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АНОТАЦІЯ 

 

Ткачова І.В. Система селекційного удосконалення заводських порід коней 

в умовах обмеженого генофонду. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських 

наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин. – Інститут 

тваринництва НААН, Харків, 2018. – Інститут розведення і генетики тварин 

імені М.В. Зубця НААН, Київ-Чубинське, 2018. – Інститут розведення і 

генетики тварин імені М.В. Зубця НААН, с. Чубинське Київської обл., 2018. 

Дисертаційна робота присвячена вивченню особливостей 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). 

Здійснено аналіз стану світового генофонду коней, встановлено, що у 

формуванні породного різноманіття значну роль відіграють економічні умови 

країни. Виявлено, що в результаті переходу зі сфери спорту і дозвілля світове 

кіннозаводство остаточно отримало економічну сталість, що відновлюється і 

перебуває протягом останніх десятиріч у стані відносної стабільності. 

Розглянуто принципи формування системи селекційно-племінної роботи у 

конярстві України та методологію породоутворення у кіннозаводстві. 

Визначені фактори, що обумовлюють економічну ефективність селекції у 

конярстві. 

Проаналізовано сучасний стан галузі конярства в Україні в динаміці 

останніх 20 років, виявлено значне скорочення загального і племінного 

поголів’я. Визначено стратегію породного удосконалення у конярстві в умовах 

обмеженого генофонду. 
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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 в умовах кінних заводів; 

- аналіз добору, підбору, чистопорідного розведення за лініями, 

ефективності лінійних поєднань, застосування інбридингу, визначення 

ефективності селекційно-племінної роботи при удосконаленні коней 

вітчизняної селекції в умовах обмеженого генофонду; 

- розробка методів породного удосконалення, що забезпечують 

реалізацію генетичного потенціалу, комплексну селекцію, поглиблений аналіз 

даних. 

На базі поглиблених селекційно-генетичних і популяційних досліджень 

оцінено вплив поліпшуючих порід на формування генетичних груп коней 

вітчизняної селекції, надані рекомендації щодо формування генеалогічної 

структури та використання схрещування для поліпшення екстер’єрних та 

спортивних ознак коней. 

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 

сполучуваність батьківських пар. Доведена приоритетна роль в усіх 

досліджених породах видатних плідників у формуванні селекційного ефекту як 

при чистопорідному розведенні, так і при схрещуванні (особливо при 

схрещуванні з використанням імпортного генофонду). Цей факт, однак, 

характеризується значним економічним ризиком і може викликати зникнення 

цінних місцевих ліній, як це сталося з вітчизняними популяціями чистокровної 

верхової і російської рисистої порід. 

Шляхом популяційно-генетичного аналізу виявлено, що при 

чистопорідному розведенні порід коней важливим фактором є контроль 

ступеню зростання гомозиготності при застосуванні інбридингу. Встановлено, 

що найбільший селекційний ефект при удосконаленні порід коней 



 III 
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 (кросу ліній), української верхової, 

орловської і російської рисистих – за типом інбредлайнкросінгу. При цьому 

кращі показники отримані при застосуванні помірного і віддаленого 

комплексного інбридингу. Ефективність інбредлайнкросінгу при селекції порід 

коней, яких традиційно селекціонують за комплексом ознак, виявляється як для 

екстер’єрних, так і для продуктивних ознак. 

Оцінено ефективність схрещування заводських порід коней місцевих 

популяцій з поліпшуючими породами. Зокрема, вивчено вплив вихідних порід 

(чистокровної верхової, тракененської, гановерської, російської верхової, 

угорської) на формування української верхової породи, проаналізовано вплив 

схрещування з іншими породами спортивного призначення. Встановлено, що 

найбільший вплив на сучасне поголів’я коней української верхової породи 

здійснило схрещування з чистокровною верховою і тракененською породами як 

за екстер’єрними так і за спортивними ознаками. Аналіз племінного 

використання жеребців-плідників західноєвропейських порід для 

удосконалення коней української верхової породи доводить, що вони 

переважно позитивно впливають на селекційні ознаки потомства. Зважаючи на 

обмежену кількість високоякісних жеребців-плідників української верхової 

породи та позитивний вплив плідників західноєвропейської селекції на 

потомство, запропоноване подальше використання схрещування, за умови 

високої селекційної цінності плідників та відповідності їх типу української 

верхової породи. Згідно схожості походження спортивних порід 

західноєвропейської селекції, родоводи яких будуються на генетичних 

комплексах чистокровної верхової, тракененської, голштинської порід 

рекомендовано використовувати для схрещування з українською верховою 
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породою 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. Таким 

чином, доведено можливість створення синтетичних (користувальних) 

популяцій коней універсального призначення. Використання схрещування з 

чистокровною верховою породою в обмежених обсягах може бути одним із 

засобів уникнення інбредної депресії у популяції коней орловської рисистої 

породи з обмеженим генофондом. Розроблені рекомендації з ефективного 

використання у подальшій племінній роботі отриманих цінних генеалогічних 

відгалужень, оцінених лінійних поєднань в умовах обмеженого генофонду 

породи. 

Вперше з використанням комплексного селекційно-генетичного аналізу 

визначено вплив ввідного схрещування з французькою рисистою породою на 

формування вітчизняної популяції рисистої породної групи призового напряму 

роботоздатності. Надані рекомендації з ефективного використання схрещувань 

та використання оцінених кросів ліній для поліпшення екстер’єрних та 

жвавісних характеристик російської рисистої породи вітчизняної частини 

популяції. 

При розробці програм селекції вперше використано аналіз популяційно-

генетичної оцінки порід, що підтверджує унікальність кожної породи 

вітчизняної селекції і дозволяє здійснювати селекційне удосконалення порід на 

генетичному рівні. 

Сформовано пакет нормативних актів, розроблено інформаційний банк 

даних, розроблені програми селекції, що забезпечують комплексну селекцію і 

організацію централізованого племінного обліку у суб’єктах племінної справи з 

конярства. 
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Дослідження з удосконалення селекційної роботи, аналіз підборів, 

експертна оцінка коней за комплексом селекційних ознак, відбір жеребців-

плідників до племінного використання, аналіз результатів випробування 

молодняку проводились в умовах провідних кінних заводів України з 

розведення коней української верхової, чистокровної верхової, орловської 

рисистої та російської рисистої порід. 

За результатами проведених досліджень запропоновані методи 

удосконалення системи селекції у конярстві в умовах обмеженого генофонду. 

Впровадження результатів наукової роботи щодо визначення ефективності 

племінної роботи при удосконаленні заводських порід сприяли підвищенню 

ефективності добору за рахунок використання ефективних 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. 

Одержані матеріали популяційно-генетичного аналізу селекційних ознак 

коней використані при розробці програм селекції коней заводських порід до 

2020 року та перспективних планів селекції для кінних заводів і племінних 

репродукторів. 

Дані селекційно-племінної роботи з кіньми заводських порід вітчизняної 

популяції використані при випробуваннях нових ліній, маточних родин, 

лінійних поєднань, каталозі жеребців-плідників, допущених до племінного 

використання (2005-2021 рр.). 

Визначені закономірності покладені в основу монографій «Селекційно-

генетичний моніторинг у конярстві», «Українська верхова порода», підручнику 
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«Конярство», та рекомендацій з підвищення ефективності селекційно-племінної 

роботи з кіньми заводських порід. 

Ключові слова: коні, кіннозаводство, селекція, генофонд, заводські 

породи, чистопорідне розведення, схрещування, лінія, родина, популяційно-

генетичний аналіз. 

 

Tkachova I. V. System of breeding improvement of breeds of horses in 

conditions of limited gene pool. – Manuscript copyright. 

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

Breeding and Selection. – Institute of Animal scienses of National Academy of 

Agrarian Science of Ukraine. – 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. In a comparative perspective the 

regularities of formation of biological features and breeding characteristics of the 

breeds of horses in terms of distribution: international (thoroughbred), local 

(Ukrainian Warmblood), trans-border (Orlov’s and Russian trotters). 

The analysis of global gene pool of the horses, it was found that in the 

formation of species diversity play a significant role the economic conditions of the 

country. It is revealed that the transition from the field of sport and leisure world 

horse breeding finally got economic stability, which is restored and is in the last 

decades in a state of relative stability. The principles of formation of system of 

selection and breeding work in the breeding of Ukraine and methodology of rock 

formation in horse breeding. The factors determining the economic efficiency of 

selection in breeding. 

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. 
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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. 

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 (especially when crossed with the imported gene pool). 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 (cross lines), Ukrainian Warmblood, Oryol and 
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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. In particular, the influence of source breeds 

(thoroughbred, Trakenen, Hanoverian, Russian Warmblood, Hungarian) on the 

formation of the Ukrainian Warmblood breed, the influence of crossing with other 

breeds sporting destination. Found that the greatest influence on the modern 

population of Ukrainian Warmblood horse has been crossed with thoroughbred and 

Trakenen breeds for conformation and sport traits. 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. 

Given the limited number of quality stallions of the Ukrainian Warmblood breed and 

the positive impact of Western European stallions breeding for the offspring, the 

proposed continued use of the crossing, provided the high breeding value of sires and 

their conformity to the type of Ukrainian Warmblood breed. According to the 

similarity of origin of the Western European sporting breeds in the breeding, the 

pedigrees of which are based on genetic complexes thoroughbred, Trakenen, Holstein 

breeds are 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. So, we have 

proved the possibility of creating synthetic (custom) populations of horses multi-

purpose. The use of crossbreeding with the thoroughbred in limited amounts can be a 

means of avoiding inbreeding depression in the population of horses is Orlov’s 

Trotter breed with a limited gene pool. Recommendations for efficient use in further 
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breeding work received valuable genealogical branches, estimated linear 

combinations of a limited gene pool. 

For the first time with the use of integrated breeding and genetic analysis 

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, providing a comprehensive selection and organization, 

centralized breeding records in studs. 

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 (output) 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), 
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studs and reproducers, in the program of teaching of special disciplines of the 

Lugansk national agrarian University. 

The materials obtained population and genetic analysis of selection traits of 

horses used in the development of breeding programs of horses factory rocks until 

2020 and long-term plans for studs and reproducers. 

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», the textbook «Equine», and 

recommendations for improving the efficiency of selection and breeding work horses 

of plant breeds. 

Keywords: horses, horse breeding, selection, gene pool, breed, pure breeding, 

crossing, line, family, population and genetic analysis. 
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араб. – арабська порода 

б. – батько 

Б. – Барнаульський іподром 

бул. – булана 

вестф. – вестфальська порода 

вор. - ворона 

ВП – великий приз 

Вр. – Воронезький іподром ВАТ КСК «Руська усадьба» 

г. - гніздо 

ган. – гановерська порода 

гн. – гніда 

голшт. – голштинська порода 

ДП – державне підприємство 

жер. – жеребець 

ЗАТ – закрите акціонерне товариство 

з.є. – західно-європейські (породи) 

К. – КП «Київський іподром» 

Каз. – ВАТ «Казанський іподром» 

кар. - каракова 

КЗ – кінний завод 

коб. - кобила 

Крсн. – ТОВ «Красноярський іподром» ВАТ «Російські іподроми» 

Кур. – Курський обласний іподром 

КЮР – виконання елементів ВП, СП, МП під музичним супроводом 

л - лінія 

м. – мати 

М. – Центральний московський іподром ВАТ «Російські іподроми» 
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МДІ. – ДП «Мирогощанський державний іподром» 

МП – малий приз 

м.р. – маточна родина 

Н.-Г. – Нижегородський обласний іподром (РФ) 

Н.-С. – Новосибірський іподром 

О. – філія «Одеський іподром» ДП «Конярство України» 

ольд. – ольденбурзька порода 

Ом. – Омський іподром 

орл. рис. – орловська рисиста порода 

Орнб. – Оренбурзький іподром 

П. – Пермський іподром 

ПАТ – приватне акціонерне товарисво 

п.н. – пар нуклеотидів, довжини алельних варіантів досліджуваних локусів 

ПП – приватне підприємство 

ПР – племінний репродуктор 

ПСП – приватне сільськогосподарське підприємство 

Рам. – Раменський республіканський іподром 

рос. рис. – російська рисиста порода 

с.г. – споріднена группа 

сір. – сіра 

сол. - солова 

СП – середній приз 

т.-гн. – темно-гніда 

т.-руд. – темно-руда 

т.-сір. – темно-сіра 

Тмб. – Тамбовський іподром 

ТОВ – товариство обмеженої відповідальності 

трак. – тракененська порода 

«тричі вінчаний» – умовний титул, прийнятий у чистокровному конярстві, 

означає – переможець основних скачок сезону («2000 Гиней», «Дербі» та 
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«Сент-Леджер» (в СРСР відповідно: «Великий Літній» «Великий Всесоюзний» 

або «Великий Всеукраїнський» та приз ім. С.М. Будьонного). 

У. – Ульяновський іподром ВАТ «Російські іподроми» 

УВП – українська верхова порода 

угор. - угорська 

ФГ – фермерське господарство 

ФО-П – фізична особа - підприємець 

Х – Харківський іподром 

хв.с – хвилин, секунд 

ч.в. – чистокровна верхова 

ч.-сір. – червоно-сіра 

ЧУ – Чемпіонат України 

ISAG – міжнародне товариство з вивчення генетики тварин 

(А) – американська стандартбредна порода 

(F) – французька рисиста 

f – індекс С. Райта 

Ho – фактична гетерозиготність 

Hе – очікувана гетерозиготність 

KWPN – голандська напівкровна 

2.17,1 – приклад позначення жвавості коней – 2 хвилини 17,1 секунди 

1*, 2*, 3* - рівні міжнародних змагань 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Генетичні ресурси тварин 

відносяться до найбільш цінних, вони є стратегічно важливим резервом кожної 

країни [363]. Проблема збереження біологічного різноманіття тварин останніми 

роками стала однією з головних сучасних проблем сільськогосподарської 

науки. 

На сьогодні 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. 

Останнім роками конярство, як тваринницька галузь змінилася як у 

кількісному, так і у якісному сенсі. Породи коней, районовані в Україні, 

перетворилися на малочисельні популяції, поголів’я яких сягає небезпечної 

межі, що становить загрозу їх зникнення. Саме цьому - в зв’язку з різким 

скороченням поголів’я коней проблема збереження та удосконалення 

заводських порід вітчизняної селекції в України стає особливо гострою. 

Вагомий внесок у теоретичне обґрунтування, практику створення, 

використання і удосконалення порід, що складають генофонд вітчизняного 

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

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

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

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

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

Г.К.Коновалова, В.С.Ковешников, Л.О.Храброва, М.Й.Головач, І.І.Глушак, 
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І.О.Супрун, Н.В.Лінькова., В.В.Галась, М.М.Пономаренко, О.М.Латка, 

О.М.Соболь, О.В.Бондаренко, С.В.Лютих, О.О.Ткаченко та інші [195]. 

Одним з вирішальних факторів ефективного тваринництва є генетичне 

поліпшення тварин, за рахунок використання як власних ресурсів, так і 

найкращого імпортного генофонду [76]. Для успішного ведення селекційно-

племінної роботи у конярстві потрібний визначений рівень мінливості як у 

середині однієї популяції, так і між різними популяціями [387]. Збереження 

порід і оригінальних порідних особливостей більш можливе при 

низьковитратних технологіях у порівнянні 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. 

При цьому досі недостатньо знань про генетичні основи адаптації тварин до 

оточуючого середовища. Таким чином, можливо, що 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 [432]. 

Мета селекції кількісних ознак полягає у генетичному поліпшенні 

шляхом добору і підбору тварин, від яких походитиме наступна генерація. 

Темпи генетичного поліпшення залежать від генетичної мінливості популяції, 

точності селекційних критеріїв, інтенсивності добору і генераційного інтервалу 

[461]. Втрата генетичного різноманіття у породі пов’язана із застосуванням 

інбридингу, що прямо залежить від кількості племінних тварин. Теорія, що 

передбачає ступінь інбридингу в популяції, яка підлягає селекції, дозволяє 

спрямовано оптимізувати короткочасні ефекти у схемах розведення [567]. 

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. 
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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: 
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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. 

Методи дослідження. У роботі використовували наступні методи: 

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 
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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. 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 генетичних груп коней вітчизняної 

селекції, надані рекомендації щодо формування генеалогічної структури та 

використання схрещування для поліпшення екстер’єрних та спортивних ознак 

коней. 
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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 
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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), 

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., 
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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 

агропромышленного комплекса в условиях глобализации экономики» 

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

конференції, присвяченій 90-річчю від дня народження Заслуженого діяча 
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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 
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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, огляду літератури, 

матеріалів і методів досліджень, результати досліджень, їх аналіз та 

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

Робота ілюстрована 123 таблицями та 57 рисунками. Список літератури налічує 

571 джерело, у тому числі 187 – латиницею. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМОЮ  

ТА ВИБІР НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

1.1. Аналіз стану світового генофонду коней. Перспективи розвитку 

конярства 

 

Останніми десятиріччями поголів'я коней у світі відносно стабільне – 

близько 60 млн. голів. Така стійкість галузі ґрунтується на багатогранності 

можливостей використання коня в суспільстві. В залежності від рівня 

економічного розвитку країни, від природно-кліматичних умов, традицій 

населення домінують ті або інші форми використання коней [175]. 

В економічно розвинених країнах світу найбільш популярне спортивне 

конярство, а дозвілля з використанням коней є невід'ємною рисою сімейного 

відпочинку. Кіннозаводство в них ґрунтується на отриманні прибутку від обігу 

спортивних лотерей (тоталізатора), виграшів у кінноспортивних змаганнях, а 

також від продажу племінного молодняку на  аукціонах. Функціонує потужна 

індустрія кіннозаводства, іподромних, спортивних, туристичних, клубних, 

сервісних та інших конярських підприємств. Про масштабність розвитку галузі 

свідчить те, що в Німеччині понад 1 млн. осіб є членами  кінноспортивних 

клубів, близько 11 мільйонів населення постійно слідкує за кінноспортивними 

змаганнями [438], в США товариство аматорів лише однієї породи – 

американського рисака нараховує понад 40 тисяч осіб [425, 449], а товариство 

королівського студбуку (племінної книги) напівкровних порід коней Голландії 

– 28 тис. [187]. У Великобританії галузь конярства забезпечує роботою понад 

100 тис. населення, де функціонує 59 ліцензованих іподромів, а іподромна 

справа приносить до казни щорік понад 3 млрд. фунтів стерлінгів [407, 438]. 

Позитивні перспективи розвитку конярства у країнах Латинської Америки і в 
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Росії. По континентах найбільша частка коней утримується в Північній і 

Центральній, Південній Америці та Азії [490]. 

Світовим лідером із конярства є Китай, де розводять і ефективно 

використовують майже 9 млн. голів коней різних порід і діє понад 900 кінних 

клубів. Для розвитку галузі залучаються значні інвестиції. Так, у місті 

Тяньцзінь побудовано кінне містечко завдяки 4-мільярдній інвестиції з 

Арабських Еміратів, а у передмісті Шанхая реалізується проект будівництва 

національного кінного парку на 2 тис. голів коней з іподромом, вартістю понад 

200 млн. доларів [392]. За прогнозами експертів, темпи зростання продукції 

конярства китайського ринку у найближчому майбутньому можуть перевищити 

30%, а загальна вартість продуктів і послуг цієї сфери досягатиме 16 млрд. 

доларів у рік. Нове покоління кіннотників цієї країни стрімко претендує на 

світове лідерство. 

В усіх країнах світу розводять більш ніж 350 порід і породних груп коней. 

Усі породи коней розподіляються за географічним та зональним 

розповсюдженням на породи світового значення - розповсюджені у багатьох 

країнах, транскордонні – розповсюджені у країнах, що межують одна з одною 

та мають спільні традиції конярства, та місцеві – обмежені ареалом однієї 

країни або її частиною. До порід світового значення відносять чистокровну 

верхову, арабську, тракененську, американську стандартбредну породи. 

Прикладом транскордонних порід можуть слугувати орловська та російська 

рисисті, розповсюджені в Росії та Україні, гуцульська, розповсюджена в 

Україні, Польщі, Словенії, Угорщині. До порід місцевого значення відносяться 

породи, які виведені і основний генофонд мають на території однієї країни - 

українська верхова, новоолександрівська ваговозна, будьонівска, 

ахалтекинська, вестфальська тощо [173]. 

У формуванні породного різноманіття значну роль відіграють економічні 

умови країни. Чим вище економічно розвинена країна, тим більше кінський 

ринок орієнтований на спорт і активне дозвілля людини. Більш ніж 50 років 

тому, коли в Україні основна маса коней була представлена робочо-
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користувальним поголів’ям, у США та Європі почали інтенсивний розвиток 

кінного спорту, туризму, активних форм дозвілля широких верств населення 

[131]. На цьому будувалася система селекції і технології у конярстві, 

спрямовані на створення коней, що задовольняють вимогам використання. За 

цей період німецькі, бельгійські, датські, голландські та інші важкі 

сільськогосподарські та військові коні переорієнтовані шляхом інтенсивної 

селекції на породи спортивного напряму. Вони сьогодні заслужено очолюють 

світові рейтинги у кінному спорті. Про це свідчить порівняльний огляд 

структури кінського ринку Німеччини та України за 2000-2003 роки (табл. 1.1). 

На внутрішньому ринку України домінують безпородні або помісні коні 

сільськогосподарського призначення (99,4 %), в той час як у Німеччині частка 

сільськогосподарських коней не перевищує 2 %, а 37 % - коні спеціалізовані 

для спорту. Середня вартість однієї голови в Україні на 1,7 тис. дол. менша, ніж 

у Німеччині [169]. 

Таблиця 1.1 
Структура ринку коней у 2000-2003 рр. 

Німеччина [169] Україна [216] 
кількість 

коней 
кількість 

коней Породні групи 

тис. гол. % 

середня 
вартість, 

тис. $ тис. гол. % 

середня 
вартість, 

тис. $ 
Чистокровні 375,0 9,4 5,1 0,4 0,06 5,0 
Спортивні 1486,0 37,1 6,6 1,1 0,16 5,0 
Рисисті 45,0 1,1 3,1 1,4 0,21 3,0 
Ваговозні 47,0 1,2 4,1 1,1 0,16 2,0 
Аборигенні 433,0 10,8 6,3 0,1 0,01 2,0 
Поні 722,0 18,0 3,0 0,03 0,004 3,0 
Інші 899,0 22,4 4,5 689,3 99,4 1,0 

Всього: 4007 100 4,7 693,4 100 3,0 
 
Швидкоалюрні породи коней в усьому світі мали у минулому сторіччі 

вузьку спеціалізацію використання, що дозволило досягнути високих успіхів у 

їх селекції. Отримавши своєчасно спортивно-дозвільну орієнтацію, дуже 

швидко рисисті змагання на іподромах США, Франції, Австралії, Швеції, Італії 

і скакові випробування у Великобританії, Франції, Німеччини, Японії, США, 

Турції, ОАЕ з використанням тоталізатора на основі електронних мереж 
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перетворилися на багатомільярдну іподромну індустрію, в якій сьогодні задіяні 

сотні тисяч професійних робітників. 

В результаті переходу зі сфери спорту і дозвілля світове кіннозаводство 

остаточно отримало економічну сталість, що відновлюється і перебуває 

протягом останніх десятиріч у стані відносної стабільності [107], про що 

свідчить чисельності коней у світі (рис. 1.1). 

Китай; 8,9

США; 3,3

Монголія; 2,5
Росія; 2,2

Ефіопія; 1,5
Німеччина; 1,1
Казахстан; 1,1

Угорщина; 0,9
Індія; 0,8

Перу; 0,7

Бразилія; 6,3
Мексика; 6

Аргентина; 2,9

Нідерланди; 0,7

Україна; 0,3
 

Рис. 1.1. Поголів’я коней у країнах світу (млн. гол.) 

Розподіл поголів’я коней по континентах світу представлений на рисунку 

1.2. 
Австралія

2%

Африка
8%

Європа
11%

Азія
24%

Південна 
Америка

25%

Північна і 
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Рис. 1.2. Розподіл поголів’я коней по континентах світу (%)[132] 
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1.2. Формування системи селекційно-племінної роботи у конярстві 

України 

 

Географічно-кліматичні умови сучасної України здавна сприяли розвитку 

тваринництва і конярства зокрема. Люди, що населяли цю місцевість, 

розводили коней з прадавніх часів, про що свідчить чимало артефактів [308]. 

Інтенсивного розвитку українське конярство набуло на початку XVII 

сторіччя, при цьому краще поголів’я було зосереджено у крупних 

землевласників, що володіли просторими і родючими землями. Поголів’я коней 

тих часів характеризувалося великим різноманіттям – німецькі (голштинські, 

фрістляндські), неаполітанські, англійські, перські, іспанські, турецькі, данські, 

арабські тощо [236, 289]. 

Поступово розвивалася інформаційна база у конярстві. Необхідність у 

накопиченні найбільш повних і точних відомостей про кіннозаводство 

виникала на кожному кроці. 

Професор Ієссен [122] після комісійного обстеження у 1874 році 

біловодських кінних заводів відмічав: «Якщо державні заводи мають якусь 

майбутність, то цим вони зобов’язані точному знанню предків». 

У 1878 році Головним управлінням державного кіннозаводства (ГУДК) 

було видано «Список приватних кінських заводів у Росії», до якого увійшли 

статистичні відомості, розподіл заводів за губерніями та повітами [174]. До 

цього списку було включено приватні кінні заводи, в яких нараховувалось не 

менше 5 маток. У канцелярії ГУДК збирали відомості про кінні заводи для 

внесення їх до Заводських книг та для звільнення жеребців-плідників від 

кінської повинності. 

Перший кінський перепис було здійснено у 1882 році. Тоді у 

господарствах на території України було зареєстровано 2 млн. 858 тис. коней. 

20 Квітня 1904 року були затверджені свідоцтва, які підтверджували 

статус приватного кінного заводу. Згідно циркуляру (наказу) № 30 ГУДК від 

20.04.1904 р. приватним кіннозаводчиком вважалася «особа, що має у певній 
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місцевості свій кінський завод у складі не менше 5 маток для виведення та 

виховання коней поліпшених порід і сортів і яка отримала від Головного 

Управління свідоцтво на цей завод». Отже, усі приватні кінні заводи підлягали 

обов’язковому державному контролю. Переважно це були дрібні господарства з 

1-2 жеребцями і 10-20 матками. Але були і досить великі, як завод Великого 

Князя Дмитра Костянтиновича (сучасний Дібрівський кінний завод), що 

нараховував 40 жеребців-плідників і 200 маток. 

У 1912 році військово-кінський перепис вперше був здійснений майже по 

всій Російській Імперії [113], причому було досягнуто єдність обстеження і 

одночасність, що позначилось на точності обліку, дало дійсний результат 

розподілення кінського складу по категоріях власників, породному складу, 

якості коней. В тому числі було обстежено і кінський склад губерній, що 

входили до територій сучасної України: Київської, Харківської, Чернігівської, 

Полтавської, Волинської, Подільської, Херсонської, Катеринославської, 

Таврійської. Було зібрано відомості про кінні заводи, стайні, парувальні пункти, 

кінські ярмарки та базари. За відносною кількістю коней на 100 мешканців, 

найбільшим кінським поголів’ям характеризувались губернії: Таврійська – 26 і 

більше голів на 100 мешканців, Херсонська та Катеринославська – по 19-25,9 

голів, Харківська, Волинська та Чернігівська – по 15-18,9 голів. 

У статистичному збірнику за 1914 рік [113] зазначено, що казенні кінні 

заводи розташовані виключно у межах Європейської Росії – 4 заводи у 

Харківській губернії (до неї того часу були причислені Біловодські кінні 

заводи), один – у Черкаському повіті області Війська Донського та по одному – 

у Смоленській та Воронезькій губерніях. Українські губернії характеризувались 

найбільшою щільністю кінського поголів’я. Так, на 1 квадратну версту 

Київської, Чернігівської, Подільської, Херсонської та Катеринославської 

губерній припадало в середньому 12 і більше голів коней, Харківської, 

Полтавської, Волинської та Таврійської – від 10 до 11,9 голів. Харківська, 

Київська та Полтавська губернії характеризувались найбільшою часткою 

породних племінних коней – більше 1% до загальної кількості. 
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У 1926 році було видано І том ДКПК чистокровної верхової породи 

Російської Імперії, а в 1927 – рисистих порід, де роздільно записані коні 

орловської породи та орлово-американські помісі [173]. В тому ж 1927 році 

були вперше розроблені правила поза іподромних випробувань [123]. 

У 30-ті роки ХХ сторіччя фахівці прийшли до висновку, що необхідно 

удосконалювати існуючі і створювати нові породи, які б відповідали сучасним 

вимогам. В той період основними породами були: арабська, англо-арабська, 

чистокровна верхова і її помісі, донська, орловська рисиста [22]. 

У ХХ сторіччі в СРСР було виведено 20 нових порід коней, в тому числі 

дві – в Україні: українська верхова і новоолександрівська ваговозна. Також 

українські кінні заводи приймали участь у виведенні і селекції орловської і 

російської рисистих, будьонівської, латвійської запряжної, торійської порід 

[42]. 

 

1.3. Принципи породоутворення у кіннозаводстві 

 

Селекційна стратегія генетичного поліпшення тварин, в тому числі і 

коней, може відбуватися трьома основними шляхами [409]: селекція між 

породами, селекція у межах породи (лінії), кросбридинг. Для поліпшення 

створених порід розробляються національні програми селекції [363]. 

В селекції між породами найбільш радикальним, швидким і найдорожчим 

варіантом є заміна гіршої породи ліпшою. Цей процес може відбуватися 

одночасно або методом повторних беккросів з поліпшуючою породою [137]. 

Кросбридинг, або метод перехресних схрещувань – також швидкий метод 

генетичного поліпшення, ґрунтується на ефекті гетерозису і компліментарності 

селекційних ознак [129]. 

Чистопорідне розведення – найповільніший метод генетичного 

поліпшення, особливо при тривалому періоді між генераціями, як у коней. 

Разом з тим, цей метод має сталий і сукупний характер. Даний метод 

розведення дозволяє підтримувати в породі відповідну спадкову однорідність, 
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надійно зберігати і розвивати якості, властиві породі. Метод чистопородного 

розведення виключно використовують при розведенні чистокровної верхової, 

арабської, ахалтекинської і аборигенних порід. На певних етапах породного 

удосконалення тракененської, орловської і французької рисистої, деяких 

ваговозних та інших порід зі сталою спадковістю застосовували метод 

чистопородного розведення [103, 154, 241, 256]. 

