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У статті наведено короткі статистичні дані стану галузі птахівництва України за 2015 і очікувані результати у 2016 

році. За роки незалежності виробництво м’яса збільшилося у 2,7 рази, яєць на 21 %, лише за 2015 р. споживання м’яса 

на душу населення склало 24,5 кг. У 2016 році планується виробити 1,2 млн т м’яса птиці. Експорт складе 190 тис т. За 

останні 15 років частка птиці у валовому виробництві сільськогосподарських підприємств зросла до 56,9 %. 

Розглянуто класифікацію та значення ветеринарно-санітарних заходів у ранній діагностиці та профілактиці 

метаболічних хвороб сільськогосподарської птиці й отриманні біологічно повноцінної продукції від використання 

сучасних високопродуктивних кросів птиці різного напряму продуктивності. 
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Скорочення виробництва та зниження купівельної платоспроможності населення України 

призвело до того, що потреба людей у білках тваринного походження задовольняється 

недостатньо. Птахівництво – скоростигла галузь тваринництва, яка характеризується високою 

мобільністю в нестійких умовах ринку. Окупність корму в птахівництві значно вища, ніж в 

інших галузях тваринництва і, як результат – собівартість м’яса птиці найнижча, тому продукція 

птахівництва є доступною для споживачів [1]. 

Лише за роки незалежності України промислове виробництво м’яса бройлерів зросло у 2,7 

рази (з 357 тис. т 1990 р. до 976 тис. т – 2013 р.), виробництво яєць курячих харчових – на 21 % (з 

10,1 до 12,2 млрд шт.), споживання на душу населення м’яса птиці – із 17,9 кг в 1990 році до 24,5 

у 2015, а яєць курячих харчових – з 272 до 310, що відповідає рівню споживання цієї продукції в 

розвинених країнах світу [2, 3]. 

Ю.В. Кернасюк [4], аналізуючи чисельність поголів’я птиці в Україні, показує, що на початку 

2000-х років в усіх категоріях господарств налічувалося лише 123,7 млн голів птиці, у 2015 р. її 

чисельність зросла до 214,6 млн голів, або майже в 1,7 раза. Разом з тим суттєво змінилася 

структура утримуваного поголів’я птиці в розрізі основних категорій господарств. Зокрема, 

частка птиці в сільськогосподарських підприємствах у 2001 р. становила лише 20,5 %, а 

впродовж наступних 15 років зросла до 56,9 %. 

Жодна з галузей тваринництва за останні 10–15 років не мала такої позитивної динаміку 

росту як птахівництво. Цей досвід необхідно узагальнити для подальшого відродження інших, 

менш успішних, галузей тваринництва. Водночас можливості внутрішнього ринку щодо 

забезпечення стійких показників зростання виробництва об’єктивно обмежені через його 

перенасичення продукцією галузі. Відтак, перспективи птахівництва безпосередньо пов’язані з 

розвитком експорту як на традиційні світові ринки, так і нові [4, 5–8]. 

За прогнозами Союзу птахівників України [9] у 2016 р. планується виробити 1,2 млн т м’яса 

птиці – на 3 % більше, ніж у 2015 р. Експорт складе 190 тис. т проти 165 у 2015 р. У 2015 р. 

Україна скоротила виробництво яєць на 15 %. Натомість експорт зріс на 5,4 % – до 975 млн шт. 

З початком світової економічної кризи 2008 р. і понині спостерігається коливання середньої 

рентабельності виробництва м’яса сільськогосподарської птиці у від’ємній площині від 22,5 до 

4,4 % з періодом 1 рік. Виробники великих підприємств, маючи значні фінансові резерви, 

здійснюють власні стратегії витіснення конкурентів, періодично зменшуючи ціну на свою 

продукцію та монополізуючи ринок. Банкрутство більшості птахівницьких підприємств, що 

відбувалось упродовж багатьох років, зменшення рівня зайнятості сільського населення, 

зростання попиту на харчові яйця і м’ясо птиці сприяло розвитку присадибних та фермерських 

господарств населення, які стали активними учасниками на ринку продукції птахівництва і 

склали певну конкуренцію для підприємств [10]. 



Програма розвитку галузі птахівництва [11] вказує, що до 2020 р. передбачається поступове 

нарощування батьківських стад м’ясних курей до 5,7 млн, індиків – 1,5 млн голів. Валове 

виробництво м’яса птиці всіх видів збільшиться приблизно у 1,8 раза, порівняно, з 2011 р. до 

1485,2 тис. т у забійній масі. 

