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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Генетичні ресурси тварин 

відносяться до найбільш цінних, вони є стратегічно важливим резервом кожної 

країни. Проблема збереження біологічного різноманіття тварин останніми 

роками стала однією з головних сучасних проблем сільськогосподарської 

науки. 

Наразі існує ризик звуження генетичного різноманіття порід 

сільськогосподарських тварин, що провокується багатьма чинниками. 

Найбільш суттєвим з них є швидке поширення тварин, отриманих шляхом 

інтенсивної селекції, з високим рівнем питомих селекційних ознак і які в 

сучасних умовах ринку можуть приносити найбільший прибуток. У зв'язку з 

цим відбувається витіснення місцевих порід, котрі мають високі адаптаційні 

здатності та інші цінні характеристики саме в даному ареалі розведення, 

можуть використовуватися при удосконаленні існуючих і виведення нових 

порід, а також є частиною місцевої традиційної культури. 

Вагомий внесок у теоретичне обґрунтування, практику створення, 

використання і удосконалення порід, що складають генофонд вітчизняного 

конярства, внесли вітчизняні та зарубіжні вчені: Вільчинський О.Д., Волков 

Д.А., Ключніков В.К., Манаков І.Д., Волков П.П., Дорофеєва Н.В., Бурлаков 

М.М., Сеньковський Є.Й., Землянський В.М., Жадан І.І., Мусієнко Ф.К., 

Новіков О.О., Філімонова А.С., Гопка Б.М., Рождественська Г.О., Перн Є.М., 

Ігнат’єва М. Б., Калашников В. В., Сулейманов О. І., Стольная О. С., Калинкина 

Г. В., Коновалова Г. К., Ковешников В. С., Храброва Л. О., Головач М.Й., 

Глушак І.І., Супрун І.О., Зінькова Н.В., Галась В.В., Пономаренко М.М., Латка 

О.М., Соболь О.М., Бондаренко О.В., Лютих С.В. та інші. 

Одним з вирішальних факторів ефективного тваринництва є генетичне 

поліпшення тварин за рахунок використання власних ресурсів і кращого 

імпортного генофонду. Для успішного ведення селекційно-племінної роботи у 

конярстві потрібний визначений рівень мінливості як у середині однієї 

популяції, так і між різними популяціями. Збереження порід та їх оригінальних 

порідних особливостей більш можливе при низьковитратних технологіях 

порівняно з високоінтенсивними. Місцеві, або місцево адаптовані породи 

більше відповідають пріоритетним сучасним вимогам органічного виробництва 

продукції, збереження оточуючого середовища, захисту тварин, різноманітності 

продукції, здоров’я людини тощо. Нині недостатньо знань про генетичні 

основи адаптації тварин до оточуючого середовища. Тому найбільш 

правильною є стратегія керування породами – вносити у них якнайменше 

генетичних змін, а найбільшу увагу приділяти підвищенню адаптаційних 

характеристик, навіть за рахунок гальмування прогресу інших селекційних 

ознак, якщо вони розвинені на достатньому рівні. 

Темпи генетичного поліпшення залежать від генетичної мінливості 

популяції, точності селекційних критеріїв, інтенсивності добору і генераційного 

інтервалу. Втрата генетичного різноманіття у породі пов’язана із застосуванням 

інбридингу, що прямо залежить від кількості племінних тварин. Теорія, що 
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передбачає ступінь інбридингу в популяції, яка підлягає селекції, дозволяє 

спрямовано оптимізувати короткочасні ефекти у схемах розведення. 

Таким чином, в умовах обмеженого генофонду порід актуальним 

питанням є визначення оптимальної грані застосування чистопородного 

розведення і схрещування для подальшої еволюції порід із одночасним 

збереженням генетичної оригінальності. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано у лабораторії конярства Інституту тваринництва НААН в період з 

2000 по 2017 роки. Вона є складовою частиною тематичних планів наукових 

досліджень: «Розробка перспективних систем селекції верхових та запряжних 

порід коней в Україні при різних формах господарської діяльності» (№ 

держреєстрації 0101U003314), «Удосконалити заводські породи коней 

вітчизняної селекції в напряму підвищення конкурентоспроможності продукції 

кіннозаводства не міжнародному рівні» (№ держреєстрації 0106U010163), 

«Розробити концепцію оперативного моніторингу генетичних процесів при 

збереженні та удосконаленні порід коней» (№ держреєстрації 0111U003449), 

«Розробити ефективні селекційно-технологічні методи, що забезпечують 

реалізацію генетичного потенціалу коней різних напрямів господарського 

використання» (№ держреєстрації 0111U003450), «Розробити систему обліку, 

збереження та удосконалення генетичних ресурсів у конярстві, удосконалити 

елементи тренінгу, вивчити економічні механізми регуляторних процесів 

галузі» (№ держреєстрації 0114U000170), «Розробити систему генетичної 

паспортизації заводських порід коней» (№ держреєстрації 0116U002321). 

Мета і завдання дослідження. Розробити систему селекції заводських 

порід коней вітчизняної селекції в умовах обмеженого генофонду на основі 

аналізу селекційно-генетичних процесів. 

Для реалізації поставленої мети було вирішено наступні завдання: 

- вивчення еволюції української і чистокровної верхових, орловської і 

російської рисистих порід коней, їх сучасний стан і значення для вітчизняного 

кіннозаводства; 

- генетично-популяційний аналіз тренду селекційних ознак, що 

обумовлюють племінну цінність порід коней світового (чистокровна верхова), 

транскордонного (орловська і російська рисисті) та вітчизняного (українська 

верхова) розповсюдження; 

- визначення ефективності селекційно-племінної роботи за удосконалення 

заводських порід коней вітчизняної селекції в умовах обмеженого генофонду: 

добору, підбору, чистопорідного розведення за лініями, інбридингу, 

схрещування з поліпшуючими породами; 

- обгрунтування і розробка методів удосконалення порід коней, що 

забезпечують реалізацію їх генетичного потенціалу. 

Об'єкт дослідження: заводські породи коней, селекційний процес у 

популяції заводських порід коней України. 

Предмет дослідження: система знань, що дозволяє поглибити уяву про 

методи породного удосконалення коней заводських порід вітчизняної селекції в 

умовах обмеженого генофонду. 
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Методи дослідження: аналітичні – аналіз інформаційних джерел, 

модифікація методів, аналіз і узагальнення результатів досліджень; зоотехнічні 

– оцінка якості коней різних порід і генотипів за комплексом ознак; 

популяційно-генетичні – оцінка популяцій за генотипами та генеалогічними 

відгалуженнями, оцінка ефективності чистопорідного розведення за лініями та 

міжпородного схрещування; статистичні та економіко-математичні – 

біометрична обробка отриманих результатів, кореляційний та дисперсійний 

аналізи із застосуванням пакетів сучасних комп’ютерних програм, економічна 

ефективність кіннозаводства і принципів ціноутворення на племінну і 

користувальну продукцію конярства. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше вивчені особливості 

формування вітчизняної популяції коней заводських порід на основі 

генеалогічного аналізу та комплексної селекційно-генетичної оцінки. У 

порівняльному аспекті визначені закономірності формування біологічних 

особливостей та селекційних ознак порід коней за рівнем розповсюдження: 

світовий (чистокровна верхова), вітчизняний (українська верхова), 

транскордонний (орловська і російська рисисті). 

Для розробки програм селекції використано аналіз популяційно-

генетичної оцінки порід, що підтверджує унікальність кожної породи 

вітчизняної селекції і дозволяє здійснювати селекційне удосконалення порід на 

генетичному рівні. 

На селекційно-генетичному рівні проаналізовано ефективність 

чистопорідного розведення заводських порід коней вітчизняної селекції, 

оцінено генеалогічні лінії, маточні родини, лінійні поєднання та моделі підбору. 

Оцінено ефективність застосування інбридингу при удосконаленні 

заводських порід коней в умовах обмеженого генофонду. 

Проаналізовано внутрішньопородну диференціацію заводських порід 

коней вітчизняної селекції за маркерами груп крові. 

Визначено ефективність використання жеребців-плідників різного 

географічного походження на селекційні ознаки коней вітчизняної популяції та 

вплив схрещування на розвиток селекційних ознак та структуру заводських 

порід коней вітчизняної селекції. 

Сформовано пакет нормативних актів, інформаційний банк даних, що 

забезпечують комплексну селекцію та племінний облік у конярстві. 

Розроблено і впроваджено алгоритм селекційної стратегії у 

кіннозаводстві, створено систему знань, що дозволяють підвищити 

ефективність застосування методів розведення заводських порід коней в умовах 

обмеженого генофонду для подальшого їх удосконалення. 

Практичне значення одержаних результатів. Проведено комплекс 

наукових досліджень, спрямованих на вирішення проблеми розвитку і стану 

заводських порід коней, генетично-популяційний аналіз тренду селекційних 

ознак, аналіз добору, підбору, чистопорідного розведення за лініями, 

ефективність застосування інбридингу, розробку методів породного 

удосконалення, що забезпечують реалізацію генетичного потенціалу порід. 

Оцінено вплив імпортних жеребців-плідників та схрещування на формування 
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генетичних груп коней вітчизняної селекції, надані рекомендації щодо 

формування генеалогічної структури та використання схрещування для 

поліпшення екстер’єрних та спортивних ознак коней. 

Розроблені програми селекції української верхової та російської рисистої 

порід до 2020 року (витяги з протоколів № 1 від 28.11.2014 р.; № 1 від 

15.12.2015 р., МінАПП України), Положення про випробування коней 

спортивного напряму роботоздатності (витяги з протоколів № 1 від 28.11.2014 

р., МінАПП України). 

Надані рекомендації щодо формування селекційної стратегії, 

генеалогічної структури та використання схрещування для поліпшення 

екстер’єрних та робочих ознак заводських порід коней вітчизняної селекції. 

Впровадження результатів наукової роботи щодо визначення ефективності 

племінної роботи за удосконалення заводських порід сприяли підвищенню 

ефективності добору за рахунок використання ефективних кросів ліній. 

Одержані матеріали популяційно-генетичного аналізу селекційних ознак 

коней використані при розробці перспективних планів селекції для кінних 

заводів і племінних репродукторів. Результати роботи використовуються у 

навчальній програмі Луганського національного аграрного університету 

(переміщеного підрозділу) з дисципліни «Конярство» та «Кіннозаводство» для 

спеціальності Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

(довідка № 01-01/688 від 01.06.2017 р.). 

Визначені закономірності покладені в основу монографій: «Селекційно-

генетичний моніторинг у конярстві» (ISBN 978-966-540-528-3), «Українська 

верхова порода» (протокол № 10 від 19.06.2015 р., ІТ НААН), у навчальних 

посібниках, методичних рекомендаціях для практичних занять з дисципліни 

«Конярство» зі студентами спеціальності 204 «Технологія виробництва та 

переробки продукції тваринництва» (протокол № 3 від 19 жовтня 2017 р., 

ЛНАУ), при розробці ДСТУ 8532:2015, ДСТУ 2.4.2.340:2006, СОУ 01.22-37-

717:2008 та технічних вимог до технологічних, організаційно-економічних, 

зоогігієнічних та етологічних норм утримання, відтворення, вирощування, 

тренінгу і випробування коней (ISBN 978-966-540-381-4). 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем спільно з науковим 

консультантом розроблено наукову концепцію дисертаційної роботи та 

методичні підходи до її вирішення. Автором особисто проведено теоретичне 

обґрунтування наукових досліджень, розроблено їх схему та проведено 

виконання у господарських умовах, отримано експериментальний матеріал, 

здійснено його статистичну обробку, аналіз та узагальнення результатів і 

впровадження їх у виробництво. Із матеріалів наукових публікацій дисертант 

використав, за узгодженнями із співавторами, частину спільно одержаних 

результатів. Представлений у дисертації матеріал є результатом власних 

досліджень автора, а особиста участь у проведенні наукових досліджень та 

публікацій задекларована у списку опублікованих наукових праць. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації викладені та 

оприлюднені на наукових конференціях: Міжнародній науково-практичній 

конференції «Проблеми і перспективи конярства України» (Харків, 2002), 
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Міжнародній науково-практичній конференції «Інтенсифікація виробництва 

продуктів тваринництва» (Жодіно: Білорусь, 2002); ІІ Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Годівля коней. Сучасний стан галузі. Проблеми та 

перспективи» (Дніпропетровськ, 2005); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Тваринництво ХХІ ст.: новітні технології, досягнення та 

перспективи» (Харків, 2006); всеукраїнській науково-практичній конференції 

молодих вчених «Нове бачення перспектив аграрної науки молодими вченими» 

(Харків, 2008); Міжнародній науково-практичній конференції «Селекційні та 

еколого-економічні аспекти конярства» (Харків, 2008); Міжнародній науково-

практичній конференції «Генетичні ресурси конярства, проблеми їх збереження 

та ефективного використання» (Солочин: Закарпатська обл., 2009); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Конярство XXI сторіччя – стан, 

проблеми та перспективи розвитку» (Солочин: Закарпатська обл., 2010); 

Міжнародна наукова конференція «Нове у методах створення спеціалізованих 

порід і типів сільськогосподарських тварин» (Київ, 2010); Міжнародній 

ювілейній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми збереження 

біоресурсів, селекція та відтворення тварин», присвяченій 100-річчю від дня 

народження видатного вченого, заслуженого діяча науки України, д.б.н., 

професора І.В.Смирнова (Київ, 2011); Міжнародній науковій конференції 

«Dobrostan koni» («Благополуччя коней») (Вроцлав: Польща, 2011); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Научное обеспечение развития 

