі антибактеріаль-
ного лікування, може виділяти мікобактерії тубер-
кульозу (МБТ) морфологічно змінені та в малій кі-
лькості, які не можливо виявити бактеріоскопіч-
ними методами. 

4. Однак отримання чистих культур мікобак-
терій із біологічного матеріалу має ряд труднощів. 
Вони пов’язані з тим, що дослідний матеріал майже 
завжди виявляється контамінованим супутньою мі-
крофлорою. 

5. Біологічний метод діагностики туберку-
льозу являється найбільш чутливим діагностичним 
тестом виявлення туберкульозних мікобактерій і є 
основним в дослідженнях з визначення типів міко-
бактерій, їх вірулентності та при вивченні атипових 
культур. 
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Анотація 

З’ясувати вплив мінеральної добавки на інтенсивність фізіологічних процесів і продуктивність бугай-

ців. Для досягнення цієї мети ми поставили перед собою наступні завдання: 

1. Вивчити вплив добавки на гематологічні показники дослідних бугайців. 

2. Дослідити вплив препарату на кількісні і якісні показники м’яса (забійні якості, морфологічний і 

хімічний склад туш) та його біологічну цінність. 

3. Вивчити вплив мінеральної добавки «Стимул+» на продуктивність тварин. 

Одержані результати дають можливість проводити корекцію раціонів дослідних тварин, що дасть мо-

жливість позитивно вплинути на еритропоез, дихальну функцію крові, окремі ділянки білкового, енерге-

тичного та вуглеводневого обміну в організмі молодняку великої рогатої худоби, призведе до підвищення 

їх продуктивності та покращення якості одержаної від них яловичини. 

Abstract 

Find out the effect of mineral supplements on the intensity of physiological processes and productivity of 

bulls. To achieve this goal, we set ourselves the following tasks: 

1. To study the effect of the additive on the hematological parameters of experimental bulls. 

2. Investigate the effect of the drug on the quantitative and qualitative indicators of meat (slaughter quality, 

morphological and chemical composition of carcasses) and its biological value. 

3. To study the effect of the mineral supplement "Stimulus +" on the productivity of animals. 

The obtained results make it possible to correct the diets of experimental animals, which will have a positive 

effect on erythropoiesis, respiratory blood function, certain areas of protein, energy and hydrocarbon metabolism 

in young cattle, will increase their productivity and improve the quality of beef obtained from them. 

Ключові слова: мікроелементи, мінеральна добавка, велика рогата худоба, ветеринарно-санітарна 

експертиза. 

Keywords: microelements, mineral supplement, cattle, veterinary and sanitary examination. 

 

Інтенсивна відгодівля, як правило, триває 120-

150 днів і закінчується при досягненні молодняком 

живої маси 420 - 450 кг. 

Середньодобовий приріст в цей період пови-

нен складати не менше 900 -1000 г. 

Найбільш відповідальний період відгодівлі - її 

початок, оскільки на тварину впливає цілий ряд 

стрес-факторів, які можуть спричинити захворю-

вання і зниження продуктивності. У цей період ба-

жано, щоб раціони складалися з таких же кормів, 

які вони споживали раніше. Особливу увагу при 

відгодівлі слід приділяти комплектуванню техно-

логічних груп, враховуючи при цьому живу масу 

(різниця не більше 10-15 кг), вік (різниця в межах 

одного місяця) і стать. Худоба, скомплектована за 

однорідними показниками, краще відгодовується, 

швидше досягає запланованої кінцевої живої маси і 

кондицій. При цьому слід пам'ятати, що худоба ста-

ршого віку, яка втратила притаманну для молодого 

організму високу інтенсивність росту, навіть при 

інтенсивній відгодівлі не проявляє високих приро-

стів живої маси. 

Відгодівля великої рогатої худоби у літній пе-

ріод в умовах України є найбільш ефективною. Тва-

рин можна з успіхом відгодовувати на раціонах, в 

яких основними є зелені корми (природних угідь та 

сіяні), а силос і концентровані -додатковими. У та-

ких раціонах співвідношення кормів за поживністю 

може становити, %: трава - 50 - 60, силос - 25 - 30, 

концкорми - 15 - 20. У господарствах, які у літній 

період не мають силосу, вигідно відгодовувати ху-

добу на траві і концентратах з їх питомою масою у 

раціонах від 15 до 35 % за поживністю [17].  

При літній відгодівлі худобу доцільно году-

вати два рази на добу з роздаванням трави в чотири 

прийоми - 2 рази вранці від 6-ї до 10-ї години та 2 

рази ввечері - від 17-ї до 21-ї години. За таких умов 

тварини одержують корми у більш прохолодний 

час і мають два тривалих періоди для відпочинку. 

Досить важливо правильно організувати пос-

тупове переведення тварин із зимової годівлі на лі-

тню. Перехідний період повинен тривати не менше 

двох тижнів. На початку цього періоду зелені ко-

рми слід згодовувати у невеликих кількостях - 3 - 5 



Slovak international scientific journal # 41, (2020) 47 

кг у перші 5 днів і, збільшуючи щодня на 2-3 кг, до 

кінця другого тижня довести до повної норми [18]. 

Використання кукурудзяно-фосфатного кон-

центрату (КФК) в годівлі відгодівельних бичків до-

зволило за період відгодівлі отримати на голову 

57,5 грн. додаткового прибутку при дачі його в ра-

ціоні 1 кг. Після застосування 1,5 кг КФХ додатко-

вий прибуток за дослід склав 99,5 грн. 

Вирощування і відгодівля худоби на зелених 

кормах влітку забезпечує економію праці, при чому 

досягається значно повніше використання пожив-

них речовин кормів, одержаних з одиниці площі, 

зайнятої під кормовими культурами. Але крім від-

годівлі на зелених кормах можна застосовувати й 

інші типи відгодівлі, а саме силосом, сінажем, бу-

ряковим жомом, бардою [3].  