Вченими і практиками кіннозаводства визначені важливі аспекти даного 

методу розведення, вміле використання яких підвищує ефективність селекції 

при удосконаленні кінських порід. До їх числа відносять розведення коней за 

лініями, яке вважають вузловим питанням теорії і практики племінної справи в 

конярстві. Винахід даного методу, на думку В.О. Вітта, безперечно належить 

Хреновському кінному заводу при виведенні орловської рисистої породи під 

керівництвом В.І. Шишкина. За десятиріччя потому розведення по лініях 

запровадили у практиці розведення чистокровної верхової породи [48]. 

Таким чином, поступове генетичне поліпшення є найбільш сталою 

формою удосконалення, має більші можливості адаптації тварин. Селекційні 

ознаки є множинними, інколи між деякими з них виникає антагонізм (негативна 

кореляція), отже, вони можуть підтримуватись внутрішньолінійною селекцією. 

Виділені лінії у подальшому можуть використовуватись у промислових кросах, 

також заснованих на ефекті гетерозису [21]. 

Провідне місце в селекційній роботі з породами коней займають кроси 

ліній. Вміле формування підборів тварин, які належать до різних ліній і 

генеалогічних комплексів, веде до взаємного збагачення ліній новими 

якостями, прояву гетерозису при чистопородному розведенні, що виражається, 

зокрема, у високій роботоздатності коней. Селекціонери створили чимало 

кросів, визначених згодом надзвичайно цінними прийомами вдосконалення 

порід. Так, в орловської рисистої породи давно відомий «золотий» крос, досить 

ефективний при паруванні коней ліній Ловчого з лінією Барчука, чистокровної 

верхової породи - лінії Тагора з лінією Брімстона тощо. Кроси дають 

позитивний ефект тільки при плановій цілеспрямованій селекційній роботі. 
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Селекціонери повинні чітко уявляти собі мету лінійного розведення коней, 

ретельно відбирати видатних продовжувачів лінії і, раціонально підбираючи 

батьківські пари, вдосконалювати породу [60]. 

При чистопородному розведенні коней застосовують також «освіження 

крові». При цьому підбирають батьківську пару коней однієї породи, але 

вирощених в різних кліматичних зонах або країнах. Найбільш часто цей 

прийом застосовують у зоотехнічній роботі з чистокровною верховою породою 

шляхом імпорту плідників з Англії, Франції та інших країн. Крім того, в рамках 

Міжнародного конгресу з конярства та міжнародних випробувань коней 

проводять обмін селекційним матеріалом та направляють заводських кобил на 

парування у закордонні кінні заводи [387]. Прикладом вдалого освіження крові 

можна назвати придбання у Німеччині чистокровного жеребця Фактотума, який 

залишив значний слід у чистокровному та напівкровному конярстві СРСР [260, 

261, 264]. Позитивний ефект у племінній роботі з породами дає і такий прийом, 

як обмін жеребцями-плідниками (ротація) між конярськими господарствами. 

Дуже вдалим, наприклад, було використання кінним заводом «Восход» 

жеребця-плідника Дєрзкого, вирощеного у Деркульскому кінному заводі [217]. 

В результаті використання цього плідника отримана велика група класних 

коней, у тому числі жеребець Аден - переможець скачки на приз Європи в 1978 

р. у Кельні. Московський кінний завод досяг вражаючих результатів у 

селекційній роботі з орловськими рисаками шляхом використання жеребця 

Піона - триразового чемпіона ВДНГ СРСР, вирощеного в Дібровскому кінному 

заводі Полтавської області [174, 269]. Піон став родоначальником однієї з 

провідних ліній орловської рисистої породи як російської, так і вітчизняної 

популяцій. 

Схрещування на певному етапі і у різних об’ємах використовували при 

створенні усіх порід коней. Схрещування практикують з породами, які 

переважають більшість порід за комплексом селекційних ознак. Найчастіше 

при удосконаленні порід коней застосовують схрещування з чистокровною 

верховою і арабською породами [114, 133]. Напівкровні спортивні породи 
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створювались та удосконалювались шляхом схрещування з тракененською, 

гановерською, ольденбурзькою, французьким селем [92, 97]. Для 

удосконалення рисистих порід коней найчастіше використовували 

американську стандартбредну породу [148, 163, 180]. 

Відтворювальне схрещування застосовують для виведення нових порід. 

Розрізняють просте відтворювальне схрещування, коли в селекційному процесі 

беруть участь дві породи, і складне відтворювальне схрещування (три породи і 

більше). Шляхом складного відтворювального схрещування створено більшість 

заводських порід, в тому числі орловська рисиста, українська і російська 

верхові, будьонівська, тощо. 

При відтворювальному схрещуванні спаровують міжпородних помісей 

бажаного типу різних генерацій, отриманих у процесі племінної роботи. При 

цьому нерідко застосовують близький інбридинг при жорсткому відборі [83]. 

Поглинальне схрещування, як і перемінне, переважно застосовують як 

метод поліпшення місцевих коней в робочо-користувальному конярстві. З його 

допомогою в порівняно короткий термін можна замінити неякісне поголів’я 

більш якісними помісями планових поліпшуючих порід [60, 72]. 

Реалізація генетичного потенціалу порід коней прямо залежить від 

технологічно-організаційних факторів кіннозаводства. Технологія ведення 

конярства, як невід’ємна частина селекції, варіює від майже дикого у 

природному середовищі до штучно створеного з використанням сучасних 

споруд та високотехнологічного обладнання [21]. Для кожної породи 

правильно підібрана технологічна система забезпечує максимальний прояв 

генетично закладених якостей і рентабельність ведення галузі. 

 

1.3.1. Особливості селекції у чистокровному кіннозаводстві 

 

Чистокровна верхова порода є неперевершеною за жвавістю та стійкістю 

спадковості селекційних ознак. Порода виведена ХVІІ - ХVІІІ сторіччях, коли 

англійська аристократія пристрасно захоплювалася верховим полюванням і 
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кінним спортом. Для розведення відбиралися найжвавіші, потужні і витривалі 

коні, завезені з Азії і Північної Африки – арабські, турецькі, варварійські, а 

також іспанські і неаполітанські [120]. При створенні породи 

використовувалось відтворювальне схрещування кращих жеребців східних 

порід з місцевими кобилами верхового типу та східного походження, при цьому 

на перших етапах створення переважав тісний інбридинг. Родоначальниками 

породи стали жеребці східного походження – арабський Дарлей Арабіан, 

берберийський Годольфін Арабіан і туніський Бейєрлей Тюрк, від яких були 

одержані засновники трьох ліній, відповідно – Екліпс, руд., 1764; Метчем, гн., 

1748; Кінг Херод, гн., 1758. З 1793 року - від початку ведення племінної книги 

чистокровних верхових коней, до неї заносять нащадків лише цих жеребців. 

Родоводи Метчема, Кінг Херода і Екліпса можна простежити на 3-12 

рядів предків до коней, що виведені зі сходу. В цих родоводах зустрічаються 

клички 33-х жеребців, з яких 11 турецьких, 10 варварійських, 8 арабських і 4 - 

невстановленої породи. Кобил – родоначальниць, які продукували в Англії, 

нараховується всього 50, та ще декілька голів, що виведені в Америці. В їх 

родоводах клички багатьох коней зустрічаються по декілька разів, що свідчить 

про застосування споріднених парувань вже на першому етапі становлення 

чистокровної верхової породи. Інбридинг тоді застосовували у різних ступенях, 

від кровозмішування (батько – дочка) до віддаленого. Подальша племінна 

робота була спрямована на кросуванні цих ліній у поєднанні з жорстким 

добором та обов’язковим випробуванням коней у скачках [50]. 

З 1751 року в Англії почали видавництво «Скакового календарю», в 

якому реєстрували результати вже широко розповсюджених на той час 

іподромних випробувань. Це дозволило вести систематичний племінний відбір 

коней за жвавістю та пов’язаними з нею якостями інтер’єру та екстер’єру. 

Дистанції скачок спочатку були довгі – 5-15 км при вазі вершника 73 кг. 

Згодом дистанції ставали коротшими, вага жокея – меншою. Відповідно від 

випробувань дорослих, зрілих коней перейшли до випробувань молодших, що 

дозволило здійснювати ранній добір коней на плем’я і значно прискорило 
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темпи удосконалення породи. У 1793 році вийшов перший том племінної книги 

чистокровних верхових коней. 

Великий вплив на формування жвавісних якостей породи мало 

запровадження спеціальних грошових призів у скачках. Найстаріший 

класичний приз, започаткований у скачках в Англії у 1776 році – «Сент-

Леджер». Головна скачка для трирічних чистокровних коней усіх країн – 

«Дербі», започаткована у 1780 році лордом Едуардом Дербі, на честь перемоги 

його кобили. Роком раніше було введено приз для трирічних кобил – «Оакс». У 

1809 році були введені призи «2000 гіней» та «1000 гіней». Призи мали значну 

грошову вартість, що підштовхувало власників до одержання більш жвавих 

скакунів [22]. 

У практиці скакових змагань досить довго не реєстрували рекорд 

жвавості, віддаючи перевагу показнику «стиль скачки». Вперше жвавість 

скачки була відмічена у 1846 році у класичному призі Дербі на Епсомському 

іподромі (Англія) – 2 хв. 55 с [32]. Показник жвавості прогресував досить 

повільно: з 1846 по 1866 рік прогрес склав 5 с, з 1866 по 1886 – 42/5 с. В 1914 

році абсолютний рекорд жвавості підвищився на 63/5 с і склав 2 хв. 382/5 с. У 

1936 році абсолютний рекорд жвавості становив 2 хв. 334/5 с (після введення 

автоматичного секундоміру – 2 хв. 33,90 с). Отже, за 90 років історії Дербі в 

Англії, показник жвавості покращився на 211/5 с. Внаслідок інтенсивної 

селекції, випробувань і оцінки ознак порода стала найжвавішою у світі. 

Світовий рекорд у скачці на дистанцію 1000 м належить чистокровній 

англійській кобилі Індіженус, і дорівнює – 53,3 сек. 

Завдяки величезної популярності, коней чистокровної верхової породи 

вже з початку ХVІІІ століття вивозили з Англії в багато країн світу. З цього 

часу чистокровна верхова порода здійснила значний вплив на конярство і 

кіннозаводство багатьох країн, бо використовувалась для створення та розвитку 

цілої низки порід, як верхового, так і упряжного напрямку продуктивності. 

У порівнянні з чистокровним кіннозаводством Великобританії, США та 

Японії, у Німеччині цей напрям конярства має скромніші масштаби [13]. 
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Чистокровні англійські коні почали потрапляти до Німеччини в кінці XVIII 

сторіччя, спочатку жеребці для поліпшення верхових якостей місцевого 

поголів’я напівкровних порід. Перші тоталізатори були відкриті у Гамбурзі у 

1870 році і в Берліні у 1875 році. У 1874 році при Уніон-клубі були створені 

експертні комісії, відповідальні за ведення племінних книг і скакових 

календарів. У Німеччині функціонує 55 іподромів (з них 21 національного 

рівня), щороку проводиться близько 300 скакових випробувань, у скаковій 

індустрії задіяні близько 6000 осіб. Головний приз країни – Дербі – розігрується 

у Гамбурзі. 

Перші чистокровні англійські коні з’явилися у Російській імперії, в тому 

числі в Україні, наприкінці XVIII сторіччя (хоча окремих жеребців і кобил 

завозили ще раніше князі Гагарин і Черкаський, графи Шереметьєв, Ростопчин, 

Орлов-Чесменський та інші). Відтоді бере початок вітчизняна селекція, 

представлена плідниками в основному двох ліній Сент Саймона і Бенд Ора. 

Найстарішою з імпортованих коней чистокровної породи значиться в І томі 

студбуку гніда кобила Sting, 1775 р.н. (Херод – Цигнет) лінії Бейєрлей Тюрка 

[311]. Кращим представником дореволюційного чистокровного конярства Росії 

був переможець англійської трійної корони Галті Мор, онук Бенд Ора. Галті 

Мор використовувався на Харківському парувальному пункті, де з ним за 6 

років було спаровано 235 висококласних кобил. На жаль, він не став 

родоначальником нової лінії, хоча і залишив по собі багато висококласних 

нащадків. За даними досліджень А.З. Саламова і Н.І. Марининої [285] у 

родоводах коней вітчизняної селекції ставок 80-х років ХХ ст. зустрічалися 

клички 10 синів Галті Мора. Його син - Фервор став родоначальником власної 

потужної лінії [50], що існує і дотепер. Кілька його доньок стали 

родоначальницями цінних маточних родин. Племінний імпортний матеріал 

чистокровної верхової породи у ті роки використовували дуже інтенсивно, крім 

того, заводчики відправляли маток на парування у кращі кінні заводи за кордон. 

У кінці ХVІІІ на початку ХІХ століття крупним репродуктором 

чистокровних коней у Європі був Хреновський кінний завод, для якого графом 
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Орловим О.Г. були закуплені кращі жеребці та кобили, в тому числі троє синів 

Екліпса. З 1825 року у крупних містах починається організація скакових 

товариств. У 1826 році російською мовою було видано ІІ том Англійського 

Студбуку [264], а у 1836 році - перший том племінної книги чистокровних 

коней Росії, до якої було занесено 287 жеребців і 366 кобил. 

Через різницю у кліматичних та господарських умовах, а також у 

вимогах, що висувалися до породи, в Росії створювався свій тип чистокровного 

коня, що відрізнявся масивністю і кращим екстер’єром. У 1886 році в Москві 

було засновано головний традиційний приз для кращих коней трирічного віку – 

Всеросійське дербі. 

У передмові до ХІ тому заводської книги чистокровних коней Росії 

Дорожинський Ф. К. [94] зазначив, що при складанні ІХ тому Заводської книги 

чистокровних коней і коней, випробуваних у скачках в Росії у 1887 році, 

«крайнє ускладненим було зібрання відомостей про стан чистокровних кінних 

заводів», в основному через інертне відношення до справи кіннозаводчиків, які 

не бажали своєчасно надавати відомості про рух відтворювального складу їхніх 

заводів. Разом з тим, за даними автора [94], за 9 років (1887-1896) чистокровне 

конярство Росії значно розвинулося, збільшилась кількість заводчиків, майже 

втричі збільшилося поголів’я коней, що свідчить про великий попит на 

чистокровну верхову породу у ті роки. Головне управління державного 

кіннозаводства (ГУДК), стурбоване пошуком коштів і засобів правильної 

постановки чистокровної справи, видало цілу серію циркулярів, що нагадували 

кіннозаводчикам про необхідність щорічного і своєчасного подання відомостей 

про кінні заводи та розробило спеціальні бланки на кшталт сучасних 

документів первинного племінного обліку. 

Перед 1914 роком в Російській Імперії нараховувалось близько 2000 

кобил чистокровної верхової породи. До 1917 року було випущено 14 томів та 2 

доповнення Державної племінної книги чистокровних верхових коней, що 

свідчить про високий рівень племінної роботи з породою в той час [113]. 
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В кінці ХIХ – на початку ХХ сторіччя поголів’я чистокровних коней в 

Росії мало чітко виражену лінійну структуру, яка відповідала європейській як за 

складом родоначальників і продовжувачів провідних ліній в породі, так і за їх 

співвідношенням. Постійно освіжався генофонд за рахунок придбання 

нащадків найбільш популярних плідників заводчиків Західної Європи, яка 

завдавала тон у чистокровному кіннозаводстві. Від більшості імпортних 

плідників одержували цінних продовжувачів. Провідними господарствами з 

розведення чистокровних коней в Україні на початку ХХ ст. був заснований у 

1915 р. Державний чистокровний ім. І.М. Лазарева кінський завод Полтавської 

губернії (61 гол.) [113]. 

Більшість кращих племінних коней було втрачено у роки революції 1917 

року та Громадянської війни. На час перепису 1920 році залишилось лише 183 

чистокровні кобили та 193 цінних жеребці [42]. 

З 1921 року, коли кінні заводи України, що організовувались спочатку як 

військово-ремонтні для розведення кавалерійських коней, стали державними, 

почалось широке наповнення їх кіньми чистокровної верхової породи. 

Відродження кінних заводів потребувало відновлення випробувань коней на 

іподромах. Вперше в післяреволюційній Україні випробування коней верхових 

порід було проведено в 1921 році у Харкові, на відновленому іподромі. Такі 

випробування демонстрували якості племінних коней і дали поштовх до 

проведення випробувань у інших містах та створення конярських товариств [8, 

52]. 

В 30-х роках, завдяки значним темпам розвитку конярства і, відповідно, 

нарощування поголів’я, в Україні нараховувалось 4,6 млн. коней [58]. 

На початку 1940-х років в елітних кінних заводах України (особливо 

Стрілецькому та кінному заводі «Восход») склався своєрідний тип 

чистокровного коня, що найбільш відповідав вимогам до вітчизняного 

конярства та за багатьма ознаками відрізнявся від представників породи, 

завезених із зарубіжжя, був більш масивним, з розвиненим корпусом, міцної 

конституції, жвавим та витривалим у боротьбі на подовжених дистанціях [314]. 
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З 1950-х років в Україні проводилась систематична робота з 

чистокровною верховою породою, в яку були включені Стрілецький і 

Деркульський кінні заводи Луганської області, Дніпропетровський кінний 

завод та Онуфріївський кінний завод Кіровоградської області. Поголів’я 

чистокровних коней того періоду складало близько 1500 голів, в тому числі - 

208 жеребців-плідників і 700 маток. В ті роки до СРСР був імпортований з 

Німеччини онук Фервора – Kovine (Хрусталь), що вплинув на розвиток як 

чистокровного, так і напівкровного вітчизняного конярства [58]. 

З 1954 по 1960 роки чистокровне конярство зазнало значного 

скорочення на фоні загального скорочення кінського поголів’я, але згодом 

почалося його кількісне і якісне зростання [264]. З 60-х років чистокровне 

кіннозаводство розвивалося більш інтенсивніше. Племінна робота будувалася 

на точно визначених параметрах добору, кількісній і якісній характеристиці 

селекційних ознак у пєднанні з індивідуальним підбором. Методики 

удосконалення чистокровної породи були розроблені Д. А. Волковим, Б. М. 

Гопкою, Б. К. Камбеговим, Е. М. Перном, О. О. Новіковим [58, 61, 72, 82, 216, 

259-264]. 

Чистокровне кіннозаводство СРСР завдяки інтенсивній селекції, 

використанню високоякісних імпортованих з США та Франції плідників, а 

також запровадження зарубіжних технологій з вирощування та тренінгу, вже у 

1960-70-х роках одержувало коней, що наближалися за своїми якостями до 

світових скакунів екстракласу (Харків, Сімбол, Фактотум, Імі, Хорбел, 

Арроганец, Забєг, Регістратор, Дельфін, Імперіал, Анілін, Габон). І це не 

зважаючи на те, що у вітчизняних кінних заводах нараховувалося лише 650 

чистокровних кобил, в той час як у США – 17000, в Англії – 9400, Франції – 

5500 голів [257, 393]. 

Розвитку породи сприяла і участь коней вітчизняної селекції у 

міжнародних змаганнях. Вперше вітчизняні жокеї прийняли участь у 

міжнародних скачках у США у 1958 році (Великий Вашингтонський приз) [33]. 

У 1958-59 рр. скакуни вітчизняної селекції здобули 5-6 місця, у 1960 році – 3-є 
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(Н.Насібов на Забєгє) і 4-е (П.Боровий на Задорном), у 1966 – 2-е (Н.Насібов на 

Аніліні). Усього у скачках за цей приз вітчизняні жокеї виступали 8 разів, 

здобувши одне друге, два – третіх і три четвертих місця. У 1964 році коні 

вітчизняної селекції вперше прийняли участь у призі Європи (Західна 

Німеччина) і здобули друге місце (А.Зекашев на Мурманську), у 1965-66 роках 

Приз Європи блискуче здобував Н.Насібов на «тричі вінчаному» Аніліні. З 

1955 року вітчизняна команда щороку виступала у міжнародних стипль-чезах, в 

тому числі у найскладнішому – Пардубицькому стипль-чезі (Чехія). 

У 1970-х роках [259] кобили відтворювального складу чистокровної 

верхової породи відносились до 175 маточних родин. В кінних заводах України 

найбільш цінними родинами були наступні: Гаїті ІІ, Долини (Онуфріївський 

кінний завод), Гамін, Розальди, Сорнетт (Стрілецький кінний завод) та Трибуни 

(Дніпропетровський кінний завод). Високими скаковими якостями відрізнялись 

жеребці-плідники: Анілін, Афінс Вуд, Монконтур, Ават, Датун. 

В Україні, як і в інших країнах, коней чистокровної верхової породи 

використовують у скаковій індустрії, для класичних видів кінного спорту 

(конкур, триборство) і для схрещування з напівкровними породами з метою 

удосконалення їх екстер’єрних і функціональних ознак [102, 217]. 

З набуттям Україною незалежності, чистокровне кіннозаводство 

перемістилося у приватний сектор. Кількість поголів’я дещо зменшилася. 

Значно збільшилася кількість імпортованих плідників, які вплинули на 

генеалогічну структуру породи, її тип, екстер’єрні і жвавісні показники. 

Система селекції чистокровної верхової породи в Україні мало освічена у 

літературних джерелах. 

 

1.3.2. Особливості селекції напівкровних (warmblood) спортивних 

порід коней 

 

Початком розвитку спортивного кіннозаводства прийнято вважати ІІ 

Олімпійські ігри в Парижі 1900 року, коли вперше були проведені змагання з 
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подолання на конях висотних і широтних перешкод [104, 227]. Кращими 

спортивними кіньми того часу вважали англійських гунтерів, яких готували за 

технологією стипль-чезів і не зовсім відповідали універсальним якостям коня, 

придатного для класичних видів кінного спорту. 

Цілеспрямована система одержання коней для класичних видів кінного 

спорту була створена у Німеччині з організацією спеціалізованих кінних 

заводів і трендепо та добору жеребців-плідників за комплексом ознак [437]. Зі 

скасуванням кавалерії (в усіх країнах приблизно 1950-ті роки), основна частина 

напівкровних верхових порід світу була орієнтована на спортивне конярство. У 

зв’язку з цим, селекційно-племінна робота з усіма європейськими породами 

спортивного напряму використання була спрямована на одержання крупного, 

потужного коня з високими спортивними якостями, що задовольняє потребам 

сучасних програм спортивних змагань [492]. 

Відповідно до мети селекції – одержання спортивних коней, 

запроваджена відповідна система випробувань і оцінювання коней. В різних 

країнах ця система дещо різниться, але принцип один – у віці 1,5-2 років коні 

проходять спортивну підготовку, по закінченню якої проводиться оцінка за 

руховими та стрибковими якостями [438, 454]. 

На сьогодні Німеччина, безумовно, є однією з провідних країн у 

міжнародному напівкровному кіннозаводстві, про що свідчать нескінченні 

перемоги німецьких вершників на світових першостях і найбільш розвинута 

кінна індустрія у світі [79]. Основа успіху німецького кінного спорту – селекція 

на високому рівні, система турнірів, спрямована на підготовку вершників і 

коней, раціональна організація кінного бізнесу. У першій половині ХХ сторіччя 

німці передбачили майбутній занепад конярства у зв’язку з технічною 

революцією і перепрофілювали його у спортивне. Численні породи коней 

німецького походження (переважно верхово-запряжного напряму), що 

слугували тягловою силою, були затребувані для селекції, основним критерієм 

добору в якій стали спортивні якості [526, 529, 552]. 
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Успішним маркетинговим ходом у кіннозаводстві стало пропагування 

кінноспортивних змагань і новий погляд на кінний спорт. Ці тенденції 

зберігаються у спорті сьогодні і забезпечують лідерство спортивного 

німецького кіннозаводства в усьому світі [416, 558]. 

Кіннозаводство в Німеччині як і раніше базується на жорсткій селекції, 

що забезпечує допуск тільки кращих спортивних коней до племінного 

використання. Основою для вдосконалення спортивних якостей є тісний 

контакт між селекцією і спортом. Особливе місце в селекції займає попередній 

відбір молодих жеребців, потенційно придатних для племінної роботи – керунг, 

що включає ветеринарний огляд, оцінку екстер’єру, рухів на твердому грунті, 

стрибкових якостей у шпрингартені. Неперспективні жеребці підлягають 

кастрації у молодому віці, що виключає їх племінне використання. 

Німецькі напівкровні породи отримали свої назви від регіональних 

племінних союзів. Між усіма породами (крім тракененської) відбувається 

постійний обмін племінним матеріалом, отже назви порідних груп означають 

не породу, як таку, а регіон розведення. 

Напівкровні породи Німеччини з багатовіковою історією: ганноверська, 

ольденбурзька, голштинська, вестфальська, мекленбурзька, брандебургська 

[97]. Використання потенціалу цих порід заводчиками Баварії, Баден-

Вюртемберга, Гессена, Рейналда тощо дозволило у порівняно короткі терміни 

створити нові популяції верхових коней. Близькість походження призвела до 

того, що усі коні, які вивозяться за кордон з 1973 року можуть позначатися як 

«німецька верхова» за умови підтвердження походження до IV ряду родовода і 

наявності у перших двох рядах предків не менш ніж ¾ кровності порід: 

чистокровної верхової, арабської, англо-арабської, тракененської, 

голштинської, ганноверської, вестфальської [98]. 

Останніми роками найвищий рейтинг у спорті мають породи коней 

західноєвропейського походження: вестфальська, ольденбурзька, голандська і 

датська теплокровні, ганноверська, голштинська. Запорукою успіху цих порід 

на світовій спортивній арені та високого селекційного тренду є відбір 
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найкращого селекційного матеріалу в умовах жорсткого добору за 

роботоздатністю [157]. 

В процесі створення найбільш поширеної породи в Україні – української 

верхової використовували складне відтворне схрещування чистокровної 

верхової і кращих західноєвропейських порід того часу: тракененської, 

гановерської, вестфальської, отже необхідно розглянути методологію їх 

створення. 

До напівкровних порід спортивного напряму використання, що найбільш 

поширені та займають передові рейтинги у класичних дисциплінах кінного 

спорта належать: тракененська, гановерська, вестфальська, голандська. Усі 

вони допущені до удосконалення більшості спортивних порід коней світу, в 

тому числі – української верхової [360]. 

Тракененська порода належить до числа кращих напівкровних верхових 

порід коней та є єдиною напівкровною породою Німеччини, що розводиться 

без застосування схрещування з іншими напівкровними породами. Це 

класичний приклад місцевої породи, яка завдяки своїм універсальним 

спортивним якостям набула світового значення і використовувалась при 

створенні та удосконаленні усіх західноєвропейських спортивних порід. 

Виведення породи почалося з 1732 року, коли за наказом прусського короля 

Фрідріха Вільгельма на осушених литовських землях поблизу Каунаса був 

заснований кінний завод «Тракенен» [103]. Тут було зібрано з розсіяних по 

країні кінських розсадників, заснованих ще тевтонськими лицарями, 

різнотипові коні: від дрібних потомків тарпанів до важких средньогерманських 

та іспанських. З Персії в завод був завезений туркменський сірий жеребець 

Персіанер (Туркмен-Атті) – родоначальник першої лінії. У той же час 

використовувалось багато жеребців інших порід – богемські, пруські, датські, 

турецькі, розенбургські, які особливо не вплинули на породу. У 1786 році завод 

стає державним і основним його завданням визначено одержання жеребців для 

поліпшення селянського конярства. З 1792 року почалася закупівля жеребців і 

кобил східних порід, використання яких дозволило визначити тип 



 39 
тракененського коня, для якого характерна східна породність, подовжена 

лицева частина голови з прямим профілем, довгими вухами, глибокі груди, 

округлі ребра, довгі лінії тіла, сухі міцні кінцівки. Для відтворення відбирали 

місцевих прусських кобил з висотою в холці не менш ніж 157 см. Допущених 

до парування кобил таврували особливим тавром, яке до сьогодні є візитівкою 

заводу «Тракенен» і самої породи [100]. 

Тракененських коней розповсюдили у всьому східно-прусському 

конярстві. З початку XIX ст. були закуплені в Англії чистокровні і напівкровні 

крупні, масивні жеребці, які виявилися дуже цінними для подальшого 

формування породи. В результаті широкого використання чистокровних 

жеребців, тип тракененської породи змінився у бік укрупнення і збільшення 

масивності. У 1890 році видано І том племінної книги східно-прусського коня 

[99]. 

З 1918 року відповідно до Версальського договору, Німеччині заборонено 

утримувати кавалерію і це надало додаткового імпульсу до спортивного 

напряму селекції породи. У 1925 році створене перше у світі трендепо з 

випробувань тракененських жеребців за спортивними якостями. З 1921 по 1936 

роки тракененські коні виступали у Великому Пардубицькому стипль-чезі де 

одержали 9 перемог з 16 можливих. У 1936 році коні тракененської породи 

перемагають на Олімпіаді у Берлині в усіх кінноспортивних дисциплінах [96, 

104]. 

З другої половини ХХ ст., коли світове конярство переорієнтувалося на 

кінний спорт, тракененська порода вже була спеціалізованою спортивною. У 

1950-х роках, коли напівкровних запряжних порід почали різко 

перепрофілювати на виробництво спортивних коней, селекціонери звернули 

увагу на величезний потенціал тракененської породи, як поліпшувача 

комплексу селекційних ознак [103]. Благородний екстер’єр і висока спортивна 

роботоздатність сприяли використанню тракененських коней для 

удосконалення ганноверської, голштинської, вестфальської, торійської і 

багатьох інших порід спортивного напряму роботоздатності [553]. 
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До СРСР коней тракененської породи почали завозити з 1925 року, і 

пізніше - у 1945 році, коли радянські війська увійшли на територію заводу 

«Тракенен» і частина ремонтних коней була відправлена у кінний завод ім. 

Кирова, в якому й вели наступну племінну роботу з породою. Тракененська 

порода використовувалась при виведенні і удосконаленні багатьох порід коней 

колишніх союзних республік [92]. 

Тракененська порода сьогодні - єдина у Німеччині порода спортивного 

призначення, яку розводять в чистоті, з допущенням чистокровних порід. Так, у 

племінній роботі з породою завжди використовували кращих представників 

чистокровної верхової і арабської порід, особливо у роки моди на скачки і 

стипль-чези. Чисельність породи у Німеччині близько 2500 кобил і 270 

жеребців [378, 552]. 