коневодства» (Дивові: Російська Федерація, 2012); Міжнародній науково-

практичній конференції «Наукомісткі технології у сучасному тваринництві» 

(Харків, 2013); Міжнародній науково-практичній конференції «Конярство 

України: стан, проблеми і перспективи» (Харків, 2013); Міжнародній науково-

практичній конференції «Научное обеспечение инновационного развития 

животноводства» (Жодино: Республіка Білорусь, 2013); Нараді Міністерства 

аграрної політики та продовольства України «Про стан і перспективи розвитку 

галузі конярства та діяльність державного підприємства «Конярство України» 

(Київ, 2014); Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми і 

перспективи сучасного конярства», присвяченій 70-річчю заснування 

лабораторії конярства Інституту тваринництва НААН та 95-річчю від дня 

народження доктора сільськогосподарських наук, професора, Заслуженого 

діяча науки і техніки України Волкова Д.А. (Харків, 2014); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної біології, 

тваринництва та ветеринарної медицини» (Львів, 2014); всеукраїнській 

науково-практичній конференції Луганського національного аграрного 

університету (Харків, 2015); XVIII Міжнародній науково-практичній 

конференції «Современные технологии сельскохозяйственного производства» 

(Гродно, Республіка Білорусь, 2015); всеукраїнській науково-практичній 

конференції у рамках ХХVII Міжнародної агропромислової виставки «Агро-

2015» «Стан та перспективи розвитку конярства України у рамках вступу до 

Європейського Союзу» (Київ, 2015); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Інновації в сучасній науці» (Київ, 2015); Міжнародній науково-

практичній конференції «Стратегия инновационного развития 
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агропромышленного комплекса в условиях глобализации экономики» 

(Воронеж: Російська Федерація, 2015); Міжнародній науково-практичній 

конференції, присвяченій 90-річчю від дня народження Заслуженого діяча 

науки Російської Федерації, доктора сільськогосподарських наук, професора 

В.М. Кулікова (Волгоград, 2015); всеукраїнській науково-практичній 

конференції Луганського національного аграрного університету (Харків, 2016); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні напрями розвитку 

конярства України та Європи» (Голубине, 2016); Міжнародній науково-

практичній конференції, присвяченій 95-річному ювілею Луганського 

національного аграрного університету (Харків, 2016); Міжнародній науково-

практичній конференції «Перспективи розвитку конярства України в умовах 

інтеграції до Європейського суспільства» (Голубине, 2017); засіданні секції 

тваринництва Науково-експертної ради Міністерства аграрної політики та 

продовольства України (Київ, 2014; 2015); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Эколого-биологические проблемы использования природных 

ресурсов в сельском хозяйстве» (Єкатеринбург: Російська Федерація, 2016); 

робочій нараді «Перспективи розвитку галузі конярства в Україні та діяльності 

державного підприємства «Конярство України» (Київ, 2016); Бюро Президії 

Національної академії аграрних наук України «Стан і перспективи розвитку 

галузі конярства в Україні» (Київ, 2017); XIV Міжнародній науково-практична 

конференція «Пища. Экология. Качество» (Новосибірськ: Російська Федерація, 

2017), Міжнародній науково-практичній конференції «Аграрна наука та освіта в 

умовах євроінтеграції» (Кам’янець-Подільський, 2018), Міжнародній науково-

практичній конференції, присвяченій 25-річчю кафедри розведення, генетики 

тварин та біотехнології Житомирського національного агроекологічного 

університету (Житомир, 2018). 

Публікації. Основні положення і результати дисертаційної роботи 

викладені у 58 публікаціях, із них: 2 монографії у співавторстві, 23 статті у 

фахових виданнях, затверджених МОН України, 12 статей, що входять до 

міжнародних науково-метричних баз та опублікованих в іноземних виданнях, 4 

статті у зарубіжних виданнях, 17 публікацій апробаційного характеру. 

Додатково результати досліджень висвітлені у 2 програмах селекції, 3 

навчальних посібниках, 2 державних племінних книгах, технічних вимогах та 

методичних рекомендаціях для практичних занять з дисципліни «Конярство» зі 

студентами спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції 

тваринництва» за освітнім рівнем «бакалавр». 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 517 

сторінках комп’ютерного тексту, що включає зміст, перелік умовних 

позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів, вступ, огляд літератури, 

матеріали і методи досліджень, результати досліджень, їх аналіз та 

узагальнення, висновки, пропозиції, список використаної літератури і додатки. 

Робота ілюстрована 124 таблицями та 57 рисунками. Список літератури налічує 

571 джерел, у тому числі 187 – латиницею. 



 

 

7 

ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА І ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Комплексні наукові дослідження за темою дисертації проводили з 2000 по 

2017 роки на поголів’ї коней заводських порід вітчизняної селекції. 

Ретроспективні дослідження динаміки поголівя та генеалогічної структури 

проведені за 1980 – 2000 роки. Базовими кінними заводами були кінні заводи-

філії ДП «Конярство України» та приватні кінні заводи і племінні 

репродуктори. Основна робота виконана у лабораторії конярства Інституту 

тваринництва НААН. 

Дослідження за темою дисертації виконували відповідно до загальної 

схеми (рис. 1). Матеріалом для досліджень слугувала база даних, створена за 

матеріалами первинного племінного обліку, звітів про випробування коней, 

результатами експертної оцінки сучасного племінного складу чистокровної 

верхової, напівкровних і рисистих порід коней української селекції. Наявність 

поголів’я уточнювали шляхом експедиційного обстеження суб’єктів племінної 

справи. У статистичних розрахунках врахований весь відтворювальний склад 

зазначених порід в Україні у динаміці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Загальна схема досліджень 
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Вивчення історії створення і методів удосконалення основних заводських 

порід коней, аналізу і узагальнення результатів племінної роботи з породами 

здійснювали за літературними джерелами, архівними матеріалами, 

перспективними планами племінної роботи з породами коней. 

Науково-методичні підходи базуються на зоотехнічному та 

генеалогічному аналізі масиву коней заводських порід та ретроспективному 

аналізі селекційних процесів. 

На підставі матеріалів племінного обліку суб’єктів та за результатами 

скакових і бігових сезонів, заводських випробувань молодняку спортивних 

порід проведена оцінка жеребців-плідників та кобил за типом тілобудови, 

жвавістю та якістю випробуваного на іподромах потомства; візуально 

оцінювали тип та екстер’єр за 10-бальною бонітувальною шкалою, промірів за 

висотою в холці, косою довжиною тулуба, обхватом грудей та обхватом 

п’ястка; оцінку жеребців-плідників за якістю потомства здійснювали 

аналізуванням якості всіх отриманих потомків незалежно від їх призначення, 

місця перебування та статі, методом порівнювання однолітків з середнім 

значенням показників, отриманих за нащадками інших плідників або за 

стандартом породи. Критерієм для визначання роботоздатності спортивних 

коней визначали розроблений нами індекс успіху – кар’єрний рейтинг: 

 

%100)
1

(
n

М
ІСР  ,  (2.2) 

де ІСР – індекс спортивної роботоздатності;  

    M1 – кількість зайнятих перших місць за спортивну кар’єру; n – кількість виступів 

за спортивну кар’єру. 

 

Також, при оцінці спортивної роботоздатності враховували тривалість 

спортивної кар’єри (у роках) і середню кількість виступів за сезон. 

Відтворювальний склад розподілений за лінійною належністю. Оцінено 

ефективність чистопорідного розведення за лініями із застосуванням 

аутбредного та інбредного методів розведення. Вивчення генеалогічної 

структури порід за лініями, маточними родинами і гніздами здійснювали 

методом генеалогічного аналізу на основі побудови родоводів. Лінійне 

поєднання за основними селекційними ознаками оцінювали шляхом порівняння 

аналогів, отриманих у відповідних підборах. Ефективність використання 

інбридингу оцінювали шляхом порівняння аналогів, отриманих в інбредних та 

аутбредних підборах. Розрахунки коефіцієнту інбридингу здійснювали за 

методом С.Райта в динаміці у генераціях. 

Проаналізовано ефективність схрещування: української верхової породи з 

вихідними та іншими породами спортивного призначення; орловської рисистої 

– з чистокровною верховою; російської рисистої – з французькою рисистою. 

В процесі оцінювання результативності схрещування визначали 

ефективність використання світового генофонду коней в Україні, принципи 

добору поліпшуючих порід у різних генетичних поєднаннях, оцінювали 

генетичні групи за рівнем кровності шляхом порівняння аналогів. 
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На підставі обробки даних інформаційної бази розроблені перспективні 

програми селекції з урахуванням популяційно-генетичних процесів у породах. 

Матеріали первинного племінного обліку та баз даних статистично 

оброблені з метою визначення перспективних лінійних поєднань в породах при 

удосконаленні селекційних ознак. Біометричну обробку кількісних ознак 

(проміри, жвавість, екстер’єрна оцінка тощо) здійснювали у програмному 

середовищі MS Excel. 

Імуногенетична атестація коней суб’єктів з племінної справи проведена за 

A, C, D і K системами груп крові та електрофоретичними варіантами білків 

сироватки крові (альбуміну, естеразі, трансферину). Для ідентифікації 

еритроцитарних антигенів використані моноспецифічні сироватки-реагенти, які 

апробовані в міжнародних перевірках. За результатами генетичного 

моніторингу визначали частоту антигенів та алельний спектр, генотипову 

структуру породних структур (ліній, родин) заводських порід коней. Вивчали 

генну рівновагу в популяціях, число ефективно діючих алелів, генетична 

схожість та відстань між окремими субпопуляціями коней (Храброва Л.М. та 

ін., 2005). 

ДНК виділено з крові коней вивчаємих порід за методом Кавасакі з 

модифікаціями, аналіз особливостей генетичної структури порід коней за 

поліморфними мікросателітними локусами ДНК проводили методом 

мультиплексної ПЛР за використання набору праймерів, наданих ВНДіК. 

Генераційний інтервал визначали як середній вік батьків при народженні 

потомства. Кінцевий показник визначали як середнє за усі роки народження: 

4

LffLfmLmfLmm
L


 , 

де Lmm – інтервал генерації батько-син; Lmf – інтервал генерації батько-дочка; Lfm – 

інтервал генерації мати-син; Lff – інтервал генерації мати-дочка. 

 

Ефективну чисельність популяції (Na) визначали як збільшення по роках 

коефіцієнту інбридингу (Fх) і середню сукупність споріднених тварин (fxy). 

)1(2

1
e

Na


 , 

де Na - ефективна чисельність популяції; l – генераційний інтервал;  - коефіцієнт 

регресії, як ln(1-Ft) по роках. 

При цьому, ефективну чисельність популяції (Na) оцінювали як: 

1]})
2

1
1(1[2{)( 


 L

Na
generationNe . 

При розрахунку економічної ефективності спортивного конярства 

враховували загальне і зайняте в кіннозаводстві та кінному спорті України 

поголів'я коней. За матеріалами статистичних даних досліджено внутрішній 

ринок коней. За даними бухгалтерського обліку кінних заводів проаналізовані 

статті витрат на виробництво та вирощування коней. Визначені фактори, що 

підвищують прибутковість (рентабельність) спортивного конярства і чинники 

ризику, що знижують її рентабельність (Матвієнко О.П., 1981). 
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РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Аналіз стану конярства в Україні та стратегія породного 

удосконалення. Загальне поголів’я коней в Україні на 01.01.2017 року. 

становило 305,8 тис. голів. Племінне поголів’я при цьому становить 3,2 тис. 

голів, в тому числі – 1,25 тис. кобил репродуктивного віку. Найбільш 

поширеними породами є українська та чистокровна верхові, російська та 

орловська рисисті (табл. 1). 

Таблиця 1 

Кількісний склад основних порід коней в Україні 

Суб’єкти племінної 

справи 

Наявність на 01.01.2017 р., гол. 

всього 
жеребців-

плідників 
кобил 

ремонтного 

молодняку 

Українська верхова 1034 48 433 442 

Чистокровна верхова 679 34 250 395 

Орловська рисиста 567 21 205 341 

Російська рисиста 490 24 193 273 

 

Оптимальне поєднання методів розведення коней залежить від 

можливостей застосування у єдиному комплексі добору і схрещування. При 

застосуванні методу чистопорідного розведення у конярстві особливого 

значення набуває пошук ефективних лінійних поєднань. Вибір конкретних 

методів добору і підбору, а також системи розведення у першу чергу залежать 

від кількості тварин у популяції та кожному конкретному суб’єкті племінної 

справи, якості жеребців-плідників та маточного складу, наявність 

перспективних ремонтних жеребців та кобил. В умовах обмеженого генофонду 

велике значення набуває виявлення найбільш ефективних батьківських пар, від 

яких отримують однорідне високоякісне потомство. 

 

Система удосконалення чистокровної верхової породи вітчизняної 

селекції. 

Динаміка поголів’я і показники селекційних ознак чистокровної 

верхової породи в Україні. Племінне ядро породи складається з 34 жеребців-

плідників і 250 племінних кобил. Динаміку загального поголів’я породи за 

дослідний період наведено на рисунку 1. 
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Рис.2. Динаміка поголів’я коней чистокровної верхової породи в Україні 
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Аналіз призової роботоздатності молодняку 2-річного віку показав 

значну варіабельність по роках випробувань і суб’єктах племінної справи. 

Порівнянням динаміки абсолютних рекордів жвавості на всі дистанції 

коней чистокровної верхової породи встановлено, що коні вітчизняної селекції 

не набагато відстають за цією ознакою від коней світової селекції. 