Важливе значення у відгодівлі худоби нале-

жить силосу, який досить широко використовують 

в усіх зонах України, оскільки вартість його, кор-

мової одиниці значно менша ніж інших соковитих 

кормів, а за якістю він наближається до зелених ко-

рмів. 

При відгодівлі худоби на силосі до раціону мо-

лодняку, враховуючи вік, вгодованість та її період, 

його вводять 20 - 25 кг, а для дорослих тварин -35 - 

40 кг на добу, або 5 - 7 кг на 100 кг живої маси. 

Значного поширення при відгодівлі худоби, 

особливо на великих промислових комплексах на-

був сінаж. Поєднання сінажу доброї якості з конце-

нтрованими кормами забезпечує одержання висо-

ких приростів на відгодівлі і добру якість м'яса [19].  

Заготовлений сінаж краще використовувати у 

вигляді кормо сумішок. До складу таких кормо су-

мішок на відгодівлі вводять 50 – 60 % сінажу та 40 

-50 % комбікорму за поживністю. Норма згодову-

вання сінажу молодняку масою 300 - 350 кг - 10 - 12 

кг, а масою 350 - 400 кг - 15 - 17 кг на добу. Проте 

високих показників продуктивності худоби на від-

годівлі сінажем можна досягти лише за умов висо-

кої його якості. 

Цінним кормом для відгодівлі худоби є жом. 

Проте, не зважаючи на добрі кормові якості, в жомі 

відмічається нестача протеїну, фосфору. Багатьох 

мікроелементів, вітамінів А і Д та надлишок во-

логи, кальцію, заліза а в кислому жомі - органічних 

кислот. 

Відгодівлю жомом розпочинають з підготов-

чого періоду тривалістю до 10 днів, протягом яких 

тварин привчають до поїдання жому. Потім норму 

його поступово збільшують і доводять до 45 - 50 кг 

для молодняку та 60 - 80 кг - для дорослої худоби. 

Щоб підтримувати у тварин добрий апетит і норма-

льне травлення, їм згодовують до 3 кг грубих кор-

мів і 1,5 - 1,0 кг патоки. Кількість речовин, яких не 

вистачає до норми, поповнюють за рахунок конце-

нтрованих кормів [17].  

При виробництві спирту, як залишок утворю-

ється барда - хлібна, хлібно-картопляна, патокова. 

Доведено, що вартість 1 кормової одиниці раціону 

при відгодівлі худоби із застосуванням барди буває 

дуже низькою і особливо при правильному і макси-

мальному її використанні.  

Генетичні і негенетичні фактори визначають 

кількісні і якісні показники яловичини. 

Інтенсивність росту, формування м'язової, кіс-

ткової і жирової тканин тісно пов'язані з біологіч-

ними особливостями окремих порід.  

При вирощуванні молодняку на м'ясо можна 

виділити кілька систем і періодів. Тобто, вирощу-

вання молодняку на м'ясо може бути інтенсивним, 

помірним і екстенсивним.  

При розробці технології виробництва ялови-

чини враховують біологічні вимоги тваринного ор-

ганізму, а тому виділяють фази (три періоди) виро-

бничого процесу - вирощування, дорощування і 

відгодівлю.  

Система вирощування і відгодівлі тварин у мо-

лочному скотарстві включає господарства з проми-

словою технологією із закінченим оборотом стада 

із комплектуванням молодняком 10 - 15-денного 

віку. 

Інтенсивна відгодівля худоби забезпечує най-

більш високу продуктивність і якість продукції. 

Будучи внутрішнім середовищем організму, 

кров забезпечує органи і тканини живильними ре-

човинами і киснем. Разом з лімфою вона утворює 

систему циркулюючих рідин в організмі, яка 

здійснює зв'язок між хімічними перетвореннями 

речовин в різних органах і тканинах. 

Кров виконує в організмі ряд життєво важли-

вих функцій: живильну, дихальну, захисну, регуля-

торну, підтримки іонної рівноваги в тканинах, регу-

ляції температури тіла, механічну та інші. 

До складу крові входять білки, жири, вугле-

води, різні проміжні цінні та кінцеві продукти об-

міну, гормони, вітаміни і мінеральні елементи. Не-

зважаючи на її різноманітний хімічний склад, без-

перервне поступлення в кров і виділення з неї 

різних речовин, в нормі морфологічний і хімічний 

склад крові досить постійний. 

Окислювально-відновні процеси протікають в 

організмі безперервно і забезпечують динамічність 

фізіологічних функцій і постійність внутрішнього 

середовища. 

Хоча склад крові відносно постійний, в ньому 

все ж відбуваються як добові, так і більш циклічні 

зміни. Кількість деяких складових частин крові змі-

нюється в проміжку від одного прийому їжі до ін-

шого. Кількість інших змінюється під впливом три-

валої дії зовнішніх факторів, особливо годівлі. 

У зв'язку з цим, визначення кількісного та які-

сного вмісту ряду складових частин крові має важ-

ливе значення для оцінки здоров’я організму. При 

вивченні біохімічних властивостей крові не можна 

обмежуватись лише фізіологічними нормами. Важ-

ливо оцінювати роль і незначних зрушень, що від-

буваються саме в межах фізіологічної норми дослі-

джуваних показників. 

Матеріалом для наших досліджень служили 

бугайці чорно-рябої породи другого періоду 

відгодівлі живою масою 185-200 кг. 