Ганноверська порода – одна з провідних напівкровних порід 

спортивного напряму використання світу. Про її популярність свідчить те, що 

кількість племінних маток цієї породи у Німеччині нараховує близько 20 тисяч 

голів. 

Центром розведення ганноверської породи коней є земля Нижня 

Саксонія, адміністративний центр якої – Ганновер [77]. Перші відомості про 

ганноверського коня з’явилися у VIII сторіччі. Передбачається, що на території 

нинішнього Ганноверу використовували коней, одержаних від схрещувань 

жеребців східних та іспанських порід з місцевими кобилами [77, 416, 455]. 

Подальший розвиток породи відбувався у зв’язку з військовими конфліктами, з 

потребою для армії потужних коней, здатних носити лицарів у важких 

металевих обладунках. Пізніше, зі змінами у військовій тактиці, виникла 

потреба у більш легких і швидших конях [77]. 

Визначено 4 основні періоди формування ганноверської породи [101]: 

І період (1735-1803 рр.) – заснування у герцогстві Ганновер державного 

кінного заводу і депо жеребців-плідників у Циллі, де було сконцентровано 

близько 100 жеребців голштинської, датської, східно-пруської, неаполітанської 

порід, під яких було підведено близько 250 тис. гол. кобил приватних фермерів. 
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ІІ період (1815-1870 рр.) – формування благородного і масивного типів 

ганноверського коня із застосуванням жеребців чистокровної верхової і 

напівкровних жеребців. ІІІ період (1870-1945 рр.) – консолідація масивного 

типу ганноверського коня. IV (з 1945 р.) – орієнтація селекції на зменшення 

масивності і підвищення спортивних якостей коней у відповідності з вимогами 

олімпійських видів кінного спорту. 

Розвитку ганноверської породи сприяло заснування ганноверської 

племінної книги у 1888 році, введення таврування племінних лошат у 1910 

році, створення кінного заводу з вирощування жеребців у Хуннесрюке у 1921 

році, організація пункту випробувань та добору жеребців до відтворення у 

Вестерцеллі у 1928 році. 

На сучасному етапі селекції ганноверської породи основним завданням є 

одержання високоякісних коней для класичних видів кінного спорту. До 

селекційних ознак породи відносяться характерний тип будови тіла, масивний 

корпус, міцні, правильно поставлені кінцівки, потужний технічний стрибок, 

продуктивні еластичні рухи на усіх алюрах, добронравність, енергійний 

темперамент [77]. 

Основний метод селекції при удосконаленні ганноверської породи – 

чистопорідне розведення з використанням схрещування з чистокровною 

верховою, тракененською, голштинською, англо-нормандською і арабською 

(обмежено) породами [101]. 

В Україні коні ганноверської породи з’явилися у повоєнні роки у зв’язку з 

отриманням великої кількості трофейних коней німецького походження. 

Жеребців ганноверської породи 2 Шабернака 48, бур., 1935 (Шорсе – Адель) і 3 

Хандзіка 4, гн., 1940 (Хальт – Юона) використовували при створенні 

української верхової породи із надходженням їх до Українського кінного 

заводу [58]. На сучасному етапі коні гановерської породи використовуються 

для удосконалення спортивних ознак української верхової породи, в зв’язку з 

чим виникла необхідність оцінки ефективності цих схрещувань. 
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Вестфальська порода отримала широке розповсюдження з 30-х років ХХ 

сторіччя, як і більшість напівкровних порід Німеччини, з переорієнтуванням на 

кінний спорт [79, 97]. Свою назву порода отримала від ареалу розведення – 

східної частини землі Північний Рейн-Вестфалія. Перші відомості про дрібних, 

але витривалих коней цього регіону, що розводились у напівдикому стані, 

зустрічаються ще у XV сторіччі [242]. 

З метою поліпшення аборигенного поголів’я усіх жеребців місцевого 

розведення було вилучено, а замість них у табуни допустили 11 жеребців 

турецьких, іспанських, англійських і східно-пруських порід. Одержані від 

схрещування коні були невибагливі, некрупні (145-150 см в холці), дуже 

витривалі, через що цінувались у військових походах 1796-1815 років [95]. 

Поступово місцева порода була поглинена безсистемним схрещуванням з 

андалузькими, неаполітанськими та голландськими жеребцями [97, 243]. 

Після входження території до складу Пруссії у 1815 році на території 

провінції було організовано ремонтне кіннозаводство. У державній заводській 

стайні Варендорф зібрали породних жеребців, але їх використання на місцевих 

кобилах – некрупних, грубих – не давало бажаного результату: потомство було 

надто дрібним і простим для армії і, навпаки, слабким і легким для 

господарського використання. Отже, заводчики надавали перевагу жеребцям 

місцевої селекції, близьким за типом до маточного складу, для одержання 

більш міцного і витривалого потомства для сільськогосподарських робіт [98]. 

У 1837 році було створено кілька ремонтних депо, але їх робота була 

незадовільною – з усього масиву коней лише 10 % відповідали вимогам до 

обозних коней. Через 20 років і ці підприємства зникли і у Вестфалії конярство 

зовсім випало з-під контролю держави [438]. 

Інтенсифікація сільського господарства потребувало більш крупного і 

потужного коня і з 30-х років ХІХ сторіччя щороку почали завозити 

остфризських кобил, а пізніше – ютландських робочих коней. Поступово 

місцевий склад кобил замінювали на ганноверських і ольденбурзьких. З 70-х 

років ХІХ ст. фермери і державні стайні почали масово використовувати 
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ваговозних жеребців з Англії, Бельгії і Франції – клейдесдальскої, 

першеронської, брабансонської і арденської порід. Врешті поголів’я 

вестфальських коней являло собою різнорідний масив помісей, без визначеного 

типу, робочого призначення [97]. 

У 1888 році за ініціативою барона фон Шорлеммер-Альста була заснована 

перша регіональна спілка заводчиків, завданням якої стало поліпшення 

маточного поголів’я, вирощування якісних лошат, створення племінного 

регістра, організація системи преміювання кращих кобил і галузева освіта 

конярів. Метою селекції вестфальської породи у цей період було створення 

високоякісного запряжного коня. Для племінного використання були придбані 

9 жеребців ольденбурзького походження. Пізніше було створено ще 20 

об’єднань заводчиків, конярство розділилося на два напрями: ваговозне і 

напівкровне [79]. 

Схрещування місцевих кобил з ольденбурзькими і остфризькими 

жеребцями не завжди давало бажаний результат, отже до племінного 

розведення використовували також рисистих і англо-норманських жеребців. 

Використання останніх значно поліпшило екстер’єрні і функціональні якості. 

Втім, вони були мало придатні для господарських робіт через легкість і замість 

французьких жеребців знов почали використовувати ганноверських [528]. 

Одержаний від ганноверських жеребців масив посей став основою для 

поліпшення коней на початку ХХ сторіччя. У 1937 році був заснований 

приватний кінний завод Форнхольц, в якому використовувались найбільш 

впливові для вестфальської породи жеребці – чистокровні верхові Плучино, 

Папайєр і англо-арабський Рамзес. Ці жеребці стали засновниками 

генеалогічних ліній вестфальської породи [97]. 

Наступні політичні події призвели до втрати більшості кращих коней і 

племінного реєстру. У 1946 році було проведено реєстрацію кобил і молодняку, 

закуплені жеребці ганноверської породи. У подальшій селекційній роботі 

велику увагу приділяли старим консолідованим маточним родинам [79]. 
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У перші повоєнні часи державна стайня Варендорф утримувала жеребців 

верхового напряму: чистокровної верхової, тракененської і східно-пруської 

порід. З переорієнтацією німецького кіннозаводства на напівкровний напрям 

селекційний процес йшов двома шляхами [98]: широке використання жеребців 

верхових порід; послідовний добір місцевого маточного поголів’я. 

У вестфальській породі збереглися ганноверські лінії: лінія D (через синів 

Дамхірша, Диригента, Доктора, Дукера, Дилетанта і Дамоклоса), лінія F (через 

синів Фрюлінга) і лінія G (через синів Готтхарда і Грюндера І). 

З 25 жеребців чистокровної верхової породи державної стайні Варендорф 

найбільший вплив на подальший розвиток вестфальської породи здійснили 

Анджело, Люціус і Сінус. З тракененських жеребців найбільший вплив мали 

Абжайм і два його сини – Аар і Аарштайн. Для удосконалення стрибкових 

якостей використовували голштинських жеребців: Салінатора і Ліберала. З 

жеребців французької селекції найбільшив вплив здійснив Фуріозо ІІ – один з 

провідних плідників європейського спортивного кіннозаводства 60-х років. 

Цілеспрямована селекційна робота на спортивну роботоздатність і 

популярність кінного спорту у Німеччині призвели до того, що у 1999 році 

вестфальська порода складалася з 9103 кобил і 277 жеребців-плідників. Виступ 

вестфальських коней Рембрандта, Алериха, Ганімедеса у виїздці на Олімпіаді в 

Сеулі 1988 року приніс золото німецькій команді, Багатті Педро виборов 

першість у конкурі. 

Після 90-х років ХХ сторіччя німецьке кіннозаводство створило цілий ряд 

спортивних коней олімпійського класу. У світовому рейтингу на початок ХХІ 

сторіччя вестфальська порода посідає 4 місце у виїздці і 5 – в конкурі [558]. 

За екстер’єром коні вестфальської породи характеризуються високим 

ростом (165-170 см в холці), правильними лініями, довгою шиєю, глибоким 

корпусом, потужним крупом, довгими міцними і сухими кінцівками. Масть 

переважно гніда і руда, рідше ворона і сіра. Алюри правильні, збалансовані, 

крок широкий, вільний, рись енергійна, настильна, відмінна техніка стрибка 

[79]. 
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В Україну коні вестфальської породи почали потрапляти у 90-х роках. У 

1999 році заснований Жашківський кінний завод Черкаської області, який 

працює у товаристві з кіннозаводчиками Вестфальської породної спілки. 

Жеребців вестфальської породи почали активно використовувати для 

поліпшення вітчизняної популяції спортивних коней з 2005 року і з того часу їх 

популярність зростає, зважаючи на успіхи цієї породи на кінноспортивній арені 

світу. В зв’язку з цим важливо визначити ефективність схрещування з 

вестфальською породою при удосконаленні коней української верхової породи. 

Голландська напівкровна (KWPN) – це популяція спортивних коней, 

що характеризуються високими спортивними якостями, піддатливістю в роботі, 

фізичною і психічною стійкістю, правильним екстер’єром [187]. Своє 

походження коні KWPN беруть від аборигенних запряжних коней 

сільськогосподарського призначення: гельдерлендскої та гронінгенської. Після 

Другої світової війни, із занепадом гужового конярства місцеві породи почали 

поліпшувати жеребцями порід французький сель, голштинської, гановерської, 

чистокровної верхової. 

За тривалі роки селекції були одержані популяції чотирьох основних 

напрямів, кожна з яких має власну племінну мету. В залежності від 

походження, екстер’єру і задатків напівкровний голландський кінь може бути 

зареєстрований як конкурний, виїздковий, запряжний або гельдерлендський 

(аборигенний). У Нідерландах зареєстровано 450 тис. коней KWPN [290]. 

Селекційна стратегія у напівкровному конярстві Нідерландів побудована 

на суворому відборі жеребців-плідників на спеціальному керунгу (Stallion 

Show) і випробуваннях роботоздатності. Кобил до розведення допускають на 

підставі інспекційної оцінки екстер’єру, роботоздатності і здоров’я. 

Кожний напрям розведення має свій стандарт селекційних ознак, 

фактична оцінка заснована на формі лінійної оцінки екстер’єру. 

Вимоги до селекційних ознак конкурних коней [187]: прямокутний 

формат з довгими лініями, пропорційним корпусом, сухими ногами 

правильного поставу; активні гнучкі алюри з виразним поштовхом і балансом, 
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здатність легко розтягувати і скорочувати кроки на галопі без втрати ритму; 

здатність на останньому темпі галопу перед перешкодою зібратись і підвести 

задні кінцівки глибоко під корпус для потужного стрибка; швидко і потужно 

відштовхуватись; холка має сягати найвищої точки у середині фази стрибка; 

передпліччя - піднятими вище горизонталі, п’ястки – складатися під 

підпліччями; баскюль, витягування шиї під час стрибка, відкриття задніх 

кінцівок, активний рух вперед; легке приземлення з плавним переходом на 

галоп; чіткість рухів, можливість стрибати з запасом; сміливий, енергійний, 

слухняний темперамент, здатність слідкування і оцінювання перешкоди, 

презентабельність, легкість у керуванні, швидка реакція на засоби керування. 

Вимоги до селекційних ознак виїздкових коней: прямокутний формат з 

довгими лініями, корпус пропорційний, не перебудований, кінцівки довгі, сухі, 

правильного поставу; усі алюри активні, гнучкі, з виразним поштовхом і 

балансом, здатність легко розтягувати і скорочувати кроки на галопі без втрати 

ритму, рівномірності, балансу; гнучкість суглобів, що дозволяє заднім 

кінцівкам підводитись під тіло, а переднім – виноситись далеко вперед від 

плеча з легким підйомом зап’ястків; темперамент: енергійний, слухняний, 

наявність інтелекту, презентабельність, легкість у керуванні, швидка реакція на 

засоби керування. 

Зважаючи на результативність KWPN на спортивній арені, елементи 

методології селекції голландської популяції спортивних коней корисно 

використовувати у селекції вітчизняних напівкровних коней. 

Таким чином, методологію породоутворення у напівкровному 

спортивному конярстві на прикладі найбільш популярних порід можна 

виразити наступною схемою (табл. 1.2). В цілому методологія має схожі риси: 

місцевий масив запряжних порід поліпшували імпортними жеребцями східних і 

старих порід німецького кореня верхового типу. Поліпшений масив піддавали 

суворому добору за комплексом селекційних ознак (походження, екстер’єр, 

проміри, спортивна роботоздатність) і поліпшували жеребцями чистокровної 

верхової породи.  
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Таблиця 1.2 

Принципи породоутворення у західноєвропейському напівкровному спортивному конярстві 
 

Порода Показатели Тракененська Ганноверська Вестфальська KWPN 
1 2 3 4 5 

Початок створення 1732 р. VIII ст. 1826 р. 1970 р. 

Вихідні породи 

Місцеві кобили, поліпшені 
східними жеребцями, 
жеребці чистокровної 
верхової породи 

Місцеві кобили, жеребці 
голштинської, датської, 
східно-пруської, 
неаполітанської порід 

Місцеві кобили запряжного 
типу, жеребці 
ганноверської, 
чистокровної верхової, 
тракененської порід 

Місцеві кобили запряжних 
порід: гельдерлендскої та 
гронінгенської, жеребці 
порід французький сель, 
голштинської, гановерської, 
чистокровної верхової 

Методологія 
створення 

- поглинальне схрещування 
місцевого поголів’я 
жеребцями туркменської, 
турецької та старих 
німецьких порід: 
богемської, пруської, 
датської, розенбургської; 
- відбір кобил з висотою в 
холці не нижче 157 см 
благородного екстер’єру, 
схрещування з 
чистокровними верховими 
жеребцями. 

- схрещування місцевого 
поголів’я жеребцями 
голштинської, датської, 
східно-пруської, 
неаполітанської порід; 
- формування благородного 
і масивного типів 
ганноверського коня із 
застосуванням жеребців 
чистокровної верхової і 
напівкровних жеребців; 
- консолідація масивного 
типу розведенням «у собі»; 
- схрещування масивного 
типу з жеребцями 
чистокровної верхової і 
арабської порід. 

- поліпшення місцевого 
поголів’я жеребцями 
східних, англійських і 
східно-пруських порід; 
- поглинальне схрещування 
поліпшеного місцевого 
поголів’я андалузькими, 
неаполітанськими та 
голландськими жеребцями; 
- заміна місцевих кобил 
гановерськими і 
ольденбурзькими, 
використання французьких, 
нормандських, 
ганноверських жеребців; 
- схрещування поліпшеного 
масиву з жеребцями 
чистокровної верхової і 
англо-арабської порід; 

- схрещування аборигенних 
запряжних кобил 
гельдерлендскої та 
гронінгенської порід з 
жеребцями порід 
французький сель, 
голштинської, гановерської, 
чистокровної верхової; 
- спеціалізована селекція за 
напрямами використання 
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Продовження табл. 1.2 
1 2 3 4 5 

 

  - поглинаюче схрещування 
місцевих кобил запряжного 
типу з жеребцями 
гановерської, чистокровної 
верхової, тракененської, 
голштинської порід 

 

Методи селекції 

- чистопорідне розведення 
(допускається схрещування 
з чистокровною верховою і 
арабською породами). 

- чистопорідне розведення з 
використанням 
схрещування з 
чистокровною верховою, 
тракененською, 
голштинської, англо-
нормандською і арабською 
(обмежено) породами 

- чистопорідне розведення з 
використанням 
схрещування з 
гановерською, 
тракененською, 
чистокровною верховою та 
інших спортивних порід 
німецького кореня 

- селекція за стандартами: 
видатний родовід, 
правильний екстер’єр, 
видатні спортивні якості 
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1.3.3. Вплив чистокровної верхової породи на породоутворення у 

спортивному конярстві Європи 

 

Більшість спортивних порід Європи є похідними від коней верхово-

запряжного типу. У племінній роботі для поліпшення їх верхових якостей 

використовували ввідне схрещування з чистокровною верховою, 

ахалтекинською та арабською породами. Цей метод селекції є одним з 

найбільш застосованих у конярстві [45, 123, 264]. 

Практично усі верхові породи коней поліпшувалися чистокровною 

верховою породою. На різних етапах їх створення застосовували схрещування з 

чистокровною верховою для поліпшення зросту, калібру, сили і жвавості. 

Доведено, що схрещування з чистокровною верховою породою призводить до 

поліпшення екстер’єрних ознак, які впливають на спортивну роботоздатність: 

будову і нахил лопатки, форму холки, будову крупа, суглобів, розвиток важелів 

кінцівок у тракененських коней [45, 558]. Слід відзначити, що в той час, як для 

поліпшення запряжних порід коней частіше використовують кобил 

чистокровної верхової породи, то для спортивних порід частіше 

використовують жеребців. Деякі жеребці мали величезний вплив на 

формування і удосконалення порід [58, 65-66, 71, 160]. 

Найвідомішим плідником чистокровної верхової породи, що 

використовувались для поліпшення спортивних порід, є Ladykiller, що сходить 

у своєму родоводі до відомого чистокровного жеребця – засновника лінії 

Фелариса і має інбридинг на Фелариса у ступені IV-IV. Сам Ladykiller є 

засновником власної лінії в голштинській породі [64, 91]. 

В українській верховій і будьонівській породах засновником лінії став 

вивідний з Англії чистокровний Рауфбольд – правнук знаменитого Дарк 

Рональда, а в тракененській породі засновниками ліній стали чистокровні 

Traumgeist, Swazi, Stern, Pasteur [558]. 

Усі дослідники, які вивчали вплив чистокровної верхової породи на інші 

породи коней свідчать, що при доборі плідників важливо усвідомлювати мету 
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схрещування. Так, для отримання користувальних спортивних коней основною 

ознакою, за якою слід добирати жеребця є скакова роботоздатність, жвавість, 

дистанційність тощо [72]. Якщо планується отримати від схрещування 

високоякісного племінного коня, то вирішальною ознакою добору є тип, 

екстер’єр і темперамент жеребця [95]. 

Предметом особливої уваги є кровність спортивних коней за 

чистоковною верховою породою. За правилами племінних книг, 

чистокровними вважаються коні, кровність яких за чистокровною верховою 

породою не перевищує 7/8. Хоча деякі дослідники свідчать [45], що підвищення 

частки кровності не знижує виразність селекційних ознак, однак, вона не має 

перевищувати 20 % у родоводі. Помісі першого покоління мають піддаватися 

зворотному схрещуванню з вихідною породою [45, 378]. 

Усі ці свідчення і припущення щодо коней вітчизняної селекції 

недостатньо висвітлені в інформаційних джерелах, отже потребують 

подальших досліджень. 

 

1.3.4. Порівняльний аналіз методів створення російської та 

української верхових порід 

 

Російська верхова порода бере початок від створення у XIX сторіччі в 

кінних заводах графа О.Г. Орлова і графа Ф.В. Ростопчина унікальної за своїми 

екстер’єрними ознаками верхової породи коней − орлово-ростопчинської [48]. 

У кінному заводі графа О.Г.Орлова було застосовано складне 

схрещування коней арабської та інших східних (переважно туркменських), 

чистокровної верхової та європейських напівкровних порід. Основний вплив на 

формування породи здійснили жеребці Сметанка і Каді арабської породи, 

Салтан середньоазійського походження, Дедалюс чистокровної верхової 

породи. У 1777 році від Салтана та арабської кобили Гульлівая був народжений 

гнідий жеребець Салтан ІІ, який поєднував у собі бажані ознаки верхового коня 

і широко використовувався у племінній роботі. У результаті тривалих пошуків 
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кращих поєднань були одержані майбутні родоначальники ліній: Добровольний 

І, Свирепий І і Свирепий ІІ, Постоянний І. Із них Свирепий ІІ виявився 

найкращим і найбільше вплинув на розвиток породи. У 1778 році від Сметанки 

і чистокровної верхової кобили Охотнічої народився сірий жеребчик 

Фелькерзам І, який згодом став другим за впливовістю на становлення 

російської верхової породи. Із материнського боку найбільшу роль відіграли 

кобили чистокровної верхової, ліпіціанської, мекленбурської, арабської порід і 

доньки датського жеребця Красавца [227]. 

Кінний завод графа Ф.В. Ростопчина, який почав роботу зі створення 

верхового коня на 30 років пізніше Орлова, використовував простішу схему – 

схрещування арабських жеребців із чистокровними верховими кобилами, при 

виведенні багатьох порід, зі значним успіхом – у Франції (французький сель). 

Але найбільш вдалими зі сталим закріпленням селекційних ознак ці 

схрещування з практичною рівністю кровностей по обох породах були при 

виведенні російської верхової породи [229]. 

Головною метою розведення в обох заводах було одержання рослих, 

нарядних, із правильними і плідними рухами коней для офіцерського складу 

армії. Суворий добір за результатами випробувань у манежній і польовій їзді 

забезпечував швидке удосконалення породи. 

На початок військової кампанії 1812 року десятки кінних заводів Росії 

відтворювали відмінного армійського коня на основі орловської верхової і 

ростопчинської порід. У 1939 році обидві породи були відносно близькі за 

кровністю, хоча й різнилися за схемами схрещувань [11]. 

У 1845 році кінні заводи А.Г.Орлова і Ф.М.Ростопчина були продані у 

державну власність, верхові коні обох заводів були об’єднані в Хреновському 

кінному заводі Воронезької губернії з поголів’ям у 110 орловських верхових і 

76 ростопчинських кобил. Спочатку племінна робота з двома групами коней 

проводилась роздільно та згодом кобил ростопчинського відділення стали 

підбирати до жеребців орловського відділення, у результаті чого утворився 
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масив коней з унікальними властивостями, яких назвали орлово-

ростопчинськими, а надалі – російськими верховими [227]. 

У другій половині ХІХ століття російська верхова порода отримала 

широку популярність і розповсюдження по всій Росії. Коней розводили як 

парадних, стройових та як поліпшувачів армійського коня, завдяки своєму 

яскравому екстер’єру вони неодноразово отримували сертифікати кращих і 

відмічались золотими медалями на Всесвітніх кінських виставках у Парижі, 

Лондоні, Чикаго. Так, на Всесвітній паризькій виставці 1867 року представники 

породи Франт, Факел, Фазан одержали найвищі нагороди [229]. 

З 1880 року в роботі з породою різко скоротили використання 

чистокровних верхових жеребців, замінивши їх арабізованими і стрілецькими 

[48]. 

У 1883 році рішенням Головного Управляючого державним 

кіннозаводством графа І.І. Воронцова-Дашкова все поголів’я орлово-

ростопчинських коней було переведене до державних кінних заводів 

Біловодської групи, переважно до Лимарівського, де почався новий етап роботи 

з породою. У 1885 році тут нараховувалось 5 жеребців-плідників і 125 орлово-

ростопчинських маток. Поряд із чистопорідним розведенням допускалось 

схрещування маток із жеребцями чистокровної верхової і стрілецької порід. 

Утім, на фоні суворих умов утримання, ці схрещування не принесли вагомих 

результатів [51]. 

У 1898 році новий Головний управляючий державним кіннозаводством – 

Великий Князь Дмитро Костянтинович, який особливо опікувався вітчизняною 

породою, взяв на себе зобов’язання – відродження і підтримання орлово-

ростопчинської породи. У цьому ж році при Головному управлінні державного 

кіннозаводства була створена спеціальна комісія, яка встановила суворі правила 

запису орлово-ростопчинських коней до заводських книг, що передбачали 

збереження чистоти породи. Багато для збереження породи зробив знавець 

орлово-ростопчинського коня Ф. Н. Ізмайлов [227]. 
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Відтворювальний склад Лимарівського державного кінного заводу був 

поповнений цінними кіньми заводів Станкевича, Дервіза і Шурінова, були 

поліпшені умови утримання й годівлі. Відтоді почали вести племінну книгу 

коней орлово-ростопчинської породи [228]. 

У часи політичної нестабільності з 1906 року увага державного 

керівництва до конярства була втрачена. Рештки породи були переміщені у 

приватні кінні заводи, у тому числі в Дібрівський. Із цього заводу коні 

надходили винятково з метою комплектування лейб-гвардійського 

гренадерського полку у Санкт-Петербурзі. Саме в Дібрівському кінному заводі 

використовувався видатний жеребець орлово-ростопчинської породи – Граніт 

[11]. 

Під час Першої світової і Громадянської війн 1918 року орлово-

ростопчинська порода була майже втрачена. Одиниці представників породи 

вдалося відшукати і зберегти. Вони використовувались у різних варіантах 

схрещувань, переважно - з жеребцями чистокровної верхової породи з метою 

одержання висококровних коней. Орлово-ростопчинські жеребці стояли 

плідниками в усіх державних стайнях і використовувались для поліпшення 

робочих коней. Одержані помісні кобили у паруваннях із жеребцями 

чистокровної верхової породи в господарствах Харківської і Полтавської 

областей давали потомство, яке вирізнялося розвитком та екстер’єром [229]. 

На території України в її сучасних кордонах, орлово-ростопчинська 

порода коней існувала як англо-арабська, що у 1923 році збереглася лише в 

Дібрівському та в одному з Біловодських заводів − Лимарівському. Порода 

розводилась малочисельною, виключно з визначеною метою використання – 

парадний верховий кінь, а отже, за відсутності випробувань, не могла 

відповідно розвиватись [42]. 

У 1932 році розпочали роботу з відновлення породи. Усе чистопородне 

орлово-ростопчинське поголів’я і кращі помісі були зібрані в Лимарівському 

кінному заводі, через два роки все поголів’я переведене до Деркульського 

кінного заводу, усього 165 голів, у тому числі − 10 чистопорідних, 100 – 
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помісей у ступенях ½ і ¾, 9 англо-арабських кобил і 46 коней різного 

походження, віднесених за типом до орлово-ростопчинських. До початку війни 

селекційна робота з цим поголів’ям дала відмінні результати – на Всесоюзній 

сільськогосподарській виставці у Москві 1939 року демонструвались коні 

російської верхової породи відмінного екстер’єру, типу будови тіла і 

нарядності. Так, за вороного жеребця Браслета англійські заводчики 

пропонували 5 тисяч фунтів стерлінгів, втім, його не продали [48]. 

Ледве відновлене поголів’я знов було майже повністю втрачене під час 

окупації українських кінних заводів німецькими військами та частина його 

вивезена до Німеччини. Залишилися лише кілька коней, які у 1941 році 

експонувались на Всесоюзній сільськогосподарській виставці у Москві, і потім 

відправлені на північний Урал (Красногвардійський кінний завод 

Свердловської області). Силами ентузіастів (директор Північно-Уральського 

тресту кінних заводів – А.А.Соколов і відомий коняр, депутат Верховної Ради 

СРСР – М.Є.Батовкін) у короткий строк вдалося зібрати породне і типове 

поголів’я у відтворювальний склад кінного заводу [283]. 

До відтворювального складу заводу надійшли чистопородні жеребці: 

Браслет, Букет, Красунь і єдина вціліла чистопорідна кобила Бегонія. У 

Троїцькому зерновому радгоспі був знайдений Фундатор, караковий жеребець 

від Образчика і арабської кобили Філадельфії. Із того ж заводу прибули помісні 

кобили на рисистих матках – Окраса і Октава від Ожерелка, Ігла та Індія від 

Інтереса. Навіть жеребець Глобус з-під сідла маршала С.К.Тимошенка брав 

участь у селекційно-племінній роботі. Також завод був укомплектований 

напівкровними російськими помісями на рисистій основі, англо-текинськими, 

арабськими, терськими кобилами, помісями від російських верхових жеребців, 

що раніше були евакуйовані з кінних заводів України до Казахстану [229]. 

Основним принципом того етапу розведення російської верхової породи 

було поглинальне схрещування усіх кобил із чистопорідними жеребцями. 

Зворотне схрещування чистопорідних і напівкровних кобил із жеребцями 

арабської і чистокровної верхової порід застосовувалось дуже обмежено, при 
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цьому кращі результати були одержані від жеребців російської верхової породи 

та англо-текинських кобил. У заводі була прийнята система скакового тренінгу 

та іподромні випробування [230]. 

Перші коні, що були вирощені в Красногвардійському кінному заводі 

повністю відповідали бажаному типу російської верхової породи: Бедуїн 

(Глобус – Бегонія), Топаз (Браслет – Тучка), Отрада (Фундатор – Окраса), 

Ізумрудная (Браслет – Ігла), Хабар (Браслет – Хвоя), Ашир (Браслет – 

Акустика), Оригінал (Фундатор – Окраса). Перший скаковий сезон 1947 року 

на Львівському іподромі ознаменувався значним успіхом коней 

Красногвардійського кінного заводу, особливо вдало виступали Топаз та Бедуїн 

[58]. 

Під час розформування кавалерії у 50-х роках ХХ ст. порода знов зазнала 

значних втрат. Поголів’я було переведено до Курсавського кінного заводу 

Ставропольського краю, а через два роки − до Лабінського кінного заводу 

Краснодарського краю. Роботу цього заводу відразу після прийняття поголів’я 

було переорієнтовано на розведення коней чистокровної верхової породи, а 

російські верхові реалізовані у зернові господарства Краснодарського краю, де 

їх слід було втрачено [283]. 