Формування генеалогічної структури і лінійне поєднання в системі 

селекції чистокровної верхової породи коней. Аналіз генеалогічної 

структури чистокровної верхової породи показав більшість за кількістю 

продовжувачів ліній Норсерн Дансера (41,9%) та Нейтів Дансера (25,8%). 

Решту склали лінії Назрули (16,1%), Нерко (9,7%), Дугласа і Рібо (по 3,2%). 

Маточний склад віднесений до 18 генеалогічних ліній, більшість кобил 

належить до ліній: Фелариса (17,4%), Дугласа (16,9%), Турбільона (9,1%). 

Більшість випробуваних коней 2-річного віку належали до ліній Нейтів 

Дансера і Норсерн Дансера (відповідно 37,3% та 30,9% від усього 

випробуваного поголів’я) і, відповідно, ставали переможцями у скачках, в тому 

числі – у традиційних призах. 

Оцінка лінійних поєднань за часткою переможців у скачках серед усього 

випробуваного потомства показала перевагу кросів: Феларіс × Плассі (9,0%), 

Феларіс × Дуглас (7,8%), Рібо × Дуглас 7,8%), Назрулла × Турбільйон (5,8%). 

Аналіз родоводів переможців і призерів скачок I групи показав, що найбільш 

ефективними були поєднання ліній: Тедді × Массін; Блендфорд × Гейнсборо; 

Дуглас × Массін; Феларіс × Дарк Рональд; Пренс Роуз × Неарко; Норсерн 

Дансер × Рібо; Норсерн Дансер × Турбільйон; Норсерн Дансер × Массін. 

Формування і розвиток маточних родин в системі селекції 

чистокровної верхової породи коней. Сучасна вітчизняна популяція 

чистокровної верхової породи (n=679) включає 9 маточних родин та 17 

заводських гнізд, найчисельніші з них: 1602 Фієлі (n=23), 3605 Едіт (n=17), 

1133 Долини (n=15), 1208 Ітуіки (n=12). Родина 1133 Долини, найвище оцінена 

за якістю потомства (15,7% переможців та 50,4% призерів традиційних призів. 

За загальною кількістю перших місць високу оцінку отримали родини: 695 

Поллі Гудгем (58,2%), 29 Гамін (54,3%), 353 Боппард (54,2%). Встановлене 

досить широке розгалуження маточного складу чистокровної верхової породи 

вітчизняної селекції за маточними родинами і гніздами, що дозволяє вести 

повноцінну племінну роботу в умовах обмеженого генофонду і випробовувати 

різноманітні поєднання: лінія × маточна родина. 

Ефективність застосування інбридингу при удосконаленні 

чистокровної верхової породи коней. Результати досліджень впливу моделі 

підбору на результативність виступів у призах І групи у період 2005-2010 роки 

наведені в таблиці 2. 

Встановлено переважну більшість переможців призів І групи, одержаних 

при застосуванні моделі підбору, побудованої на аутбредному розведенні (крос 

ліній) (73,9% з усіх випробуваних коней). 3,3% одержані при 

внутрішньолінійному поєднанні (інбридинг на родоначальника ліній), родоводи 

10% побудовані із поєднанням кросу ліній і простого інбридингу та 5,7% - 

кросу ліній та комплексного інбридингу. 
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Виявлено високу ефективність методів підбору, побудованих за моделлю: 

крос ліній + простий інбридинг. Вірогідне (р>0,95) підвищення скакової 

роботоздатності відбувається у коней, одержаних у підборах з помірним 

інбридингом у ступенях IV-IV, III- IV, IV-III. Більшість переможців призів І 

групи одержано від використання помірного інбридингу на жеребців: Дарк-

Рональда (IV-IV, V-V ), Граніта ІІ (III-III, IV-IV, IV-III), Гарніра (III-III), 

Рауфбольда (III-IV). 

Таблиця 2 

Моделі підбору при удосконаленні чистокровної верхової породи 

(період випробувань 2005-2010 рр.) 

Методи підбору 

Кількість: 
перших місць у 

скачках 

переможців традиційних 

призів І групи 

гол. % гол. % 

Внутрішньолінійні поєднання 10 3,3 4 3,6 

Крос ліній (аутбредний) 214 71,8 82 73,9 

Крос ліній + простий інбридинг 31 10 14 12,6 

Крос ліній + комплексний інбридинг 17 5,7 3 2,7 

Крос ліній + інбридинг по 

материнській частині родоводу 
10 3,3 6 5,4 

Крос ліній + інбридинг по 

батьківській частині родоводу 
14 4,7 3 2,7 

Інбредні батьки різних ліній 2 0,6 - - 

Всього: 298 100 111 100 

 

Поєднання батьківських пар чистокровної верхової породи коней 

вітчизняної та імпортної селекції. За результатами випробувань оцінені різні 

селекційні групи коней за географічним походженням жеребців-плідників і 

кобил (табл. 3). 

Таблиця 3 

Оцінка ліній чистокровної верхової породи за роботоздатністю потомства в 

залежності від походження жеребців (випробування 2003-2010 рр.) 

Отримано 

потомства,  

гол. 

Випро-

бувано 

Результати виступів у традиційних призах 

перемож-

ців, гол. 

призерів, 

гол. 
сума 

виграшу, бал. 

середній 

виграш на 

1 гол., бал. 

Індекс 

успіху, % 
n % n % n % 

Потомство жеребців вітчизняної селекції 

37 18 48,6 4,4±1,33 8,1±1,98 6114,9±1817,4 331,8±82,8 0,94±0,24 

Потомство імпортованих жеребців (Росія) 

34 16 47,1 2,5±0,65 4,2±1,96 4409,1±1863,6 288,7±88,7 0,82±0,25 

Потомство імпортованих жеребців (США, Англія, Ірландія, Канада) 

36 21 58,3 7,0±5,0 4,67±2,67 9756,0±7177,9 414,7±63,9 1,22±0,33 

Всього по породі: 

532 267 50,2 53 19,9 92 34,5 94118,0±1026,7 352,5±79,3 0,96±0,28 
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За скаковою роботоздатністю визначено високовірогідну перевагу 

(p>0,99) потомства, одержаного від батьківських пар імпортної селекції та від 

жеребців, імпортованих з дальнього зарубіжжя та кобил вітчизняної селекції 

(p>0,90). Потомство, одержане від плідників вітчизняної та російської селекції 

мало відрізнялось за індексом успіху (p<0,90). 

За скаковою роботоздатністю визначено високовірогідну перевагу 

(p>0,99) потомства, одержаного від батьківських пар імпортної селекції та від 

жеребців, імпортованих з дальнього зарубіжжя та кобил вітчизняної селекції 

(p>0,90). Потомство, одержане від плідників вітчизняної та російської селекції 

мало відрізнялось за індексом успіху (p<0,90). 

Внутрішньопородна диференціація чистокровної верхової породи 

коней вітчизняної селекції за маркерами груп крові. Порівняльна 

характеристика породних маркерів алелофонду чистокровної верхової породи 

(n=499) за частотою еритроцитарних антигенів наведено на рисунку 3.  

0
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Рис. 3. Частота маркерів алелофонду чистокровної верхової породи  

за еритроцитарними антигенами 

 

Основними маркерами породи є еритроцитарні антигени Aa (0,952), Ad 

(0,952), Dc (1,000), Dd (0,571), Dg (0,762), частота яких у популяції досліджених 

коней становила більше 50%. Імуногенетичні дослідження D-системи груп 

крові на поголів'ї жеребців-плідників чистокровної породи (n=238) кінних 

заводів та племінних репродукторів України показали високу частоту алелів 

серед жеребців у середньому по породі: D
bcm

 (0,156±0,14), D
cegm

 (0,197±0,18), 

D
cgm

 (0,103±0,11), D
dk 

(0,290±0,01). Визначено значну різницю за алелофондом 

жеребців чистокровної верхової породи між окремими кінними заводами, що 

свідчить про специфіку селекційної роботи. Всього в дослідженій групі коней 

(n=238) виявлено 29 основних поєднань маркерних алелів (табл. 4). 

Таблиця 4 

Частота поєднань маркерних алелів D-системи груп крові жеребців 

чистокровної верхової породи у підборах батьківських пар 

Частка коней за поєднаннями алелів, % 
bcm/cgm cgm/dk bcm/dk bcm/cegm cgm/cgm dk/dk dk/d cgm/dg bcm/de de/dk 

15,5 15,1 12,6 6,3 6,3 5,0 5,0 3,4 2,9 2,9 
bcm/bcm cgm/de dk/cgm cgm/cegm cegm/cgm cgm/d bcm/dg de/cgm dg/dk інші 

3,4 2,5 2,5 2,1 2,1 2,1 1,7 1,7 1,7 5,9 

 

частота 

еритроцитарні антигени 



 

 

14 

Внутрішньопородна диференція коней чистокровної верхової та інших 

досліджених порід за групами крові використовувалась протягом дослідного 

періоду на популяційному та індивідуальному рівнях у контексті 

концептуальних підходів до визначення особливостей генетичного моніторингу 

в системі оцінки біорізноманіття та генетичної паспортизації у конярстві в 

державній системі ідентифікації та паспортизації тварин. 

Система удосконалення української верхової породи коней. 

Динаміка поголів’я і показники селекційних ознак коней української 

верхової породи коней. Станом на 01.01.2017 року загальне поголів’я 

української верхової породи становить 1034 голів, у тому числі 48 жеребців-

плідників, 433 племінних кобили та 442 гол. ремонтного молодняку різного 

віку. Коні української верхової породи представляють більшість у виїздці та 

конкурі (69,8% та 52,9% відповідно). 

Результатами міжзаводських випробувань доведено (табл. 5), що за 

руховими і загальними спортивними якостями коні української верхової породи 

перевершують тракененських і коней інших порід. Зокрема, дворічний 

молодняк за руховими якостями перевершував ровесників тракененської 

породи на 0,28 балів, коней інших порід – на 0,76 балів (p>0,90). 

Молодняк трирічного віку вірогідно перевершував ровесників 

тракененської породи на 0,73 бали, коней інших порід – на 1,13 балів (p>0,95).  

Коні у віці 4 років і старше перевершували ровесників тракененської 

породи на 0,88 білів (p>0,95), інших порід – на 0,22 бали (різниця не вірогідна).  

За стрибковими якостями коні української верхової породи 3-4-річного і 

старшого віку також перевершують ровесників інших порід, але дворічний 

молодняк значно поступався ровесникам тракененської (0,67 бал.) та інших 

порід (0,28 бал.) (P>0,95). 

Загальний рівень відтворення коней української верхової породи у 

суб’єктах племінної справи за останні 15 років наведений на рисунку 4. 

Таблиця 5 

Результати оцінки молодняку спортивних порід в розрізі вікових 

груп за спортивною роботоздатністю 

Оцінка 

спортивної 

роботоздатності 

коней, бал. 

Вік, 

років 

Групи коней 

українська 

верхова 

(n=71) 

тракененська 

(n=67) 

інші спортивні 

породи та їх 

помісі (n=37) 

в 

середньому 

(n=175) 

Рухові якості 

2 7,52±0,20 7,24±0,17 6,76*±0,28 7,27±0,12 

3 8,21±0,21 7,48±0,17 7,08*±0,30 7,80±0,13 

4 і ст. 8,18±0,16 7,30*±0,24 7,96*±0,26 7,90±0,13 

Стрибкові 

якості 

2 8,10±0,30 8,77*±0,14 8,38±0,32 8,44±0,15 

3 8,59±0,23 8,55±0,16 8,45±0,50 8,56±0,13 

4 і ст. 9,06±0,13 8,53±0,24 8,37*±0,20 8,72±0,11 

Загальні 

спортивні яості 

2 7,80±0,20 7,67±0,27 7,62±0,30 7,72±0,14 

3 8,45±0,13 8,01±0,12 7,75*±0,24 8,15±0,09 

4 і ст. 8,42±0,19 8,10*±0,21 8,20±0,16 8,27±0,12 
Примітка: * - (P>0,95) 
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Тривалість ембріонального розвитку лошат української верхової породи 

становила в середньому 337,4 діб (lim – 309-355 діб). Достовірної різниці між 

тривалістю ембріонального розвитку жеребчиків і кобилок не виявлено. 

Виявлено позитивну кореляцію тривалості ембріогенезу лошат із їх 

живою масою при народженні (r=0,546) та промірами тіла: висотою в холці 

(r=0,220), обхватом грудей (r=0,741), обхватом п’ястка (r=0,322). 
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Рис. 4. Вихід лошат (%) української верхової породи за останні 15 років 

 

Найбільша кількість лошат у ставці 2013 року належала до ліній Хобота 

(18,4%) і Безпечного (15,8%), найбільшою тривалістю ембріогенезу 

характеризувались лошата лінії Водопада (342,8±3,01 діб), мінімальною - лінії 

Еола (332,6±2,27 діб). З усіх народжених лошат 25,5 % походили від жеребців 

інших верхових порід, максимальною тривалістю ембріогенезу 

характеризувалися лошата, одержані від плідників чистокровної верхової 

породи – 342,8 діб, мінімальною – від жеребців арабської породи – 333,2. 

Формування генеалогічної структури і лінійне поєднання в системі 

селекції української верхової породи коней. Сучасна лінійна структура 

української верхової породи у динаміці наведена в таблиці 6. 