Для проведення досліду було сформовано 3 

групи по 15 голів, одна контрольна і дві дослідні, 

схма проведення досліду представлена у таблиці 1.  
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Таблиця 1 

Схема проведення досліду 

Групи 
Кількість голів у 

групі 
Характер годівлі 

контрольна 15 Основний раціон (ОР) 

І дослідна 15 ОР + «Стимул+» (0,2 мг/кг м. т.) 

ІI дослідна 15 ОР + «Стимул+» (0,3 мг/кг м. т.) 

 

Розрахунок потреби у мінеральній добавці для 

кожної групи проводили за наступною формулою: 

Х = А · Б · В · Г 

де: Х - потреба мікроелементу; 

А - кількість тварин; 

Б – маса тіла тварини; 

В - доза добавки у мг/ кг маси тіла; 

Г - кількість днів підгодівлі. 

Згодовували премікси індивідуально, один раз 

на добу під час ранкової годівлі, у вигляді розчину. 

Відбір проб крові проводили з яремної вени че-

рез 2–2,5 години після ранкової годівлі. Як антико-

агулянт використовували гепарин. 

У цільній крові визначали: 

– кількість еритроцитів спектрофотометрично 

на спектрофотометрі Specord M 400 за методикою 

Є.С.Гаврилець, М.В. Демчука (1966); 

– вміст гемоглобіну - за Г.В.Дервізом та А.І. 

Воробйовим (1959); 

– концентрацію мікроелементів за методикою 

Прайса (1976) на атомно-абсорбційному спектро-

фотометрі ААS-30 (Бріцке М. Є., 1980). 

Для отримання сироватки кров інкубували 

протягом 1 години у термостаті при температурі 

370С, після чого відділяли сироватку шляхом 

центрифугування при 2500об/хв. 

У сироватці крові визначали: 

– загальний білок – з біуретовим реактивом за 

методом Делекторської Л.М. і ін. (1959); 

Ветеринарно-санітарну експертизу і якісні по-

казники туш та внутрішніх органів проводили 

згідно “Правил ветеринарного огляду забійних 

тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м’яса і 

м’ясних продуктів” (2002). При цьому визначали: 

– вгодованість туш за ГОСТом 779-87 “М’ясо-

яловичина в півтушах і четвертинах”; 

– органолептичні показники м’яса на різних 

стадіях зберігання згідно ГОСТу 7169-79 “М’ясо. 

Методи відбору зразків і органолептичні методи 

визначення свіжості”; 

– фізико-хімічні властивості м’яса згідно ГО-

СТу 23392-78 “Методи хімічного і мікроскопічного 

аналізу”; 

– рН екстракту м’яса рН-метром ЛПУ-01; 

– калорійность м’яса за В.А. Макаровим 

(1987). 

Також в матеріалі наводяться наступні показ-

ники біометрії: 

Кількість досліджень – n; 

Середня арифметична величина – М; 

Середня квадратична похибка – m; 

Показник вірогідності різниці відносно почат-

кового рівня – Р. 

Вивчення крові, як однієї з різновидів тканин 

внутрішнього середовища має найважливіше діаг-

ностичне значення. Контроль годування в зоотехнії 

здійснюється за показниками крові, які в комплексі 

з другими дозволяють виявити приховані, не вияв-

ляються клінічні зміни в органах і тканинах, а та-

кож судити про функціональний стан, як окремими 

них органів, так і всього організму. З цією метою 

нами були проведені морфологічні та біохімічні до-

слідження крові піддослідних тварин. В результаті 

було встановлено, що при постановці на дослід сут-

тєвих відмінностей у нетелей в обмінних процесах 

не було. (табл.2) 

Білки - це молекулярні органічні сполуки, по-

будовані із залишків амінокислот. Вони є основним 

будівельним матеріалом клітинних структур, які 

виконують численні функції. Єдине джерело син-

тезу нового білка - білки кормів, тому білковий об-

мін організму тісно пов'язаний з їх білками. 

Вміст загального білка в сироватці крові піддо-

слідних тварин при постановці на дослід в основ-

ному відповідає нормі. Незначно нижче норматив-

них показників зміст загального білка в крові тва-

рин контрольної і другої дослідної груп - 69,4 і 68,8 

г / л, відповідно. При цьому достовірної різниці за 

вмістом загального білка в крові між групами ана-

логів не встановлено. 

Якісний склад білків плазми крові дуже різно-

манітний. Основні фракції - альбуміни і глобуліни. 

Функція альбумінів полягає в підтриманні колої-

дно-осмотичного тиску плазми, сталості концент-

рації водневих іонів, а також в транспорті різних ре-

човин, включаючи білірубін, жирні кислоти, міне-

ральні речовини, лікарські препарати. Зміст 

альбуміну до загальної кількості білків в крові під-

дослідних тварин в межах норми від 44,3% до 

44,9%, достовірних відмінностей між групами не 

виявлено. 
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Таблиця 2 

Біохімічні показники крові великої рогатої худоби, M±m; n=5. 

Показник 
Група 

контрольна I дослідна II дослідна 

Білок, г/л 69,4 ± 0,5 70,3 ± 0,6 68,8 ± 0,6 

Альбумін, % 44,65 ± 2,9 44,3 ± 3,1 44,9 ± 2,6 

Глобулін, % 55,35 ± 3,3 55,7 ± 2,9 55,1 ± 2,8 

Білковий індекс 0,805 ± 0,1 0,793 ± 0,1 0,813 ± 0,1 

Лужна фосфатаза, Е/л 92,0 ± 4,3 91,2 ± 4,4 94,1 ± 4,6 

Ca, ммоль/л 3,0 ± 0,1 3,1 ± 0,1 3,1 ± 0,1 

Р, ммоль/л 1,5 ± 0,1 1,5 ± 0,2 1,6 ± 0,1 

Сu, ммоль/л 0,51 ± 0,02 0,51 ± 0,02 0,52 ± 0,01 

Zn, ммоль/л 1,98 ± 0,1 1,99 ± 0,1 1,98 ± 0,1 

Fe, ммоль/л 274,2 ± 11,4 271,1 ± 14,2 275,4 ± 14,0 

Mn, ммоль/л 0,04 ± 0,01 0,04 ± 0,01 0,03 ± 0,02 

Co, ммоль/л 0,01 ± 0,002 0,01 ± 0,002 0,01 ± 0,002 

 