У 1978 році під науковим керівництвом кафедри конярства 

Тимирязєвської сільськогосподарської академії у Старожилівському кінному 

заводі розпочали роботу з відтворення російської верхової породи. Основою 

для роботи стали тракененські (переважно доньки Наргілі, англо-трекененські 

(доньки Ефа – сина Фактотума) та 3 арабо-тракененські кобили (доньки 

Тропіка). До маточного складу заводу вдалося увести 22 кобили, що несли в 

собі кровність за російською верховою породою у ступенях від 1/8 до 3/8, 6 

кобил чистокровної верхової, 5 арабських та 4 ахалтекинських. Крім того, 

використовувались 7 орловських рисистих, 3 терських і 6 кобил інших порід, 

які за типом наближалися до бажаної моделі російської верхової породи [226]. 

Із жеребців-плідників використовувались на початковому етапі арабський 

Піхотинець, гн., 1972 (Мохайєд – Пташка), з Олександрійського кінного заводу 
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поступили 16 Набєг, вор., 1968 (Безпечний – Навігація) і 7 Грохот, вор., 1964 

(Т 59 Хруст – Гвоздика). Пізніше в заводі використовувались помісні за 

російською верховою породою жеребці: Гром, Кубатур, Імбир, Бар’єр, Разбор, 

Гамбіт, Грифель, чистокровні верхові, арабські, ахалтекинські, один російський 

рисак [58]. 

Відбір коней до племінного складу відбувався за мастю, промірами, 

роботоздатністю і якістю потомства. Племінні підбори будувались за 

принципом однорідності і консолідації бажаних ознак. Рівень кровності за 

російською верховою породою – не нижче 10 %, чистокровної верхової – не 

вище 40 % [229]. 

Селекційна робота дала змогу у 1997 році заявити про закінчення роботи 

з відновлення, а фактично – створення нової напівкровної породи коней – 

російської верхової [283.]. 

У 1999 році порода була включена до «Державного реєстру селекційних 

досягнень, допущених до використання» Міністерства сільського господарства 

і продовольства Російської Федерації [7]. 

Одним із кращих представників російської верхової породи можна 

назвати жеребця 1 Барина 31, вор., 1980 року народженого в Старожилівському 

кінному заводі, лінії Букета (онук Безпечного). Жеребець яскравого екстер’єру і 

відмінних спортивних якостей виступав під сідлом Ю. Ковшова з виїздки, 

одержав перемоги у Чемпіонаті СРСР (1985 р.), Кубку СРСР (1987 р.), став 

призером Міжнародних змагань у Голландії (1988 р.), Кубку СРСР (1988 р.), 

особистого чемпіонату СРСР (1990 р.), був учасником Олімпійських ігор в 

Сеулі і Барселоні [228]. 

Походження і розвиток російської верхової породи тісно пов’язані зі 

спорідненою – українською верховою породою. 

Конярство більше, ніж інші галузі тваринництва, постраждало від 

окупації України німецькими загарбниками. Кількість і якість коней різко 

знизилась, особливо в районах держплемрозплідників. Перед кількома кінними 

заводами України і племінними фермами Красноградського ДПР коней було 
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поставлено завдання формування коней крупного верхового типу, які мали 

бути добре пристосовані до місцевих умов степової частини України, володіти 

життєвою стійкістю, роботоздатністю і передавати ці якості потомству. 

Ініціатором створення нової породної групи верхових коней став маршал 

Радянського Союзу С.М. Будьонний у 1945 році [11]. 

Якнайшвидше відновлення і подальший розвиток кінського поголів’я і 

племінного конярства було одним із головних вимог до тваринників у перші 

повоєнні роки. Обмеженість і неоднорідність кінських ресурсів, що збереглися 

після окупації України, потребували значних зусиль фахівців і кваліфікованої 

допомоги наукових закладів для успішного вирішення цього завдання. Відділом 

конярства Українського науково-дослідного інституту тваринництва (нині 

Інститут тваринництва НААН), у складі кандидатів сільськогосподарських наук 

завідувача В.К.Ключникова та І.Д.Манакова, старшого наукового співробітника 

Є.Й. Сеньковського, у 1946 році було проведено вивчення породних коней в 

областях УРСР (Полтавській, Харківській, Сумській, Кіровоградській). 

Експедиційним обстеженням було охоплено 4076 голів коней, у тому числі і 

племінного поголів’я Красноградського, Кіровоградського, Пирятинського і 

Прилуцького племінних розплідників. Було встановлено [65], що у більшості 

районів породні коні дуже розпорошені (по 2–3 голови) по колгоспах. Лише в 

деяких племінних фермах вони були зібрані у більш-менш значні групи (20–50 

голів). У Новоукраїнському районі, до війни насиченого племінними кіньми, 

залишились одиничні особини. Організація ферм у цьому районі здійснювалась 

спочатку за рахунок незначної кількості місцевих коней і кобил карабаїрської 

породи, що надійшли до району. Згодом ферми були укомплектовані повністю 

після прибуття з частин Радянської Армії і за репараціями породних маток [24, 

66]. 

Загальна кількість верхових породних коней у держплемрозплідниках 

становила 783 голови, у тому числі  в Красноградському (ферми усіх 4-х 

районів) – 187 голів і в Кіровоградському (ферми 3-х найбільш насичених 

районів) – 596 голів. Разом із цим коней із відомим походженням було лише 
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близько 100 голів в обох держплемрозплідниках, в основному – помісей із 

чистокровною породою різних ступенів кровності. Інші коні були віднесені до 

породних, із більш-менш вираженим типом верхових порід [25]. 

Найбільш значною групою коней були чистокровні верхові. Усі 

чистокровні жеребці належали Полтавській і Кіровоградській заводським 

стайням. У межах Красноградського ДПР серед жеребців і кобил встановленого 

походження найбільш цінними були з лінії Тагора – через жеребця Скарба 

(Тагор – Свіві), Грей Боя – через жеребця Байкара ІІ (Господар ІІ – Буковина) і 

Бой-Рональда – через ¾-кровного жеребця Заграничного (Рейоннан – Шура). 

Кіровоградський ДПР найбільш був укомплектований потомками лінії Бенд 

Ора (40 голів) – через синів, онуків і правників Брімстона, Грей Боя, Сіллєна, 

Баркальдайна (29 голів) – через синів, онуків, правнуків Перрі-Она, Пройма, 

Герцога, Бой Рональда (27 голів) – через синів, онуків і правнуків самого Бой-

Рональда і Байардо, а також лінії Сент-Саймона (19 голів) – через синів, онуків 

і правнуків самого Сент-Саймона і Тагора. Таким чином, чистокровні жеребці, 

що використовувались на той час у мережі державних племінних розплідників, 

належали до ліній Херріона, Тагора, Дарк Рональда і Сіллєна. У той час вже 

постало питання про розширення мережі пунктів штучного осіменіння кобил із 

використанням кращих плідників, що дало б змогу скоротити завезення 

жеребців [360]. 

Маточний склад чистокровної верхової породи був незначний – 1,2 % у 

Красноградському ДПР і 5,4 % – у Кіровоградському ДПР, із них 22 кобили, 

отримані за репараціями. Кобили були переважно крупні, виразного типу 

чистокровної верхової породи, без значних недоліків екстер’єру [66]. 

Чистокровний молодняк 1943–1944 років народження у масі був погано 

вирощений, недорозвинений через хронічний недокорм та раннє використання 

на роботах. 

У Красноградському ДПР утримувались 4 англо-донські жеребці 

старшого віку зі ступенем кровності від ¾ і вище. Використання цих жеребців у 
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мережі держплемрозплідника через їх невисокий клас (низькі показники 

промірів) та неналежність до планових порід було нетривале і незначне [71]. 

У племінній роботі Красноградського ДПР були задіяні 14 коней донської 

породи, у тому числі 11 жеребців-плідників і 3 кобили. Усі коні без вагомих 

екстер’єрних недоліків, зі стандартними показниками промірів тіла. Утім, через 

те, що донська порода не відносилась до планових, більш-менш задіяні в роботі 

з українською породною групою були лише кобили маточного складу 

племінних ферм [68]. 

Три кобили арабської породи надійшли до Красноградського ДПР із 

західних областей України. Вони були розподілені на різні племінні ферми, до 

яких також надійшли 5 породних англо-арабських кобил [58]. 

Окрему велику групу (більш ніж 200 коней) склали завезені у два етапи 

коні угорських порід. Кобили цієї групи були визначені як цінна основа 

подальшого поглинання чистокровною верховою породою, а єдиний жеребець-

плідник – для парування із місцевими кобилами для збільшення калібру 

приплоду [Волков,дисс]. 

У племінні ферми Новоукраїнського району поступили 22 карабаїрські 

кобили, визначені як нетипові для створюваної породної групи, з низькими 

промірами. Ця група була визначена як мало придатна для розведення. Два 

жеребці карабаїрської породи були виключені з плану розведення через 

низькорослість і недоліки екстер’єру [68]. 

Найбільшу групу представляли коні слабо вираженого верхового типу, 

які не могли бути віднесені до будь-якої породної групи. У порівнянні з іншими 

групами коней, вони характеризувалися значним розходженням промірів, 

загальною недорозвиненістю масиву та надбаними екстер’єрними недоліками 

[58]. 

Крім описаних породних груп у мережі племінних конярських ферм 

держплемрозплідників обмежено використовувались коні інших типів: рисисті, 

помісі різних порід із чистокровною верховою та коні з невідомим 

походженням [71]. 
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На основі даних вивчення поголів’я в Українському науково-дослідному 

інституті тваринництва було проведено нараду фахівців і намічені невідкладні 

заходи з відновлення племінного конярства [68]. Було прийняте рішення 

завозити у мережу дії держплемрозплідників чистокровних і високо кровних 

жеребців для зменшення різнорідності кінського масиву і поліпшення 

порідності, калібру та екстер’єрних показників. 

Поступово в кінних заводах і конярських фермах УРСР було зібрано 

значну кількість коней верхового типу вітчизняного походження і 

західноєвропейських порід, які надійшли з військових частин. Було визначено 

необхідність виведення крупного сільськогосподарського коня верхово-

запряжного типу (універсальної робочої продуктивності) замість 

вузькоспеціалізованої чистокровної верхової породи [67]. 

Перший етап роботи з виведення української верхової породної групи 

коней характеризується випробуванням різних варіантів схрещувань, добором 

якісного селекційного матеріалу. Цей етап дослідив П. Я. Білан [24], який 

працював у ті роки головним зоотехніком провідного в цій роботі кінного 

заводу – Українського військового № 173 Дніпропетровської області, пізніше, у 

1957 р., він захистив кандидатську дисертацію на тему «Результати і методи 

формування українського верхово-запряжного типу коней (в кінному заводі № 

173)». На початок 1948 року в Українському військовому кінному заводі № 173 

було зібрано 308 кобил і 25 жеребців-плідників, у тому числі велику групу 

коней угорського походження (фуріозо-норт стар, ноніус, гідран). Із жеребців 9 

голів були тракененської породи, 4 – ганноверської, 1 – угорської, 5 – 

чистокровної верхової, 6 – помісей із чистокровною верховою. Із 1945 по 1948 

роки в кінному заводі вивчали прибулий відтворювальний склад, виявляли 

кращих жеребців і кобил, розпочали роботу з визначення бажаних результатів 

підбору. Одночасно встановлювали напрям племінної роботи заводу. Крім того, 

ці роки були періодом найбільшої акліматизації коней, завезених до заводу. 

Із чисельного складу прибулих до кінного заводу кобил для відтворення 

були залишені кращі за екстер’єром, найбільш крупні й масивні. Маточний 
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склад був розділений на групи: крупні, середні, полегшені та нетипові, до яких 

закріпляли жеребців за методом компенсаторного підбору. У результаті цієї 

роботи сформувались три типи: основний (верхово-запряжний), запряжний та 

верховий. Поголів’я у складі 69 чотирирічних кобил було випробуване у 

гладких скачках на дистанцію 3000 м. Відповідно до цих даних, жвавість кобил 

коливалась у межах від 3.43 хв.с до 4.30 хв.с [58]. 

Для одержання крупного верхового коня роботу спрямували на типізацію 

при складних міжпородних схрещуваннях [360]. Під масивних, дещо 

грубуватих ганноверських жеребців підводили полегшених кобил сухої 

конституції. До чистокровних верхових жеребців підбирали крупних масивних 

кобил. До жеребців бажаного типу (Шторм, Тайфун, Посейдоніус, Ейнгард) 

застосовували однорідний підбір такого ж типу. За період роботи з 1945 по 

1950 роки в Українському кінному заводі № 173 було одержано і вирощено 

групу коней бажаного верхово-запряжного типу, здебільшого представленою 

приплодом ганноверських і тракененських жеребців: Тайфун, Марк-Граф, 

Альпіні, Шторм, Хрусталь, Ейнгард, Флінгер тощо. У представників цієї групи 

ще часто траплялись екстер’єрні недоліки: груба голова, запалий поперек, 

опущений круп, шаблистість скакальних суглобів і дещо вкорочений тулуб. 

Отриманих коней крупного типу, як найбільш бажаного за типом і 

роботоздатністю, розводили «в собі», помісних кобил небажаних типів 

підводили під повторне схрещування з жеребцями вихідних порід. Наукову 

координацію роботи з породною групою того періоду здійснював Всесоюзний 

науково-дослідний інститут конярства (Ігнат’єва М.Б., Білан П.Я.) [58]. У 1951 

році до відтворювального складу було уведено 130 помісних кобил першого 

покоління, що становило 43,3 % до всього маточного складу, задіяного у 

створенні породної групи. 

Отже, на початку 50-х рр. ХХ ст. намітилась можливість підвести 

підсумки першого періоду роботи. Зокрема, маточний склад був оновлений 

молодими кобилами, вирощеними в Українському кінному заводі № 173. 

Визначились три типи коней, що різною мірою задовольняли поставленим 
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вимогам: основний тип верхово-запряжного коня; запряжний тип; верховий тип 

[Волков Д.А., Волков П.П.]. 

До першого – найбільш бажаного типу – було віднесено найчисельнішу 

групу кобил, які відрізнялися добре розвиненим корпусом, костистістю, 

міцністю і сухістю конституції, вільними рухами. 

Друга група – менш чисельна, включала кобил більш запряжного типу 

будови тіла – масивних, із більшою довжиною корпуса, грубуватих і сируватих, 

із великою головою, короткою мускулистою шиєю, часто з короткими бабками 

і розвиненими щітками. 

Третя група об’єднувала кобил високоногих, сухих і породних, із легкою 

головою, довгою тонкою шиєю, довгими важелями кінцівок, добре 

розвиненими сухожилками і міцними зв’язками. У межах групи кобили були 

крупніші й дрібніші. 

У порівнянні з материнським складом, кобили ремонтної групи 

відрізнялися кращим екстер’єром, зокрема поліпшилась будова голови і шиї, 

спини і попереку, грудної клітини, постава і будова передніх кінцівок. Деяке 

покращення спостерігалось за розвитком мускулатури, адаптаційних якостей, 

міцністю зв'язок і копитного рогу. 

У 1951 році була розпочата робота з генеалогічними лініями і маточними 

гніздами, засновники яких використовувались в Українському кінному заводі 

№ 173, а їх сини і дочки одержали значне розповсюдження не лише в заводі, а й 

за його межами [58]. 

29 листопада 1951 року Міністерством сільського господарства СРСР 

було видано наказ № 1789 «О расширении и улучшении работы по выведению 

украинской верхово-упряжной породы лошадей». Із цього моменту в роботу 

були включені Провальський, Скадовський та Олександрійський кінні заводи, 

колгоспи Дніпропетровської області, колгоспи зони дії Красноградського ДПР 

Харківської області та низинної частини Закарпатської області. У кінних 

заводах було на той час зосереджено 623 помісні кобили бажаного типу, у тому 

числі в Українському – 306 голів, Провальському – 130 голів, Скадовському – 
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70 голів, Олександрійському – 117 голів. У Скадовському заводі переважали 

некрупні, але глибокі і костисті матки угорського походження переважно типу 

фуріозо-нортстар. Склад Провальського заводу був вітчизняного походження з 

Новоспасівського, Стрілецького і Лимарівського кінних заводів – помісі 

чистокровної верхової породи різних поколінь із добре вираженим верховим 

типом. У цих господарствах застосовували складне відтворювальне 

схрещування місцевих кобил із жеребцями чистокровної верхової (близько 30 

%), тракененської та ганноверської порід [67]. 

Перед кінними заводами і племінними фермами Красноградського ДПР і 

Закарпатської області було поставлено завдання – у короткий термін (до 1960 

року) враховуючи досвід виведення будьонівської і кустанайської порід, 

використовуючи масив напівкровних коней, створити нову породу коней для 

роботи під сідлом і в упряжі. 

Перспективний план Красноградського розплідника на 1948–1951 рр. 

передбачав наступні вимоги до створюваного типу: висота в холці – 156-157 см, 

коса довжина тулуба – 158-159 см, обхват грудей – 180-192 см, обхват п’ястка – 

19-20 см. Для виведення коней бажаного типу були використані, головним 

чином, чистокровні верхові жеребці, а також напівкровні жеребці й кобили. 

Основним методом розведення було поглинальне схрещування помісей 

чистокровної верхової породи з подальшим розведенням «в собі» помісей 

бажаного типу. Для розведення відбирали помісей бажаного типу й інших 

верхових і верхово-запряжних порід, що знаходилися в зоні племінного 

розплідника [24]. 

Під час першого етапу виведення породи основним методом розведення 

коней було складне відтворювальне схрещування місцевого поголів’я з 

крупними кіньми західноєвропейських напівкровних порід. В усіх варіантах 

схрещувань проводили індивідуальний підбір. В Українському кінному заводі 

№ 173 було прийняте косячне парування, що забезпечувало найвищу 

зажереблюваність кобил. Одночасно застосовували і ручне парування з 

деякими, найбільш цінними чистокровними верховими жеребцями. Широко 
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застосовували метод ректального дослідження на визрівання фолікула і ранню 

діагностику жеребності кобил [58]. 

Жеребців-плідників утримували в денниках. Для кобил і молодняку 

практикували табунно-стаєнний метод утримання з максимальним 

перебуванням коней на повітрі взимку і цілодобовим утриманням на пасовищах 

влітку. Коней перерозвинених, тих, що втратили пристосованість до табунно-

стаєнного утримання, вибраковували. 

Заїздку і тренінг молодняку в заводі проводили за загальноприйнятою на 

той час системою для напівкровних верхових коней. 

Із метою отримання високопородних коней з оригінальним походженням 

в Запорізькому кінному заводі була проведена робота з використання орлово-

ростопчинського жеребця Глобуса, вор., 1935 (Образчик – Годувальниця). 

Зокрема, від Глобуса до відтворювального складу увійшли дві кобили – 61 

Гвоздика, вор., 1952 (м. Копія, угор.) і Гагара, гн., 1952 (м. Новела, угор.). Але 

найбільш значну роль у відтворенні російської верхової та української верхової 

порід відіграло потомство російського верхового жеребця – Букета [58]. 

Другий етап характеризується створенням на основі масиву коней 

верхово-запряжного типу крупного спортивного коня верхового типу. Цей 

період співпав із розформуванням кавалерії, розвитком індустрії і 

машинобудування, тому масове конярство потребувало переорієнтації на 

кінний спорт. У червні 1953 року в Дібрівському кінному заводі 

Головкінуправління Міністерства сільського господарства СРСР провело 

нараду, на якій прийнято рішення про створення на основі масиву коней 

верхово-запряжного типу коней української верхової породи, які б якнайкраще 

відповідали вимогам кінного спорту. У рішенні наради, зокрема, було 

відмічено, що «у результаті складного міжпорідного схрещування в кінних 

заводах Українському і Садовському створена значна група коней верхового 

типу». Відмічалось, що одержаний масив коней відрізняється достатнім 

зростом, масивністю будови тіла, сухою конституцією і мають племінне 
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значення для поліпшення поголів’я степової зони УРСР, і разом із тим, можуть 

успішно використовуватись у кінному спорті [57-58, 67-68]. 

У зв’язку з цим, у парувальний сезон 1953 року, за вказівкою Головного 

управління кінних заводів Міністерства сільського господарства СРСР про 

перехід на виробництво крупного спортивного коня верхового типу, в 

Українському кінному заводі № 173 були зосереджені жеребці чистокровної 

верхової породи, що найбільше відповідали цій меті: 1300 Баргузин, гн., 1948 

(Гібрид – Береза), проміри: 163-160-181-20; Вазгіро, 1941 (Барейн – Вісла), 

проміри: 163-163-183-20; 1353 Бриг, 1949 (Багор – Гіпотеза), Реактив, 1949 

(Рафаель – Клік Арроу), Газ, 1951 (Глагол – Зіната). Цих жеребців підводили до 

кобил ганноверо-угорських та тракено-угорських генетичних комплексів і в 

результаті було отримане поголів’я бажаного типу. Найбільш вдалим виявилося 

використання жеребців 1353 Брига і Реактива [360]. 

Кобил основного типу призначали до схрещування з жеребцями угорської 

та тракененської порід і помісними верхово-запряжними жеребцями 

створюваної породної групи, вирощеними в Українському кінному заводі № 

173. Кобил густого типу призначали до схрещування з жеребцями чистокровної 

верхової породи. Кобил полегшеного типу підводили до схрещування з 

жеребцями угорської, будьонівської, тракененської порід і жеребців 

створюваної породної групи. 

Плановим завданням роботи з породною групою були доведені вимоги: 

крупний кінь верхово-запряжного типу з висотою в холці – 156 см, косою 

довжиною тулуба – 159 см, обхватом грудей – 189 см і обхватом п’ястка – 20 см 

при середній живій масі – 500 кг. До роботоздатності пред’являли такі вимоги: 

середнє тяглове зусилля – 65–75 кг при швидкості руху кроком 5–6 км/год. і 35-

40 кг при швидкості руху риссю – 10–12 км/год. У 1958 році на племінних 

конефермах зони Красноградського ДПР було більше ніж 700 племінних коней 

бажаного типу, у тому числі 359 племінних кобил і 51 жеребець, із них 21 – 

чистокровної верхової породи, 19 – угорських, 6 – будьонівської, 3 – 

тракененської, 2 – донської, інші – помісні бажаного типу. Особливо цінними 
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були чистопородні угорські жеребці: Штурман, 1949 (Шабернак – Потенція), 

проміри: 162-163-201-21,5 см; Шиповник, 1950 (Шабернак – Путьовка), 

проміри: 165-167-195-22,5 см і тракено-угорський Тюльпан, 1949 (Тайфун – 

Мері), проміри: 166-166-195-21 см [58]. 

Одержаний на племінних фермах молодняк бажаного типу 

випробовувався на іподромах у гладких скачках. За результатами випробувань 

молодняку бажаного типу на дистанцію 1000 м встановлено, що помісі 

бажаного типу поступалися чистокровним верховим на 4,6 с, але переважали 

ровесників угорської породи на 9,2 с [360]. 

У 1955 році, за даними П.Я. Білана [24], чисельність коней бажаного типу 

становила в кінних заводах, радгоспах і колгоспах УРСР більше ніж 2500 голів. 

Більшість із них – на племінних фермах Дніпропетровської, Полтавської і 

Харківської областей. Жеребців-плідників української верхової породної групи 

нараховувалось 110 голів і використовували їх у виробничому складі кінних 

заводів і конярських ферм Київської, Харківської, Полтавської, Тернопільської, 

Волинської, Рівненської, Чернівецької, Миколаївської, Дніпропетровської, 

Дрогобицької, Одеської і Закарпатської областей. 

Третій етап характеризується удосконаленням коней української верхової 

породної групи шляхом складного відтворювального схрещування і розведення 

помісей бажаного типу «в собі». Методичне і наукове керівництво племінною 

роботою зі створення нової породної групи в цей період було доручено 

керівнику відділу конярства Науково-дослідного інституту тваринництва 

Лісостепу і Полісся УРСР (нині Інститут тваринництва НААН) Д.А. Волкову 

[58, 360]. Завданням роботи було закріплення комплексу селекційних ознак, 

упорядкування племінного обліку, розробка методики оцінки жеребців-

плідників за якістю потомства за спортивними ознаками, виявлення кращих 

генеалогічних поєднань, розробка схеми підборів, переважно з  методом 

розведення «в собі». У племінній роботі враховувалась комбінаційна 

сполучуваність конституційних, екстер’єрних та спортивних якостей коней 

вихідних порід: жвавості і породності – чистокровної верхової, стрибкових і 
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рухових якостей – тракененської й угорської, калібру і масивності – 

ганноверської, нарядності екстер’єру та виїздкових якостей – російської 

верхової. 

Для отримання запланованого типу спортивного коня весь маточний 

склад був розділений на три типи: основний, густий і полегшений.  

Селекційно-племінну роботу проводили за схемою, наведеною в таблиці 

1.3. 

Таблиця 1.3 

Схема племінної роботи з кіньми різних типів при виведенні української 
верхової породної групи [58] 

Типи кобил Показники  
селекції основний густий полегшений 

Характеристика 
кобил племінного 
ядра 

Крупні, породні, 
сухої міцної 
конституції, із добре 
розвиненим 
корпусом верхового 
типу будови, 
міцними ногами 

Крупні і середнього 
калібру масивні з 
рисами екстер’єру 
запряжного коня – 
коротка шия, низька 
холка, довгий корпус, 
сирувата конституція 

Середнього 
калібру, сухої 
конституції з менш 
розвиненим кор-
пусом і кістяком 

Характеристика 
жеребців-плідників 
у підборах 

Жеребці основного 
типу породної групи 

Жеребці чистокровно-
верхової породи та 
крупні англо-арабські 

Жеребці основного 
типу породної 
групи, 
тракененської, 
угорської та 
ганноверської 
порід 

Мета підбору 

Культивування і 
закріплення 
основного типу 
розведенням «в собі» 

Надання сухості 
конституції, верхового 
типу будови і більшої 
породності 

Підвищення 
масивності і 
костистості при 
збереженні сухості 
конституції і 
верхового типу 
будови 

 

Цей період роботи характеризується поступовим скороченням кількості 

жеребців вихідних порід і все більш широким використанням жеребців 

бажаного генеалогічного комплексу. 
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За даними переобліку на 1 січня 1969 року загальне поголів’я коней 

української верхової породної групи становило 4177 голів, у тому числі 

жеребців-плідників – 59 голів, кобил старше трьох років – 2384 голови, 

молодняку до трьох років – 1734 голови [57]. Найбільш цінну у племінному 

відношенні частину цього поголів’я було зосереджено в чотирьох кінних 

заводах (табл. 1.4). 

Таблиця 1.4 

Кількісний склад коней української верхової породної групи  
в кінних заводах УРСР (за даними бонітування 1970 року) [72] 

У тому числі: 
Кінні заводи Усього, 

гол. жеребців-
плідників 

племінних 
кобил молодняку 

Олександрійський 227 5 73 149 
Деркульський 156 8 45 108 
Дніпропетровський 138 5 40 93 
Ягільницький 149 2 44 103 
Усього 670 15 202 453 

 
На початок періоду апробації - 01.01.1976 року в кінних заводах 

використовувалося 24 жеребці-плідники, у тому числі 16 – української 

породної групи, 8 – вихідних порід. До української породної групи були 

причислені жеребці: 42 Балет, 43 Балхаш, 3 Богатир, 48 Бронебій, 4 Грохот, 5 

Залог, 6 Збірник, 83 Епос, 53 Ізгон, 54 Інбар, 56 Іхван, 8 Коханий, 64 Миролюб, 

65 Мольберт, 72 Рух, 11 Тихвин [65]. 

У маточному складі на цей період перебували доньки Безпечного – 21 

голова, Гугенота – 14 голів, Барбариса – 11 голів, Хобота – 10 голів, Водопада і 

Баргузина – по 9 голів, Поташа – 8 голів, Елефанта, Бріга, Проспекта і Хініна – 

по 5 голів, Ізгіба, Гуніба, Монітора, Богатиря, Румянца і Парижа – по 4 голови, 

від решти плідників – по 1–2 доньки. 

Таким чином на початок апробації породи, коні належали до багатьох 

генеалогічних комплексів і мали чітку лінійну структуру, в якій найбільшу 

частку складали англо-тракено-угорський (20,4 %), англо-угорський (16,0 %), 
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англо-ганноверо-угорський (12,1 %), англо-тракено-ганноверо-угорський та 

англо-російсько-тракено-угорський (по 8,7 %). 

На 01.01.1980 року в Україні нараховувалось 2711 чистопородних коней 

української верхової породної групи, у тому числі 158 жеребців-плідників і 

2553 кобили. Олімпійські ігри у Москві 1980 року і блискучий виступ 

кінноспортивної команди СРСР на конях української верхової породної групи 

вплинули на те, що кількість коней почала зростати [360]. 

Популяризація коней української верхової породної групи сприяла 

розповсюдженню її представників у союзних республіках. Так, за період із 1961 

по 1987 роки кінними заводами було продано більше ніж 4500 голів коней, у 

тому числі спортивним організаціям – 912 голів. Найбільше коней української 

верхової породної групи було продано до Росії, Білорусі та Молдови [66]. 

У зв’язку зі зростаючими вимогами кінного спорту і експорту породу 

удосконалювали за комплексом ознак, що визначають спортивну 

роботоздатність: тип, проміри, статі екстер’єру, якість рухів, стрибкові якості. 

Породу затверджено 17 грудня 1990 року. Особливості її створення 

потребують визначення методів селекції, при яких буде поєднуватись 

оригінальність екстер’єру з високими спортивними здатностями [68]. 

Таким чином, методологія породоутворення у напівкровному 

спортивному конярстві вітчизняної селекції (простір СНД) можна виразити 

наступною схемою (табл. 1.5). Методологія створення цих порід має схожі 

риси: місцевий масив запряжних порід поліпшували імпортними жеребцями 

східних і старих порід німецького кореня верхового типу. Поліпшений масив 

піддавали суворому добору за комплексом селекційних ознак (походження, 

екстер’єр, проміри, спортивна роботоздатність) і поліпшували жеребцями 

чистокровної верхової породи. 

В цілому можна відмітити, що для створення спортивних порід 

вітчизняної селекції був відібраний кращий племінний матеріал. Українська 

верхова порода, крім того, протягом формування, поліпшувалась кращим 

східноєвропейським генофондом спортивних порід. На сучасному етапі 
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селекції породи вітчизняного походження від східноєвропейських відрізняє 

обмеженість генофонду, що гальмує максимально суворий добір за комплексом 

селекційних ознак. 