Таблиця 6 

Динаміка генеалогічної структури української верхової породи 

Генеалогічні лінії 

Наявність жеребців-плідників за роками 

1990 2000 2010 2015 

n % n % n % n % 

2 Безпечного 16 16,8 3 8,8 14 21,9 16 18,8 

Т 54 Хобота 106 20 23,6 8 23,5 19 29,7 19 22,4 

ч.в. 2996 Фактотума 10 11,8 5 14,7 5 7,8 8 9,4 

ч.в. 2397 Гугенота 14 16,5 3 8,8 3 4,7 6 7,1 

ч.в. 2088 Хрусталя 12 14,1 1 2,9 2 3,1 4 4,7 

Т 11 Водопада 5 5,9 - - 1 1,6 1 1,2 

ч/в 1876 Рауфбольда 7 8,2 6 17,6 4 6,3 8 9,4 

Т 109 Еола - - - - - - 6 7,1 

Помісні коні 11 13,0 8 23,5 12 19,1 10 11,8 

Усього: 95 100 34 100 64 100 85 100 

 

Вихід лошат, % 

Роки 
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Найвище оцінені за типовість та екстер’єр жеребці ліній ч.в. 2397 

Гугенота, 2 Безпечного і ч.в. 2088 Хрусталя, кобили ліній Т 54 Хобота 106, ч.в. 

2996 Фактотума і ч.в. 1876 Рауфбольда, за показниками промірів тіла - жеребці 

лній Т 11 Водопада і ч.в. 1876 Рауфбольда, кобили - ліній 2 Безпечного і ч.в. 

2088 Хрусталя. 

Більшість плідників, дібраних у період селекції 2000-2015 роки, отримано 

методом кросів ліній (78,2%). Жеребці, одержані у внутрішньолінійних 

поєднаннях невірогідно переважали жеребців, одержаних у кросах ліній за 

висотою в холці (на 0,4 см), обхватом грудей (на 0,9 см). 

Найбільшу кількість жеребців-плідників одержано у кросах ліній: Хобот 

× Безпечний (18,0%), Безпечний × Фактотум (12,0%). Встановлено вірогідну 

перевагу жеребців, одержаних у кросі ліній Хобот × Безпечний за висотою в 

холці, за походження найвищу оцінку отримали жеребці кросів ліній - 

Безпечний × Арпад, Безпечний × Гугенот, Гугенот × Фактотум; за типовість - 

Хобот × Фактотум (р>0,99) і Хобот × Безпечний (P>0,99). За оцінкою 

роботоздатності вірогідної різниці між кросами ліній не спостерігали. 

Результаті оцінки методів підбору наведені в таблиці 7. 

Таблиця 7 

Оцінка методів підбору української верхової породи 

Методи підбору 

Одержано 

потомків 

Відібрано до 

вдтворення 

Спортивних 

коней міжна-

родного рівня жер. коб. 

n % n % n % n % 

Внутрішньолінійні 44 10,9 6 26,1 17 81,0 5 11,4 

Кроси ліній 358 89,1 16 9,5 98 51,9 33 9,2 

В середньому: 402 100,0 22 11,5 115 54,8 38 9,5 

 

У підборах найчастіше застосовували кроси ліній (89,1% підборів). З 

внутрішньолінійних поєднань виділено більшу частку жеребців-плідників (на 

14,6%) і кобил (на 26,2%) до відтворювального складу, а також одержано 

більшу частку спортивних коней міжнародного рівня (на 1,9%). 

Найбільшу частку коней міжнародного рівня одержано у 

внутрішньолінійному поєднанні Фактотума (42,9%) та у кросах ліній: Хобот × 

Рауфбольд (25,0%), Фактотум × Безпечний (12,5%), Фактотум × Рауфбольд 

(12,5%), а також у підборах жеребців ліній Хобота і Фактотума до нелінійних 

кобил. 

Формування і розвиток маточних родин в українській верховій 

породі. В українській верховій породі сформовано 31 маточну родину. 

Найбільш чисельні маточні родини: 266 Арізони (n=31), 159 Теми (n=28), 318 

Билинки (n=19), 85 Інфантерії (n=16), 86 Інфри І (n=15), 541 Хохлатки (n=14), 

Фаворитки (n=14). 

Найвищий зріст мають кобили у родинах 86 Інфри I (166,6±1,94 см), 159 

Теми (166,0±2,12 см), 49 Бубнової (165,7±0,76 см), 234 Азалії (165,4±1,23 см). 

Кращими за комплексом промірів та індексами будови тіла визначені кобили з 

маточних родин: 159 Теми (166-197-20,7 см), 86 Інфри І (166,6-198,1-20,5 см), 
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Бубнової (166-198-20,6 см). Кращими за кількістю потомків - коней вищого 

спортивного класу э маточні родини 266 Аризони, 91 Кафедри, 159 Теми, 318 

Билинки та 160 Тіни (частка переможців і призерів міжнародних і національних 

змагань 9,2%, 8,6%, 6,6%, 5,9% і 5,9% відповідно). 

Ефективність застосування інбридингу в селекції української 

верхової породи. З 50 жеребців, що використовувались у період селекції 2000-

2015 рр. 72,0% одержані з використанням інбридингу у помірних ступенях, у 

тому числі: на одного предка – 30,0%, на двох – 24,0%, на трьох – 10,0%; на 

чотирьох – 8,0%. Інбридинг виявлено на родоначальників ліній, маточних 

родин і коней олімпійського рівня, інбридинг на одного предка найчастіше 

зустрічається на родоначальника лінії Безпечного (10% жеребців) у помірних та 

віддалених ступенях: III-III; V,IV-II; V,IV-IV; VI,IV-IV. 

Встановлено, що з усіх жеребців-плідників 52,0% є переможцями і 

призерами змагань з класичних видів кінного спорту міжнародного і 

національного рівнів (табл. 8). Лише 8,0% жеребців виявилися аутбредними. 

Найбільше жеребців – чемпіонів змагань національного рівня і призерів 

змагань міжнародного рівня одержано у моделі підбору з інбридингом на 

одного предка: Безпечний III-III; Безпечний VI,IV-IV; Безпечний V,IV-II; 

Безпечний V,IV-IV; Гугенот V-IV; Пластик V-III; Рауфбольд III-III. З усіх 

аутбредних жеребців одержано 21,4% переможців змагань національного рівня. 

Більшість родоводів кобил побудовано на простому або комплексному 

інбридингу на видатних предків. Аутбредні кобили за промірами перевищують 

(р>0,95) інбредних. Оцінка за походження, тип та екстер’єр невірогідно вища в 

інбредних кобил у порівнянні з аутбредними. Підвищення оцінок 

спостерігається у кобил з комплексним інбридингом на 3 і більше предків. В 

обох групах кобил у середньому отримано до 17% високоякісних спортивних 

коней та жеребців плідників. Більший відсоток елітного потомства отримано 

від кобил, що мають комплексний інбридинг на двох і більше предків. 

Таблиця 8 
Оцінка моделей підбору жеребців-плідників за спортивною роботоздатністю 

Моделі 

підбору 

О
ц

ін
ен

о
 

ж
ер

еб
ц

ів
, 

го
л
. З них переможців і призерів змагань з класичних видів 

кінного спорта, чемпіонів породи 

в
сь

о
го

, 

%
 

переможців призерів 
міжнародно-

го рівня 

національно-

го рівня 

міжнародно-

го рівня 

національно-

го рівня 

n % n % n % n % 

Аутбридинг 14 8,0 - - 3 21,4 - - 1 7,1 

Інбридинг на: 

  1 предка 
15 22,0 1 - 7 53,3 2 13,3 1 6,7 

  2 предків 12 14,0 2 16,7 2 16,7 - - 3 25,0 

  3 предків 5 4,0 - - 2 40,0 - - - - 

  4 предків 4 4,0 - - 2 50,0 - - - - 

Всього: 50 52,0 3 6,0 16 32,0 2 4,0 5 10,0 
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Ефективність схрещування української верхової породи з вихідними 

та іншими поліпшуючими породами. Аналіз родоводів показав, що поголів’я 

племінного ядра на початок досліджень (до 2000 року) складалося з 11 

генеалогічних комплексів, в основі яких: чистокровна верхова, тракененська, 

ганноверська і російська верхова породи. У період 2005-2015 років, до 

відтворення добрано 199 жеребців-плідників, у тому числі 128 – української 

верхової (64,3%) та 71 (35,7%) – інших верхових порід. 

За показниками промірів чистопородні жеребці переважають жеребців 

інших порід за висотою в холці (на 3,9 см, p>0,90) і обхватом грудей (на 5,2 см, 

p>0,95), кобил добирають до маточного складу практично однакового калібру 

p<0,90). Не доведено негативного впливу схрещування на екстер’єрні і промірні 

показники потомства. 

Узагальнені результати виступів коней спортивних порід у змаганнях з 

виїздки за період 2006-2015 років (n=187) показали, що серед коней спортивних 

порід у виїздці найбільшу частку представляють коні української верхової 

породи, які характеризуються найвищим коефіцієнтом активності виступів. 

Найвищий індекс спортивної роботоздатності (ІСР) - у коней німецьких 

порід: голштинської (17,43%), вестфальської (17,21%), ольденбурзької 

(16,05%). Кращий середній результат виступів за всю спортивну кар’єру 

отримали коні німецьких порід. 

Аналізом моделей підбору 128 коней - переможців і призерів змагань 

міжнародного і національного рівня у 2000-2015 роки встановлено (табл. 9), що 

більшість коней були чистопородними (52,0%). Найбільшу частку переможців 

змагань національного рівня виявлено серед помісних за тракененською порою 

коней (61,2%). Частка переможців змагань міжнародного рівня найбільша серед 

коней, що походять від жеребців чистокровної верхової породи (14,7%). 

Кореляційний аналіз показав високу залежність між кількістю виступів і 

коефіцієнтом активності виступів (r=0,891), індексом спортивної 

роботоздатності та середнім результатом виступів (0,522). 

Таблиця 9 

Оцінка моделей підбору жеребців-плідників а спортивною роботоздатністю 

Генетичні групи n 

З них переможців і призерів змагань 

в
сь

о
го

, 

%
 

переможців призерів 
міжнарод-

ного рівня 

національ-

ного рівня 

міжнарод-

ного рівня 

національ-

ного рівня 

n % n % n % n % 

Українська верхова 66 51,6 5 7,6 34 51,5 2 3,0 25 37,9 

Помісі F1 з породами: 

чистокровною верховою 
34 26,6 5 14,7 12 35,3 1 2,9 16 47,1 

тракененською 26 20,3 3 11,5 16 61,2 1 3,8 6 23,1 

голштинською 1 0,8 - - 1 100 - - - - 

вестфальською 1 0,8 - - 1 100 - - - - 

Всього: 128 100 13 10,2 64 50,0 4 3,1 47 36,7 
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Доведено важливу роль у створенні української верхової породи 

використання на ранньому етапі формування відтворювального складу коней 

угорського походження. 

Внутрішньопородна диференціація української верхової породи 

коней за маркерами груп крові та мікросателітними локусами. Аналіз 

маркерів алелофонду коней української верхової породи за частотою 

еритроцитарних антигенів (рис. 5) доводить її значну генетичну різноманітність 

(частка гетерозиготних генотипів 71%) за маркерами алелів групи D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Частота маркерів алелофонду української верхової породи  

за групами крові 
 

Генетичними дослідженнями жеребців української верхової породи (n=8) 

ідентифіковано 71 алель за локусами ДНК, запропонованими ISAG для 

підтвердження походження коней. Найбільшу кількість алелів спостерігали за 

локусом ASB2 (8 алелів). Максимальну кількість генотипів (6-7) виявлено за 

локусами: AHT5, ASB17, СА425, HMS2, HMS6, HTG10. Встановлено 

переважну гетерозиготність за всіма дослідженими мікросателітними локусами, 

особливо за локусами АНТ5 – 93,0%, ASB2 – 75,8%, HMS7 та VHL20 – по 

77,3%. При цьому, за локусами HTG4 та HMS6 виявлена значна кількість 

гомозиготних варіантів (40,6% та 45,5%, відповідно). 

Ефективна чисельність та генераційний інтервал генофонду 

української верхової породи коней. Результат розрахунку генераційного 

інтервалу показав, що інтервал між жеребцями-плідниками та їх нащадками 

обох статей більший, ніж між відповідними інтервалами у кобил. Середній 

генераційний інтервал (для пар батьки-діти) для української верхової породи 

склав: L=10,24±0,73 років. 

При середньому коефіцієнті інбридингу по породі 0,18 річна чисельність 

популяції має складати Na=1698,79 голів. Відповідно, ефективність чисельності 

популяції буде дорівнювати: Ne (generation)=169,3 голів. 
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Система породного удосконалення орловської рисистої породи коней. 

Динаміка поголів’я і показники селекційних ознак коней орловської 

рисистої породи вітчизняної селекції. Сучасний відтворювальний склад 

орловської рисистої породи України включає: 21 жеребця-плідника та 205 

племінних маток. 

За вивчений період середня жвавість дворічних орловських рисаків 

покращилась на 8,5 с, причому ознака стала значно більш консолідованою 

(коефіцієнт варіабельності ознаки зменшився на 0,05%). Рисунок 6 демонструє 

переваги за жвавістю на дистанцію 1600 м коней (окрім 3-річних – на одному 

рівні), що походять з країни-оригінатора породи. 
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2 років 3 років 4 років старшого віку
 

Рис. 6. Динаміка жвавості коней вітчизняної (■) та імпортної (□) селекції 

 

За показниками промірів та індексів будови жеребці-плідники і кобили 

задовольняють вимогам стандарту. В середньому по кінних заводах проміри 

кобил вищі, ніж по племрепродукторах: за висотою в холці – 1,36 см, обхватом 

грудей – 5,32 см, обхватом п’ястка – 0,28 см (Р<0,90). Індекс формату кобил 

становив 102,1%, що наближається до показника, притаманного верховим 

породам (100-102%). Індекс масивності становив 116,9%, костистості – 12,6%, 

що відповідає стандарту рисистих порід (115-118 % і 12,5-13 % відповідно). 

