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Постановка проблеми. В останні два десяти-
ліття внаслідок скорочення поголів’я великої 
рогатої худоби, передусім корів, а також зни-
ження її продуктивності, виробництво яловичи-
ни різко скоротилося. Внаслідок цього не задо-
вольняється потреба в м’ясі – вкрай важливому 
білковому продукті харчування населення. Фак-
тично на душу населення споживання яловичини 
становить близько 15 кг (проти 40–45 кг за  
науково-обґрунтованими нормами). Саме тому 
забезпечення потреб України у високоякісній 
яловичині має суттєве народногосподарське зна-
чення. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Світовий досвід доводить, що за таких умов ви-
рішити м’ясну проблему й збільшити виробниц-
тво яловичини можна лише за рахунок розвитку 
м’ясного скотарства і розведення худоби 
м’ясних порід [1–3]. 
Із цією метою в Україні створено перші чоти-

ри вітчизняні м’ясні породи (українська, волин-
ська, поліська і південна), а також знам’янський 
тип поліської м’ясної породи. На завершальній 
стадії перебуває й створення української симен-
тальської м’ясної породи [5, 6]. В обмеженій кі-
лькості розводиться худоба імпортних м’ясних 
порід – шароле, абердин-ангуси, герефорди,  
світла аквітанська, лімузинська. 

Відомо, що найбільш розповсюдженою у ба-
гатьох країнах світу є абердин-ангуська порода, 
яка вважається неперевершеною за якістю м’яса, 
відтворювальною здатністю і легкістю отелень. 
Із імпортних м’ясних порід в Україні абердин-
ангуси залишаються лідером за чисельністю по-
голів’я. В зв’язку з відмінністю у походженні 
цієї худоби, вона є нестабілізована за продук-
тивними і біологічними якостями. В породі ви-
ділено тварин трьох типів: дрібного компактного 
скоростиглого британської селекції, крупного 
довгорослого американської й укрупненого ком-
пактного української селекції. Останні створено 
при схрещуванні корів британської з бугаями 
американської селекції. 
За нашими даними [4, 7], тварини означених 

типів (особливо дрібного) є неконкурентоспро-
можними: вони в молодому віці припиняють 
ріст, інтенсивно накопичучи жир за низької жи-
вої маси. 
Завдання дослідження – проаналізувати су-

часний стан абердин-ангуської породи в Україні 
й розробити шляхи її подальшого удосконалення 
в напрямі створення нової української конкурен-
тоспроможної ангуської м’ясної породи. 
Матеріали та методика дослідження. 

Об’єктом дослідження були тварини абердин-
ангуської породи племрепродукторів. Матеріа-
лом для проведення дослідження слугували дані 
Держкомстату України, вітчизняні та зарубіжні 
літературні джерела, досвід кращих племінних 
господарств України.  
У процесі виконання досліджень використо-

вувався системний аналіз, а також власні дослі-
дження і спостереження. 
Результати дослідження. Нині абердин-

ангуська порода має найбільший ареал розпо-
всюдження у 47 господарствах 14 областей усіх 
трьох природно-кліматичних зон – Полісся, Лі-
состепу і Степу. 
Племінна база породи зосереджена в трьох 

племінних заводах («Абердин» – Рівненської, 

Наведені результати дослідження сучасного ста-
ну абердин-ангуської породи в Україні та методи 
її подальшого удосконалення в напрямі створення 
нової української ангуської м’ясної породи. Врахо-
вуючи сучасні вимоги ринкової економіки, найваж-
ливішим напрямом селекції є створення на базі 

абердин-ангуської худоби нової української ангусь-
кої м’ясної породи, здатної впродовж тривалого 
часу зберігати високі середньодобові прирости 
живої маси на рівні 1200–1500 г при повільному 

накопиченні жиру.  
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Характеристика продуктивних і біологічних особливостей тварин різних типів 
Тип Характерні особливості 

Дрібний компактний скоростиглий  
репродукції «Ворзель» – дослідної  
станції м’ясного скотарства УСГА 

Короткий період росту й інтенсивне жировідкладення у мо-
лодому віці. Невисока молочність та жива маса новонаро-
джених телят і дорослих тварин, легкість отелень, гарні  

материнські якості і «мармуровість» м’яса. 

Крупний високорослий репродукції 
ГСЦУ північноамериканської селекції 

Тривалий період росту, повільне накопичення жиру у стар-
шому віці. Більш висока жива маса дорослих тварин, хоча 

вона й менша, ніж у аналогів крупних м’ясних порід  
української селекції. 

Укрупнений компактний  
української селекції 

Проміжний – від схрещування вказаних вище типів. 
У порівнянні з дрібним компактним типом тварини крупні-
ші, але за живою масою і всіма промірами тіла відстають 
від крупного типу. Тварини схильні до інтенсивного  

жировідкладення у молодому віці. 
 

«Артеміда» – Вінницької і ГСЦУ Київської облас-
тей) і 27 племінних репродукторах, в яких  нарахо-
вується близько 6,5 тис. голів худоби, у тому числі 
до 3 тис. корів. Найрозповсюдженіша абердин-
ангуська порода в зоні Полісся, особливо в Рівнен-
ській області, найменше – у зоні Степу. 
Прогрес і ефективність розведення породи 

стримується різноманітністю типів (див. табл.). 
Дослідження, проведені нами, показали, що 

тварини всіх типів (особливо дрібного компакт-
ного та укрупненого компактного) неконкурен-
тоспроможні за ринкових умов, – вони не мо-
жуть конкурувати з представниками інших, 
більш крупних м’ясних порід. Окрім того, низь-
ка жива маса новонароджених телят дрібного і 
укрупненого типів (20–25), яка позначається на 
наступній енерґії їх росту, є не перевагою, а не-
доліком. Коефіцієнт кореляції між живою масою 
новонароджених і в наступні вікові періоди  
(до 15–18 місяців) коливається від +0,45 до 0,75. 

Абердин-ангуси цих типів відносяться до най-
більш дрібноплідних тварин великої рогатої ху-
доби. Тому енерґія росту молодняку не може 
конкурувати з тваринами інших м’ясних порід. 
Кратність збільшення живої маси цих тварин 
досить висока, проте цього недостатньо для то-
го, щоб у процесі вирощування молодняку на-
здогнати аналогів інших м’ясних порід до стану 
дорослої худоби. 
Висновки. Враховуючи сучасні вимоги рин-

кової економіки, найважливішим напрямом се-
лекції є створення на базі абердин-ангуської ху-
доби нової української ангуської м’ясної породи, 
здатної впродовж тривалого часу зберігати висо-
кі середньодобові прирости живої маси на рівні 
1200–1500 г при повільному накопиченні жиру. 
Ці тварини повинні мати високі й стабільні від-
творювальні та материнські якості, виняткову 
легкість отелення та високу плодючість. 
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