Таблиця 1.5 
Принципи формування селекційної роботи 

з російською та українською верховими породами 
Порода Показники російська верхова українська верхова 

Початок створення 1978 1945 

Вихідні породи 

російська верхова (орлово-
ростопчинська), тракененська, 
чистокровна верхова, арабська, 
ахалтекинська, терська 

російська верхова (орлово-
ростопчинська), тракененська, 
ганноверська, чистокровна 
верхова, арабська, угорська 

Методи розведення 

1) поглинальне схрещування 
типових кобил з чистопорідними 
жеребцями 
2) обмежене зворотне схрещування 
чистопорідних і напівкровних 
кобил з жеребцями чистокровних 
порід; 
3) розведення помісей бажаного 
типу «у собі» 

1) складне відтворювальне 
схрещування місцевих 
поліпшених коней верхового 
типу з чистокровною верховою, 
тракененською, угорською, 
ганноверською, орлово-
ростопчинською и арабською; 
2) формування генеалогічних 
комплексів; 
3) розведення помісей бажаного 
типу «у собі 

Методи селекції 

- чистопорідне розведення за 
лініями з метою удосконалення 
екстер’єрних ознак, спортивних 
якостей, зі збереженням 
оригінального типу будови тіла, 
калібру, темної масті без відмітин; 
- прилиття крові вихідних порід: 
чистокровної верхової, арабської, 
ахалтекинської 

- чистопорідне розведення за 
лініями з метою збереження 
оригінального типу будови тіла, 
нарядних форм екстер’єру і 
підвищення спортивної 
роботоздатності; 
- прилиття крові порід 
європейської селекції 

 
 

1.3.5. Порівняльний аналіз методів створення рисистих порід коней 

 
У світі відомі чотири оригінальні породи рисистих коней, що 

відрізняються між собою методами створення, роботоздатністю, екстер’єрними 

характеристиками: орловська рисиста, американська стандартбредна (у тому 

числі інохідці), французька та скандинавська холоднокровна (до якої відносять 

три різновиди - норвезьких, шведських та фінських коней) [69, 391, 414]. Ще 

одна рисиста порода, яка має певну популярність в Україні – російська – 
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походить від простого відтворювального схрещування орловської та 

американської порід [201]. 

Перші у світі офіційні випробування рисаків були проведені в Росії в 1827 

році у місті Лєбєдянь Тамбовської області. В Москві перші офіційні рисисті 

(бігові) змагання відбулися 1 серпня 1834 року за сприянням „Московського 

бігового товариства” при заснуванні Московського іподрому [5]. 

Згодом відбулися перші офіційні біги і у Франції - в 1836 році у місті 

Шербур. У США перший іподром для бігових випробувань (Хісторі Трек у 

місті Гошен) був відкритий у 1838 році, хоча змагання з бігу коней риссю в 

запряжці проводилися ще у другій половині ХVІІІ сторіччя [49]. 

З 1847 року у Німеччині на Октовберфесті (традиційний пивний 

фестиваль у Мюнхені) були організовані щорічні забіги рисистих коней усіх 

порід німецької селекції, а згодом і імпортованих орловських та американських 

[79]. 

В Україні призовий спорт у вигляді любительських забігів на крупних 

ярмарках існував вже на початку 20-х років XIX сторіччя. Перші офіційні 

випробування рисаків на території України відбулися 4 лютого 1848 року у 

Харкові на Кінній площі разом зі підписанням Статуту «Харківського 

товариства охочих до рисистого бігу», до якого входили найіменитіші 

кіннозаводчики губернії. Тоді вперше були складені правила з проведення бігів, 

встановлені довжина та ширина бігової доріжки, визначена кількість зимових і 

літніх призів та вартість винагород. Того ж року у Харкові був побудований 

перший в Україні іподром [106]. 

У 1867 році також і у Києві був офіційно визнаний кінний спорт у зв’язку 

з діяльністю „Київського товариства випробувань коней”. З цього моменту 

з’являються перші звіти про біги та скачки в офіційному журналі державного 

кіннозаводства. У 1885 році «Товариство випробувань коней» змінюється на 

«Київське товариство охочих до кінського бігу», яким були організовані перші 

в Києві зимові й осінні біги, запроваджене перше в Російській імперії рисисте 

«Дербі» вартістю 10000 рублів. З 1889 року на Київському іподромі почав 
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функціонувати тоталізатор, що значно вплинуло не лише на систему 

випробувань, але і на все рисисте кіннозаводство [58]. 

На сьогодні найбільша кількість іподромів, бігових днів та призових 

коней, в тому числі рисаків та інохідців, знаходиться у США та Канаді. В 

Європі лідером рисистого спорту за кількістю іподромів, бігових днів, коней на 

випробуваннях і, головне – за оборотом тоталізатора і прибутковістю 

іподромної індустрії, є Франція. За прибутковістю призового спорту у світі 

головними конкурентами є Франція, США та Австралія [171]. В Німеччині 

зареєстровано близько 35 тис. рисаків, з яких більше половини місцевого 

походження (власна породна група), близько 40 % - американської 

стандартбредної, 5 % - французької рисистої порід, є невелика популяція 

орловських рисаків, яких використовують як у призовому спорті, так і у 

драйвингу [79]. В Німеччині діють 13 крупних рисистих іподромів і близько 40 

місцевого значення. Головний приз – Дербі розігрують на іподромі Марієндорф 

у Берлині. 

Для усвідомлення значної різниці між жвавісними характеристиками 

коней різних рисистих порід необхідний аналіз методів їх створення, 

селекційних підходів та систем випробувань. 

Орловська рисиста порода коней вважається найстарішою (початок 

створення – з 1776 року), вона суттєво вплинула на розвиток бігового спорту і 

кіннозаводства взагалі [51]. Порода створена завдяки вдалим схрещуванням 

кращих порід (арабської, датської, голландської, чистокровної верхової, 

мекленбурзької, норфолькської та ін.), раціональному добору та підбору, а 

також систематичному тренінгу і біговим випробуванням. До кінця ХІХ 

сторіччя орловська порода була найжвавішою з рисистих, але згодом 

поступилася американському рисаку, консолідованому лише на максимальну 

жвавість на короткі дистанції. Втім, орловський рисак поступившись жвавістю, 

не втратив свій оригінальний тип, екстер’єр, конституційні особливості, добру 

пристосованість, дистанційність і сьогодні користується за це досить великою 

любительською популярністю [52]. 
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Система випробувань орловських рисаків при їх створенні базувалась на 

розвиненні у рисака дистанційності і включала не лише заводські випробування 

на довгі дистанції, але і ярмаркові змагання, кінні пробіги, імператорські призи, 

виставки губернського та державного масштабів [106]. Класичною дистанцією 

було 3 версти (4800 м) у важких екіпажах, випробування починались з 4 років. 

Згодом, із завезенням американських рисаків і в гонитві за жвавістю, система 

випробувань орловських рисаків поступово втратила своє призначення, 

максимально наблизившись до американської (ранній вік випробувань, короткі 

дистанції, легкі качалки). Єдиною перевагою і спасінням для породи було те, 

що у 1910 році були запроваджені закриті і більш дорогі призи для орловських 

рисаків. Після І Світової війни, революції та громадянської війни залишилось 

менше 1000 орловських рисаків (у 1910 році нараховувалось більше 20 тисяч 

маток), причому частина кобил була помісною за стандартбредною породою. 

Планомірна і грамотна селекційна робота дозволила до 1940-го року зберегти і 

значно удосконалити породу за крупністю, типовістю, нарядністю і жвавістю. 

Дистанційні рекорди орловців були європейськими [58]. У Велику Вітчизняну 

війну більша частина племінного ядра була евакуйована і після війни порода 

швидко відновилася. З кінця 60-х років знов почалося інтенсивне схрещування 

орловської породи зі стандартбредною з одночасними сумісними 

випробуваннями [126]. 

У 1928 році з метою проведення стандартизації рисистих порід було 

проведено масове обстеження рисистого племінного фонду кінних заводів та 

державних стаєнь. Відтоді визначились два напрями рисистого кіннозаводства 

– розведення чистопорідних орловських рисаків і створення нової породи – 

російської рисистої шляхом відтворювального схрещування орловської 

рисистої і американської стандартбредної порід [190, 359]. 

Сучасна вітчизняна популяція коней орловської рисистої породи під 

впливом селекційного процесу набула особливих рис, що надає їй унікальності 

і змоги подальшого розведення в умовах обмеженого генофонду. 
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Американська стандартбредна порода походить від чистокровної 

верхової, яку почали випробовувати у бігових змаганнях Північних штатів з 

1778 року [138]. Перші офіційні бігові випробування в Америці відбулися на 

іподромі Лонг-Айленд (Нью-Йорк) у 1806 році з рекордом жвавіше за 3 

хвилини – його встановив вороний мерин невідомого походження Yankee 2.59,0 

хв. с [240]. Наступний селекційний рубіж було подолано у 1845 році – на 

іподромі Нью-Джерсі сіра кобила Lady Suffolk подолала 1609 м (милю) за 

2.29¼ хв. с. Американської рисистої породи, як такої, у ті часи ще не існувало, 

у перегонах використовували коней будь-якого походження, що відзначалися 

жвавою риссю. Бігові лінії почали виділяти, коли у 1854 році кобила Леді 

Суффольк пробігла милю за 2 хв. 30 с і біговий спорт придбав величезну 

популярність [180]. 

Коли визначилися родоначальники ліній і селекційна робота набула 

плановості та організованості, бігова справа в Америці стала більш свідомою та 

послідовною. З 1879 року з ініціативи і програми Wallacе в племінних книгах 

породи (Wallace’s Lear book trotters) реєструють лише бігових коней з 

визначенням «Trotting Register» - стандарт жвавості: рисак повинен пробігти 

милю (1609 м) не тихіше, ніж за 2 хв. 30 с, а іноходець – за 2 хв. 25 с. З 1931 

року основною вимогою стало походження коней від зареєстрованих у 

племінній книзі батьків [125, 383]. 

Поява таких видатних жеребців як Стар’с Прайд і Спідстер значно 

просунула американського рисака на світовій арені. У родоводах практично 

усіх стандартбредних коней повторюються клички цих плідників [240]. 

Велике значення в становленні високої жвавості стандартбредних 

рисаків має організація вирощування і тренінгу. Кінні заводи вирощують 

молодняк до 1,5-річного віку, потім він продається з аукціонів і далі проходить 

тренінг у спеціалізованих господарствах. На іподроми направляється лише 

молодняк із жвавістю не тихіше 2 хв. 15 с на милю. Порода найбільш 

скоростигла – абсолютні рекорди встановлені в 3-4-річному віці, але через 

добір лише за жвавістю, американські рисаки не мають чітко вираженого 
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запряжного типу, правильного рисистого алюру, спостерігається широка 

мінливість їх за зростом і екстер’єром [394]. 

Сучасна система випробувань рисаків у США та Канаді передбачає 

змагання на милю (1609 м), як правило, в один гіт, з автостарту, по 

нівельованих доріжках із високоякісним покриттям. У заїзді приймають участь 

не більше 10 коней [477]. 

На сьогодні усі світові рекорди на 1 милю належать американським 

стандартбредним рисакам [240]. Найжвавіших у світі рисаків розводять у США, 

Канаді, Франції, Італії, Швеції, їх жвавість давно сягнула 2-хвилинного рубежу 

[37]. Слід, однак, враховувати, що потомство жеребців-плідників 

американських стандартбредних жеребців рахується кількома сотнями – отже є 

широкий простір для інтенсивної селекції. Основним стимулом для розведення 

коней цієї породи є значна популярність рисистих випробувань на іподромах та 

висока вартість міжнародних призів. 

Скандинавська холоднокровна порода поєднує у собі три різновиди 

рисистих коней скандинавських країни: фінська (важкозапряжна), шведська 

(північно-шведська запряжна) та норвезька (делі гудбрансдален) [52, 414]. У 

цих північних країнах здавна у лісовому та сільському господарствах 

використовували місцевих запряжних коней (за німецькою термінологією – 

«холоднокровних»). 

Зі скороченням потреб у гужовому транспорті у ХІХ сторіччі і у період 

масового захоплення європейців рисистими перегонами, ці породи почали 

використовувати у призовому спорті. Схрещування їх з іншими – 

«теплокровними» - породами заборонене, а між собою їх почали схрещувати 

досить недавно – шведську гілку жеребців-плідників використовують у 

Фінляндії, норвезьку – у Швеції. Систематизовані випробування 

скандинавських рисаків проводять з 50-х років ХХ сторіччя [477]. 

Фінська порода виведена шляхом схрещування місцевих робочих коней 

зі шведськими, гудбрансландськими і норфолькськими рисаками. У 1907 році 

розпочато ведення племінної книги фінського рисака. Селекція породи 
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проводиться з метою отримання коней універсальної продуктивності – 

верхових, запряжних та ваговозних. Саме тому на сьогодні у племінній книзі 

фінського рисака існує чотири розділи: рисистих, робочих, верхових і поні 

класу. 

Основним критерієм оцінки фінських рисаків є жвавість, виявлена у 

випробуваннях [233]. Для запису жеребця у рисистий розділ студбуку йому 

необхідно виявити жвавість на 1600 м не тихіше 1 хв. 35 с у перерахунку на 

1000 м, кобили – не менше 1 хв. 56 с. Ступінь спадковості жвавості фінського 

рисака досить високий – близько 40 %. Втім, фінські селекціонери обережно 

працюють над вдосконаленням жвавості, зважаючи, що при цьому можуть 

погіршуватись інші цінні якості коня [522]: екстер’єр, тривалість 

продуктивного життя, висока плодовитість тощо. Тому більшість фінських 

рисаків випробовують у закритих призах. Рекорд жвавості фінських рисаків 

становить 2 хв. 07,4 с у перерахунку на 1600 м. 

Показово, що у Фінляндії будь-який іподром, що проводить 

випробування коней, має виділити визначений мінімум призових сум для коней 

місцевої селекції. У 1924 році у м. Лахті започатковано рисистий чемпіонат для 

коней фінської селекції, що популярний досі. 

Сучасне поголів’я фінської породи становить близько 19000 голів – 

третина від усіх коней Фінляндії, в тому числі близько 2 тис. голів племінних 

маток. 

Шведська (північно-шведська) рисиста порода (норд-нестур) є 

полегшеною версією північно-шведської запряжної породи коней. Північно-

шведська порода походить від найдавнішої скандинавської породи і має 

родинні зв’язки із норвезькою породою [391]. 

Шведські коні використовуються як для рисистих перегонів, так і в 

сільському і лісовому господарстві. Вони характеризуються міцною 

конституцією, невибагливістю, імунітетом до розповсюджених захворювань 

коней. Середня висота в холці цих коней – 155-160 см, вага – 550-750 кг. 

Особливостями екстер’єру є крупна голова на міцній шиї, потужний корпус, 
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довгі костисті кінцівки, великі округлі копита, масть переважно гніда і ворона, 

савраса, руда. Кількість маточного поголів’я породи становить близько 700 

голів [414]. 

Норвезька (гудбрансдальська) порода виведена у Норвегії, назву свою 

отримала від місцевості походження – Гудбрансдальської долини, що з’єднує 

область Осло з побережжям Північного моря [477]. Припускають, що при її 

створенні і формуванні використовували коней фризької і делійської порід. 

Виділяють два типи гудбрансдальської породи – ваговозний робочий і 

легкозапряжний рисистий. Останніми роками все більше розповсюджується 

схрещування цих двох типів з метою отримання універсального запряжного 

коня і різниця між ними стає все менш помітною. 

Норвезькі коні характеризуються подовженим масивним корпусом, 

довгою шиєю, невеликою головою, середньої довжини кінцівками з 

розвиненими щітками. Висота в холці 145-160 см, обхват грудей – 190-200 см, 

коні переважно гнідої, бурої, вороної мастей. Приблизна кількість племінних 

маток норвезької породи становить 1,6 тис. голів [511]. 

Французька рисиста порода спочатку створювалась як порода 

комбінованого використання – в запряжці та під сідлом у ХІХ-ХХ ст. у 

провінції Нормандія шляхом схрещування місцевих грубуватих масивних 

коней з арабською, а згодом – з чистокровною верховою і норфолькською 

породами [161]. Пізніше в селекційній роботі використовували також 

орловських та американських рисаків. Добір і тренінг коней передбачав 

розвиток поряд зі жвавістю і витривалості, бо дистанція встановлювалась - 4-6 

км. Поєднання цих якостей закріплювали у нащадків [49]. 

Коні французької рисистої породи вирізняються стаєрськими здібностями 

і є світовими рекордистами на довгі дистанції. Коні цієї породи мають широке 

розповсюдження, французька популяція породи включає 650 жеребців-

плідників та 17 тисяч племінних кобил. Щороку 14 тисяч французьких рисаків 

випробовуються на іподромах, і приносять значний дохід своїм власникам 

[161]. 
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У походженні французьких рисаків спостерігається багато спільного з 

методами селекції орловських рисаків: накопичення у дальніх рядах предків 

видатних представників, помірний інбридинг на кращих представників 

дозволили отримати жвавого і консолідованого рисака [203]. 

Свої відмінності має система випробувань французького рисака: призи 

розігруються в основному на середні і довгі дистанції, причому чверть з них 

припадає на заїзди риссю під сідлом, при вазі вершника 60-85 кг, тому 

французькі рисаки відрізняються не спринтерськими, а стаєрськими 

здібностями і світові рекорди на довгі дистанції встановлюють вони [241]. 

Висока жвавість на стаєрські дистанції у поєднанні з виразним 

запряжним типом, крупним калібром, правильним екстер’єром – ті якості, яких 

потребує рисисте кіннозаводство [146]. Так, у рисистому кіннозаводстві Швеції 

та Італії використовується практика прилиття крові французької рисистої 

породи на рівні 1/4-1/8 (коні видатної жвавості Varenne, Copiad, Ina Scot, Mr 

Lavec) [49]. Отже, є необхідність дослідження ефективності схрещування 

російської рисистої породи вітчизняної частини популяції з французькою 

рисистою породою. 

Російська рисиста порода виведена шляхом схрещування орловських 

кобил з американськими жеребцями, яке практикували з 90-х років ХІХ ст. [5, 

54]. Спочатку використовували промислове схрещування, але пізніше з’явились 

помісі з більш високою кровністю за американською породою. В масі помісі 

виявились більш жвавими, скоростиглими у призовому відношенні, деякі з них 

відрізнялись і добрим екстер’єром [125]. Успіх схрещування значною мірою 

пояснюється тим, що до американських жеребців підбирали кращих орловських 

кобил з кращих призових заводів. Помісей схрещували між собою, а також 

використовували зворотне схрещування їх з орловськими плідниками. Породу 

затверджено у 1949 році [55, 126]. До добору жеребців і комплектування 

маточного складу, виховання молодняку, організації систематичного тренінгу і 

випробувань ставилися високі вимоги. Добір проводили за жвавістю і бажаним 

запряжним типом. Згодом, через хаотичне використання низькоякісних 
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американських плідників, помітно погіршився калібр та екстер’єр коней. В 

Росії коні російської рисистої породи, а вірніше - висококровні її помісі з 

американським стандартбредними, об’єднані під назвою «призовий рисак» 

[141]. 

В Україні селекція російської рисистої породи дещо відрізняється від 

зарубіжної, через що вітчизняна популяція отримала генеалогічні, екстер’єрні і 

генетичні особливості, вивчення яких стало одним із завдань нашої роботи. 

 

1.4. Селекційно-генетичні параметри коней різних порід 

 

Оцінка впливу різних факторів на селекційні ознаки коней та 

кореляційні взаємозв’язки між ознаками описані багатьма вітчизняними і 

зарубіжними дослідниками [7, 28, 46, ]. 

Популяції коней Langlois B. Та ін. [482] поділяють на «панміктичні» – 

породи спортивного і робочо-користувального напряму роботоздатності і «не 

панміктичні» – призові породи, що систематично випробовуються на 

іподромах. Для цих груп коней характерна різна кількість ознак, отже і різні 

моделі прогнозування. 

Відомо, що усі селекційні ознаки тварин різних порід успадковуються, 

втім коефіцієнти, одержані при цьому досить різноманітні. Так, встановлено 

[135], що у робочих коней краще за інші ознаки успадковуються проміри. 

Багатьма дослідниками досліджувалась, переважно, наявність взаємозв’язків 

між найважливішими ознаками: роботоздатністю і промірами, а також рівень їх 

успадковуваності. 

Так, Вікулова Л.Л. [46] виявила якісну залежність між ознаками 

екстер’єру і скаковою роботоздатністю коней чистокровної верхової породи 

російської популяції. Волков Д.А [61] вивчав рівень успадковуваності 

селекційних ознак у коней чистокровної верхової породи вітчизняної селекції. 

Новіков О.О. [216] вперше встановив високий позитивний зв'язок (r=0,81) між 

середньою дистанцією перемог і середньою дистанцією призових місць для 
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вітчизняної популяції чистокровної верхової породи, а також коефіцієнт вікової 

повторюваності жвавості жеребців-плідників чистокровної верхової породи 

кінних заводів України на рівні 0,49, кобил, відповідно 0,51. 

Визначенням кореляційної залежності між жвавістю та промірами і 

індексами будови тіла коней орловської рисистої породи в провідних кінних 

заводах України Соболь О.М. встановлено [294], що найбільш вірогідною була 

лише залежність – жвавість × обхват п’ястка. Також встановлено, що величина і 

достовірність кореляційного зв’язку залежить від належності до ліній і 

походження з певного суб’єкта племінної справи. 

Корнієнко О.О. [184] у своїх дослідженнях встановила досить високий 

коефіцієнт кореляції між жвавістю коней російської рисистої породи у різні 

вікові періоди (r=0,59-0,78), а також між жвавістю і скоростиглістю при 

виявленні високого класу жвавості 2.10 хв.с і 2.05 хв.с (0,72 і 0,46 відповідно). 

В російській рисистій породі Лінькова Н.В. [200] досліджувала 

мінливість (1,80-5,53 %) і повторюваність жвавості коней у межах провідних 

кінних заводів і трьох основних генеалогічних ліній, а також встановила рівень 

успадковуваності жвавості і кореляційні зв’язки між жвавістю і промірами. 

До числа факторів, що впливають на ефект селекції коней відносять 

[258]: поєднання спрямованого та стабілізуючого добору жеребців та маток 

(інтенсивність добору 3-5% та 27-33% від ровесників, відповідно); добір за 

одним складним або за комплексом ознак; ентропія інформативності 

селекційних даних через особливості розподілу ознак та нелінійності їх 

взаємозалежності; характеристика селекційних диференціалів на різних етапах 

селекції; біологічні особливості порід, що регламентують плодовитість та 

інтервал зміни поколінь. Автор стверджує, що спрямований підбір за одним або 

декількома ознаками серед плідників та частини маток поєднується з 

однорідним добором і забезпечує покращення ознак. Поєднання стабілізуючого 

добору з різнорідним підбором створює умови для закріплення досягнутих 

результатів і зниження мінливості ознак у породах. 
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Встановлено демографічні параметри, що впливають на рівень селекції 

коней різних порід [482]. Так, довгий інтервал між поколіннями уповільнює 

темп стабілізуючої селекції чистопорідних коней, а схрещування – навпаки – 

прискорює. Селекційні ознаки поділили на прямі (виграш, жвавість, гандікап 

тощо) та непрямі (показники екстер’єру, інтер’єру, склад крові, гістологія і т.і.) 

сукупне використання яких в оцінці якості коней буде обумовлювати 

генетичний прогрес. 

Nashida A. та ін. [503] розробили модель безперервного розподілу для 

прогнозування довготривалої селекційної відповіді, яка включає оцінку 

відтворення. Авторами запропонована геометрична інтерпретація, що значно 

спрощує оцінку і включає процедури: оцінка розподілу племінної цінності (G); 

зворотній зв'язок розподілу G із спільним розподілом адитивних генетичних 

показників сперміїв (S) і яйцеклітин (О) в сумі, що дає G; розщеплена селекція 

на фенотипову величину (Р) й оцінка проміжного розподілу у G для 

селективної частини; гаметогенез селективних тварин; добуток нового 

розподілу G при випадковому схрещуванні селективних тварин; оцінка 

розподілу Р. Дана модель може використовуватись для розрахунку селекційних 

індексів і у випадку добору за двома ознаками, що генетично корелюють. 

У результаті оцінки роботоздатності чвертьмильних коней (квотерхорс) 

методом BLUP встановлено [413] величини залежності роботоздатності від 

дистанції (10,6-31,8%), року скачок (5,2-7,8%), дня скачок (до 19,5%), 

індивідуальної жвавості коня (15,1-24,4%), і найбільш впливового фактору 

(49,4-70,9%) - рівня боротьби, який включає комплекс: склад групи на старті - 

день і рік проведення скачок. Коефіцієнт успадкування жвавості, розрахований 

різними методами становив від 0,00-0,002 до 0,36-0,38, коефіцієнт 

повторюваності – від 0,20-0,34 до 0,42-0,51. Використання методу BLUP для 

оцінювання плідників методом обмеженої моделі визначення адитивного 

генетичного прогресу описана G.Benyi [398]. Бондаренко О.В. [28] 

запропонувала застосування методу BLUP для оцінки спортивної 

роботоздатності в системі селекції коней української верхової породи, що дає 



 

 

82 
змогу найбільш точно характеризувати спортивні якості коней та їх племінну 

цінність. 

Волков Д.А. і Соболь О.М. [73] встановили генетичний прогрес 

селекційного ядра і породи в цілому вітчизняної популяції орловської рисистої 

породи на рівні 3,0-3,5 с на генерацію. 

Інбридинг як метод племінної роботи у конярстві використовується 

здавна. Рождественська Г.О. [276], при порівнянні роботоздатності коней 

орловської рисистої породи визначила, що коні одержані при аутбредних 

підборах виявляють кращу жвавість, ніж інбредні. 

Дослідники з США [422] припустили, що в різних групах американської 

стандартбредної породи схильність коней до рисистого алюру або іноході 

генетично детермінована через те, що при її створенні використовувались крім 

чистокровної верхової також 4 породи місцевих інохідців. Також вони 

встановили вірогідно позитивну залежність між відтворювальною здатністю та 

вірогідністю одержання гетерозиготного за білковими системами крові 

потомства. Разом з тим, не виявлено зв’язку між інбредною депресією та 

репродуктивною функцією і рівнем гетерозиготності у вивчаємій популяції, 

тому при розведенні цінних генетичних груп рекомендовано використовувати 

низькі ступені інбридингу. 

Подібні результати одержані О.Балакшиним [16], який стверджує, що 

метод спорідненого розведення у селекції порід коней дає в цілому позитивний 

ефект і може успішно використовуватись. Однак при цьому треба враховувати, 

що найкращі результати можна одержати при помірному ступені інбридингу і 

лише на видатних предків. Інбридинг же на рядових представників породи 

належного ефекту не дає. Важливим моментом є створення високого рівня 

повноцінної годівлі і суворого дотримання відповідної породі технології. 

Болгарські дослідники [127] вивчали показники роботоздатності 

чистокровних коней, що проходили випробування на іподромах у 1970-1985 

роках і встановили, що при аутбредному і різних типах інбредного підборів 

одержані практично однакові результати. Втім виявилось, що окремі плідники 
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та матки дають потомство високого або низького класу незалежно від 

характеру підбору, інші – потомство різної якості у різних варіаціях підборів. 

Отже вплив видів підбору повинен вивчатися не лише у популяції в цілому, але 

й по потомству окремих жеребців-плідників і маток. 

Ліньковою Н.В. [200] вперше у селекції вітчизняної популяції російської 

рисистої породи було запропоновано використовувати простий віддалений 

інбридинг на видатних предків російської рисистої породи і комплексний 

помірний – на предків американської стандартбредної породи. 

Явище міжлінійного гетерозису відмічали багато дослідників. Так, в 

орловській рисистій породі відомі факти гетерозисного проявлення жвавості як 

наслідку міжлінійного схрещування, тобто кросу неспоріднених ліній, які 

контрастно відрізнялися одна від одної [381]. Таким чином були одержані 

видатні рисаки Крепиш 2.08,5, Морской Прибой 2.04,5, Улов 2.02,2. 

Таким чином, використання інбридингу у кіннозаводстві в умовах 

обмеженого генофонду вітчизняної популяції залишається відкритим питанням. 

Аналіз інформаційних джерел показав, що селекційно-генетичні 

параметри коней різних порід достатньо вивчені, популяції коней вітчизняної 

селекції вивчені не в повному обсязі поголів’я, у різні періоди племінної 

роботи, фрагментарно а отже – потребують подальшого дослідження. 

 

1.5. Селекційно-генетичний моніторинг у конярстві і генетичні 

аспекти збереження порід коней in vivo 

 

Основна мета генетичного моніторингу коней – ідентифікація і 

картування генів – маркерів кількісних ознак. Відома значна кількість 

маркерних локусів, які візуалізують за допомогою маркерних систем або 

маркерів, розташованих у відповідному порядку у хромосомі [397]. При 

визначенні генетичного зчеплення важливо встановити, які маркерні локуси 

мають алелі, що косегрегують з алелями бажаного локусу. Користь маркера для 

селекції залежить від кількості алелів, які має цей маркер і їх частота. Маркер 
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характеризується як поліморфний, якщо він представлений, як мінімум двома 

алелями, найбільш частий з яких має частоту не менше 99 % [445]. 

Останніми десятиріччями все більшої популярності набуває маркер-

допоміжна селекція, яка відкриває нові перспективи селекції. Усвітовій 

практиці усе ширше застосовуються методи сканування геному порід тварин. 

За ДНК-маркерами створюються чисельні референтні популяції (інформаційні 

бази), що дозволяє отримувати характеристики популяційних генофондів за 

маркірованими локусами, що контролюють важливі біологічні та економічні 

ознаки. 

У конярстві поєднання молекулярного аналізу та аналізу родоводів 

дозволило визначити ступінь генетичного різноманіття родоначальників 

сучасної популяції чистокровної верхової породи, яку розводять виключно 

чистопородним методом [427]. Розширення знань про геном тварин підвищує 

перспективи добору і створює нові можливості для поліпшення характеристик 

адаптації, здоров’я, продуктивного довголіття тварин. Так, відомий ген 

стресової чутливості – «галотановий», що є спонтанною мутацією. ДНК-тест 

дозволить виключати тварин, що несуть мутацію із селекційного процесу [448]. 

Більшість селекційних ознак є кількісними і контролюються значною 

кількістю генів (локусів), більшість з яких мають невеликий ефект дії. 