Формування генеалогічної структури і лінійне поєднання в системі 

селекції орловської рисистої породи коней. В останні 10 років зафіксовано 

звуження генеалогічної структури. Найбільш розвинені лінії: Піона (24,1%), 

Пілота (24,1%) і Барчука (19,5%). Кращою жвавістю та скороспілістю 

відрізняється молодняк, що належить до лінії Барчука (табл. 10). 

Таблиця 10 

Оцінка орловської рисистої породи за лінійною належністю 

Лінія 

Середня 

жвавість  

жеребців 

Жвавість потомства у віці: 

2-х років 3-х років 4-х років 

n хв. с n хв. с n хв. с 

Барчука 2.09,2±0,13 30 2.27,5±0,36 15 2.17,4±0,47 - - 

Ісполнітєльного 2.08,0±0,29 34 2.33,1±0,24 28 2.24,7±0,39 13 2.16,0±0,62 

Вітра 2.07,2 7 2.37,0±0,73 2 2.17,8±0,55 - - 

Отбоя 2.06,8 16 2.38,4±0,65 12 2.20,6±0,36 8 2.16,3±0,57 

Піона 2.06,6±0,18 63 2.39,3±0,78 37 2.23,7±0,28 15 2.20,7±0,43 

Болтіка 2.17,0 12 3.03,5±0,33 1 2.26,0 - - 

Пілота 2.06,1±0,24 85 2.39,4±0,49 52 2.28,5±0,43 18 2.17,8±0,19 

 

Вік, років 

Жвавість, с 
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За індексом роботоздатності кращими виявилися лінії: Барчука – 2705,3; 

Пілота – 1837,7; Ісполнітельного – 1535,7; Піона – 1365,4. 

Встановлено, що 10% коней одержані в результаті внутрішньолінійного 

розведення, а 90% - методом кросів ліній. Найвищу експертну оцінку за тип та 

екстер’єр отримали групи молодняку з лінійних поєднань: Пілот×Воїн – 3,72 

бал., Пілот×Вітер – 3,69 бал., Пілот×Пролів – 3,64 бал., Отбой×Пілот – 3,64 бал. 

Найжвавіші коні кросів ліній Ісполнітєльний  Пілот та Улов  Піон 

вирізняються меншою висотою в холці і косою довжиною тулуба (157,0 і 159,0 

см, відповідно). У коней з підвищенним показником косої довжини тулуба – 

165,7 см і обхватом грудей – 188,8 см (у кросі ліній Піон  Воїн) жвавість 

знижена - 2.14,3 хв. с. За обхватом п'ястка кращими є коні з кросів: Піон  Воїн 

та Пілот  Вітер (20,8 і 20,4 см, відповідно), за індексом формату - Улов  

Вітер, Отбой  Вітер і Барчук  Пролів, за індексом масивності - Воїн  Отбой 

(118,1 і 117,7%, відповідно). За індексом костистості представники кросів ліній 

Піон  Воїн перевершують ровесників на 0,1-0,5%. 

У внутрішньолінійних поєднаннях кращими виявилися лінії Барчука та 

Ісполнітєльного за жвавістю нащадків 2-річного віку (2.30,6±0,67 та 2.31,7±0,97 

хв. с, відповідно), Пілота та Барчука за жвавістю нащадків 3-річного віку 

(2.14,2±1,14 та 2.16,3±0,56 хв. с, відповідно). 

За кількістю потомків класу жвавості 2.10 хв. найбільш ефективними з 

вірогідною різницею кросами ліній виявилися: Ісполнітєльний × Вітер, Барчук 

× Болтік, Барчук × Пілот. Найбільш результативне внутрішньолінійние 

поєднання - лінії Барчука (12,5% потомків класу жвавості 2.10 хв. с і жвавіше). 

Формування і розвиток маточних родин в системі селекції орловської 

рисистої породи коней. У кінних заводах з розведення коней орловської 

рисистої породи сформовано 27 маточних родин та гнізд. Найбільш численними 

є родини Румби, Чудної та Конвенції, які нараховують 10-20 кобил. 

Найвищою середньою жвавістю характеризуються представниці родин 

Баркароли (2.10,6 хв.с), Зибі (2.14,3 хв.с), Дані (2.14,3), Барвіхі (2.14,6 хв.с), 

Бухти (2.14,7 хв.с), Валюти (2.15,6 хв.с), Забубьонної (2.15,5 хв.с), Дездемони 

(2.16,7 хв.с), Подругі (2.17,2 хв.с). Найнижчі показники жвавості у родин 

Капелі, Вольності, Мурави, Утопії, Мєдєї. Різниця між крайніми значеннями 

жвавості родин досить висока і складає 25,2 секунди (P>0,95). 

Всі родини в орловській породі мають високі оцінки типу та екстер’єру, 

найкращими визначені родина Ксантіпи, гнізда Карти і Кресниці. 

Ефективність застосування інбридингу при удосконаленні орловської 

рисистої породи. Між кіньми, отриманими із різними ступенями інбридингу, 

не виявлено суттєвої різниці у показниках розвитку основних промірів. 

Найбільше коней (54,5%) класу жвавості 2.10 хв. с одержано із 

застосуванням простого інбридингу у помірному ступені, а коней класу 

жвавості 2.05 хв. с – із простим інбридингом у віддаленому ступені (табл. 11). 

Застосування комплексного інбридингу для виявлення коней високого 

класу жвавості було ефективним при поєднанні помірного та віддаленого 

інбридингу на видатних предків. При цьому частка коней класу 2.10 хв. с і 
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жвавіше склала 51,2%, класу 2.05 хв. с і жвавіше – 57,1%. Аутбредні коні 

поступалися за жвавістю на дистанцію 1600 м на 1,1 с коням з простим 

інбридингом та на 1,5 с – з комплексним інбридингом, також вони були більш 

піздньоспілими при проявленні жвавості 2.05 хв. с і жвавіше. 

Таблиця 11 

Вплив різних моделей підбору на проміри коней орловської рисистої породи 

Ступінь інбридингу n 

Проміри, см 

ВХ КДТ 
обхват 

грудей п’ястка 

Аутбридинг 32 160,9±0,5 162,6±0,5 184,1±1,1 20,2±0,11 

Простий інбридинг 53 160,4±0,5 163,4±0,6 184,5±1,0 20,3±0,09 

  у т. ч. помірний 17 160,6±0,9 164,0±1,2 184,6±1,8 20,4±0,18 

             віддалений 36 160,2±0,5 162,7±0,6 184,6±1,1 20,7±0,10 

Комплексний інбридинг 179 160,9±0,3 163,7±0,3 186,1±0,5 20,3±0,05 

  у т. ч. помірний 71 160,6±0,4 163,5±0,5 186,0±0,8 20,3±0,08 

             віддалений 108 161,1±0,3 163,8±0,4 186,1±0,6 20,3±0,07 

 

Коні, одержані у підборах з простим інбридингом у різних ступенях були 

більш скоростигліші при проявлі жвавості 2.10-2.05 хв. с. і жвавіше (табл. 12). 

 

Таблиця 12 

Порівняльна характеристики роботоздатності орловської рисистої породи  

при чистопородному розведенні із застосуванням інбридингу 

Ступінь інбридингу 

Краща жвавість на дистанції, 

хв. с: 

Коней класу жвавості: 

2.10 хв. с 2.05 хв. с 

1600 м 2400 м 
n вік, років n 

вік, 

років n хв. с n хв. с 

Аутбридинг 32 2.10,0±3,12 19 3.23,9±6,45 12 4,45±2,38 - - 

Простий інбридинг 64 2.10,2±2,03 38 3.21,9±4,26 22 4,07±1,12 2 5,00 

в т.ч. помірний 55 2.09,7±2,54 31 3.21,8±6,07 18 4,10±0,76 2 5,00 

        віддалений 9 2.10,7±2,16 7 3.22,0±3,67 4 4,00 - - 

Комплексний 28 2.13,2±1,78 15 3.23,8±3,79 8 4,59±0,02 - - 

   в т.ч. помірний 15 2.10,5±2,68 7 3.24,8±5,89 5 3,78±2,78 - - 

помірний+віддалений 8 2.14,0±6,02 4 3.21,4±6,84 2 5,00 - - 

           віддалений 5 2.15,1±6,52 4 3.25,3±4,67 1 5,00 - - 

 

Ефективність схрещування орловської рисистої породи з 

чистокровною верховою. Протягом останніх 25 років обмежено 

використовували прилиття крові чистокровної верхової породи, отже, з 56 

жеребців-плідників орловської рисистої породи сучасного відтворювального 

складу 30 жеребців (53,6%) є помісними з чистокровною верховою породою з 

умовною кровністю 
1
/64 (7,1%), 

1
/32 (14,3%), 

1
/16 (16,1%) та 

1
/8 (16,1%). 

Кращою жвавістю у віці 2-3-х років з усієї вибірки жеребців 

характеризуються жеребці з найвищою часткою кровності за чистокровною 
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верховою породою (
1
/8 та 

1
/16) (табл. 13). У 4-річному віці найжвавішими 

виявилися чистопорідні жеребці, серед жеребців старшого віку найжвавішими 

були помісні з кровністю 
1
/8 – 2.04,8 хв. с. 

 

Таблиця 13 

Порівняльна оцінка жеребців-плідників орловської рисистої породи 

залежно від рівня кровності за чистокровною верховою породою (М±m) 

Жвавість у віці, хв.с 

Генетичні групи 

чисто-

породні 

кровність за чистокровною верховою породою 

1/64 1/32 1/16 1/8 

n 26 4 8 9 9 

         2-х років 2.27,6±0,18 2.33,6±0,66 2.29,6±0,34 2.26,3±0,06 2.26,3±0,27 

         3-х років 2.13,8±0,05 2.14,6±0,16 2.15,5±0,15 2.12,8±0,09 2.12,6±0,14 

         4-х років 2.08,5±0,05 2.10,9±0,16 2.10,9±0,21 2.09,9±0,08 2.08,6±0,09 

         старшого віку 2.06,3±0,06 2.06,7±0,01 2.06,8±0,09 2.07,5±0,13 2.04,8±0,07 

 

За кількістю перемог і призових місць жеребці з кровністю 
1
/8 на 1,74 

(Р<0,90) за кількістю перших місць, призових – на 5,51 (Р<0,95) переважали 

чистопородних За усіма промірними показниками, типом та екстер’єром 

кращими були чистопорідні жеребці. 

З 281 племінної кобили орловської рисистої породи, включених у 

дослідження, 183 гол. (64,9 %) були чистопородними. Кращою середньою 

жвавістю у дворічному віці характеризувалися кобили чистопородні і з 

кровністю 
1
/4, у трирічному і чотирирічному – 

1
/4 та 

1
/16. Сума виграшу на одну 

кобилу найбільша у чистопорідних та помісних з кровністю 
1
/32. Кращіми за 

показниками промірів виявилися кобили з кровністю 
1
/8, найбільшу кількість 

лошат у середньому на 1 плодовий рік отримано від помісних кобил із 

кровністю 
1
/16 та 

1
/32. 

Внутрішньопородна диференціація орловської рисистої породи коней 

за маркерами груп крові та мікросателітними локусами. Порівняльна 

характеристика породних маркерів алелофонду орловської рисистої породи за 

частотою еритроцитарних антигенів (рис. 7) показала, що основними 

маркерами породи є алелі Aa, Ad, Dd, Dg, частота яких у популяції досліджених 

коней становила 50% і більше. 
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Рис. 7. Частота маркерів алелофонду орловської рисистої породи  

Частота виявлення 
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за групами крові 

В результаті міжпорідного схрещування орловської рисистої породи з 

чистокровною верховою породою у помісних коней змінився генетичний профіль, 

про що свідчить рисунок 8. 
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Чистопородні орловські Англо-орловські помісі  
Рис. 8. Алельні частоти в локусах D-системи груп крові коней орловської 

рисистої породи і її помісей з чистокровною верховою породою 

 

У вибірці коней орловської рисистої породи (n=18) досліджено 

мікросателлітні локуси: ASB2, HMS2, HTG6, виявлено  по 4 різних алельних 

варіанти кожного локусу). Частка гетерозиготних генотипів виявилась значно 

більшою за частку гомозиготних (табл. 14). 

Таблиця 14 

Розподіл генотипів досліджених коней орловської рисистої породи 

за мікросателітними локусами ДНК 

Локус 
Кількість 

генотипів 

Гомозиготні 

генотипи, % 

Гетерозиготні 

генотипи, % 
Hо E PIC 

ASB2 5 4,2 95,8 0,721 3,59 0,668 

HMS2 8 37,5 62,5 0,739 3,83 0,691 

HTG6 5 16,7 83,3 0,735 3,78 0,686 

 

Система породного удосконалення російської рисистої породи. 

Динаміка поголів’я і показники селекційних ознак коней російської 

рисистої породи вітчизняної селекції. Поголів’я вітчизняної частини 

популяції породи складається з 490 голів, у тому числі 24 жеребців-плідників та 

193 кобил. Аналіз динаміки жвавості коней різних вікових груп доводить 

покращення основних селекційних ознак коней російської рисистої породи 

вітчизняної частини популяції (табл. 15). 