Глобуліни виконують головним чином функ-

цію захисту, будучи захисними антитілами (імуно-

глобулінами). Різке збільшення вмісту глобулінів в 

крові тварин відбувається при інфекційних захво-

рюваннях, гострих запальних процесах, в зв'язку з 

тим, що імунні тіла і антитоксинів є за своєю при-

родою γ і β - глобулінами і накопичуються в крові 

тварин в процесі імунізації. За змістом глобулінів 

немає достовірних відмінностей між тваринами ко-

нтрольної та дослідних груп. Їх кількість становить 

в середньому 55,35 - 55,7%. 

Більш повно про інтенсивність білкового об-

міну у тварин судять за показаннями білкового ін-

дексу, що представляє собою відношення аль-

бумінів до глобулинів. Білковий індекс характери-

зує стан синтезу білків печінкою. При постановці 

тварин на дослід цей показник був в межах від 0,793 

до 0,813, що в цілому відповідає нормі. По закін-

ченню головного періоду досліджень відбулися 

зміни морфологічних показників крові. Була від-

значена тенденція збільшення кількості еритроци-

тів в крові тварин другої дослідної групи в порів-

нянні з кров'ю аналогів контрольної групи на 1,1 

109/л (Р ≤ 0,05). При цьому збільшилася і концент-

рація гемоглобіну на 10,7%. 

Таблиця 3 

Морфологічні показники крові тварин, M±m; n=5. 

Показник 
Група 

контрольна I дослідна II дослідна 

На початку досліду 

Еритроцити, 1012/л 5,61±0,28 5,66±0,33 5,67±0,33 

Гемоглобін, г/л 95,3±5,6 95,0±4,3 97,3±5,4 

Лейкоцити, 109/л 6,83±1,09 6,77±0,63 6,80±0,11 

В кінці досліду 

Еритроциты, 1012/л 5,8±0,3 5,2±0,41 5,9±0,27* 

Гемоглобін, г/л 93,3±3,3 100,0±5,7 103,3±6,7 

Лейкоцити, 109/л 6,8±0,20 6,2±0,12* 6,4±0,09** 

Примітка: * Р ≤ 0,05; *** Р ≤ 0,01 

 

Так, у корів-первісток першої та другої дослід-

них груп кількість лейкоцитів в крові було знижено 

на 0,6 і 1,4 109/л в порівнянні з їх вмістом в крові 

аналогів контрольної групи (Р ≤ 0,05). 

Вивченням мікроелементного (МЕ) складу ко-

рмів, води і тканин відгодівельних бугайців в ме-

жах конкретних господарств встановлено, що вміст 

мікроелементів у кормах змінюється під впливом 

різних агротехнічних і атмосферних факторів та 

типу ґрунтів. При цьому встановлено, що найбільш 

дефіцитними є залізо, кобальт. Дефіцит Fe складає 

39,2%; Cо – 54,5%. Такий низький процент забезпе-

чення тварин в окремих мікроелементах призво-

дить до перевитрат кормів на одиницю продукції, 

погіршення загального фізіологічного стану тва-

рин, і як результат – зниження м'ясної продуктив-

ності та якості одержаної продукції, яка не відпові-

дає фізіологічним потребам людини [31, 33]. 

Одним з головних напрямків підвищення про-

дуктивності тварин та поліпшення якості їх про-

дукції є повноцінна і збалансована годівля за основ-

ними поживними і біологічно активними речови-

нами (БАР). Проте, як нестача так і надлишок 

останніх може призводити до порушення обміну 

речовин у тварин та людей, що зумовлює виник-

нення різних захворювань [1, 12].  

Продуктивність дослідних бугайців при вико-

ристанні в годівлі метіонатів і лізинатів дефіцитних 

мікроелементів наведена в табл. 4.  

Так, середня жива маса на кінець досліду у тва-

рин дослідних груп була на 62,9 кг вищою, ніж у 

контролі за рахунок того, що середньодобовий при-

ріст зріс в середньому на 21,3% порівняно з контро-

лем. Встановлено також зростання швидкості росту 

на 40,9% та інтенсивності росту на 18,3% відносно 

контролю. 
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Таблиця 4 

Продуктивність дослідних бугайців при підгодівлі їх мінеральною добавкою, M±m, n=15. 

 

Групи тварин 

Жива маса, кг Приріст 

початок досліду кінець 

досліду 

Загальний, кг Середньодобовий, 

г 

контрольна 231±3,7 489,8±3,8 259,8±3,5 720±5,5 

І 
219,5±3,7 

 

529,8±3,7 

**** 

311,3±3,5 

**** 

863±5,5 

**** 

II 
243,4±3,9 

* 

548,7±3,9 

**** 

306,3±3,6 

**** 

849±5,7 

**** 

 

Біотичні рівні та синергічні співвідношення 

окремих мікроелементів дозволяють використову-

вати їх впродовж всієї годівлі, забезпечуючи опти-

мальний метаболізм у вмісті рубця і тканинах орга-

нізму, стійку продуктивність худоби та одержання 

екологічно чистої продукції. З метою усунення де-

фіциту окремих мікроелементів в організмі тварин 

дослідного господарства, корекцію мікроелемент-

ного живлення доцільно проводити після поперед-

нього аналізу МЕ складу ґрунтів, кормів, води і тка-

нин організму.  