Із пропозицій щодо внесення змін та доповнень до розділу «Розвиток тваринництва», який 

буде включений до «Програми розвитку агропромислового комплексу на період до 2020 року», 

основними індикаторами розвитку птахівництва в Україні є: забезпечення виробництва м’яса 

птиці (у забійній масі) у 2020 р. – 1805,0 тис. т проти 1074,7 – у 2012 р.; підвищення рівня 

споживання м’яса птиці на одну особу до 34,1 кг за раціональної норми 28 кг; збільшення обсягів 

одержання яєць у 2020 р. до 24,0 млрд, проти 19,6 у 2013 р., що забезпечить споживання на одну 

особу 335 яєць за норми 285. 

Напрямами розвитку птахівництва та підвищення його ефективності мають бути: збільшення 

чисельності поголів’я курей (особливо м’ясних), гусей, качок та індиків; нарощування 

потужностей з виробництва м’яса бройлерів, доведення середньодобових приростів маси їх тіла 

до 35 г і підвищення частки у структурі м’яса птиці; повне забезпечення птахівничих господарств 

повнораціонними збалансованими комбікормами, а також спеціальними комбікормами для 

молодняку птиці; розширення мережі фірмової торгівлі продуктами птахівництва, насамперед 

поблизу великих міст, промислових центрів та інших густонаселених пунктів; проведення 

технічного переозброєння та автоматизації всіх виробничих процесів на птахофабриках; 

виведення і впровадження у виробництво нових кросів курей яєчного напряму та підвищення їх 

продуктивності; продовження строку використання курей-несучок до 14 місяців проти нинішніх 

10; надання допомоги господарствам населення у придбанні поголів’я молодняку птиці, 

поліпшення організації його вирощування, закупівлі та реалізації вирощеної продукції [12]. 

Однак такі виробничі провадження не завжди адекватні селекційному підходу, інкубаційній 

складовій, основним вимогам ветеринарно-санітарного та зоогігієнічного забезпечення, 

породним і віковим особливостям утримання та вирощування птиці. 

У вищезгаданих напрямах розвитку галузі не досить чітко сформульовані, шляхи досягнення 

рівня якості кінцевого продукту. Тому однією з вирішальних складових отримання біологічно 

повноцінної продукції галузі птахівництва, включаючи всі етапи її виробництва, залишається 

людський фактор – дотримання ветеринарно-санітарних вимог онтогенезу птаха. У контексті 

цього хотілося б укотре привернути увагу практичних фахівців галузі до умов утримання птиці 

різних продуктивних напрямів, збалансування раціонів за загальною поживністю та вітамінно-

мінеральним складом, якості зберігання складових комбікорму і питної води та гематологічного 

аналізу крові як одного з індикаторів здоров’я й продуктивності птиці. На важливість всебічної 

професійної підготовки фахівців птахівничої галузі наголошує В.П. Бородай [13]. Однак нинішні 

економічні умови змусили керівників підприємств та ветеринарних підрозділів деякою мірою 

оминати планові лабораторні дослідження кормів, води й крові, показники яких достатньо 

інформативно дають змогу оцінити клініко-біохімічний статус птиці.  

Сучасна професійна підготовка фахівців та комплексний ветеринарно-санітарний підхід за 

умови вчасного забезпечення лікувально-профілактичних заходів дозволяє заздалегідь 

передбачити можливість виникнення захворювання, зберегти здоров’я і продуктивність птиці, а 

людям, як кінцевим споживачам, надати впевненості щодо її якості.  

За даними відділення птахівництва Інституту тваринництва України [14], нині в Україні 

відсутні м’ясо-яєчні породи і популяції курей, які б повністю задовольняли за несучістю, масою 

тіла та зовнішнім виглядом власників присадибних і фермерських господарств. М’ясо-яєчні 

породи курей, створені в ХІХ–ХХ ст., ще й досі розводять у деяких господарствах (Сусекс 

світлий, Австралорп, Адлерська срібляста, Нью-Гемпшир, Кучинська ювілейна та ін.), але вони 

вже не відповідають потребам сучасного ринку через низьку несучість дрібних яєць та невисоку 

масу тіла. Гібридні ж кури сучасних високопродуктивних кросів вітчизняної та зарубіжної 

селекції (Борки-117, Беларусь-9, Ломанн-Браун, Хай-Лайн та ін.) мало пристосовані до 

утримання в екстенсивних умовах присадибних та фермерських господарств, де 

використовуються не повністю збалансовані комбікорми та не створюються в приміщеннях 

необхідні “комфортні” умови. Тому птиця високопродуктивних кросів у присадибних 

господарствах має низьку несучість та збереженість [15, 16]. 