Таблиця 15 

Динаміка середньої жвавості молодняку російської рисистої породи, хв.с 

Роки 
Показники середньої жвавості у віці: 

n 2-х років n 3-х років n 4-х років n ст. віку 

2000 65 2.40,0±3,11 62 2.22,7±1,48 45 2.15,2±6,21 43 2.10,8±3,56 

2016 40 2.30,5±1,47 28 2.11,1±1,26 18 2.08,6±1,17 8 2.00,9±0,52 
 

Частота виявлення 
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За вивчений період  відбулося покращення показників середньої жвавості 

молодняку російської рисистої породи: у віці 2-х років - на 9,5 с, 3-х років - на 

11,6 с, 4-х років - на 6,6 та старшого віку - на 9,9 с. За підвищенням жвавості у 

2-річному віці можна констатувати покращення показників скоростиглості. 

Формування генеалогічної структури і лінійне поєднання в системі 

селекції російської рисистої породи коней. В російській рисистій за останні 

10 років зафіксовано звуження генеалогічної структури до двох ліній 

американського походження: Скотланда (46,4%) і Воломайта (53,6%). Виділене 

окреме відгалуження лінії Скотланда – гілку Спіді Крауна, з лінії Воломайта– 

гілки Ворті Боя і Невел Прайда. 

Представники лінії Скотланда характеризуються найвищою призовою 

скоростиглістю і жвавістю у віці 2-х і 3- років (табл. 16), при цьому гілка Спіді 

Крауна переважає за жвавістю на дистанціях 1600 і 3200 м, за промірними 

показниками переважають представники гілки Невел Прайда. 

Таблиця 16 

Характеристика продовжувачів ліній російської рисистої породи 

Лінії, гілки 
Жвавість (хв. с) на дистанцію: Проміри, см 

1600 м 2400 м 3200 м ВХ КДТ ОГ ОП 

Скотланда 2.01,3±0,82 3.11,9±1,48 4.19,0±2,72 160,4±1,16 162,7±1,08 183,6±1,55 20,6±0,14 

Спіді Крауна 1.59,6±1,37 3.11,6±2,82 4,17,2±3,50 160,0±1,91 163,5±1,59 184,2±2,97 20,8±0,21 

Воломайта 2.03,1±0,69 3.12,3±1,10 4.23,7±3,50 163,1±0,72 165,5±1,04 187,0±1,60 20,7±0,18 

Ворті Боя 2.03,2±0,88 3.13,5±1,16 4.18,2 163,2±0,86 165,1±1,27 186,8±2,04 20,7±0,26 

Невел Прайда 2.03,0±1,21 3.10,3±0,98 4.26,5±3,75 163,0±1,37 165,1±1,27 187,3±2,80 20,7±0,26 

 

У внутрішньолінійних поєднаннях одержано 24,9%, у кросах ліній – 

75,1% коней. Коні, одержані у кросах ліній, жвавіші одержаних у 

внутрішньоліних поєднаннях на 3,2 с (p>0,90) у віці 2 років, на 0,6 с (p<0,95) у 

віці 3 років, на 1,2 с (p<0,95) у віці 4 років і на 0,3 с (p<0,95) у старшому віці. 

Частка коней класу жвавості 2.10 хв.с у кросах ліній становила 79,7 %, що на 41 

гол. більше, ніж у внутрішньолінійних поєднаннях. Частка коней класу 

жвавості 2.05 хв.с і жвавіше у кросах ліній становила 80,6%, або на 22 гол. 

більше, ніж у внутрішньолінійних поєднаннях. 

Встановлено перевагу внутрішньолінійного поєднання лінії Скотланда за 

жвавістю у 2-3-річному віці та лінії Воломайта за жвавістю у 4-річному віці і 

старше. Найбільша кількість коней класів жвавості 2.10-2.05 хв.с також 

виявлено у лінії Воломайта – 17,8% та 11,1% відповідно. За середньою оцінкою 

екстер’єру кращим виявилося внутрішньолінійне поєднання Воломайта. 

Встановлено високу ефективність кросу ліній Воломайт×Скотланд (16,3% 

коней класу жвавості 2.10 хв.с та 6,9% – класу 2.05 хв.с). У кросі ліній 

Воломайт × Лоу Гановер молодняк мав більш виразну типовість, кращий 

розвиток та отримав вищу експертну оцінку. 

Виявлено високий рівень поєднання лінії Скотланда із іншими: поєднанні 

із лінією Лоу Гановера отримано 13,9% коней класу 2.10 хв.с та 19,4% класу 

2.05 хв.с, із лініями Воломайта і Фанданго – по 11,4 % та 27,3 % класу 2.10 хв.с 

та 6,8% та 27,3% коней класу 2.05 хв.с., відповідно. 
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Ефективність застосування інбридингу при удосконаленні російської 

рисистої породи. На сучасному етапі вдосконалення коней російської рисистої 

породи методом схрещування займає від 15 до 25%, решта припадає на 

чистопородне розведення за лініями з використанням інбридингу у різних 

ступенях. 

У таблиці 17 представлено аналіз впливу інбридингу на прояв призової 

робочої продуктивності рисаків, що входять високих класів жвавості. 

Таблиця 17 

Ефективність застосування інбридингу різних ступенів при виявленні 

коней російської рисистої породи високого класу жвавості 

Ступінь інбридингу 
Кількість коней класу жвавості: 

2.10 хв. с 2.05 хв.с 

Простий 95 16,6 22 12,9 

у т. ч:  помірний 35 6,1 20 11,8 

           віддалений 59 10,3 2 1,2 

Комплексний 193 33,8 63 37,1 

у т.ч:  близький+помірний 6 1,1 3 1,8 

           помірний+віддалений 77 13,5 31 18,2 

           помірний 41 7,2 5 2,9 

           віддалений 65 11,4 24 14,1 

Всього: 571 100 170 100 
 

Більшість проаналізованих родоводів коней класу жвавості 2.10 хв.с і 

жвавіше побудовані на підборах із комплексним інбридингом (33,8%), з них – 

7,2% у помірному і 11,4% - у віддаленому ступенях. Близький інбридинг 

спостерігався лише у 1,4% коней. Аналіз родоводів коней класу жвавості 2.05 

хв.с і жвавіше також показав, що більшість коней одержані у підборах з 

комплексним інбридингом, коефіцієнт інбридингу становив переважно 0,05-

1,8% (помірний і віддалений ступені). 

Отже, комплексний інбридинг у помірному і віддаленому ступенях 

позитивно впливає на отримання коней високих класів жвавості, при цьому 

80% родоводів коней класу жвавості 2.10 хв.с та 78% класу 2.05 хв.с, 

побудовані із застосуванням інбридингу на видатних продовжувачів ліній: 

Стар’с Прайда, Спідстера, Хут Муна, Ноубл Вікторі, Спіді Скотта у ступенях 

IV-V, V-V, III-V; на Реприза, Лоу Гановера, Вікторі Сонга у ступенях III-III, IV-

III, IV-IV. 

Формування і розвиток маточних родин в системі селекції російської 

рисистої породи. Кобили сучасного відтворювального складу російської 

рисистої породи походять з 26 маточних родин та гнізд, найбільш розвинені з 

них: Говорухи (12,1%) та Гаїті (6,5%) Дібрівського кінного заводу. 

За середніми показниками жвавості на 1600 м переважають представниці 

родин: Баядерки (2.03,6 хв.с), Глибокої Криниці (2.05,6 хв.с), Ваги (2.06,0 хв.с), 

Камєлії (2.06,2 хв.с), Ремарки (2.06, хв.с), Бухти (2.07,3 хв.с), Говорухи (2.08,5). 

Найбільший відсоток кобил класу жвавості 2.10 хв.с виявився у родинах: 

Булатної (11,0%), Гаїті і Рути (по 8,8%), Ваги і Путьовки (по 6,6%). Більшість 
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кобил класу жвавості 2.05 хв.с виявлено у родинах: Гаїті (12,0%), Ваги, 

Ремарки і Говорухи (по 8,8%). 

Кращими промірними показниками характеризувалися представниці 

маточних родин: Ларочки, Ваги, Кокетки, Гаїті. Найвищу оцінку екстер’єру 

отримали кобили з родин: Ваги (9,25 бал.), Глибокої Криниці, Камелії, Ремарки, 

Бухти, Кокетки (по 8,50 бал.). 

Ефективність схрещування російської рисистої породи з 

французькою рисистою. У вивчений селекційний період для поліпшення 

вітчизняної популяції коней російської рисистої породи використовували 12 

жеребців французької рисистої породи. 

Аналіз призової роботоздатності показав (табл. 18), що молодняк, 

одержаний від жеребців французької рисистої породи переважав 

чистопородних ровесників за жвавістю на 1600 м. 

Таблиця 18 

Порівняльний аналіз призової роботоздатності коней на дистанцію 1600 м, 

одержаних від жеребців рисистих порід 

Вік, 

років 

Жвавість на 1600 м (хв.с) потомства жеребців порід: 

російської рисистої французької рисистої помісні 

n жвавість, хв. с n жвавість, хв. с n жвавість, хв. с 

2 1195 2.30,8±5,03 43 2.25,0±0,14 37 2.23,3±0,12 

3 1085 2.16,3±6,56 47 2.15,2±0,13 37 2.11,9±0,97 

4 763 2.10,3±2,67 41 2.09,3±0,10 20 2.05,0±0,71 

ст. вік 502 2.06,6±4,89 74 2.05,5±0,24 - - 
 

За середніми показниками жвавості встановлено, що у віці двох років 

помісний молодняк переважав чистопородний на 6,3 с (P>0,95), у віці трьох 

років – на 2,6 с (P<0,90), у віці чотирьох років – на 4,7 с (P>0,90) і у старшому 

віці – на 1,7 с (P<0,90). 

З усього випробуваного потомства найбільшу частку коней класу 

жвавості 2.10 хв.с одержано від жеребців: Б’єсоло, Ідало та Монпел’є (по 

57,1%). Молодняк класу жвавості 2.05 хв.с і жвавіше одержано лише від 

жеребців Монпел’є (21,4%), Інтерпід д’Авіль (14,3%), Карп Д’єм (11,1%) та 

єдиний випробуваний потомок Пассворда. 

Найвищу жвавість на дистанцію 1600 м проявило 2-річне потомство 

жеребців: Ідало (2.18,8±0,20 хв.с), Еліо Жосселін (2.19,8 хв.с), Монпел’є 

(2.20,0±0,16 хв.с). У 3-річному віці найвищий рівень жвавості проявило 

потомство жеребців: Ідало (2.09,1±0,12 хв.с), Монпел’є (2.09,1±0,11 хв. с) та 

Еліо Жосселін (2.10,4 хв.с). У 4-річному віці найвищий рівень жвавості 

проявило потомство жеребців: Інтерпід д’Авіль (2.04,2 хв.с), Пассворд (2.04,5 

хв.с) та Люпін Сан (2.05,4 хв.с). 

Внутрішньопородна диференціація російської рисистої породи коней 

за маркерами груп крові та мікросателітними локусами. Порівняльна 

характеристика породних маркерів алелофонду російської рисистої породи за 

частотою еритроцитарних антигенів (рис. 9) показала, що основними 
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Частота 

маркерами породи є алелі Aa, Ad, Dd, Dg, Dk, Kа, частота яких у популяції 

досліджених коней становила більше 50 %. 

Аналіз ефективності схрещування російської рисистої породи з 

французькою рисистою за частотою маркерних алелів за D-системою груп 

крові показав, що вірогідна різниця (P>0,95) спостерігається лише за локусами 

D
cgm

, D
dk

 та D
de

 (рис. 10). 
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Рис. 9. Частота маркерів алелофонду російської рисистої породи  

за групами крові 
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Рис. 10. Алельні частоти в локусах D-системи груп крові коней російської 

рисистої породи і її помісей з французькою рисистою породою 

 

Характер успадкування різних алелів у потомків жеребців-плідників 

французької рисистої породи значно різниться: нащадки Міндена, Люпін Сана 

та Карп Д’єма характеризуються найвищою у вибірці частотою алеля D
dk

 – 0,20, 

0,23 та 0,33 відповідно. Найвищою частотою алеля D
cgm

 характеризуються 

нащадки Люпін Сана та Монпел’є (0,54 та 0,53 відповідно). Найвищою 

частотою алеля D
de

 характеризуються нащадки Люпін Сана та Карп Д’єма. 

Ефективна чисельність популяції та генераційний інтервал 

російської рисистої породи коней. Генераційний інтервал для російської 

рисиситої породи вітчизняної частини популяції склав: L=11,57±0,98 років. 

Визначено, що генераційний інтервал між жеребцями та їх синами більший, ніж 

між матерями та синами, а генераційний інтервал між матерями і дочками 

більший ніж між батьками і дочками. 

Ефективну чисельність популяції російської рисистої породи визначали з 

урахуванням підвищення коефіцієнту інбридингу за одну генерацію 

(∆F=0,0059). Ефективна чисельнісь вітчизняної популяції російської рисистої 

породи склала: Ne=169 голів. 

Частота 

Алелі 

Алелі 
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Економічна ефективність кіннозаводства і принцип ціноутворення 

на племінну і користувальну продукцію конярства. Встановлено щорічний 

рівень реалізації молодняку різних порід в середньому 500 гол. В структурі 

внутрішнього ринку племінних коней України (без урахування робочо-

користувального поголів’я) коні спортивного призначення складають 

найбільшу частку, тобто є найбільш затребуваними (табл. 19). 

Економічна складова кінноспортивної індустрії: вартість коня, кормів, 

підстилки, амуніції для коня і вершника, ветеринарне обслуговування, оплата 

послуг тренера, берейтора і конюха, оплата послуг стайні або комунікацій, 

стартові внески, оформлення документів, транспортування, податки, маркетинг.  