Згодовування тваринам комбікормів з мінера-

льною добавкою, до складу яких входять оптима-

льні рівні, в певних співвідношеннях сполуки дефі-

цитних мікроелементів дозволяє підвищити м'ясну 

продуктивність худоби в середньому на 22,3%, а та-

кож покращити біологічну і харчову цінність про-

дукції. 

Туші великої рогатої худоби містять 10 – 14% 

сполучної тканини. Жирова тканина складається з 

клітин рихлої сполучної тканини, яка заповнена 

жиром [15].  

Туші та їх частини представляють собою су-

купність м’язової, жирової, сполучної і кісткової 

тканин. М’язова тканина – найбільш цінна частина 

м’яса. У туші великої рогатої худоби вона складає 

57 – 62%. Основна структурна частина м’язів – 

м’язові волокна, які об’єднуються в пучки, 

розділені прошарками сполучної тканини.  

Таблиця 5 

 Забійні якості дослідних бугайців при підгодівлі їх метіонатами і лізинатами дефіцитних мікроелемен-

тів, М±m; n=15. 

Г
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К 482±2,4 233,3±3,7 48,41±0,60 224,6±3,33 46,6±0,59 8,72±0,36 1,81±0,04 

I 
522±2,4 

**** 

272,5±3,6 

**** 

52,19±0,51 

**** 

261,6±3,36 

**** 

50,1±0,56 

**** 

10,92±0,41 

*** 

2,09±0,06 

*** 

II 
541±2,5 

**** 

278,2±3,8 

**** 

51,42±0,62 

*** 

267,3±3,40 

**** 

49,4±0,56 

*** 

10,93±0,43 

*** 

2,02±0,05 

*** 

 

М’ясо та його якісний склад визначається кіль-

кісним співвідношенням тканин, а саме, його мор-

фологічним складом, який залежить від виду, по-

роди, віку, статі, годівлі та умов утримання худоби 

[17]. 

Надзвичайно важливими показниками при за-

бої є вихід туші, забійний вихід і вихід внутріш-

нього жиру, які завжди залежать від вгодованості 

худоби.  

Аналізуючи ці дані, можна побачити, що під-

годівля тварин дослідних груп незначно покращує 

забійні якості піддослідних бугайців. 

Так, підгодівля тварин І групи мінеральною 

добавкою в дозі: 0,2 мг/кг живої маси сприяло під-

вищенню забійного виходу, виходу туші і виходу 

внутрішнього жиру відповідно на 3,78 (Р<0,001), 

3,5 (Р<0,001) і 0,28% (Р<0,01) порівняно з контро-

лем.  

У тварин ІІ групи, які отримали мінеральну до-

бавку в дозі: F0,3 мг/кг ж.м. забійний вихід, вихід 

туші і вихід внутрішнього жиру підвищився відпо-

відно на 3,01; 2,8 і 0,21% порівняно з контролем. 

Слід зазначити, що всі ці дані були статистично 

вірогідними (Р<0,01). 

Отже, порівнюючи отриманні експеримен-

тальні дані, видно, що застосування мінеральної до-

бавки «Стимул+» має позитивний вплив на забійні 

показники дослідних тварин. 

Визначення загального хімічного складу м'яса 

і м’ясопродуктів служать критерієм оцінки якості 

продукту, дозволяє судити про його харчову і 

санітарну цінність [10].  

В результаті досліджень встановлено, що у 

м'ясі тварин дослідних груп кількість сухої речо-

вини, протеїну, жиру, а також калорійність переви-

щували їх рівень у контрольних тварин. 

Аналізуючи одержані дані табл. 6, у яких наве-

дено зміну хімічного складу м’яса бугайців свід-

чать про те, що «Стимул+» покращує хімічний 

склад і підвищує калорійність найдовшого м’язу 

спини.  
М’ясо тварин першої групи, яких підгодову-

вали мінеральною добавкою містило на 1,53% 
(Р<0,001) більше сухої речовини, ніж м’ясо тварин 
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контрольної групи, протеїну – 1,46% (Р<0,01), жиру 
– 0,09%, золи – 0,1(Р<0,05), калорійність була ви-
щою на 5,9% (Р<0,01), триптофан на 0,16% (Р<0,02) 
і білковий якісний показник підвищився на 1,08% 
(Р<0,01) порівняно з контрольною групою.  

У м’ясі тварин ІІ групи вміст сухої речовини 
підвищився на 0,75% (Р<0,02), протеїну на 0,77%, 

жиру – 0,04%, золи – 0,04%, калорійність зросла на 
2,9% (Р<0,01), триптофан на 0,13% (Р<0,01) та біл-
ковий якісний показник підвищився на 0,8% 
(Р<0,02) порівняно з аналогічними показниками 
тварин дослідної групи. 

Таблиця 6 
Хімічний склад і калорійність найдовшого м’яза спини піддослідних тварин, %, М±m; n=15. 

Показники 
Групи тварин  

контроль І ІІ 

Суха речовина  23,57±0,18 25,10±0,20**** 24,32±0,20** 

Протеїн  19,25±0,27 20,71±0,30*** 20,02±0,25 

Жир  2,92±0,05 3,01±0,05 2,96±0,06 

Зола  0,90±0,03 1,00±0,03* 0,94±0,03 

Калорійність, кДж/кг  4530±30 4796±32**** 4661±30*** 

Триптофан  1,32±0,03 1,48±0,03*** 1,45±0,03*** 

Оксипролін  0,300±0,01 0,270±0,01* 0,279±0,01 

Білковий якісний  
показник  

4,4±0,21 5,48±0,21*** 5,20±0,20** 

 
Отже, підсумовуючи результати можна ствер-

джувати, що підгодівля бугайців покращує 
хімічний склад і харчову цінність яловичинни. 