Найбільш поширеними патологіями у птахівництві є наступні [17]: 

а) серед бройлерів: гепатодистрофія – 90 %; сечокислий діатез у перші дні життя (15–20); А-

гіповітаміноз (45–50); нестача холіну та мангану (20–25); б) кури-несучки: гепатодистрофія – 70–

80 %, сечокислий діатез від 40 до 70; субклінічний перебіг А- і Е-гіповітамінозів (до 80), хвороби 

опорного апарату (30–35 %); в) індики і качки м’ясного напряму продуктивності: А-гіповітаміноз 

(до 50 %), сечокислий діатез у перші 3 доби життя (30–40), гепатодистрофія (50–60 %), хвороби 

опорно-рухового апарату; д) перепілки м’ясного і яєчного напрямів продуктивності – сечокислий 

діатез (до 70 %). 

Несучість курей-несучок сучасних кросів в умовах промислової технології складає 90–95 % і 

більше. Це ж стосується і птиці м’ясного напряму продуктивності, де за період 42, а у 

високотехнологічних і рентабельних господарствах з широким впровадженням кліткового 

вирощування курчат-бройлерів – 37 діб отримують поголів’я із середньою масою тіла 2,5 кг за 

затрат корму 1,66 кг на 1 кг приросту. За такої високої продуктивності обмін речовин, функції 

окремих органів та систем знаходяться на межі норми й патології. У птиці високопродуктивних 

кросів в особливо напруженому режимі функціонують печінка, нирки, органи ендокринної 

системи, яєчники, вельми динамічні фосфорно-кальцієвий і D-вітамінний обмін [18]. 

Тому висока продуктивність птиці має завжди адекватно забезпечуватись необхідною 

кількістю поживних і вітамінно-мінеральних речовин комбікорму та раціонально 

використовуватись на фізіологічні й продуктивні потреби організму. У разі продукційного та 

кормового дисбалансу виникає порушення синергізму обмінних процесів, пов’язаних з 

метаболізмом білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та мінералів [19, 20]. 

Неповноцінна годівля (нестача або надлишок повноцінних білкових кормів, мінеральних 

речовин, макро- та мікроелементів, відсутність гравію, вітамінів) і порушення умов утримання 

(переущільненість, недостатній обмін повітря, надлишок аміаку, підвищена освітленість) 

спричиняє виникнення стресу в організмі молодняку та дорослої птиці, що є першопричиною 

виникнення метаболічних хвороб [21–24]. 

Клінічними методами дослідження діагностувати захворювання птиці значно тяжче, ніж у 

великих тварин. Для клінічного дослідження майже недоступні серцево-судинна, лімфатична й 

сечова системи, тому для встановлення діагнозу використовують спеціальні, у тому числі й 

лабораторні дослідження крові [25, 26]. Навіть незначне погіршення режиму та якості годівлі, 

параметрів мікроклімату відображаються на зміні показників крові, псування кормів і води, 

порушення годівлі та ветеринарно-санітарного забезпечення утримання птиці, відсутність 

профілактичних обробок вітамінно-мінеральними, гепатопротекторними та ферментними 

препаратами, пре- і пробіотичними засобами – основні причини внутрішніх, зокрема 

метаболічних хвороб птиці. На превеликий жаль, без усунення названих проблем та виконання 

ветеринарних заходів досягти високої яєчної чи м’ясної продуктивності буде вкрай складно, а 

про створення генофонду птиці взагалі не йдеться. 

Обмін речовин – це сукупність процесів перетворення речовин і енергії в організмі, які 

забезпечують його життєдіяльність у взаємозв’язку із зовнішнім середовищем. Для птиці, 

порівняно з сільськогосподарськими тваринами інших видів, притаманний високий рівень 

обмінних процесів, які забезпечуються адекватною годівлею. Висока продуктивність птиці 

завжди пов’язана з достатньою калорійністю комбікормів, якісними білково-вітамінними 

преміксами та мінеральними добавками [27]. Тому й хвороби, спричинені порушенням обміну 

речовин, зумовлені в основному дефіцитом або надлишком енергії, окремих поживних і 

біологічно активних речовин. 