Економічна ефективність спортивного кіннозаводства залежить від рівня 

спортивної підготовки та розвитку спортивної кар’єри коня. При середній 

собівартості коня старше 2-річного віку - 7,5 тис. грн. вартість коней 

підготовлено спортивного коня коливається на рівні 5-25 тис. євро, вартість 

коня олімпійського рівня підвищується, відповідно у 4-20 разів. Якщо до 8-

річного віку собівартість коня не окуповується і спортивні якості не 

підвищуються, в подальшому вартість набуває негативної динаміки. 

Таблиця 19 

Попит на коней на внутрішньому ринку України 

Показники Значення 

Загальний обсяг реалізації коней, тис. гол. 58,2 

              з них племінних, тис. гол. 0,57 

Реалізація коней на 100 кобил порід: спортивних 69,0 

                                                                ваговозних 49,5 

                                                                рисистих порід 41,7 

                                                                чистокровної верхової 40,0 

                                                                гуцульської, поні 24,7 

 

 

ВИСНОВКИ 

На базі тривалих селекційно-генетичних досліджень розроблено і 

впроваджено алгоритм селекційної стратегії у кіннозаводстві, створено систему 

знань, що дозволяють підвищити ефективність застосування методів 

розведення заводських порід коней в умовах обмеженого генофонду для 

подальшого їх збереження та удосконалення. 

1. Встановлено селекційний ефект щодо удосконалення порід коней 

заводських порід методом чистопородного розведення із застосуванням кросів 

ліній та використанням помірного інбридингу на видатних предків у ступенях 

IV, V, VI. Доведено можливість досягнення умовного ефекту гетерозису у 

підборах батьківських пар із застосуванням помірного і віддаленого 

комплексного інбридингу за типами аутбредного розведення (кросу ліній) та 

інбредлайнкросінгу. 

2. Виявлено високу ефективність методів підбору коней чистокровної 

верхової породи, побудованих за моделлю: крос ліній + простий інбридинг. 
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Вірогідне (р>0,95) підвищення скакової роботоздатності відбувається у коней, 

одержаних у підборах із застосуванням помірного інбридингу ступенів IV-IV, 

III- IV, IV-III. Більшість переможців призів І групи одержано від використання 

помірного інбридингу на жеребців: Дарк-Рональда (IV-IV, V-V ), Граніта ІІ (III-

III, IV-IV, IV-III), Гарніра (III-III), Рауфбольда (III-IV). 

3. Встановлено, що використання імпортних жеребців на вітчизняних 

кобилах різних генеалогічних комплексів дозволяє отримувати молодняк 

чистокровної верхової породи підвищеного скакового класу, що доводить 

доцільність широкої апробації плідників імпортної селекції, визначення кращих 

поєднань, закріплення цінних ознак з метою удосконалення генофонду 

вітчизняної частини породи. 

4. Доведено, що чистокровна верхова порода вітчизняної селекції має 

специфічний генетичний профіль, відмінний як від імпортованих коней, так і 

від інших заводських порід України. Порівняльним аналізом алелофонду 

популяції чистокровних верхових коней за спектром еритроцитарних антигенів 

встановлено, що основними маркерами породи є алелі Aa, Ad, Dc, Dd, Dg, 

частота яких перевищує 50 %:ї. 

5. Виявлено найбільш ефективні селекційні прийоми удосконалення 

типових, екстер’єрних та спортивних характеристик коней української верхової 

породи із використанням комплексного інбридингу віддалених ступенів на 

родоначальників ліній: 

а) у внутрішньолінійних підборах в лініях Безпечного та Фактотума; 

б) у міжлінійних кросах з використанням жеребців лінії Хобота в 

підборах до маток ліній Безпечного, Рауфбольда та Хрусталя та жеребців лінії 

Безпечного у підборах до маток ліній Гугенота, Фактотума і Хрусталя. 

6. Експериментально доведено позитивний ефект схрещування 

української верхової породи на рівні прилиття крові кращих представників 

вихідних та інших спортивних порід для підвищення гетерозиготності 

популяції української верхової породи та стрибкових якостей коней. 

Встановлено найбільшу частку потомків з високими спортивними якостями від 

жеребців тракененської (34,8%) і чистокровної верхової (29,7%) порід. 

7. 7. Визначено, що серед коней спортивних порід у виїздці найбільшу 

частку представляють коні української верхової породи, які характеризуються 

найвищим коефіцієнтом активності виступів (КАВ=2,24 на гол./рік). Найвищий 

індекс спортивної роботоздатності (ІСР) - у коней німецьких порід: 

голштинської (17,43%), вестфальської (17,21%), ольденбурзької (16,05%). 

Найнижчий показник індекса спортивної роботоздатності встановлений у 

помісних коней (9,43%). Найкращий середній результат виступів за всю 

спортивну кар’єру встановлено у коней німецьких порід. Найбільшу частку 

переможців змагань національного рівня виявлено серед помісних за 

тракененською порою коней (61,2%). Частка переможців змагань міжнародного 

рівня найбільша серед коней, що походять від жеребців чистокровної верхової 

породи (14,7%). 

8. Встановлено, що українська верхова порода коней характеризується 

значною генетичною різноманітністю. Частка гетерозиготних генотипів 
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становить 71 %, що засвідчує можливість ефективної селекційної роботи без 

широкого залучення імпортного генофонду. Доведено переважну 

гетерозиготність за мікросателітними локусами ДНК: АНТ5 – 93,0%, ASB2 – 

75,8%, HMS7 та VHL20 – по 77,3%, при цьому, за локусами HTG4 та HMS6 

виявлена значна кількість гомозиготних варіантів (40,6% та 45,5%, відповідно). 

9. Обгрунтовано найбільш ефективну модель розведення коней 

орловської рисистої породи – кроси ліній із застосуванням простого інбридингу 

помірного та віддаленого ступенів. Для одержання коней високого класу 

жвавості найбільш ефективним є застосування комплексного інбридингу на 

видатних предків (Фагот, Озорнік, Позив, Вітер, Отклік, Піон, Вспильчивий, 

Приданниця, Фабула). Кращі за комплексом селекційних ознак коні одержані в 

кросах: Пілот × Воїн, Піон × Вітер, Вітер  Піон, Пілот × Пролів; 

Ісполнітєльний  Воїн, Вітер  Улов. 

10. Експериментально доведено можливість створення синтетичних 

(користувальних) популяцій коней універсального призначення шляхом 

обмеженого схрещування орловської рисистої породи з чистокровною 

верховою. Визначено, що у помісей з умовною кровністю за чистокровною 

верховою породою (
1
/8 та 

1
/16) вірогідно (P>0,95) підвищується жвавість, при 

деякому погіршенні екстер’єрної оцінки. Схрещування обумовлює зміни 

генетичного профілю за маркерними алелями та підвищення гетерозиготності у 

популяції в цілому, що може бути одним із засобів уникнення інбредної 

депресії. 

11. Доведено ефективність селекції російської рисистої породи коней 

вітчизняної частини популяції за методом кросів ліній (74,1%): Воломайт × 

Скотланд, Воломайт × Фанданго; Скотланд × Аксворті, Скотланд × Лоу 

Гановер. Найбільш ефективними внутрішньолінійними поєднаннями за 

комплексом ознак визначено лінію Воломайта – 17,8%, за жвавістю – лінію 

Скотланда за вірогідного (р>0,95) позитивного впливу інбридингу на видатних 

предків: Стар’с Прайда, Спідстера, Хут Муна, Ноубл Вікторі, Спіді Скотта - у 

віддалених ступенях (IV-V, V-V, III-V); на Реприза, Лоу Гановера, Вікторі 

Сонга - у помірних ступенях (III-III, IV-III, IV-IV). У цих підборах одержано 80 

% коней класу жвавості 2.10-2.05 хв. с. 

12. Експериментально доведено позитивний вплив схрещування 

російської рисистої породи з французькою рисистою на удосконалення 

жвавісних характеристик коней. В усіх вивчених групах молодняк, помісний за 

французькою рисистою породою переважав чистопородних ровесників обох 

рисистих порід за жвавістю на 1600 м. Коні, одержані від жеребців французької 

рисистої породи виявилися жвавішими за ровесників, одержаних від жеребців 

американської стандартбредної породи: у віці двох років – на 0,5 с, трьох років 

– на 1,2 с, чотирьох років – на 1,1 с. Встановлено загальну подібність російської 

та французької рисистих порід за маркерними алелями, за виключенням локусів 

D
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, успадкування яких у потомства різних плідників французької 

рисистої породи значно різниться. 
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13. Встановлено генераційний інтервал та ефективну частину популяції, 

що впливає на еволюції породи української верхової та російської рисистої 

порід: 

а) при структурі відтворювального складу української верхової породи 

10% жеребців на 90% кобил, при середньому генераційному інтервалі - 

10,24±0,73 років та середньому коефіцієнті інбридингу по породі 0,18, 

ефективна частина популяції – 169,3 голів (17 жеребців і 153 кобили); 

б) при структурі відтворювального складу російської рисистої породи 9% 

жеребців на 91% кобил, при середньому генераційному інтервалі 11,57±0,98 

років та підвищенні коефіцієнту інбридингу за одну генерацію на 0,0059, 

ефективна частина популяції - 169,5 голів (15 жеребців і 155 кобил). 

14. Доведено, що в системі селекції заводських порід коней велике 

значення мають маточні родини. Вітчизняні популяції коней мають широко 

розгалужену структуру маточних родин (20-30 родин і гнізд). Робота з 

маточними родинами побудована на однорідному підборі з урахуванням типу, 

роботоздатності та поєднання з генеалогічними лініями. Добір кобил у родинах 

грунтується стандартах промірів для кожної породи та вимогах до 

роботоздатності, завдяки цому більшість маточних родин та гнізд 

висококонсалідовані за цими ознаками і відповідають вимогам селекції 

досліджених порід. 

15. Встановлено, що економічна ефективність спортивного 

кіннозаводства як розмір загального чистого прибутку, залежить від рівня 

спортивної підготовки та розвитку спортивної кар’єри коня. При середній 

собівартості коня старше 2-річного віку - 7,5 тис. грн. вартість підготовленого 

спортивного коня коливається на рівні 5-25 тис. євро, вартість коня 

олімпійського рівня підвищується, відповідно у 4-20 разів. Якщо до 8-річного 

віку собівартість коня не окуповується і спортивні якості не підвищуються, в 

подальшому вартість набуває негативної динаміки. 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

1. При плануванні системи селекційно-племінної роботи для 

інтенсивного удосконалення порід коней з обмеженим генофондом необхідно 

враховувати класність жеребців-плідників і відтворювального складу, 

розгалуженість генеалогічної структури, ефективність лінійних поєднань, 

обсяги застосування інбридингу і міжпородного схрещування із обов’язковим 

генетичним маркуванням спадкового матеріалу. 

2. В системі селекційно-племінної роботи у конярстві методом 

чистопорідного розведення доцільно застосовувати найбільш ефективні моделі 

підбору для порід: чистокровної верхової - крос ліній+простий інбридинг 

помірних ступенів (ІІІ, IV); української верхової: крос ліній+комплексний 

інбридинг на родоначальників ліній у помірному та віддалених ступенях (ІІІ, 

IV, V); орловської рисистої: крос ліній+простий інбридинг помірних ступенів 

(ІІІ, IV); російської рисистої: крос ліній+аутбредний підбір. В роботі з 

генеалогічними лініями слід враховувати високу ефективність лінійніх 
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поєднань: чистокровної верхової породи – Феларис × Плассі, Норсерн Дансер × 

Неарко, Нейтів Дансер  Тедді, Норсерн Дансер  Рібо, Назрула  Мен О’Уор; 

української верхової – внутрішньолінійне поєднання Фактотума та крос ліній 

Безпечний × Фактотум; орловської рисистої – кроси ліній Ісполнітєльний  

Пілот, Піон  Пролів, Вітер; російської рисистої – кроси ліній Воломайт × 

Скотланд, Воломайт × Фанданго та Скотланд × Аксворті. 

3. В умовах обмеженого генофонду доцільно застосовувати схрещування 

з поліпшуючими породами на рівні прилиття крові: української верхової 

породи – з чистокровною верховою та спортивними породами німецького 

кореня; російської рисистої – з французькою рисистою; орловської рисистої 

породи – з чистокровною верховою на рівні умовної кровності не вище 
1
/8. 
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АНОТАЦІЯ 

Ткачова І.В. Система збереження та удосконалення заводських порід 

коней в умовах обмеженого генофонду. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція 

тварин. – Інститут розведення і генетики імені М. В. Зубця НААН. – 

Чубинське, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена вивченню особливостей формування 

вітчизняної популяції коней заводських порід на основі генеалогічного аналізу 

та комплексної селекційно-генетичної оцінки. 

Проведено комплекс наукових досліджень, спрямованих на вирішення 

проблеми розвитку і стану заводських порід коней: популяційно-генетичний 

аналіз тренду селекційних ознак, що обумовлюють племінну цінність коней; 

аналіз добору, підбору, чистопорідного розведення за лініями, застосування 

інбридингу, визначення ефективності селекційно-племінної роботи в умовах 

обмеженого генофонду; розробка методів породного удосконалення, що 

забезпечують реалізацію генетичного потенціалу, комплексну селекцію, 

поглиблений аналіз даних. 

Встановлено, що в породах коней з обмеженим генофондом значний 

вплив на еволюцію генеалогічних ліній має індивідуальна і дрібногрупова 

племінна цінність, препотентність окремих особин, лінійне поєднання і 

поєднання батьківських пар. Доведена приоритетна роль в усіх досліджених 

породах видатних плідників у формуванні селекційного ефекту як при 

чистопорідному розведенні, так і при схрещуванні. Популяційно-генетичним 

аналізом встановлено, що найбільший селекційний ефект при удосконаленні 

порід коней чистопорідним методом отриманий при застосування кросів ліній з 

використанням помірного інбридингу у ступенях IV, V, VI на видатних предків. 