По закінченню досліду проведено контроль-
ний забій бугайців з подальшою ветеринарно-
санітарною експертизою туш і внутрішніх органів, 
під час якої видимих патолого-анатомічних змін не 
виявлено. Не помічено також відхилень в органо-
лептичних показниках м’яса тварин всіх груп: воно 
мало специфічний запах, властивий для даного 
виду тварин, м’язи на розрізі були злегка вологі, 
щільні, пружні (ямка, яка утворилась при натиску-
ванні пальцем, швидко випрямлялась), туші тварин 
мали світло-червоний або темно-червоний колір. 
Фізико-хімічні та санітарні показники м’яса бу-
гайців наведено в таблиці 7.  

Фізико-хімічні показники та санітарні власти-
вості м'яса тварин першої (контрольної) групи і 

двох дослідних груп зразу ж після забою (парне) та 
після 48 годин зберігання (охолоджене) свідчать 
про те, що м’ясо було доброякісним і придатним 
для зберігання. З даних таблиці видно, що якісні ре-
акції з сірчанокислою міддю, формальдегідом, ре-
активом Неслера у м'ясі тварин після 48-годинного 
зберігання були від’ємними, а реакція з бензидином 
(на пероксидазу) – позитивною. Інтенсивність за-
барвлення (кольоровий показник) м'яса тварин ІІ, 
ІІІ дослідних груп була вищою на 10,3; 9,7% 
(Р<0,01 – 0,001) порівняно з м’ясом тварин кон-
трольної групи. Вологоємність м'яса і його рН від 
тварин всіх трьох дослідних груп були дещо мен-
шими, ніж у м’ясі тварин контрольної групи. В маз-
ках – відбитках через 48 годин після забою вияв-
лено поодинокі мікроорганізми, переважно коко-
вих форм (1-3 клітини) у тварин дослідних груп і 2-
3 мікроорганізми у контрольній групі. 

Таблиця 7 
Фізико-хімічні та санітарні показники м’яса дослідних тварин, M±m; n=15. 

Показники 
Групи тварин  

І  ІІ ІІІ 

Дослідження через 48 годин  

Кількість мікроорганізмів в од-

ному полі зору  
2-3 1-3 1-3 

рН 5,84±0,03 5,66±0,03*** 5,71±0,03** 

Реакція з CuSO4 - - - 

Реакція на пероксидазу  + + + 

Реакція на аміак  - - - 

Формольна реакція  - - - 

Кольоровий показник, Е*1000 
 

390±7,20 

 

430±7,24*** 

 

428±7,26*** 

Вологоємність  63,0 61,12 60,17 

Дослідження через 14 діб 

Кількість мікроорганізмів в од-

ному полі зору  
25-35 24-31 24-31 

рН 6,34±0,04 6,21±0,03 6,25±0,03 

Реакція з CuSO4 + + / - + / - 

Реакція на пероксидазу - + / - + / - 

Реакція на аміак + + / - + / - 

Формольна реакція + + / - + / - 
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Через 14 діб нами проведено аналогічні до-

слідження, якими встановлено, що кількість мікро-

організмів в процесі зберігання збільшилась у всіх 

групах: 25-35 мікроорганізмів в м'ясі тварин кон-

трольної групи; 24-31 – у м'ясі тварин ІІ і ІІІ до-

слідних груп. 

Тобто у всіх дослідних групах (ІІ – ІІІ групах) 

кількість мікроорганізмів в одному полі зору 

мазка-відбитка з товщі найдовшого м’яза спини 

була меншою, ніж у контролі. 

Якісні реакції з сірчанокислою міддю, фор-

мальдегідом, реактивом Неслера у м'ясі тварини 

першої (контрольної) групи після 14 діб зберігання 

були позитивними, з бензидином від’ємною а у до-

слідних групах - сумнівними. 

М’ясо тварин дослідних груп виявилось більш 

стійким до псування в процесі його зберігання при 

низьких плюсових температурах (від 0 до +2оС) 

порівняно з м’ясом тварин контрольної групи. 

Для проведення розрахунків економічної 

ефективності підгодівлі тварин мінеральною до-

бавкою нами було використано одержані резуль-

тати досліджень та матеріали річних звітів дослід-

ного господарства. 

Результати проведених розрахунків показали, 

що підгодівля тварин дала значний виробничий і 

економічний ефект у всіх дослідних групах без ви-

нятку.  

Потрібно відмітити, що дана ефективність за-

стосування мінеральної добавки у дослідних гру-

пах була різною. (табл. 8).  

Таблиця 8 

Економічна ефективність виробництва яловичини при підгодівлі бугайців метіонатами і лізинатами де-

фіцитних мікроелементів 

Показники 
Групи тварин  

ІКонтрольна І ІІ 

Приріст живої маси за період  

досліду, ц 
2,59 3,10 3,05 

Середньодобовий приріст, г 719 862 848 

Затрати кормів на 1 ц приросту, ц к.од 11,0 9,25 9,47 

Вартість кормів, витрачених за період досліду на 1 тв., 

грн 
554 595 597 

в т. ч. хелатів, грн - 41,0 43,0 

Всього затрат на 1 тварину за період досліду, грн 1108 1190 1194 

Середня реалізаційна ціна 1 ц живої маси, грн 450 450 450 

Собівартість 1 ц живої маси при реалізації, грн 427 384 391,5 

Рентабельність, %  5,38 17,2 14,9 

Прибуток на 1 ц живої маси, грн 23 66 58,5 

 

Основний економічний ефект від застосування 

мінеральної добавки полягає у тому, що за рахунок 

додавання до раціону тварин виявлено зниження 

собівартості 1 ц м’яса у всіх дослідних групах, від-

повідно у першій групі на 10,0%; у ІІ - на 8,3% від-

носно контролю, де собівартість 1 ц м’яса стано-

вила 427 грн. На її основі у всіх дослідних групах 

виявлено зростання чистого прибутку на 1 ц живої 

маси. Так у тварин І групи чистий прибуток збіль-

шився на 43,0 грн., ІІ – на 35,5 грн., по відношенню 

до контролю. При цьому встановлено підвищення 

рентабельності на 9,52 – 17,02 відсотка. 