Ідентифікація локусу і розробка молекулярного тесту дозволять подальше 

використання тварин у селекції, а хромосомна дільниця, близька до гену 

сильного впливу, може ідентифікуватись і використовуватись як маркер. 

Генотипи кожного ідентифікованого локусу можуть використовуватись як 

фіксовані ефекти у методі стандартної змішаної моделі [473]. Якщо відомі 

генотипи із зчепленими маркерами, слід враховувати можливість виникнення 

раптових результатів від невідомих гаплотипів і рекомбінації [451]. 

Молекулярні маркери є ефективним інструментом і засобом, за 

допомогою якого оцінюють і характеризують внутрішньовидове та міжвидове 

генетичне різноманіття. Маркерні системи розрізняють за величиною їх 

інформативності, що у свою чергу, залежить від ступеню їх поліморфізму [379]. 
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Концепцію поліморфізму використовують для визначення генетичної 

мінливості в популяції [505]. 

При включенні у генетичну оцінку інформації про гени з середнім і 

великим ефектом дії, очікується додатковий генетичний прогрес. Різні 

дослідження, навіть за різних селекційних критеріях, вказують на те, що 

наявність інформації по генотипах локусі кількісних ознак, поліпшує 

короткочасну відповідь на спрямовану селекцію [483]. Довготривала відповідь 

на селекцію супроводжувалась більш тривалими розходженнями. 

При використанні статистичних моделей, коли передбачуваний ефект 

відноситься до певного гена, міжгенні взаємодії не враховують. Через це 

результати досліджень, пов’язані з використанням у селекції генетичних 

маркерів, різняться. Для правильного оцінювання ефекту гена, необхідно 

розглядати середній ефект по можливих генотипах у тій популяції, де 

планується використання результатів [501]. 

Внесення нового генетичного матеріалу у популяцію доцільне для 

підвищення резистентності. При цьому застосування маркерів генів 

резистентності полегшує ведення селекційного процесу. Так, розглядається 

можливість застосування бек-кросів для ведення у популяцію нових генів [430]. 

Наприклад, порода-донор з геном високої резистентності використовується для 

багаторазового зворотного схрещування з породою-реципієнтом з низькою 

резистентністю з метою отримання поколінь з копією донорського гена зі 

збереженням основного геному реципієнта. Застосування такої схеми селекції 

супроводжується появою поколінь інтеркросних помісей, у яких фіксується 

донорський ген. Інформація про генетичні маркери може посилити ефект бек-

кросів шляхом ідентифікації тварин - носіїв потрібних генів (пряма селекція) і 

збереження реципієнтного генетичного фону (фонова селекція). Давно 

випробувані і економічно виправдані схрещування маток породи-реципієнта з 

плідниками породи-донора [441, 447]. 

За умови, якщо корисний ген є домінантним, його введення у популяцію 

буде результативним і без генетичного маркування, якщо ж ген перебуває у 
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рецесивному або кодомінантному стані, його маркування необхідне. Якщо 

селекціяйна ознака є полігенною, введення корисних генів у популяцію без 

генетичного маркування малоефективне, адже за час селекції, коли вплив 

поліпшуючої породи стане достатньо високим, щоб підтримувати сталість 

ознаки, бажані ознаки породи-реципієнта можуть бути втрачені. Отже, 

найлегшим шляхом є створення синтетичної породи, ніж поступово вводити 

численні гени в породу-реципієнта шляхом зворотних схрещувань, навіть при 

наявності генетичного маркування [457]. 

Таким чином, молекулярний аналіз генетичного різноманіття тварин є 

необхідною ланкою при розробці і виконанні програм зі збереження 

генетичних ресурсів, при визначенні походження порід, вивченні механізмів 

генетичної мінливості, розробці методів генетики і селекції кількісних ознак. 

Маркерна селекція найбільш успішна, якщо на популяційному рівні 

відомі дані про нерівновагу зчеплення ознак [479] або ознаки важко виміряти 

(резистентність), обмежені статтю (молочна продуктивність), проявляються на 

пізніх етапах онтогенезу (тривалість життя), вимірюються після забою (якість 

м’яса). 

На сьогодні накопичено значний масив даних про кореляцію спадкових 

факторів, що обумовлюють типи поліморфних білків і селекційних ознак 

тварин. Деякі з них, що стосуються конярства, детально проаналізовані [109, 

155, 316]. 

Ще у 70-80-х роках дослідженнями, проведеними на конях чистокровної 

верхової породи встановлено [257], що поліморфні білки крові - трансферини і 

альбуміни мають вплив на скакову роботоздатність коней, адже коні з різними 

генотипами в більшості випадків вірогідно відрізнялися за якістю виступів. Так, 

коні з генотипами трансферину DR, FF,DF, FO та альбуміну SS, FS, а також за 

комплексними генотипами (Tf-Al) DR-FS, DR-SS, FF-SS, DO-SS) мали значну 

перевагу за відсотком зайнятих перших місць у скачках, ніж коні з іншими 

генотипами. 
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В Терському кінному заводі (РФ) та приватних кінних заводах Сирійської 

Арабської Республіки проведені порівняльні дослідження зоотехнічних та 

гематологічних досліджень у коней арабської породи [316]. Не виявлено прямої 

залежності між рівнем роботоздатності і алелем трансферину, хоча серед 

жеребців з високою роботоздатністю вірогідно частіше зустрічалися особини з 

генотипами трансферину DD, DF, DO, FO, HO. За генотипами альбуміну 

вірогідної різниці виявлено не було. При цьому кращі показники плодючості 

спостерігалися у кобил, що були гетерозиготні за факторами білкового 

поліморфізму крові. 

Встановлення вірогідних асоціативних і кореляційних зв’язків між 

селекційними і молекулярно-генетичними показниками є ключовою 

обставиною при плануванні програм селекції. 

З метою вивчення генетичних особливостей вітчизняних популяцій коней 

в рамках державної програми ідентифікації і паспортизації племінних коней, в 

лабораторії генетики ІТ НААН на базі створеного банку імунодіагностикумів 

проведена атестація 12360 коней 28 порід. 

На початку роботи була створена донорська група коней (п=108), яка 

включала поголів’я 6 порід: орловська та російська рисисті, 

новоалександрівська ваговозна, українська верхова, торійська та група місцевих 

безпородних коней. Було проведено добір пар - донор-реципієнт і виготовлено 

набір імунодиагностикумів. За результатами 2500 варіантів добору було 

визначено 12 донорів та 22 реципієнти для отримання реагентів за А (a,d), D 

(a,b,e), K(a) системами крові. 

За даними генетичного моніторингу та генетико-популяційного аналізу 

створено інформаційну систему, на основі якої вирішуються селекційно-

генетичні питання породного удосконалення. Проведено аналіз генотипової 

ситуації в групах нащадків вивчених в даній роботі чистокровної верхової, 

української верхової, орловської та російської рисистих порід. Встановлено 

вплив імпортних плідників на генетичну структуру вітчизняної популяції 

коней. Зафіксовані коефіцієнти схожості між структурними одиницями 
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вищезазначених порід (лініями та родинами). Результати алеломорфного 

аналізу порід коней широко висвітлені у роботах вітчизняних дослідників [280, 

281]. 

 

1.6. Концепція збереження генофонду порід коней 

 

Вперше питання щодо збереження рідких та зникаючих порід 

сільськогосподарських тварин було порушено російським генетиком 

О.С.Серебровським у 1928 році, а у 1946 році на першій сесії Консультативного 

комітету з сільського господарства FAO [305] було обговорено необхідність 

оцінки і консервації світового фонду тварин і рослин. У 1999 році на робочому 

семінарі FAO/ILRI було проведене дослідження щодо ідентифікаційних 

методологій оцінки цінності потенційних генетичних ресурсів тварин. 

У вересні 2007 року на Міжнародній технічній конференції з питань 

генетичних ресурсів тварин для виробництва продовольства і ведення 

сільського господарства, що відбулася у м. Інтерлакен (Швейцарія), було 

розроблено Глобальний план дій в області генетичних ресурсів тварин [362]. 

На другій доповіді про стан генетичних ресурсів тварин у світі, зо 

відбулася у 2015 році у Римі, були визначені основні аспекти зникнення пород 

– зменшення чисельності тварин і зниження генетичного різноманіття, які тісно 

пов’язані між собою. Зменшення кількості тварин репродуктивного стану 

призводить до підвищення середнього рівня генетичної схожості між ними, що, 

у свою чергу, призводить до накопичення генетичних аномалій та інбредної 

депресії [549]. 

Відсутність фундаментальних знань, стратегій та законів про збереження 

генетичних ресурсів заважає формуванню надійних механізмів збереження і 

управління породним різноманіттям. 

Головними умовами сталого збереження генофонду коней є наявність 

організаційної структури, що відповідає за збереження національних 

генетичних ресурсів, відповідних законів з племінної справи, програми 
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збереження генофонду тварин [305]. Стратегія збереження генофонду має 

включати: генетичний моніторинг, ідентифікація та паспортизація тварин, 

створення баз даних, організація генофонд них господарств, генетичних банків, 

розробка програм селекції, збереження і управління породами, а також 

запровадження і захист традиційних зон аграрного господарювання. 

За рекомендаціями Комісії з генетичних ресурсів у сфері продовольства і 

сільського господарства FAO пропонується наступна схема стратегії контролю 

генетичних ресурсів тварин [448] (рис. 1.3). 

 
 

Рис. 1.3. Схема стратегії контролю над генетичними ресурсами тварин [448] 
 

Популяція породи в країні 

Статус породи: 
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У дану схему вкладаються також і параметри збереження генофонду 

порід коней вітчизняної селекції. Для цього необхідно визначити: цінність 

кожної породи, потенціал розвитку порід, обсяг чистопорідного розведення і 

схрещування з поліпшуючими породами. 

Основна проблема збереження кінських порід полягає у тому, що 

утримання тварин часто не є економічно вигідним, а отже населення потребує 

підтримки, щоб забезпечити виживання порід. 

Суспільство несе відповідальність за ці породи і обов’язок за 

відшкодування комерційного прибутку [405], адже збереження породного 

різноманіття є запорукою успішного майбутнього. Саме тому підтримка 

конярства здійснюється у провідних європейських країнах за рахунок держави 

(Франція) або суспільних організацій (Великобританія). Разом з тим, кількість 

поголів’я коней у цих країнах не перевищує споживчих потреб населення, 

залишаючись на рівні активної репродукції [161, 167, 169, 438, 449]. 

Збереження генофонду тварин потребує вирішення низки питань: 

визначення корисних ознак, вибір методів їх визначення і оцінювання, 

обґрунтування системи розведення, встановлення ефективної і оптимальної 

чисельності популяції, розробки способів збереження генетичної мінливості, 

методів контролювання генетичних процесів, оцінювання ерозії генофонду 

[389, 390]. Селекційний процес при цьому спрямований не на генетичне 

поліпшення, а на збереження оригінальності ознак, притаманних даній 

популяції і стале відтворення їх у поколіннях. 

Важливим кроком при складанні програм збереження генофонду є 

розрахунок ефективної чисельності популяції (Ne), яка залежить від 

генетичного дрейфу і коефіцієнту інбридингу у популяції [389]. Визначення 

ефективної кількості поголів’я для активної репродукції необхідне для 

оптимізації програм селекції, а для цього необхідно виявити статус ризику і 

тренди розвитку порід у сучасних умовах, а також їх роль, напрям 

використання, культурну та економічну цінність. При цьому слід враховувати й 
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фактори адаптації до природно-кліматичних умов, технології утримання, 

епідеміологічні обставини місцевості [114]. 

При низькому рівні ефективної чисельності популяції швидкість втрати 

генетичного різноманіття зростає. Так, при значенні Ne нижче 500, 250, 125, 50, 

25 голів за 10 генерцій популяція втрачає відповідно 0,8, 1,6, 4, 10, 18 % 

генетичного різноманіття [363]. 

Franklin I.R. [453] запропонував ефективну чисельність популяції – 500 

особин, як нижню межу генетичного різноманіття і можливість еволюції у 

мінливому середовищі. Втім, інші дослідники вважають, що ця межа має бути 

вищою [389, 457, 505]. На практиці збереження повного набору генів потребує 

наявності не менше 1000 самок і більш ніж 20 самців [430, 453]. 

Зменшення кількості тварин племінного ядра незмінно викликає 

підвищення рівня інбридингу, а отже, необхідне управління селекційним 

процесом усього поголів’я тварин, що утримується населенням, з метою 

мінімізації інбридингу. Отже, основне завдання селекційних програм – 

оптимізація генетичного тренду із одночасним зменшенням рівня інбридингу, 

для чого створюються сучасні програмні засоби [521]. 

Ефективна чисельність популяції (Ne) визначається як кількість особин в 

«ідеальній» популяції з урахуванням дисперсії генних частот і коефіцієнту 

інбридингу, характерних для реальної популяції [446]. Райт С. [568] 

запропонував розраховувати ефективну чисельність популяції з урахуванням 

фактичного співвідношення особин чоловічої і жіночої статі: 

NfNm
NmNfNe



4 ,  (1) 

де Nm – кількість в популяції статевозрілих самців, 
     Nf – кількість в популяції плодючих самок. 
 
Розрахунок ефективної чисельності популяції ускладнюється у 

популяціях, де кількість особин і тривалість генераційних інтервалів 

нестабільна, а покоління тварин перериваються [552]. Якщо відомі дані про 

тварин (база даних, ДКПТ), то більш доцільно розраховувати ефективний 

розмір популяції з підвищенням коефіцієнту інбридингу за одиницю часу 
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(наприклад, від року створення породи). Для цього можна застосувати іншу 

формулу С. Райта [568]: 

F
Ne




2
1 ,  (2) 

де ∆F – підвищення коефіцієнту інбридингу за одну генерацію. 

 

Для розрахунку підвищення коефіцієнту інбридингу за одну генерацію 

С.Райтом запропонована формула: 

NfNm
F

8
1

8
1

 ,  (3) 

де ∆F – підвищення коефіцієнту інбридингу за одну генерацію; 
     Nm – кількість в популяції статевозрілих самців, 
     Nf – кількість в популяції плодючих самок. 

Пороговим значенням ∆F М. Е. Сулей [309] вважає значення ∆F=0,5-0,6, 

саме при такому коефіцієнті інбридингу починає знижуватись репродуктивна 

функція в обмежених популяціях сільськогосподарських тварин. Надавши ∆F 

порогового значення 0,5-0,6 М.Е. Сулей отримав формулу тривалості існування 

популяцій: 

t=1,5Ne,  (4) 
де t – кількість генерацій, Ne – ефективна чисельність популяцій. 

 

В малочисельних популяціях тварин, як правило, виникає зниження 

поліморфізму популяцій через генетичний дрейф у низці поколінь. Чим менша 

ефективна чисельність популяції, тим інтенсивніший дрейф генів [309]. При 

цьому знижується рівень гетерозиготності, підвищується ступінь інбридингу, і, 

відповідно – знижується пристосованість популяції. Відомо, що навіть 

незначний ступінь інбридингу знижує репродуктивну функцію популяції. Так, 

Franklin I.R. і M.E. Soule [453] експериментально довели, що підвищення 

гомозиготності в популяції на 10 % знижує репродуктивну функцію не менше, 

ніж підвищення гомозиготності на 25 %. 

Ефективний розмір популяції був використаний Bijma P. зі співавт. [401] 

у якості ключового параметра у розробці стратегій для визначення і збереження 
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видів тварин, що знаходяться під загрозою зникнення. Федеральна агенція 

Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) поділяє породи 

сільськогосподарських тварин на сім категорій для визначення їх статусу щодо 

загрози зникнення [300]. Система класифікації базується на показниках: 

загальна чисельність популяції, чисельність продукуючих самиць і тенденція 

чисельності популяції (зростає, знижується або стабільна). 

Так, Федеральне Міністерство продовольства, сільського господарства і 

захисту прав споживачів Німеччини визначило ефективний розмір популяції 

коней тракененської породи за умови ідеальної популяції. Було доведено [449], 

що в замкнутій популяції, якою є тракененська порода, ефективна чисельність 

популяції залежить від кількості тварин, відібраних у племінне ядро, дисперсії 

розміру родини і середнього генераційного інтервалу. 

Вірогідність збереження внутрішньопопуляційного генетичного 

різноманіття і зниження ступеню інбридингу підвищується при розділенні 

популяції на декілька субпопуляцій і використанні системи підбору, за якої 

субпопуляції одночасно піддаються впливу дрейфу і міграції генів [459]. Якщо 

порода за класифікацією ФАО знаходиться у статусі «у стані небезпеки» (від 

100 до 1000 спроможних до відтворення самиць), рекомендовано застосовувати 

розділення на субпопуляції, а якщо у статусі «критичний стан» (менше ніж 100 

самиць) – порода існує як єдина вільна популяція [305]. 

Таким чином, концепція збереження генофонду тварин в контексті 

популяційної генетики і планування селекційного процесу складається з аналізу 

структури популяції, визначення генераційного інтервалу, ефективної 

чисельності популяції, виділення субпопуляцій і планування ефективних 

підборів, визначення частки внеску поліпшуючих порід і обґрунтування їх 

використання для міжпородного схрещування. Нами не виявлено 

інформаційних джерел стосовно досліджень генераційного інтервалу та 

ефективної чисельності популяції вітчизняних порід коней. 
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1.7. Фактори, що обумовлюють економічну ефективність селекції у 

конярстві 

 

До 1950-х років ХХ сторіччя дослідження з економіки конярства були 

спрямовані на ефективність використання коней на сільськогосподарських 

роботах [168]. У 1952-1962 роки під впливом процесів інтенсифікації, 

спеціалізації і концентрації аграрного виробництва, особливо з 

розформуванням кавалерії відбулося масове скорочення поголів’я. При цьому 

економічні дослідження були спрямовані на визначення місця і ролі коня в 

умовах постійного розвитку механізації аграрного виробництва, зокрема 

визначення собівартості транспортних і польових робіт на дрібноконтурних 

дільницях, що проводяться на конях у порівнянні з механічними засобами, 

пошук шляхів і методів підвищення продуктивності праці на кінних роботах, 

оптимального поєднання тяглової і механічної сил тощо. З 1970-х років 

дослідження з економіки конярства проводили у напрямі прогнозування 

розвитку галузі. 

Початок 1980-х років став переламним етапом у розвитку галузі, у певній 

мірі це було викликане блискучим виступом вітчизняної збірної з кінного 

спорту на Олімпіаді в Москві і підвищенням популярності кінного спорту серед 

населення. Постановою Міністерства сільського господарства СРСР були 

доведені контрольні цифри з чисельності коней і виробництво конярської 

продукції. Разом з тим, додаткові капітальні вкладення не були передбачені 

цією постановою. З позитивних факторі слід зауважити, що у ці роки вперше за 

25-річний період розпочали щорічний контроль чисельності коней і за 10 років 

(1981-1990 рр.) поголів’я коней у країні було збільшене на 6,4 %. 

Початок 1990-х років характеризується різкими змінами політичної та 

економічної ситуації. Запровадження ринкових відносин в аграрному секторі 

обумовило переорієнтацію економічних досліджень у галузі конярства: 

вивчення попиту на коней різних господарських напрямів, економічно-
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організаційні питання реалізації племінних коней, прогнозування галузі на 

коротко- і середньострокову перспективу. 

Криза світової економіки початку ХХІ сторіччя вплинула на розвиток 

практично всіх її галузей, в тому числі і кінноспортивного бізнесу. Через різке 

падіння доходів громадян і інших негативних факторів, основна маса любителів 

і професійних кіннотників змушена скорочувати витрати на утримання коней 

[548]. Тим не менш, країни з традиційно високою культурою розвитку кінної 

індустрії продовжують лідирувати на світовому ринку. Так, за даними FAO, 

найбільша кількість коней на 1000 осіб населення припадає у Швеції – 30,9 

гол., Бельгії – 28,5 гол., Данії – 27,6 гол., Нідерландах – 24,5 гол., Ірландії – 19,0 

голів [484]. 

Еволюція кінноспортивного бізнесу прямо залежить від кількості 

учасників ринку. Так, в Німеччині - країні з найвищим розвитком 

кінноспортивної індустрії - Федерація кінного спорту об'єднує у 7 тис. кінних 

клубів понад 750 тис. членів – власників 76 тис. спортивних коней. Більш ніж 

300 тис. осіб у Німеччині мають доходи, пов’язані із кінним спортом. В одній 

тільки землі Нижня Саксонія кінноспортивна галузь забезпечує 40 тис. робочих 

місць [439]. Примітно, що сама держава інвестує в підтримку кінного спорту 

щорічно близько 15 млн. євро, при цьому повертає назад майже вдвічі більше. 

Сумарні річні витрати в кінну індустрію Німеччині становлять 2,6 млрд. євро, 

загальний обсяг річних продажів у цьому секторі –5-6,5 млрд. €. 

У Великій Британії зайнятість населення в секторі коннозаводства і 

кінного спорту становить 50 тис. осіб, у всій кінної індустрії (включаючи 

виробництво спорядження для коней і вершників, книг, каталогів тощо) зайнято 

150-200 тис. чоловік. Внесок спортивної галузі конярства в економіку Ірландії 

перевищує 708 млн. € в рік, при цьому понад 47 тис. осіб задіяні у кінному 

спорті і близько 30 тис. отримують дохід від кінної індустрії [437]. 

У Великій Британії існують три організації, що регулюють скакову 

індустрію [392]: Жокей-клуб, Директорат скакової індустрії Великобританії 

(British Horseracing Board), Дирекція Леві (Levy Board). Кожна з цих організацій 
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виконує певну функцію. Так, Жокей-клуб координує скакову справу на рівні 

світових стандартів, захищає інтереси скакового спорту, керує роботою 

скакових іподромів і тренувальних центрів, надає до Директорату скакової 

індустрії Великобританії пропозиції з покращення скакової справи. Директорат 

скакової індустрії Великої Британії здійснює стратегію і планування розвитку 

скакової індустрії, розробляє програми покращення її фінансового 

забезпечення, надає ці програми на розгляд Уряду Великої Британії, наглядає за 

виконанням програми випробувань, здійснює збір коштів і контроль над 

фондами, що є необхідними для управління справами, проводить маркетингові 

дослідження, регулює освітні програми і системи тренінгу, розробляє проекти 

стимулювання селекційних програм. Дирекція Леві займається аналізом 

тоталізатору і букмекерів, збирає з цих систем дотації на розвиток скакової 

справи, селекційних програм і програми освіти. Також Дирекція Леві є 

власником анти допінгової лабораторії та інспектором Національного кінного 

заводу. 

У Нідерландах близько 1,4 млн. осіб пов’язані з кінною індустрією, 

серед яких в середньому 750 тис. вершників, що постійно приймають участь у 

кінноспортивних змаганнях. В країні діють більш ніж 120 заводчиків породи 

KWPN і 900 кінноспортивних центрів. Шоу жеребців відвідують до 30 тис. осіб 

щороку. Середній прибуток Нідерландів від кінноспортивного сектору 

перевищує 1,5 млрд. євро. Галузь конярства не отримує державного 

фінансування, але порода KWPN підтримується особисто королевою (від цього 

племінна книга носить назву «королівської» [187]. 

У США сумарний внесок кінної індустрії в економіку країни складає 100 

млрд. $ і дає 1,4 млн. робочих місць, в одному тільки штаті Техас у конярстві 

задіяні 250 тис. осіб [442]. Один з найбільших іподромів – Медоулендс має 

денний обіг у тоталізаторі майже 1,5 млн. доларів. Враховуючи те, що, 

наприклад, вартість скачок лише одного скакового дня  становить 15 млн. 

доларів, такі скачки збирають 76 млн. глядачів [196]. 
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В Австралії галузь конярства є третім найбільшим вкладником в 

економіку [425]. 

В Японії скакові випробування офіційно почали проводити у 60-х роках 

ХІХ ст. не японці, а іноземні торгові представництва (американці та англійці) 

[16]. У 1939 році 11 скакових клубів Японії об’єднались в єдине скакове 

товариство, яке було ліквідоване у 1948 році і в 1954 - реорганізовано в 

Японську скакову асоціацію, що діє і понині. Японська скакова асоціація 

володіє мережею іподромів, тренувальних центрів, школами підготовки жокеїв, 

і трен депо на рівні міжнародних стандартів. Багато тисяч глядачів відвідують 

скачки на 10 іподромах, тоталізатор приносить величезний прибуток, з якого 

асоціація виплачує 10 % казначейству, половину лишає на свої потреби, 

залишок йде на виплату призових сум [13]. 

Федерація кінного спорту Німеччини – найбільша організація такого типу 

у світі, що має досить розгалужену структуру: центральний апарат у 

Варендорфі керує загальними проблемами і організацією турнірів національних 

першостей, решту роботи виконують регіональні відділення [79]. Основне 

джерело фінансування кінного спорту Німеччини – членські внески і дотації 

держави, що варіюють залежно від спортивних результатів. Федерація кінного 

спорту Німеччини керує оформленням племінних свідоцтв, оцінкою поголів’я, 

з її ініціативи проводяться наукові дослідження в галузі конярства. 

Сумарний обіг тоталізатора на іподромах більш ніж 50 країн світу за 

даними IFHA [149] лише за 2011 рік склав 82 млрд. євро. Більшість ставок на 

тоталізаторі здійснюють на скачках чистокровної верхової породи. 

За часів СРСР іподромний тоталізатор був популярним і призовий спорт 

мав значний розвиток. Так, Київський іподром за місяць відвідувало до 2300 

осіб. Витрати іподромів на випробування коней покривалися за рахунок 

надходжень від тоталізатора і вхідної платні, від власників за утримання і 

тренінг коней, від підсобного господарства, з республіканських та обласних 

бюджетів тощо [23]. На іподромах державного і республіканського значення 

основним джерелом фінансування були тоталізатор і вхідна платня, обласних – 
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платня за утримання коней і бюджетних надходжень, господарських – 

утримання коней та інші надходження. 

Фінансування іподромів додатково збільшувалось за рахунок залучення 

коней з колгоспів та радгоспів, збільшення кількості коней у заїздах/скачках, 

збільшення днів випробувань на іподромах обласного, районного та 

господарського значення, застосування гастрольних поїздок, створення на 

іподромах широкої сфери розважальних послуг та комфортного обладнання 

місць для відвідувачів. Крім того на іподромах практикувалися додаткові 

прибуткові відгалуження: платні школи верхової їзди, пункти прокату коней, 

використання коней у гужовому транспорті, спортивні прокатні бази, льодові 

катки тощо. Також площа іподромів використовувалась для проведення 

тваринницьких виставок, кінноспортивних змагань, вело-, мото- кросів, 

спартакіад, народних гулянь, святкувань і т.і. Забезпечення кормами і зниження 

їх собівартості здійснювались шляхом створення при іподромах підсобних 

господарств для вирощування кормових культур. 

Отже, одним із завдань досліджень було вивчення ринку спортивних 

коней України у порівнянні з передовими країнами кінної індустрії, а також 

визначення організаційно-економічних складових економіки спортивного 

конярства, умов підвищення ефективності та стійкості функціонування в 

ринкових умовах підприємств, які вирощують коней для кінного спорту. 

 
1.8. Обґрунтування напрямів власних досліджень 

 
Вирішення проблеми виробництва якісної продукції конярства вимагає 

пошуку ефективних систем селекції, за яких породи коней будуть розвиватись 

навіть в умовах обмеженого генофонду. 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. 
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В умовах обмеженого генофонду велике значення набуває виявлення 

найбільш ефективних батьківських пар, від яких отримують однорідне 

високоякісне потомство. Особливості селекції, що не залежать від кількості та 

якості тварин у породах, залежать від набору генів, що формують породні 

ознаки. 

Вченими і практиками кіннозаводства визначені важливі аспекти 

чистопорідного методу розведення, вміле використання якого підвищує 

ефективність селекції при удосконаленні кінських порід. До їх числа відносять 

розведення коней за лініями, яке вважають вузловим питанням теорії і 

практики племінної справи в конярстві. 

Таким чином, поступове генетичне поліпшення є найбільш сталою 

формою удосконалення, має більші можливості адаптації тварин. Селекційні 

ознаки є множинними, інколи між деякими з них виникає антагонізм (негативна 

кореляція), отже, вони можуть підтримуватись внутрішньолінійною селекцією. 

Виділені лінії у подальшому можуть використовуватись у промислових кросах, 

також заснованих на ефекті гетерозису. 

Провідне місце в селекційній роботі з породами коней займають кроси 

ліній. Вміле формування підборів тварин, які належать до різних ліній і 

генеалогічних комплексів, веде до взаємного збагачення ліній новими 

якостями, прояву гетерозису при чистопородному розведенні, що виражається, 

зокрема, у високій роботоздатності коней. 

В заводських породах коней з обмеженим генофондом визначний вплив 

на еволюцію генеалогічних ліній має індивідуальна племінна цінність, 

препотентність окремих особин, лінійне поєднання і поєднання батьківських 

пар. 

Провідні породи коней, які розводять в Україні: українська і чистокровна 

верхові, орловська і російська рисисті, їх частка найбільша у структурі кінських 

порід. Вивчення тенденцій їх розвитку у сучасних економічних умовах і є 

основним завданням вітчизняних іпологів. На сучасному етапі актуальним 

питанням залишається аналіз методів селекції: добору, підбору, чистопорідного 
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розведення за лініями, застосування інбридингу, застосування схрещування з 

іншими породами з метою збагачення генофонду і поліпшення селекційних 

ознак. 

Виходячи з вище зазначеного, комплексне вирішення проблемних питань, 

що стосуються розробки ефективної системи селекції у конярстві, пошук 

оптимальних меж застосування чистопорідного розведення і схрещування в 

сучасних умовах обмеженого генофонду основних порід коней має важливе 

теоретичне і практичне значення та обумовлює актуальність теми дисертації. 
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РОЗДІЛ  2 

 

ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА І ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Матеріал, база та умови проведення досліджень. Загальні 

методичні підходи 

 

Комплексні наукові дослідження за темою дисертації проводили з 2000 по 

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

Ретроспективні дослідження динаміки поголів’я 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. 