Вивчено можливості застосування умовного ефекту гетерозису при підборах 

батьківських пар різного ступеню спорідненості: при удосконаленні 

чистокровної верхової породи найбільш результативними за комплексом ознак 

були підбори за типом аутбредного, української верхової, орловської і 

російської рисистих – за типом інбредлайнкросінгу як для екстер’єрних, так і 

для продуктивних ознак. Кращі показники отримані при застосуванні 

помірного і віддаленого комплексного інбридингу. 

Оцінено ефективність схрещування заводських порід коней місцевих 

популяцій з поліпшуючими породами. Зокрема, вивчено вплив схрещування на 

формування української верхової породи, рекомендовано використовувати для 

схрещування західноєвропейський генофонд без породного обмеження, 

віддаючи перевагу типовості, екстер’єрним показникам і високим спортивним 

здібностям. Проаналізовано вплив ввідного схрещування з чистокровною 

верховою породою на формування вітчизняної популяції орловської рисистої 

породи, виявлено як фенотипові так і генетичні зміни під впливом 

схрещування. Визначено вплив ввідного схрещування з французькою рисистою 

породою на формування вітчизняної популяції рисистої породної групи 

призового напряму роботоздатності. Надані рекомендації з ефективного 
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використання схрещувань та використання оцінених кросів ліній для 

поліпшення екстер’єрних та жвавісних характеристик порід коней вітчизняної 

селекції. Сформовано пакет нормативних актів, розроблено інформаційний 

банк даних, розроблені програми селекції коней заводських порід до 2020 року 

та перспективних планів селекції для кінних заводів і племінних репродукторів. 

За результатами проведених досліджень запропоновані методи 

удосконалення системи селекції у конярстві в умовах обмеженого генофонду. 

Впровадження результатів наукової роботи сприяли підвищенню ефективності 

добору за рахунок використання оцінених кросів ліній. 

Виявлені закономірності дозволяють здійснювати подальше 

удосконалення коней в умовах обмеженого поголів’я зі збереженням породних 

особливостей і цінних селекційних ознак, а також створювати нові породні 

відгалуження шляхом ввідного схрещування з найбільш подібними (вихідними) 

поліпшуючими породами коней. Результати досліджень використані у роботі 

селекційного центру з конярства (Інститут тваринництва НААН), кінних 

заводах і племінних репродукторах, в програмі викладання спеціальних 

дисциплін Луганського національного аграрного університету. 

Дані селекційно-племінної роботи з кіньми заводських порід вітчизняної 

популяції використані при випробуваннях нових ліній, маточних родин, 

лінійних поєднань, каталогах жеребців-плідників, допущених до племінного 

використання (2005-2021 рр.). 

Визначені закономірності покладені в основу монографій «Селекційно-

генетичний моніторинг у конярстві», «Українська верхова порода» та 

рекомендацій з підвищення ефективності селекційно-племінної роботи з кіньми 

заводських порід. 

Ключові слова: коні, селекція, генофонд, заводські породи, чистопорідне 

розведення, схрещування, лінія, родина, популяційно-генетичний аналіз. 

 

АННОТАЦИЯ 

Ткачева И.В. Система сохранения и совершенствования заводских 

пород лошадей в условиях ограниченного генофонда. – На правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора 

сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.01 – разведение и селекция 

животных. – Институт разведения и генетики животных имени М.В.Зубца 

НААН. – Чубинское, 2019. 

Диссертация посвящена изучению особенностей формирования 

отечественной популяции лошадей заводских пород на основе 

генеалогического анализа и комплексной селекционно-генетической оценки. 

Проведен комплекс научных исследований, направленных на решение 

проблемы развития и состояния заводских пород лошадей: популяционно-

генетический анализ тренда селекционных признаков, обусловливающих 

племенную ценность лошадей; анализ отбора подбора, чистопородного 

разведения по линиям, применения инбридинга, определения эффективности 

селекционно-племенной работы в условиях ограниченного генофонда; 
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разработка методов породного усовершенствования, обеспечивающие 

реализацию генетического потенциала, комплексную селекцию, углубленный 

анализ данных. 

Установлено, что в породах лошадей с ограниченным генофондом 

значительное влияние на эволюцию генеалогических линий имеет 

индивидуальная и мелкогрупповая племенная ценность, препотентность 

отдельных особей, линейная сочетаемость и сочетаемость родительских пар. 

Доказана приоритетная роль во всех исследованных породах выдающихся 

производителей в формировании селекционного эффекта как при 

чистопородном разведении, так и при скрещивании. 

Путем популяционно-генетического анализа выявлено, что при 

чистопородном разведении пород лошадей важным фактором является 

контроль степени роста гомозиготности при применении инбридинга. 

Установлено, что наибольший селекционный эффект при совершенствовании 

пород лошадей чистопородным методом получен при применении кроссов 

линий с использованием умеренного инбридинга в степенях IV, V, VI на 

выдающихся предков. 

Изучены возможности применения условного эффекта гетерозиса при 

подборах родительских пар разной степени родства: при совершенствовании 

чистокровной верховой породы наиболее результативными по комплексу 

признаков были подборы по типу аутбредных, украинской верховой, орловской 

и русской рысистых - по типу инбредлайнкросинга, как для экстерьерных, так и 

для продуктивных признаков. При этом лучшие показатели получены при 

применении умеренного и удаленного комплексного инбридинга. 

Оценена эффективность скрещивания заводских пород лошадей местных 

популяций с улучшающими породами. В частности, изучено влияние 

скрещивания на формирование украинской верховой породы, рекомендовано 

использовать для скрещивания западноевропейский генофонд без породного 

ограничения, отдавая предпочтение типичности, экстерьерным показателям и 

высоким спортивным способностям. Проанализировано влияние вводного 

скрещивания с чистокровной верховой породой на формирование 

отечественной популяции орловской рысистой породы, обнаружено как 

фенотипические так и генетические изменения под влиянием скрещивания. 

Определено влияние вводного скрещивания с французской рысистой 

породой на формирование отечественной популяции рысистой породной 

группы призового направления работоспособности. Даны рекомендации по 

эффективному использованию скрещиваний и использования оцененных 

кроссов линий для улучшения экстерьерных и жвависних характеристик пород 

лошадей отечественной селекции. 

Сформирован пакет нормативных актов, информационный банк данных, 

разработаны программы селекции лошадей заводских пород до 2020 года и 

перспективные планы селекции для конных заводов и племенных 

репродукторов. 

По результатам проведенных исследований предложены методы 

совершенствования системы селекции в коневодстве в условиях ограниченного 
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генофонда. Внедрение результатов научной работы способствовали 

повышению эффективности отбора за счет использования оцененных кроссов 

линий. 

Выявленные закономерности позволяют осуществлять дальнейшее 

совершенствование лошадей в условиях ограниченного поголовья с 

сохранением породных особенностей и ценных селекционных признаков, а 

также создавать новые породные ответвления путем вводного скрещивания с 

наиболее подобными улучшающими породами лошадей. Результаты 

исследований использованы в работе селекционного центра по коневодству 

(Институт животноводства НААН), конных заводах и племенных 

репродукторах, в программе преподавания специальных дисциплин Луганского 

национального аграрного университета. 

Данные селекционно-племенной работы с лошадьми заводских пород 

отечественной популяции использованы при испытаниях новых линий, 

маточных семейств, линейных сочетаний, каталогах жеребцов-производителей, 

допущенных к племенному использованию (2005-2021 гг.). Определенные 

закономерности положены в основу монографий «Селекционно-генетический 

мониторинг в коневодстве», «Украинская верховая порода» и рекомендаций по 

повышению эффективности селекционно-племенной работы с лошадьми 

заводских пород. 

Ключевые слова: лошади, селекция, генофонд, заводские породы, 

чистопородное разведение, скрещивание, линия, семейство, популяционно-

генетический анализ. 

 

ABSTRACT 

Tkachova I.V. System of preservation and improvement of breeds of 

horses in conditions of limited gene pool. - Work as a manuscript. 

Thesis for the Doctor’s of Agriculture degree, specialty 06.02.01 – Breeding 

and selection of animals. – Institute of Animal Breeding and Genetics named after 

M.V.Zubets of National Academy of Agrarian Science of Ukraine, Chubinske village, 

Kyiv district, 2019. 

This thesis is devoted to studying of features of formation of a domestic 

population of horses of plant breeds on the basis of genealogical analysis and a 

comprehensive selection and genetic evaluation. 

Analyzes the current state of the industry of horse breeding in Ukraine in 

dynamics for the last 20 years, there was a significant reduction in total and breeding 

stock. Defined the strategy of breed improvement in breeding in a limited gene pool. 

The complex scientific research aimed at solving problems of development and 

condition of plant breeds of horses: genetically - population-based trend analysis of 

the selection characteristics of breeding value of horses in conditions of horse 

factories; analysis of selection, pure breeding lines, the use of inbreeding, 

determining the efficiency of selection and breeding work in the improvement of the 

horses of domestic breeding in the conditions of a limited gene pool; development of 

methods for pedigree improvements that ensure the realization of the genetic 

potential, a comprehensive selection of data mining. 
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On the basis of deep breeding, genetics and population estimated the impact of 

improving breeds on the formation of genetic groups of horses of Ukrainian selection, 

the recommendation for the formation of the genealogical structure and the use of 

crossbreeding to improve the conformation and sporting signs horses. 

It is established that in horse breeds with a limited gene pool a significant 

impact on the evolution of genealogical lines is individual and breeding value of 

smoll groups of the horses, prepotentes individuals, linear combinability and 

compatibility of parental pairs. Proven priority in all studied rocks of the outstanding 

manufacturers in the formation of a selection effect as in chistopianova breeding and 

crossbreeding. This fact, however, is a serious economic risk and may cause the 

disappearance of valuable local lines, as happened with the domestic populations of 

thoroughbred and Russian Trotter breed. 

By population genetic analysis revealed that when pure breeding of horses is an 

important factor in the control of increasing the degree of homozygosity in the 

application of inbreeding. The most common selection effect in the improvement of 

purebred breeds of horses by crosses with the application of control using moderate 

inbreeding in grade IV, V, VI on outstanding ancestors. Explored the use of 

conditional effect of heterosis in rebounds and parent pairs with different degrees of 

kinship: in the improvement of the thoroughbred is most effective for complex traits 

was heels the type of an outbred, Ukrainian Warmblood, Oryol and Russian trotters – 

the type inbred-line-cross. While the best performance obtained by applying a 

moderate and remote complex inbreeding. Efficiency of inbred-line-cross in the 

selection of the horse breeds, which traditionally selection the complex of symptoms, 

is manifested as to the exterior and productive traits. 

Evaluated the effectiveness of crossing plant breeds of horses the local 

population with improving breeds. Analysis of breeding stallions Western European 

breeds to improve the horses Ukrainian Warmblood breed proves that they mainly 

have a positive effect on breeding selection traitsof the offspring. Recommended for 

crossbreeding of Ukrainian Warmblood breed with the Western European gene pool 

no breed restrictions, giving preference to the typical, exterior parameters, and a high 

sports ability. Analyzed the impact of introduction of crossbreeding with the 

thoroughbred on the formation of the national population of the Orlov’s trotters, 

detected as phenotypic and genetic changes under the influence of the crossing. 

Analyzed identified the impact of the introduction of crossbreeding with 

French Trotter breed on the formation of the national population of trotting breeding 

group prize areas of health. Recommendations for effective use of crossings and the 

use of estimated cross lines to improve the prize and speed characteristics of the 

Russian Trotter breed of Ukrainian part of the population. 

When designing breeding programmes for the first time used analysis of 

population and genetic evaluation of breeds, which confirms the uniqueness of each 

breed of domestic breeding and allows for improvement of breeding species at the 

genetic level. A package of normative acts, developed a data base of information 

developed by breeding programmes of horses until 2020 and long-term plans for 

studs and reproducers. 
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Research to improve selection work, the analysis of parental selection, expert 

evaluation of horses in the complex of selection traits, selection of breeding stallions 

for breeding use, analysis of test results of young animals was conducted in a leading 

studs of Ukraine for the breeding of horses Ukrainian warmblood, thoroughbred, 

Orlov’s Trotter and Russian Trotter breeds. 

The results of the research proposed methods of improving the system of 

breeding in horse breeding in the conditions of a limited gene pool. Introduction of 

results of scientific work to determine the effectiveness of breeding work for the 

improvement of plant breeds were improved the efficiency of selection through the 

use of effective crosses lines. 

The revealed regularities allow to carry out further improvement of the horses 

in confined livestock with preservation of breed characteristics and valuable selection 

traits, and also to create a new breed of branch by introductory crossing with the most 

similar improving breeds of horses. The results of the studies used in the work of the 

breeding centre for horse breeding (Institute of animal science NAAS), studs and 

reproducers, in the program of teaching of special disciplines of the Lugansk national 

agrarian University. 

Data selection work horses of studs of the local population used in the testing 

of new lines, families of linear connections, in the catalogue of the stallions approved 

for breeding use (2005-2021). The regularities are the basis of the monographs 

«Breeding and genetic monitoring of equine», «Ukrainian warmblood breed», and 

recommendations for improving the efficiency of selection and breeding work horses 

of plant breeds. 

Keywords: horses, selection, gene pool, breed, pure breeding, crossing, line, 

family, population and genetic analysis. 
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