Проаналізувавши всі ці дані ми дійшли до та-

ких висновків: 

1. Виявлено зміни у біохімічних показниках 

крові тварин, яким згодовували мінеральну доба-

вку. 

2. Встановлено підвищення продуктивності 

тварин шляхом підгодівлі їх мінеральною добав-

кою, що свідчить про більш раціональне викорис-

тання фізіологічних ресурсів організму дослідних 

тварин. 

3. Виявлено, що підгодівля тварин призвела 

до збільшення забійного виходу на 3,8% порівняно 

з контролем. 

4. Встановлено, що при тривалому зберіганні 

(14 діб) у м’ясі тварин контрольної групи відбулося 

ряд змін, які вказують на початок псування м’яса, а 

м’ясо тварин, яких підгодовували мінеральною до-

бавкою було доброякісне, атакож за ветеринарно-

санітарною оцінкою було найкращим і більш стій-

ким до псування в процесі зберігання. 

5. Підраховано, що додаткове введення до ра-

ціону тварин мінеральної добавки «Стимул+» ви-

явилось економічно ефективним, це дозволило зни-

зити собівартість на 13,9%, прибуток на 1 ц. живої 

маси зріс на 59,5 грн, рентабельність підвищилась 

на 17,02% порівняно з контрольною групою. 

З метою профілактики мікроелементозів відго-

дівельного молодняку великої рогатої худоби на 

відгодівлі, підвищення їх продуктивності та покра-

щення фізико-хімічних і ветеринарно-санітарних 

показників м’яса, а також рентабельності виробни-

цтва рекомендуємо проводити корекцію їх раціо-

нів, згідно з попередньо проведеними досліджен-

нями. 

 

Список літератури 

1. Ветеринарно-санітарна експертиза з осно-

вами технології і стандартизації продуктів тварин-

ництва / В.І. Хоменко, В.М. Ковбасенко, М.К. Ок-

самитний та ін. //; За ред. В.І.Хоменка. – К.: Вид-во 

“Сільгоспосвіта”, 1995. – 716 с. 

2. Вплив хелатних сполук мікроелементів на 

продуктивність великої рогатої худоби та біологі-

чну і харчову цінність їх продукції / Кравців Р.Й., 



Slovak international scientific journal # 41, (2020) 53 

Осередчук Р.С., Біленчук Р.В., Ключковська М.В., 

Герич В.В., Сенечин В.В. // Сільський господар. – 

2008. – № 11-12. – С. 1-3. 

3. Гаврилец Е.С. Определение количества 

эритроцитов в крови сельскохозяйственных живот-

ных фотоэлектроколориметрическим методом / 

Е.С. Гаврилец, М.В. Демчук // 22-я науч. конф. 

Львовского зоовет. ин-та: Тез. докл. и сообщ. – 

Львов, 1966. – С. 73-74. 

4. Гринкина Г.Ф. Микроэлементный состав 

грубых, сочных и зеленых кормов. / Г.Ф. Гринкина, 

С.А. Иванова // Биохим. основы повышения про-

дуктивности с-х. животных. – 2015. – С. 94-102. 

5. Даньків В.Я. Вплив згодовування білково-

жиро-мінеральної добавки телятам у молочний 

період на гематологічні показники та активність 

ферментів в крові. / В.Я. Даньків, О.І. Постол, В.І. 

Зінкевич, Я.Д. Венгрін // Сільський господар. – 

2012. – № 9-10. – С. 22-24. 

6. Дашковський О.О. Динаміка білкового об-

міну у сироватці крові дійних корів за дії метіонатів 

заліза, міді, вітаміну Е та свинцю. / О.О. Дашковсь-

кий, Н.Я. Васерук // Науковий вісник Львівської 

державної академії ветеринарної медицини ім. 

С.З.Ґжицького. – Львів, 2003. – Т. 5. № 2. – Ч. 1. – 

С. 10-13. 

7. Дервиз Г.В. Количественное определение 

гемоглобина крови посредством аппарата ФЕК. / 

Г.В. Дервиз, А.И. Воробьев // Лаб. дело. – 1969. – С. 

2-8. 

8. Использование премикса при дефиците 

микроэлементов в местных кормах / Старикова 

Н.П., Котляров Ю.А. // Зоотехния. – 2017. – № 12. – 

С. 14-15. 

9. Карпюк С.А. Определение белковых фрак-

ций сыворотки крови экспрес методом. / С.А. 

Карпюк // Лаб. дело. – 1962. – № 7. – С. 33-36. 

10. Комаров А.Н. Влияние лизина и метионина 

на рост молодняка. / А.Н. Комаров // Весник с/х 

науки. – 1977. – № 9. – С. 70. 

11. Кондрахин И.П. Минеральные добавки для 

профилактики болезней обмена веществ. / И.П. 

Кондрахин // Ветеринария. – 1984. – № 2. – С. 19-

23. 

12. Кравців Р.Й. Мінеральні речовини: 

Довідник по застосуванню біологічно активних ре-

човин у тваринництві. / Р.Й. Кравців, С.В. Стоя-

новський, В.Ю. Чумаченко // – К.: Урожай, 1989. – 

С. 40-95. 