Матеріалом для досліджень слугувала база даних, створена за 

документами первинного племінного обліку, звітів про випробування коней, 

результатами експертної оцінки сучасного племінного складу чистокровної 

верхової, напівкровних і рисистих порід коней української селекції. Наявність 

поголівя уточнували шляхом експедиційного обстеження суб’єктів племінної 

справи. У статистичних розрахунках врахований весь відтворювальний склад 

зазначених порід в Україні у динаміці, за виключенням коней з 

непідтвердженим походженням. Науково-методичні підходи базуються на 

зоотехнічному та генеалогічному аналізі масиву коней заводських порід та 

ретроспективному аналізі селекційних процесів у породі. Весь 

відтворювальний склад розподілений за лінійною належністю. Лінійне 

поєднання розраховано за показниками комплексу селекційних ознак: 

роботоздатністю, типом та екстер’єром потомства, отриманого від різних 

варіантів лінійного підбору. 

Для вивчення історії створення і методів удосконалення основних 

заводських порід коней, аналізу і узагальнення результатів племінної роботи з 
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породами в Україні і світі, використані іноземні та вітчизняні джерела 

літератури, архівні матеріали, перспективні плани племінної роботи з породами 

коней, розроблені в Інституті тваринництва НААН. 

Оцінено ефективність чистопорідного розведення за лініями із 

застосуванням аутбредного та інбредного методів розведення. 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 вивчення ефективності чистопорідного розведення 

проаналізовано формування генеалогічної структури кожної з вивчаємих порід. 

Вивчення генеалогічної структури порід за лініями, маточними родинами 

і гніздами здійснювали методом сімейного 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 [568] в динаміці у 

генераціях. 

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. 

Аналізом основних економічних показників визначено економічну 

ефективність племінного конярства в залежності від напрямів виробництва 

продукції та інших організаційних факторів. 

На підставі обробки даних інформаційної бази розроблені перспективні 

програми селекції з урахуванням популяційно-генетичних процесів у породах. 
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На підставі матеріалів племінного обліку суб’єктів та за результатами 

скакових і бігових сезонів, заводських випробувань молодняку спортивних 

порід проведена оцінка жеребців-плідників та маток коней порід за типом 

тілобудови, жвавістю та якістю випробуваного на іподромах потомства. 

Згідно розробленого стандарту [105] та Інструкції з бонітування коней 

[207] методи визначання племінної цінності коней включали: 

- оцінку типу та екстер’єру за 10-бальною бонітувальною шкалою на 

виводженні (враховували відповідність загального вигляду певному типу 

будови тіла, конституцію та гармонійність будови тулуба, міцність кістяка, 

лінію верха, форму голови, очі, поставу шиї, холку, лопатку, спину і поперек, 

круп, поставу і контур кінцівок, сухість сухожилків, розвиненість, чистоту і 

будову суглобів, форму копит, наявність недоліків та вад); 

- оцінку промірів за висотою в холці, косою довжиною тулуба, обхватом 

грудей та обхватом п’ястка із застосуванням мірної палиці і мірної стрічки; 

- оцінку рівня роботоздатності проведенням випробовувань залежно від 

напрямів роботоздатності; 

- оцінку жеребців-плідників за якістю потомства 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 породою взагалі. 

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 [20]. 

 

2.2. Методи оцінювання селекційних ознак коней 

Коней чистокровної верхової породи оцінювали за такими показниками: 

тип, екстер’єр, проміри, призова роботоздатність, якість потомства. Оцінку 

роботоздатності коней здійснювали за результатами випробувань коней на 
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іподромах згідно з Правилами випробувань племінних коней рисистих, 

верхових та ваговозних порід на іподромах України. 

Роботоздатність коней чистокровної верхової породи оцінювали за 

показниками: 

- кількість молодняку, випробуваного у 2-3-річному віці і старшого віку; 

- кількість виступів; 

- виграш та зайняті призові місця у групових, іменних, традиційних та 

міжнародних скачках; 

- відсоток перших місць від кількості виступів; 

- доля переможців традиційних призів; 

- середня дистанція перемог; 

- кількість переможців традиційних скачок I, II, III груп за міжнародною 

класифікацією; 

- сума виграшу і середня сума виграшу на одного коня; 

- індекс успіху. 

Оцінка за сумою виграшу та індексом успіху є підсумковою. По 

закінченню скакового сезону визначали кількість балів, виграних потомством 

кожного жеребця-плідника. За величиною виграної потомством суми жеребців-

плідників розподіляли за рангом від першого (потомство якого мало найбільшу 

суму виграшу) і далі у порядку зменшення показника. 

Індекс успіху визначали за формулою 2.1, розробленою Е. М. Перном 

[261]: 

nС
І

в
у 


 ,   (2.1) 

де Іу – індекс успіху потомства оцінюваного жеребця-плідника; Σ - сума 

виграшу всього потомства жеребця-плідника (за скаковий сезон), бал.; Св – 

середній виграш одного коня у скаковому сезоні (з усіх, що брали участь у 

скачках), бал.; n - кількість потомків оцінюваного жеребця-плідника, гол. 

Скороспілість визначали обчислюванням суми виграшу та індексу успіху 

потомства, випробуваного у віці двох років. 
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У разі тривалого використання жеребця-плідника, визначали його 

кумулятивний (накопичувальний) індекс за тією ж формулою, де Ку – 

кумулятивний індекс потомства; Σ - сума виграшу всього потомства жеребця-

плідника за період його племінного використання, бал.; Св – середньорічний 

виграш одного коня за роки випробувань потомства оцінюваного жеребця-

плідника, бал.; n - кількість випробуваних потомків жеребця-плідника за всі 

роки племінного використання, гол. 

Дистанційність коней визначали за середньою дистанцією перемог всього 

у віці 3-х років і старше [119]. За цим показником визначали коней за 

дистанційністю: 

- стаєри (дистанція перемог більше 2100 м); 

- середньодистанціонери (дистанція перемог від 1801 м до 2100 м); 

- мілери (дистанція перемог від 1500 м до 1800 м); 

- спринтери (дистанція перемог менше 1500 м). 

Для додаткової характеристики роботоздатності вивчали наявність і 

кількість серед потомства жеребців-плідників видатних особин – переможців 

міжнародних і традиційних призів, а також рекордистів жвавості на різні 

дистанції. 

Коней української верхової породи оцінювали за такими показниками: 

тип, екстер’єр, проміри; рухові якості; стрибкові якості, спортивна 

роботоздатність. 

Спортивні якості оцінювали за методом В. М. Дорофеєва [98]. Рухові 

якості коней оцінювали за 10-бальною шкалою на основних алюрах (крок, рись, 

галоп) в шпрингартені або в манежі на огородженому майданчику. Рух кроком 

оцінювали під час проведення коня у поводі. Рух риссю та галопом оцінювали 

під час вільних рухів коня. Під час оцінювання руху враховували: величину 

захвату простору, розслабленість спини та поперека і їх гнучкість, 

збалансованість, еластичність руху, легкість та ритмічність алюру, висоту ходу, 

положення шиї і здатність утримувати її в природному положенні під час руху, 

розтягнутість, парадність, імпульс та гармонійність руху (рис. 2.1). 
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Прикінцевий результат оцінки рухових якостей визначали сумою балів за 

кожний алюр і діленням загальної суми на 3. 

Стрибкові якості оцінювали за показниками: техніка стрибка, сила 

стрибка, та темперамент. Техніку стрибка оцінювали згідно рисунку 2 за 

відхиленням голови, шиї та кінцівок від «ідеальної моделі». За відхилення від 

“ідеальної моделі” стрибка від оцінки (10 балів) віднімають штрафні бали. 

Силові якості коней оцінювали за 15-бальною системою (табл. 2.1) [98]. 

 
 

——- ідеальна модель стрибка, 
------ можливі відхили від ідеальної моделі 
 -1, -2, -3 - величини штрафних балів за порушення техніки стрибка. 

 

Рис. 2.1. Схема «ідеальної моделі стрибка». 

Таблиця 2.1 

Шкала оцінювання силових якостей коней при настрибуванні 

Висота (см) для коней у віці (років) Оцінка, балів 2 роки 3 роки 
15 130 150 
11 120 140 
8 110 130 
6 100 120 
5 90 110 
4 80 100 

 
Темперамент коней оцінювали під час випробувань стрибкових якостей 

за 5-бальною шкалою, з урахуванням слідкування конем за перешкодою і 
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розрахованістю при підході до неї, енергійність, слухняність, чутливість до 

засобів керування [98]. 

Прикінцеву оцінку стрибкових якостей коней визначали сумою балів за 

техніку стрибка, силові якості та темперамент і наступним діленням на три. 

Спортивну роботоздатність коней оцінювали на підставі технічних 

протоколів за результатами виступів у змаганнях з класичних видів кінного 

спорту: конкуру, виїздки та триборства за 20-бальною шкалою. Спортивну 

роботоздатність визначали за принципом рівномірного збільшення кількості 

балів по мірі підвищення результативності виступів коней у змаганнях, які 

розподілені за п'ятьма рівнями, від першого – олімпійського класу, до п'ятого – 

національні зустрічі за участю менш чим з п'яти повних спортивних команд. 

Критерієм для визначання роботоздатності визначали розроблений нами 

індекс успіху – кар’єрний рейтинг (формула 2.2): 

%100)1(
n

МІСР  ,  (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. 

Коней рисистих порід оцінювали за такими показниками: тип, екстер’єр, 

проміри, призова роботоздатність, якість потомства. 

Призову роботоздатність коней рисистих порід оцінювали за 

результатами випробувань коней на іподромах згідно з «Правилами 

випробувань племінних коней рисистих, верхових та ваговозних порід на 

іподромах України» за такими показниками: 

- середня рекордна жвавість на різних дистанціях у віці двох, трьох, 

чотирьох років і старше; 

- сума виграшу на одного випробовуваного потомка, бал.; 

- відсоток перемог у традиційних призах; 
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- кількість коней класу жвавості 2 хв. 05 с і жвавіше та 2 хв. 10 і жвавіше 

с у потомстві оцінюваного жеребця-плідника; 

- індекс роботоздатності. 

Середню рекордну жвавість потомства жеребця-плідника визначали для 

кожної вікової групи діленням суми рекордної жвавості потомства на кількість 

випробуваних потомків оцінюваного жеребця-плідника. 

Середню суму виграшу на одного випробовуваного нащадка оцінюваного 

жеребця-плідника, визначають діленням суми виграшу всіх потомків на 

кількість випробуваних у біговому сезоні нащадків. Суму виграшу на голову 

додатково коригували відсотком коней класу 2 хв. 5 с і жвавіше та 2 хв. 10 с і 

жвавіше у потомстві оцінюваного жеребця-плідника. Частоту нащадків цих 

класів жвавості визначають як відношення кількості потомків класів жвавості 2 

хв. 5 с і жвавіше та 2 хв. 10 с і жвавіше, отриманих за всю заводську кар’єру 

жеребця, до кількості всього випробуваного потомства. 

Дистанційність потомства жеребців-плідників визначають за 

показниками жвавості на дистанціях: 

- спринтери – 1600 м; 

- середньодистанціонери – 2400 м; 

- стаєри - 3200 м; 4800 м. 

Для визначення здібності жеребців-плідників і генеалогічних ліній давати 

приплід високого класу жвавості розраховували індекс роботоздатності за 

формулою 2.3 [150]. 

)(
n

рІР v
 ,   (2.3) 

де Σv – сума виграшу у призах, грн.;  

     р – частка коней класу 2.10 на 1600 м, %; 

     n – кількість нащадків, голів. 

Жеребців-плідників з індексом роботоздатності ранжирували: кращі - 

20,0 і задовільні - 10,0-19,99, гірші -  нижче 10,0. 
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2.3. Методи генетичних досліджень у конярстві 

 
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, генотипова 

структура як окремих популяцій, так і внутріпородних структур (ліній, родин) 

заводських порід коней. Поряд з цим вивчали генну рівновагу в популяціях, 

число ефективно діючих алелів, генетична схожість та відстань між окремими 

субпопуляціями коней [114, 376]. 

Використання генетично обумовленого еритроцитарного поліморфізму 

для контролю достовірності походження і ідентифікації коней та вирішення 

питань щодо підвищення ефективності селекції обмежуються відсутністю в 

Україні відповідного банку моноспецифічних сироваток-реагентів для атестації 

коней за групами крові. Тому метою досліджень по підрозділу було поповнення 

банку імунодіагностикумів для диференціації еритроцитарних антигенів 

шляхом удосконалення методів їх отримання. В результаті виконаних 

абсорбцій отримано 11 моноспецифічних сироваток-реагентів: Aa, Ad, Ca, Da, 

Db, Dc, Dd, De, Dg, Dk, Ka. 

Для числової оцінки генетичної диференціації використовували 

статистичні підходи, описані у роботах Чеснокова Ю.В., Артемьєвої А.М. [379] 

та Liu В.Н. [487]. Гетерозиготність (Н) визначали як вірогідність того, що 

особина гетеризогтна за певним локусом у популяції [487]: 





1

1

21
i

iPH ,  (2.4) 

де Pi – частота і-го алеля серед загального числа l алелів. 

Гетерозиготність розподіляли на очікувану (He) і спостережену (Но). 
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Очікувану гетерозиготність визначали за формулою 2.5 [376]: 


n

i
ipHe 21 ,  (2.5) 

де pi – частота і-го алеля, ni – загальна кількість алелів в усіх локусах. 

Спостережену гетерозиготність визначали як загальну кількість 

гетерозигот, поділену на розмір вибірки. 

За кількістю ідентифікованих алелів за дослідженими локусами і 

визначених частот алелів розраховано ступені очікуваної гетерозиготності - Н, 

ефективна кількість алелей в локусі - Е та індекс ступеня поліморфізму – 

РІС. 

Міру інформаційного поліморфізму (РІС) визначали як здібність маркеру 

встановлювати поліморфізм у популяції залежно від числа виявлених алелів і 

розподілу їх частот [407]: 





n

j
jiPPICj

1

21 ,  (2.6) 

де: і – і-й алель j-го маркера, n – кількість алелів j-го маркера, Р – частота алелів. 

ДНК було виділено з крові коней вивчаємих порід за методом Кавасакі з 

модифікаціями [472]. Аналіз особливостей генетичної структури порід коней за 

поліморфними мікросателітними локусами ДНК проводили методом 

мультиплексної ПЛР за використання праймерів: для локусу HTG6 5/- CCT 

GCT TGG AGG CTG TGA TAA GAT -3/ та 5/- GTT CAC TGA ATG TCA AAT TCT 

GCT -3/; для локусу  ASB2 5/- CCT TCC TGT AGT TTA AGC TTC TG -3/ та 5/- 

CAC AAC TGA GTT CTC TGA TAG G -3/; для локусу HMS2 5/-ACG GTG GCA 

ACT GCC AAG GAA G -3/ та 5/- CTT GCA GTC GAA TGT GTA TTA AAT -3/. 

Режим проведення ампліфікації: денатурація ДНК при 96 ºС – 2 хв, далі 10 

циклів за схемою: денатурація ДНК при 96 ºС – 40 с, відпал праймерів при 60 ºС 

– 40 с, синтез ланцюгів ДНК при 71 ºС – 40 с; потім 25 циклів за схемою - 

денатурація ДНК при 90 ºС – 40 с, відпал праймерів при 60 ºС – 40 с, синтез 

ланцюгів ДНК при 71 ºС – 40 с (в останньому циклі протягом 3 хв). Детекція 
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продуктів ампліфікації проводилась шляхом електрофоретичного розподілу 

молекул ДНК у 8 % поліакріламідному гелеві в денатуруючих умовах (за 

присутності сечовини), напруженість поля 300V. Як стандарт молекулярної 

маси використовували маркери M50 та pUC («Fermentas», Литва). 

При визначенні концентрації ДНК, що виділена із біоматеріалу від коней, 

були отримані електрофоретичні профілі, в яких за інтенсивністю свічення 

ДНК фагу λ в різних концентраціях, як маркеру, можна приблизно визначити 

концентрацію досліджуваної ДНК, що виділена різними методами, в залежності 

від інтенсивності її свічення. В усіх випадках спостерігали інтенсивне свічення 

у лунках гелю, що виникає при специфічному зв'язуванні бромистого етідію з 

ДНК, та свідчить про успішне виділення ДНК. Також концентрацію ДНК 

визначали за допомогою спектрофотометру Eppendorf BioPhotometer при 

довжині хвилі 260/280 нм. ДНК зберігалася при температурі –20о С. 

Аналіз генофонду коней проведено за поліморфними мікросателітними 

локусами ДНК – AHT4, AHT5, ASB2, HTG4, HMS2, HMS6, HMS7, HTG6, 

VHL20, що входять до панелі маркерів, рекомендованих ISAG для 

паспортизації та диференціації порід коней. 

Візуалізація результатів ампліфікації проводилася при 

ультрафіолетовому опромінюванні гелів (365 нм) шляхом фотографування за 

допомогою цифрового фотоапарату Samsung. 

З волосяних цибулин з гриви коней ДНК виділяли методом неорганічної 

екстракції з використанням хелатируючого реагента Chelex-100. 

Микросателітні локуси були ампліфіковані в полімеразній ланцюговій реакції 

(ПЛР) на термоциклері БіоКом (Росія). 

Використовували стандартні реагенти «Equine Genotypes 1.1 Kit» фірми 

Finnzymes Diagnostics (Фінляндія). Реакційна суміш для проведення ПЛР 

містила: 10x PCR Buffer, dNTPmix (суміш 4 дезоксірібонуклеотидів по 1,25 mM 

кожний), Phusion Hot Start DNA полімеразу (0,09 U/L) і суміш праймерів. 

Загальний об’єм суміші – 20 мкл. Реакцію проводили в температурному 

режимі: початкова денатурація ДНК – 980С – 3 хв.; далі 30 циклів за схемою: 
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денатурація ДНК– 980С – 15 с; отжиг праймерів – 600С – 75 с; синтез ланцюгів 

ДНК – 720С – 30 с; заключний синтез ДНК – 720С – 5 хв. Аналіз продуктів 

амплифікації проводили за допомогою капілярного електрофорезу на ДНК-

секвінаторі ABI PRISM 3110, фірми Applied Biosystems. 

Як стандарт розмірів фрагментів ДНК використовували маркер LIZ-500. 

Розмір ідентифікованих фрагментів ДНК (алелей) визначали за допомогою 

компьютерної програми GeneScan 2.1. 

З метою підтвердження походження коней за мікросателітними локусами 

ДНК за батьком, матір'ю, або за двома батьками, проведено тестування 

одночасно за трьома локусами (ASB2, HMS2, HTG6), відповідно до 

менделевського характеру успадкування. Визначення походження проводили 

шляхом порівняння бендів на електрофореграмі (відповідно до визначених 

алелів мікросателітного локусу) батьків та їх потомків [376]. 

 
2.4. Методи визначення ефективної чисельності популяції та 

генераціного інтервалу 
 

Матеріалом досліджень слугувала база даних коней української верхової 

породи (n=2475) від початку реєстрації в першому томі ДКПТ [68], тобто, у 

дослідження включені усі визнані коні у період з 1974 по 2013 роки. 

Генераційний інтервал визначали як середній вік батьків при народженні 

потомства [446]. Середній вік батьків при народженні потомства розраховували 

відповідно записів у племінних книгах. Кінцевий показник визначали як 

середнє за усі роки народження [461]: 

4
LffLfmLmfLmmL 

 ,  (2.7) 

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) 

[504]: 
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 ,  (2.8) 

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
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Na
generationNe .  (2.9) 

 
 

2.5. Методи оцінювання економічної ефективності племінного конярства 

 

При розрахунку економічної ефективності спортивного конярства 

враховували загальне і зайняте в коннозаводстве і кінному спорті України 

поголів'я коней. За матеріалами статистичних даних досліджено внутрішній 

ринок коней. За даними бухгалтерського обліку кінних заводів, що 

спеціалізуються на розведенні коней для кінного спорту проаналізовані статті 

витрат на виробництво та вирощування коней. Визначені фактори, що 

підвищують прибутковість (рентабельність) спортивного конярства і чинники 

ризику, що знижують її рентабельність [206]. 

Загальна схема досліджень наведена на рисунку 2.2. 
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Рис. 2.2. Загальна схема досліджень 
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РОЗДІЛ 3 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

3.1. Аналіз стану конярства в Україні та стратегія породного 

удосконалення 

 

В Україні конярство застосовується переважно у трьох напрямках: 

робочо-користувальне, племінне і спортивне. З усього поголів’я коней близько 

80 % утримується у селянсько-фермерському секторі та у фізичних осіб, що 

займаються кінним прокатом, отже основним напрямом їх використання 

залишається робочо-користувальний. Разом з тим, зростає цікавість населення 

до кінного спорту, лікувально-профілактичної верхової їзди та активного 

відпочинку: агротуризму, іпотерапії, тематичних кінних вистав (національні 

кінні ігри, лицарські бої, історичні реконструкції тощо). Зі зростаючими 

можливостями експорту дієтичної конини, популяризації кумису у санаторно-

лікувальній сфері, розширення асортименту продуктів, фармацевтичних та 

косметичних засобів, повертається актуальність промислового конярства. 

Рисунки 3.1 і 3.2 демонструє динаміку загального і племінного поголів’я 

коней з 1990 року. Якщо у перші роки незалежності (з 1990 по 1999 роки) 

поголів’я коней мало змінилося, то в подальшому (особливо з 2003 року) 

вітчизняне конярство, як і більшість інших тваринницьких галузей, зазнало 

значного скорочення.У 2016 році загальне поголів’я коней в Україні становило 

305,8 тис. голів. З даних діаграми на рисунку 3.1 видно, що навіть за останні 

роки поголів’я коней в Україні зазнало помітних втрат. Племінне (точніше - 

обліковане) поголів’я при цьому становить 3168 голів, в тому числі – 1249 

кобил репродуктивного віку. В сучасних нестабільних економічних умовах 

деякі суб'єкти племінної справи не витримують конкуренції, тому, порівняно з 

попередніми роками, їх кількість зменшилась. Відповідно, скорочується і 

поголів'я племінних коней. 
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Рис. 3.1. Динаміка загального поголів’я коней в Україні (тис. гол.). 
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Рис. 3.2. Динаміка племінного поголів’я коней в Україні (тис. гол.). 
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Сучасне поголів’я коней нерівномірно розподіляється по областях 

України (рис. 3.3). Так, згідно статистичних даних, найбільша кількість коней 

утримується в господарствах різних форм власності Волинської області (13,0 % 

від усього поголів’я України), а найменша – в Луганській (0,43 %). По 

географічних зонах України найбільша кількість коней утримується у 

західному регіоні (234,0 тис. гол. або 52,8 %), менше – у центральному (165,9 

тис. гол. або 37,4 %) і найменше - у південно-східному (43,5 тис. гол. або 9,8 

%). 

Рис. 3.3. Кількість коней в областях України у 2014-2016 р. (тис. гол.) 
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Змінилась і структура перерозподілу кінського поголів’я у 

сільськогосподарських підприємствах та у господарствах населення (рис. 3.4). 

Так, якщо на початку політичного та економічного відокремлення України 

(1991 р.) основне поголів’я коней – 700,9 тис. гол. (94,2 %) утримувалось у 

сільськогосподарських підприємствах, тобто – у державній та кооперативній 

власності, то на сьогодні більшість поголів’я перейшла у приватну власність 

населення, що пов’язане з розпаюванням землі і майна. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.4. Наявність поголів’я коней у господарствах різних форм власності 
(тис. гол.) 

 
Поряд із позитивними моментами цього переходу виникає і цілий ряд 

негативних: некероване відтворення, збут за кордон та неефективне 

використання кращого селекційного матеріалу, гальмування селекційного 

процесу із породами і користувальним поголів’ям, низький економічний ефект 

або збиток від використання коней у різних сферах господарської діяльності, 

часто відсутність обліку тощо. 

Якісне удосконалення коней усіх напрямів використання можливе лише 

за наявності потужної племінної бази. Загальний генофонд племінного 

конярства в Україні складається з 12 порід (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Питома вага кінських порід, районованих в Україні (2017 р.) 

 
Найбільш поширеними породами в Україні є традиційно районовані 

українська та чистокровна верхові, російська та орловська рисисті, 

новоолександрівська ваговозна, гуцульська. Інші породи (вестфальська, 

тракененська, арабська, будьонівска, гановерська, бельгійська теплокровна, 

ольденбурзька, ахалтекинська, фризька, голандська напівкровна тощо) разом 

становлять 10 % (табл. 3.1). 

Конкуренція коней зарубіжної селекції з вітчизняними, малочисельними 

але добре адаптованими до господарсько-кліматичних умов різних регіонів 

України, соціально-економічна перебудова, зміни форм власності, економічна 

криза та інші чинники визначили проблему збереження цінних порід 

вітчизняної селекції особливо важливою. Від вирішення цього питання 

залежить доля порід коней, яких традиційно протягом багатьох років розводили 

на території нашої країни, особливо порід, створених в Україні, що 

характеризуються найкращими ознаками, притаманними коням світового 

генофонду. При удосконаленні порід коней з обмеженим племінним ядром 

особливу важливість набуває визначення оптимальної статево-вікової та 

генеалогічної структури, запровадження комплексу селекційних, 

технологічних, генетичних, кліматичних, соціально-економічних факторів, які 

впливають на формування ліній та заводських типів з урахуванням 
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чистопородного розведення та схрещування з кращими представниками 

світового генофонду. 

Таблиця 3.1 
Динаміка чисельності поголів’я племінних коней в суб’єктах племінної 

справи України за даними Держваного племінного реєстру, гол. 
2007 рік 2017 рік 

усього у т.ч. Усього у т.ч. Породи 
гол. % жер. коб. гол. % жер. коб. 

Українська верхова 2913 38,6 134 1196 846 26,7 38 365 
Чистокровна верхова 758 10,1 37 301 679 21,4 34 250 
Орловська рисиста 1113 14,8 58 378 567 17,9 21 205 
Російська рисиста 1297 17,2 57 432 423 13,4 20 164 
Новоолександрівська 
ваговозна 523 6,9 39 239 260 8,2 9 114 

Гановерська * * * * 164 5,2 2 45 
Вестфальська 100 1,3 2 60 90 2,8 5 74 
Гуцульська 168 2,2 17 94 76 2,4 2 16 
Тракененська 198 2,6 11 100 63 2,0 3 16 
Торійська 385 5,1 16 127 * * * * 
Будьонівська 50 0,7 2 26 * * * * 
Разом по Україні 7540 100,0 380 2975 3168 100,0 134 1249 

Примітка: * - наявні невеликою кількістю особин 
 
Коні вітчизняної селекції ще не так давно ставали чемпіонами 

Олімпійських Ігор і користувалися великою популярністю, як на внутрішньому, 

так і на зовнішньому ринках. Втрата племінної бази призведе до того, що на її 

відновлення піде багато років, та величезні кошти, та головне – буде втрачено 

безцінний досвід вітчизняного кіннозаводства, його вікові традиції, робочі 

місця і, відповідно, без того малочисельні конярські кадри. 

Різноманітні вимоги до коней викликають необхідність вивчення методів 

отримання найбільш бажаних типів та груп коней, що задовольняють ті чи інші 

потреби населення, залучення надійних інвесторів до виконання програм, що 
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забезпечать підтримання конкурентоспроможності конярства в Україні з 

урахуванням соціальних та економічних умов. 

Рентабельність конярства буде залежати у першу чергу від інтенсивності 

розвитку інфраструктури областей України, в якій значну позицію будуть 

займати спорт, дозвілля і оздоровлення людини. За умови розвитку кінного 

спорту, туризму, іпотерапії, кумисовиробництва та інших перспективних сфер 

коневикорстання, поголів’я коней у господарствах усіх категорій буде 

нарощуватись і якісно удосконалюватись, з цього вже вбачається і перспектива 

збагачення генетичного різноманіття галузі новими породами і типами коней 

для різних сфер використання. 

Мета селекції у кіннозаводстві полягає у тому, щоб досягти високих 

показників за комплексом ознак (жвавість, призова скоростиглість, спортивні 

або гужові якості тощо). Поряд з цим важливо зберегти адаптаційні якості, 

досягти зміцнення здоров’я майбутніх поколінь коней, стабільності 

поведінкових реакцій та метаболізму (структура кісткової та м’язової тканини, 

копитного рогу, розвиток внутрішніх органів тощо), рівня відтворення. 

Різноманітні вимоги, які пред’являються до порід, вимагають і вивчення 

методів отримання найбільш бажаних типів племінних, спортивних, 

користувальних та продуктивних коней, які задовольнятимуть вимогам різних 

напрямів використання, а також, розробки методів, програм та бізнес-проектів, 

які забезпечать підтримання конкурентоспроможності порід в Україні з 

урахуванням соціальних та економічних умов. 

Добір і схрещування є двома основними напрямами, що призводять до 

генетичних змін у популяції тварин (рис. 3.6). Селекція передбачає генетичне 

поліпшення груп тварин на основі індивідуальних відмінностей у межах 

породи, тобто – з використанням чистопородного розведення. Схрещування 

(кросбридинг) передбачає використання міжпорідних відмінностей. У 

селекційній стратегії чистопорідне розведення і схрещування часто 

використовуються разом [256, 270, 362]. 
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Рис. 3.6. Алгоритм селекційної стратегії удосконалення коней 

 

Оптимальне поєднання методів розведення коней залежить від 

можливостей застосування у єдиному комплексі. При цьому основними 

факторами є: 

- групи селекційних ознак; 
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- придатність і наявність порід коней, що передбачено застосовувати у 

селекційному процесі; 

- наявність відповідних для розведення коней технологічних умов; 

- терміни, у які передбачено генетичне удосконалення вихідних порід; 

- інфраструктура галузі і ресурси, задіяні у селекційному процесі. 

При плануванні селекційно-племінної роботи слід враховувати, що 

використання чистопорідного розведення для удосконалення коней, як тварин з 

довгим періодом репродукції, потребує більше часу, ніж схрещування. При 

застосуванні методу чистопорідного розведення у конярстві особливого 

значення набуває пошук ефективних лінійних пєднань. 

Вибір конкретних методів добору і підбору, а також системи розведення у 

першу чергу залежать від кількості тварин у популяції та у 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. Особливості селекції, що не залежать від кількості та якості тварин 

у породах, залежать від набору генів, що формують породні ознаки. 

Таким чином, для планування селекційної стратегії необхідно 

здійснювати: 

- оперативний моніторинг кількісного і якісного стану порід коней у 

певному ареалі розведення; 

- аналіз формування та еволюцію генеалогічної структури порід; 

- оцінку жеребців-плідників та маточного складу порід; 

- пошук ефективних генеалогічних пєднань; 

- оцінку ефективності використання інбридингу; 

- аналіз використання міжпорідного схрещування для поліпшення 

селекційних ознак (якщо це передбачено породними селекційними 

програмами); 

- популяційно-генетичну оцінку порід. 
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3.2. Система удосконалення чистокровної верхової породи 

вітчизняної селекції 

 

3.2.1. Динаміка поголів’я і показники селекційних ознак 

чистокровної верхової породи в Україні 

 

За весь період розведення чистокровної верхової породи в Україні 

генеалогічний склад породи змінювався під тиском завезення жеребців 

імпортної селекції. Тому, однією з проблем удосконалення вітчизняної частини 

популяції є оцінка генеалогічної структури та лінійного поєднання, з 

урахуванням виключно чистопородного розведення. 