Поживні речовини корму всмоктуються у вигляді амінокислот, жирних кислот, гліцеролу, 

моноцукрів, летких жирних кислот, води, солей та інших сполук. У результаті біохімічних 

реакцій із них у клітинах синтезуються енергія і пластичний матеріал [28, 29]. Слід зазначити, що 

у процесі окиснення 1 г вуглеводів виділяється в середньому 4,1 ккал (близько 17,2 кДж) енергії. 

Це в 1,25 і 2,25 рази менше, ніж за окиснення 1 г білків або жирів відповідно. Незважаючи на це, 

тварини у першу чергу для отримання енергії використовують вуглеводи [30]. 

В організмі птиці всі види обміну речовин тісно взаємопов’язані, тому будь-яке 

захворювання спричиняє порушення гомеостазу, однак провідним у виникненні хвороби є 



порушення одного або двох видів обміну [31]. Метаболічні хвороби у птиці займають близько 90 

% усієї незаразної патології [32]. 

Хвороби, спричинені порушенням обміну речовин, умовно поділяють на чотири групи. 

До першої належать хвороби, які переважно спричинені порушенням вуглеводно-ліпідного і 

білкового обміну. Найактуальнішими для птиці слід назвати аліментарну дистрофію та ожиріння. 

Друга група включає захворювання, зумовлені порушенням обміну макроелементів. Ця 

категорія хвороб притаманна безпосередньо високопродуктивним курям-несучкам, оскільки 

обмін кальцію і фосфору в них проходить найінтенсивніше серед відомих представників 

тваринного світу. Гіпокальціємія та гіпофосфатемія у клінічну стадію свого розвитку 

діагностуються як остеопороз і остеомаляція курей-несучок або ж «клітковий параліч». 

Третя група об’єднує хвороби, що спричинюються нестачею або надлишком мікроелементів 

– мікроелементозами. До них відносять: недостатність цинку, мангану, селену гіпокобальтоз, 

гіпокупроз, а також хвороби, спричинені надлишком бору, нікелю, молібдену та селену. 

Четверту групу складають гіповітамінози. Це хвороби, які виникають внаслідок нестачі 

ретинолу, холекальциферолу, токоферолу, вітамінів групи В, аскорбінової кислоти, філохінону. 

Значно рідше у тварин виникають гіпервітамінози. Останнім часом велику увагу приділяють 

дозозалежному впливу вітамінів на організм птиці [33]. 

Найчастіше в господарствах різних форм власності зустрічається поєднаний перебіг 

захворювання, що вченими [31–35] розглядається як поліметаболічна або поліморбідна 

патологія. Одночасно у високопродуктивних кросів курей-несучок можуть перебігати А-, D- і Е-

гіповітамінози, пероз та В1-гіповітаміноз, жирова дистрофія печінки і сечокислий діатез, нефрит 

та остеодистрофія, гепатодистрофія й остеопороз і т.д [35]. 

Стандартні схеми лікування птиці з порушенням обміну речовин малоефективні, оскільки не 

враховують видові та індивідуальні особливості організму, ступінь ураження окремих органів і 

систем. 

З погляду на вищенаведене, актуальним є питання не тільки створення генетичного 

потенціалу птиці батьківського поголів’я різних видів і напрямів продуктивності, а й вивчення 

внутрішньої патології у птиці різних видів, забезпечення ветеринарно-санітарних умов  їх 

утримання, вирощування і розведення. Одним із таких напрямів діяльності вітчизняних науково-

дослідних та виробничих установ є розробка методів диспансеризації сільськогосподарської 

птиці з метою комплексного підходу до ранньої діагностики метаболічних хвороб [36]. 
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Анализ и перспективы отрасли птицеводства Украины, распространение и классификация метаболических 

болезней птиц 

А.Ю. Мельник 

В статье приведены краткие статистические данные состояния отрасли птицеводства Украины в 2015 и 

ожидаемые результаты в 2016 году. За годы независимости производство мяса увеличилось в 2,7 раза, яиц на 21 %, 

только 2015 г. Потребление мяса на душу населения составило 24,5 кг. В 2016 году планируется произвести 1,2 млн т 



мяса птицы. Экспорт составит 190 тыс т. За последние 15 лет доля птицы в валовом производстве 

сельскохозяйственных предприятий выросла до 56,9 %. Рассмотрена классификация и значение ветеринарно-

санитарных мероприятий в ранней диагностике и профилактике метаболических болезней птицы и получении 

биологически полноценной продукции от использования современных высокопродуктивных кроссов птицы разного 

направления продуктивности. 

Ключевые слова: обмен веществ, метаболические болезни, нарушения обмена веществ, кормление, цыплята-

бройлеры, куры-несушки. 

 