13. Кравців Р.Й. Біологічно активні речовини 

(БАР) в профілактиці хвороб та виробництві висо-

коякісних продуктів тваринництва. / Р.Й. Кравців // 

Зб. матер. міжн. науково-практ. конф. – Харків, 

2006. – С. 29. 

14. Кравців Р.Й. Хелатні комплекси мікроеле-

ментів / Метіонати /: синтез, біологічна дія, продук-

тивність худоби і птиці. / Р.Й. Кравців, В.П. Нови-

ков, А.М. Стадник // Сучасні проблеми біології, ве-

теринарної медицини, зооінженерії та технології 

продуктів тваринництва. Львів, 9-11 жовтня 1997. // 

Зб. статей – Львів, 2007. – С. 330 – 333. 

15. Фаріонік Т. В. Вплив мікроелементів і їх 

хелатних сполук (метіонатів) на м’ясні якості та ве-

теринарно–санітарні показники яловичини, вироб-

леної в СФГ „Дружба” с. Гопчиця Поребищенсь-

кого району Вінницької області / Т. В. Фаріонік, Р. 

Й. Кравців. // Науковий вісник Львівського націо-

нального університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – Львів, 2008. 

– Т. 10, № 2, ч. 4. – С. 224–227. 

16. Adams M.H. Effect of dietary crude protein 

level of diets abequate in lysine, methionine,threnine 

and tryptofan or pervormance of broiler chickens. / 

M.H. Adams, H.L. Stilborr, A.L. Izat // Poultry Sci. – 

2016. – Vol. 70. – № 1. – P. 1-3. 

17. Alimentation animale: La mineralisation ac-

tive. // Agro-perform. – 2002. – № 28. – P. 58-59. 

18. Beattic John H. Trace element nutrition and 

bone metabolism. / H. Beattic John, Avenell Alison.// 

Nutr. Res. Revs. – 2012. – Vol. 5. – P. 167-188. 

19. Chow M.J. Effect of Rumen-protected methi-

onine and lysine on casein milk when diets high in fat 

or concentrate are fed. / M.J. Chow, E.J. De Peters, R.L. 

Baldwin // J. An. Sci. – 2015. – Vol. 67. – Suppl. 1. – 

P. 484-485. 

20. Cook James D. Iron deficiency and the meas-

urement of iron status. / D. Cook James, D. Baynes 

Roy, S. Skikne Barry // Nutr. Res. Revs. – Vol. 5. – 

Cambridge. – 2016. – P. 189-202. 

21. Finkelstein J.D. Methionine metabolism in 

mammals. The methionine sparing effect of cystine. / 

J.D. Finkelstein, J.J. Martin, B.J. Harris // J. Biol. 

Chem. – 2013. – Vol. 263. – № 24. – P. 11750-11754. 

22. Freund H. The metabolic role of branched-

chain amino acids. / H. Freund, M. Hanani // Nutrition. 

– 2012. – Vol.18, №3. – P.287–288. 

23. Harper A.E. Some recent developments in the 

study of amino acid metabolism. / A.E. Harper // Proc. 

Nutr. Soc. – 2003. – Vol. 42. – № 3. – P. 437-449. 

24. Kriel G.V. Biological activity of malcic me-

thionine and methyl maleic methionine in chickens. / 

G.V. Kriel, I.P. Hayes, W.A. Smith // S. Afr. J. anim. 

Sc. – 2009. – Vol. 19. – № 3. – P. 130-131. 

25. Lobley G.E. Control of the metabolic fate 

amino acids in ruminants: A review. / G.E. Lobley // J. 

An. Sci. – 2018. – Vol. 70. – № 16. – P. 3264-3275. 

26. Merchen N.R. Manipulation of amino acid 

supply to the growing ruminant. / N.R. Merchen, E.C. 

Titgemeyer // J. An. Sci. – 2018. – Vol. 70. – № 10. – 

P. 3238-3247. 

 

 

  



 

 

 

 

№41, 2020 

Slovak international scientific journal 

 

VOL.2 

The journal has a certificate of registration at the International Centre in Paris – ISSN 5782-5319. 

The frequency of publication – 12 times per year. 

Reception of articles in the journal – on the daily basis. 

The output of journal is monthly scheduled. 

Languages: all articles are published in the language of writing by the author. 

The format of the journal is A4, coated paper, matte laminated cover. 

Articles published in the journal have the status of international publication. 

 

 

The Editorial Board of the journal: 

Editor in chief – Boleslav Motko, Comenius University in Bratislava, Faculty of Management 

The secretary of the journal – Milica Kovacova, The Pan-European University, Faculty of Informatics 

 

 Lucia Janicka – Slovak University of Technology in Bratislava 

 Stanislav Čerňák – The Plant Production Research Center Piešťany 

 Miroslav Výtisk – Slovak University of Agriculture Nitra 

 Dušan Igaz – Slovak University of Agriculture 

 Terézia Mészárosová – Matej Bel University 

 Peter Masaryk – University of Rzeszów 

 Filip Kocisov – Institute of Political Science 

 Andrej Bujalski – Technical University of Košice 

 Jaroslav Kovac – University of SS. Cyril and Methodius in Trnava 

 Paweł Miklo – Technical University Bratislava 

 Jozef Molnár – The Slovak University of Technology in Bratislava 

 Tomajko Milaslavski – Slovak University of Agriculture 

 Natália Jurková – Univerzita Komenského v Bratislave 

 Jan Adamczyk – Institute of state and law AS CR 

 Boris Belier – Univerzita Komenského v Bratislave 

 Stefan Fišan – Comenius University 

 Terézia Majercakova – Central European University 

 

1000 copies 

Slovak international scientific journal 

Partizanska, 1248/2 

Bratislava, Slovakia 811 03 

email: info@sis-journal.com 

site: http://sis-journal.com 

 

mailto:info@sis-journal.com
http://sis-journal.com/