На початку 1990-х років на території СНГ нараховувалося 1568 голів 

племінних коней чистокровної верхової породи, в тому числі 158 гол. жеребців-

плідників і 1410 племінних кобил. Після розділу радянських республік в 

Україні залишилося 406 голів чистокровних коней, в тому числі 36 жеребців і 

370 кобил, що складало 25,9 % від усього поголівя СНГ. Від того, динаміка 

племінного поголівя дещо коливалася: зменшилося максимально у 2005 році 

(до 256 гол.), з 2006 року збільшилося (на 16,6 %) і стабілізувалося (рис. 4.7). 

Значного скорочення поголів’я чистокровної верхової породи зазанало у 2012 

році і знов – у 2015 році – переважно через виведення з Реєстру поголів’я 

найбільшого кінного заводу ПП «КЗ «Мілленніум». 

За останні десять років в породі відбулися значні зміни, як за формою 

власності господарств, так і за чисельністю і генеалогічною структурою 

поголів’я. Так, у 1995 році весь відтворювальний склад було консолідовано в 

основному в чотирьох державних кінних заводах, в подальшому поголів’я 

конематок зменшилося і було розподілене по 8 суб'єктах племінної справи 

(табл. 3.2). 

З 2005 року відтворювальне поголівя коней чистокровної верхової породи 

стабілізувалося за чисельністю і на сьогодні її племінне ядро складається з 34 

жеребців-плідників і 250 племінних кобил. 
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Рис. 3.7. Динаміка поголів’я коней чистокровної верхової породи в Україні 
 

Таблиця 3.2 

Розподіл відтворювального складу чистокровної верхової породи за 

категоріями господарств України у період 2000-2017 рр. (на 01.01) 

Державні  
кінні заводи 

Господарства 
асоціативного типу і 
приватні власники Роки 

n % n % 

Всього 

2000 253 69,1 113 30,9 366 
2001 214 66,5 108 33,5 322 
2002 182 59,9 122 40,1 304 
2003 160 60,2 106 39,8 266 
2004 168 61,1 107 38,9 275 
2005 122 47,7 134 52,3 256 
2006 114 37,1 193 62,9 307 
2007 110 36,2 194 63,8 304 
2008 93 32,4 194 67,6 287 
2009 137 48,4 146 51,6 283 
2010 141 48,5 150 51,5 291 
2011 147 51,2 140 48,8 287 
2012 135 55,3 109 44,7 244 
2013 127 47,0 143 53,0 270 
2014 102 35,9 182 64,1 284 
2015 122 48,2 131 51,8 253 
2016 123 49,8 124 50,2 247 
2017 126 50,4 124 49,6 250 

 

роки 

гол. 
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При цьому в державних кінних заводах утримують 50,4 % 

відтворювального поголів’я, у приватних та господарствах асоціативного типу 

– 49,6 % племінного поголівя чистокровної верхової породи. 

Розподіл по суб’єктах племінної справи загального поголів’я з 

урахуванням ремонтного молодняку чистокровної верхової породи вітчизняної 

частини популяції представлений у таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 

Розподіл чистокровної верхової породи по суб’єктах племінної справи 

Наявність на 01.01.2017 р., гол. 

всього жеребців-
плідників маток ремонтного 

молодняку 
Суб’єкти племінної 

справи 
гол. % гол. % гол. % гол. % 

Дніпропетровський 
кінний завод № 65* 105 15,5 3 8,8 32 12,8 70 17,7 

Онуфріївський кінний 
завод № 175* 
Кіровоградської обл. 

84 12,4 2 5,9 31 12,4 51 12,9 

Стрілецький кінний завод 
№ 60* Луганської обл. 77 11,3 2 5,9 33 13,2 42 10,6 

Деркульський кінний 
завод № 63* Луганської 
обл. 

52 7,7 2 5,9 30 12,0 20 5,1 

Всього по державних 
кінних заводах: 318 46,8 9 26,5 126 50,4 183 46,3 

ПП «Кінний завод 
«Мілленніум» Донецької 
обл. 

217 32,0 17 50,0 71 28,4 129 32,7 

ПП «Мустанг» заводчик 
Федоров» Кіровоградської 
обл. 

75 11,0 4 11,8 30 12,0 41 10,4 

А/ц № 10 СПДП «Ілліч-
Агро Донбас ВАТ «ММК 
ім. Ілліча» Донецької обл. 

36 5,3 2 5,9 11 4,4 23 5,8 

ПСП ім. Шевченка 
Кіровоградської обл. 33 4,9 2 5,9 12 4,8 19 4,8 

Всього по приватних і 
господарствах 
асоціативного типу: 

361 53,2 25 73,5 124 49,6 212 53,7 

Всього в Україні: 679 34 250 395 
Примітка: * філії ДП «Конярство України» 
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За даними кількісного аналізу 32,0 % усього поголів’я чистокровної 

верхової породи України зосереджена у приватному кінному заводі 

«Мілленніум» Донецької області. Крім того, розведенням коней чистокровної 

верхової породи в Україні також займаються кінноспортивні комплекси і 

приватні власники, що не є суб’єктами племінної справи у конярстві і не 

реєструють своїх коней у державному племінному реєстрі. Останніми роками 

з’являється все більше приватних господарств із невеликою кількістю 

поголів’я, що намагаються комплектувати маточний склад з найкращих за 

скаковими характеристиками кобил кінних заводів та імпортного. 

В державних кінних заводах – філіях ДП «Конярство України», таким 

чином, зосереджено 46,8 % від загального поголів’я чистокровної верхової 

породи України, більшість поголів’я утримується в Дніпропетровському 

кінному заводі – 15,5 % від загального поголів’я породи. 

Найбільш інформативну оцінку еволюції чистокровної верхової породи 

надають результати випробувань молодняку 2-річного віку на іподромах, адже 

коні саме цього вікового періоду представлені на випробуваннях найбільшою 

кількістю, а їх показники свідчать як про скаковий потенціал популяції, так і 

про її призову скоростиглість. Аналіз результатів випробувань і показників 

експертної оцінки типу та екстер’єру коней чистокровної верхової породи 2-

річного віку за 2000-2016 роки наведений у таблиці 3.4. 

Аналізуючи дані таблиці 3.4, можна констатувати, що як за кількістю, так 

і якістю молодняк чистокровної верхової породи 2-річного віку значно варіює 

по роках випробувань. Так, у період випробувань 2000-2016 року найбільше 

молодняку випробувано у 2000, 2001, 2002 та 2006 роках (від 86 до 121 гол.). 

Найменше коней випробувано у періоди переміщення коней з одного іподрому 

на інший (з Львівського на Одеський і навпаки) або у період економічних та 

політичних проблем – у 2003-2005, 2007-2009, 2014-2015 роках (менше 50 гол.). 

Частка переможців і призерів традиційних призів була найвищою у 2000, 2002-

2003, 2006, 2016 роках. 
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Таблиця 3.4 

Результати випробувань молодняку коней 2-річного віку  

чистокровної верхової породи в динаміці по роках 

Кількість 
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2000 95 285 56 17 53 7060,5 74,3 20,2 18,5 7,20 
2001 121 362 64 17 52 11773,0 93,4 17,7 13,5 7,18 
2002 86 233 50 16 40 11250,2 130,8 21,5 18,6 7,42 
2003 48 107 27 4 6 7536,5 157,0 25,2 18,3 7,24 
2004 65 157 33 8 11 8334,0 126,3 21,0 12,1 7,02 
2005 46 132 23 6 20 10811,5 235,0 17,4 13,0 6,98 
2006 87 247 24 15 23 22089,0 253,9 9,7 17,2 6,72 
2007 34 84 12 3 13 5231,0 153,9 14,3 8,8 6,78 
2008 40 105 13 6 21 36930,0 922,9 12,4 15,0 7,78 
2009 43 108 23 7 47 14580,0 339,1 21,3 16,3 6,99 
2010 53 125 19 7 29 6110,0 115,3 15,2 13,2 7,19 
2011 62 143 21 9 42 7214,0 116,4 14,7 14,5 7,05 
2012 59 137 18 8 27 7927,0 134,4 13,1 13,6 6,98 
2013 53 115 14 6 23 5370,0 101,3 12,2 11,3 7,01 
2014 29 78 15 7 26 - - 19,2 24,1 6,76 
2015 47 112 18 7 21 - - 16,1 14,9 6,41 
2016 63 168 33 13 23 - - 19,6 20,6 6,07 
2017 79 238 28 8 26 - - 9,8 10,1 6,12 

 
Найбільший середній виграш на 1 голову виявився у коней 2-річного віку 

2008 році за рахунок значної кількості виграних призів І групи (найдорожчих) 

кіньми ПП «Кінний завод «Мілленніум». За середньою оцінкою екстер’єру 

варіабельність ознаки за досліджений період складає від 6,07 білів у 2016 році 

та 7,78 балів у 2008 році. При цьому логічно, що коефіцієнт кореляції між 

середнім виграшем та середньою екстер’єрною оцінкою є досить високим – 

0,58±0,12 (P<0,90). 

Однією з важливих характеристик поліпшення чистокровної верхової 

породи є еволюція рекордів жвавості. В Україні коней цієї породи 
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випробовують на дистанції: 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2400 м. 

Випробування на більш дистанційні призи (на 2800, 3000, 3200 та 4000 м) 

останніми роками на іподромах України мало практикуються. 

Показники рекордів коней чистокровної верхової породи вітчизняної 

селекції наведені в таблиці 3.5. 

Таблиця 3.5 

Рекорди жвавості коней чистокровної верхової породи вітчизняної селекції 

Дис-
танція, 

м 

Жвавість, 
хв.с 

Дані про коня 
(кличка, стать, вік, 

походження) 
Заводчик 

Іподром, рік 
встановлен-
ня рекорду 

1000 0.59,0 Дагес, ж. 1993  
(Гобой – Десна) Деркульський к.з. Одеса, 1996 

1200 1.11,2 Діска, к. 1978  
(Стойкій – Дактіль) 

Онуфріївський 
к.з. Тбілісі, 1984 

1400 1.24,0 Шлюпка, к., 1974  
(Приз – Шаланда) 

Дніпропетров-
ський к.з. 

Ростов-на-
Дону, 1977 

1500 1.32,8 Джильда, к. 1992 
(Дамас – Дружба) Деркульський к.з. Одеса, 1995 

1600 1.37,0 Бронха, гн. к., 1961  
(Харьков – Бравада) 

Онуфріївський 
к.з. Львів, 1964 

1800 1.51,6 Чакра, к., 1998 
(Чіф Нідабєх – Басма) ПВ Згара К.К. Одеса, 1997 

2000 2.02,5 
Робертіні, ж., 2004  
(Best of The Best – 
Rushing River) 

ТзОВ 
«Спортивний клуб 
«Арсенал» 

Львів, 2009 

2400 2.28,0 Гімн, ж. 1989 
(Майкоп – Гранга) 

Дніпропетров-
ський к.з. Одеса, 1994 

2800 3.00,4 Радіус, ж., 1992 
(Суздаль – Ратуша) 

Дніпропетров-
ський к.з. Одеса, 1995 

3000 3.27,5 Едінген, ж., 2006 
(Грін Берріз – Елегія) 

ПП «Мустанг 
«Конезаводчик 
Федоров» 

Львів, 2009 

3200 3.24,0 Гімн, ж. 1989 
(Майкоп – Гранга) 

Дніпропетров-
ський к.з. Львів, 1994 

4000 4.20,0 Бокал, ж., 1982 
(Ават – Бадейка) 

Онуфріївський 
к.з. 

П’ятигорськ, 
1986 

 
З даних таблиці видно, що рекорди жвавості вітчизняної частини 

популяції оновлюються дуже повільно, деякі не змінилися за 39-52 років. 
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Останні рекорди були оновлені у 2009 році на Львівському іподромі (легка 

трав’яна доріжка) на дистанції 2000 та 3000 м. 

Порівнянням динаміки абсолютних рекордів жвавості на всі дистанції 

коней чистокровної верхової породи встановлено (рис. 3.8), що коні вітчизняної 

селекції не набагато відстають за цією ознакою від коней світової селекції, втім 

є досить широкий діапазон для подальшого удосконалення вітчизняної частини 

популяції. 

Хоча основною селекційною ознакою коней чистокровної верхової 

породи є жвавість і скаковий клас, втім, при плануванні підборів враховуються 

також промірні показники та оцінка типу і екстер’єру, яка визначається 

комісійно щороку під час іподромних випробувань молодняку. 
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Рис. 3.8. Порівняльна динаміка абсолютних рекордів жвавості (с) на 

класичні дистанції (м) коней чистокровної верхової породи вітчизняної і 

світової селекції (краща жвавість відповідає меншим показникам) 
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На базі кінних заводів філії ДП «Конярство України»: 

Дніпропетровському № 65, Деркульському № 63, Стрілецькому № 60 та 

Онуфріївському № 175 проведені дослідження з визначення інтенсивності 

росту та розвитку молодняку коней чистокровної верхової породи. Показники 

розвитку молодняку за основними промірами та індексами будови тіла наведені 

в таблиці 3.6. 

Таблиця 3.6 
Показники розвитку молодняку коней чистокровної верхової породи 

за віковими групами (2015 рік) 

Проміри, см Індекси, % Статево-
вікові групи n висота 

в холці 
обхват 
грудей 

обхват 
п’ястка 

масивн
ості 

костис
тості 

при народженні 
Жеребчики 19 90,57±3,87 86,47±2,28 9,80±0,66 95,47 10,8 

Кобилки 15 91,13±3,61 84,27±1,31 9,97±0,67 92,47 10,9 
6 міс. 

Жеребчики 49 135,10±1,92 141,05±2,60 16,18±0,68 104,4 12,0 
Кобилки 30 135,13±2,35 141,10±3,04 15,90±0,69 104,4 11,8 

12 міс. 
Жеребчики 27 145,58±1,26 158,43±1,29 17,60±0,55 108,8 12,1 

Кобилки 45 147,00±2,00 158,95±1,98 17,35±0,29 108,1 11,8 
18 міс. 

Жеребчики 19 151,10±0,42 165,73±1,36 17,85±0,62 109,7 11,8 
Кобилки 30 150,43±1,26 165,95±1,50 17,58±0,37 110,3 11,7 

2 роки 
Жеребчики 28 155,88±1,71 176,80±3,46 19,64±0,30 113,4 12,6 

Кобилки 28 155,58±0,95 176,65±3,35 18,80±0,28 113,5 12,1 
2,5 роки 

Жеребчики 13 158,15±1,15 177,90±0,90 19,65±0,65 112,5 12,4 
Кобилки 17 157,65±0,56 178,75±2,47 19,03±0,36 113,4 12,1 

3 роки 
Жеребчики 13 161,43±1,07 183,38±2,45 20,20±0,09 113,6 12,5 

Кобилки 18 157,57±1,75 179,53±2,27 19,17±0,41 113,9 12,2 
 

Встановлено, що молодняк чистокровної верхової породи дещо 

поступається вимогам стандарту за усіма вивченими промірами. Кобилки 

незначно (p<090) поступаються жеребчикам по усіх вікових періодах, хоча 

народжуються з більшою висотою в холці (p<090) та обхватом п’ястка (p<090). 
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Найбільша інтенсивність росту у лошат, як за висотою в холці, так і за 

обхватом грудей, спостерігається у період від народження до 6-місячного віку 

(рис. 3.9). 
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Рис. 3.9. Інтенсивність росту лошат чистокровної верхової породи 
 

Оцінка промірів молодняку, що проходив випробування на іподромах, у 

розрізі статево-вікових груп за 5 суміжних років показала (табл. 3.6-3.8) 

коливання показників по роках, але в середньому здебільшого відповідають 

показникам контрольної шкали (додаток 1). 

Зокрема, висота в холці коней 2-річного віку (табл. 4.6) в середньому 

нижче контрольного показника і становить: у жеребців 157,2-160,8 см, кобил – 

156,0-159,9 см. Обхват грудей значно перевищує показник контрольної шкали і 

становить у жеребців 2-річного віку 174,7-183,6 см у кобил – 173,2-184,0 см. 

Обхват п’ястка у коней 2-річного віку перевищує показник контрольної шкали 

через спрямовану селекційну роботу з підвищення костистості чистокровних 

коней, зміцнення їх кінцівок. По вивчених періодах обхват п’ястка коливається 

у межах 19,31-20,21 см у жеребців і 18,25-19,93 см у кобил. 

см
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Таблиця 3.7 

Проміри та експертна оцінка екстер’єру молодняку коней чистокровної 

верхової породи 2-річного віку 

Проміри, см 
Рік, стать n висота в 

холці 
обхват 
грудей 

обхват 
п’ястка 

Експертна 
оцінка, 

бал. 
жер. 17 157,2±0,84 175,9±1,07 19,31±0,18 2007 коб. 10 156,0±1,23 173,2±1,00 18,25±0,20 6,78±0,56 

жер. 9 160,8±0,95 178,4±1,87 19,67±0,17 2008 коб. 18 159,9±0,79 179,3±1,07 19,14±0,12 7,78±0,14 

жер. 14 159,9±1,08 183,6±1,42 19,79±0,27 2009 коб. 20 159,5±0,65 184,0±0,88 19,30±0,17 6,99±0,36 

жер. 41 160,2±0,54 179,8±0,83 19,94±0,13 2010 
коб. 27 158,8±0,52 178,3±0,79 19,24±0,14 

7,19±0,69 

жер. 24 158,7±0,78 174,7±0,78 20,21±0,08 2011 коб. 9 159,1±1,02 176,4±1,28 19,93±0,13 7,05±0,58 

жер. 105 159,3±0,36 178,4±0,55 19,86±0,08 В 
середньому: коб. 91 158,9±0,36 178,8±0,54 19,25±0,08 7,16±0,17 

жер.  160,0 170,0 19,7 Вимоги 
стандарту коб.  157,0 170,0 19,0 10,00 

 

Коні 3-річного віку (табл. 3.8) за висотою в холці відповідають 

контрольній шкалі, ліміти показника по вивчаємих періодах становлять у 

жеребців 159,7-163,0, у кобил – 160,0-162,4 см. За обхватом грудей жеребці 3-

річного віку не досягають показника контрольної шкали в середньому на 2,9 см, 

ліміти показника по роках – 179,2-186,1 см, кобили перевищують показник 

контрольної шкали на 1,6 см, ліміти показника по роках – 180,8-184,5 см. За 

обхватом п’ястка і жеребці і кобили 3-річного віку не досягали контрольної 

шкали, у жеребців цей показник коливався у межах 19,11-20,28 см, у кобил – 

18,86-20,0. 

Таким чином, можна констатувати, що коні 2-річного віку краще 

розвинуті фізично, а коні 3-річного віку за обхватом грудей і п’ястка розвинені 

недостатньо, що може бути результатом порушення технології вирощування 

коней цієї вікової групи. 
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Таблиця 3.8 

Проміри та експертна оцінка екстер’єру молодняку коней чистокровної 

верхової породи 3-річного віку 

Проміри, см 
Рік, стать n висота в 

холці 
обхват 
грудей 

обхват 
п’ястка 

Експертна 
оцінка, 

бал. 
жер. 13 161,3±1,13 182,8±1,54 19,92±0,16 2007 коб. 18 160,1±0,69 181,6±0,89 19,11±0,11 6,90±0,57 

жер. 10 159,7±1,28 179,2±1,26 19,45±0,25 2008 коб. 7 160,3±0,68 180,9±0,96 18,86±0,14 7,83±0,24 

жер. 13 162,9±0,95 186,1±1,57 19,96±0,22 2009 коб. 9 160,0±0,87 184,0±1,56 19,11±0,20 7,61±0,72 

жер. 16 161,72±0,78 184,2±0,88 20,28±0,19 2010 
коб. 19 162,4±0,79 184,5±1,17 19,32±0,15 

7,26±0,14 

жер. 15 163,0±0,71 182,3±1,22 20,22±0,13 2011 коб. 10 161,1±0,91 180,8±1,43 20,00±0,15 7,07±0,56 

жер. 68 161,9±0,43 183,1±0,61 20,01±0,09 В 
середньому: коб. 63 161,0±0,38 182,6±0,57 19,29±0,08 7,33±0,39 

жер.  162,0 186,0 20,5 Вимоги 
стандарту коб.  161,0 181,0 20,0 10,00 

 

Коні 4-річного віку і старше складають найменш чисельну дослідну групу 

і є практично повновіковими тваринами (табл. 3.9). В середньому коні цієї 

вікової групи за висотою в холці відповідають стандарту породи, ліміти 

показника по вивчаємих періодах становлять у жеребців 162,4-164,0, у кобил 

значно варіює – від 153,0 до 166,0 см. За обхватом грудей як жеребці, так і 

кобили незначно поступаються стандартним показникам в середньому на 1,1 та 

2,5 см, для жеребців ліміти показника по роках склали 184,3-188,1 см, для 

кобил – 172,0-188,0 см. За обхватом п’ястка і жеребці і кобили 4-річного віку і 

старше відповідали стандарту породи, у жеребців цей показник коливався у 

межах 20,07-20,50 см, у кобил – 20,0. 

Промірні показники у деякій мірі впливають на показники експертної 

оцінки типу та екстер’єру коней, адже вони характеризують калібр, 

гармонійсть, загальний розвиток коня. 
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Таблиця 3.9 

Проміри та експертна оцінка екстер’єру коней чистокровної верхової 

породи 4-річного віку і старше 

Проміри, см 
Рік, стать n висота в 

холці 
обхват 
грудей 

обхват 
п’ястка 

Експертна 
оцінка, 

бал. 
жер. 8 162,5±1,86 184,5±1,84 20,13±0,26 2007 коб. 1 159,0 178,0 20,0 6,53±0,23 

жер. 7 162,4±0,75 184,3±1,49 20,07±0,20 2008 коб. - - - - 7,15±0,47 

жер. 11 162,6±0,96 188,1±1,61 20,18±0,24 2009 коб. - - - - 7,65±0,19 

жер. 18 163,8±0,63 185,6±1,18 2,50±0,15 2010 
коб. 1 162,0 184,0 20,0 

7,32±0,32 

жер. 9 164,0±0,57 184,9±0,09 20,50±0,09 2011 коб. - - - - 7,15±0,36 

жер. 53 163,2±0,45 185,7±0,65 20,32±0,09 В 
середньому: коб. 2 160,5±6,50 181,0±8,00 20,00 7,21±0,59 

жер.  162,8 186,8 20,25 Вимоги 
стандарту коб.  161,5 182,5 20,0 10,00 

 

За результатами експертної оцінки типу та екстер’єру в середньому 

показники кобил значно перевершують жеребців-ровесників. Це може бути 

пов’язане з більш високими вимогами до якості жеребців. Так, 2-річні жеребці 

оцінені в середньому у 7,04±0,10 бал., кобили – у 7,24±0,09 бал., 3-річні 

жеребці – у 7,16±0,12 бал., кобили – 7,42±0,10 бал. Жеребці 4-річного і 

старшого віку оцінені в середньому у 7,21±0,59 балів. Кобили 4-річного і 

старшого віку, як правило, поступають до відтворювального складу і на 

іподромі не випробовуються. 

Для контролю ознак промірів тіла коней чистокровної верхової породи 

вітчизняної популяції були проведені вимірювання 173 кобил у провідних 

кінних заводах. Показники середніх промірів маточного складу чистокровної 

верхової породи у кінних заводах становлять: вистота у холці – 161,2±2,74 см, 

обхват грудей – 187,2±3,05 см, обхват п’ястка – 19,3±1,76 см. Індекс обхвату 

грудей у кобил – 116,2±5,14 %, індекс костистості – 12,1±0,53 %. Одержані 
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показники дозволяють констатувати, що за висотою в холці кобили сучасного 

маточного складу в середньому відповідають вимогам стандарту (161 см), за 

обхватом грудей - на 1,2 см перевищують попередні вимоги стандарту (186 см), 

а за обхватом п’ястка поступаються на 0,7 см. Відповідно, за індексом обхвату 

грудей кобили перевищують вимоги стандарту (113,8 %), а за індексом 

костистості – поступаються на 0,4 %. Достатній розвиток кісток кінцівок у 

швидкоалюрних коней є запорукою жвавості і дистанційності, а отже, розвитку 

цієї ознаки необхідно приділяти особливу увагу. 

Вивчені взаємозв’язки основних промірів тіла та експертної оцінки 

екстер’єру коней чистокровної верхової породи різних статево-вікових груп, які 

проходили випробування на Львівському іподромі у період 2007-2011 роки. 

Встановлено високий позитивний коефіцієнт кореляції (на рівні або вище 

0,5) (p>0,95) між висотою в холці і обхватом грудей молодняку коней усіх 

вивчених статево-вікових груп (табл. 3.10), а також між висотою в холці і 

обхватом п’ястка у жеребців 3-річного віку. Оцінка екстер’єру мало залежить 

від показників промірів. 

Таблиця 3.10 

Коефіцієнти кореляції (r) між показниками основних промірів тіла та 

експертної оцінки екстер’єру коней чистокровної верхової породи 

Статево-вікові групи коней 

2 роки 3 роки 4 роки і 
старше Коефіцієнт кореляції 

жер. коб. жер. коб. жер. 
n 105 91 68 63 53 

Висота в холці × обхват грудей 0,611 0,508 0,668 0,449 0,572 
Висота в холці × обхват 
п’ястка 0,417 0,238 0,529 0,383 0,344 

Обхват грудей × обхват п’ястка 0,268 0,295 0,480 0,285 0,453 
Висота в холці × оцінка 
екстер’єру 0,471 0,311 0,319 0,131 0,316 

Обхват грудей × оцінка 
екстер’єру 0,388 0,302 0,291 -0,054 0,392 

Обхват п’ястка × оцінка 
екстер’єру 0,409 0,353 0,164 -0,019 0,333 
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3.2.2. Формування генеалогічної структури і лінійне поєднання в 

системі селекції чистокровної верхової породи коней 

 
Світовим досвідом племінної роботи з чистокровною породою доведено, 

що розвинена генеалогічна структура сприяє прогресу породи. 

В Україні у попередні роки прогресували: стайєрська лінія Тагора, 

середньодистанційні лінії Гейнсборо і Брімстона, спринтерська лінія Фервора. 

Кращою жвавістю характеризувалися двох-трирічні представники лінії 

Фервора і чотирирічні – лінії Тагора. 

Дослідженнями Волкова Д.А. [58, 61] встановлено, що з 1961 по 1974 

роки здійснено поступове збільшення кількості кобил стайєрських ліній в 

Онуфріївському та Дніпропетровському кінних заводах. У Деркульському 

кінному заводі поступово збільшували число маток середньодистанціних ліній, 

а в Стрілецькому – спринтерських. 

За останні 35 років генеалогічна структура жеребців-плідників 

чистокровної породи значно змінилась (табл. 3.11). Ретроспективними 

дослідженнями встановлено, що в 1990 році генеалогічна структура породи 

нараховувала 11 генеалогічних ліній, найбільшу питому вагу у структурі 

породи займали лінії Дугласа (20,0 %), і Пренс Роуза (15,0 %), отже селекція 

була зорієнтована на збереження і розвиток вітчизняної лінії Дугласа. 

Аналіз структури генеалогічних ліній у сучасній популяції чистокровної 

верхової породи в Україні показав, що безумовну більшість за кількістю 

продовжувачів зайняли найбільш популярні у світі в останні десятирічча лінії 

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

пов’язана з їх прогресом за жвавістю у світі. 

Лінія Норсерн Дансера (додаток 2), представників якої 15 років тому не 

було в Україні зовсім, на сьогодні – найчисельніша у вітчизняній частині 

породи за кількістю продовжувачів. Норсерн Дансер отриманий від кросу двох 

провідних ліній світу – Неарко і Нейтів Дансера. 
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Таблиця 3.11 

Розподіл жеребців-плідників чистокровної верхової породи по лініях 

Роки 
1980 1990 2000 2005 2010 2015 Лінії 

гол. % гол. % гол. % гол. % гол. % гол. % 
Норсерн Дансера - - - - 1 4,8 3 9,9 15 34,1 13 41,9 
Нейтів Дансера - - - - - - 1 3,3 7 15,7 8 25,8 
Назрули - - - - 4 19,2 2 6,6 3 6,8 5 16,1 
Неарко 1 3,7 1 5,0 - - 1 3,3 3 6,8 3 9,7 
Дугласа 5 18,5 4 20,0 3 14,4 4 13,2 3 6,8 1 3,2 
Рібо 2 7,4 1 5,0 2 9,6 4 13,2 2 4,6 1 3,2 
Дарк Рональда 2 7,4 1 5,0 - - - - 2 4,6 - - 
Брімстона 3 11,1 - - - - - - - - - - 
Массіна 2 7,4 1 5,0 - - - - - - - - 
Фелариса 1 3,7 2 10,0 2 9,6 3 9,9 2 4,6 - - 
Блендфорда 2 7,4 2 10,0 - - 1 3,3 1 2,3 - - 
Пренс Роуза 1 3,7 3 15,0 3 14,4 3 9,9 1 2,3 - - 
Тедді 4 14,8 1 5,0 2 9,6 1 3,3 1 2,3 - - 
Балбінуса 1 3,7 - - - - - - - - - - 
Ландграфа 1 3,7 - - - - - - - - - - 
Фельса 1 3,7 - - - - - - - - - - 
Турбільйона - - 2 10,0 2 9,6 4 13,2 3 6,8 - - 
Мен О'Уора - - 2 10,0 1 4,8 1 3,3 1 2,3 - - 
Вату - - - - - - 1 3,3 - - - - 
Гіперіона - - - - - - 1 3,3 - - - - 
Гейнсборо - - - - 1 4,8 - - - - - - 

Всього: 27 100,0 20 100,0 21 100,0 30 100,0 44 100,0 31 100,0 
Норсерн Дансер був відносно некрупним і компактним. У віці одного року він був виставлений на аукціон з ціною у 
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Норсерн Дансер був відносно некрупним і компактним. У віці одного року 

він був виставлений на аукціон з ціною у 25000 доларів, але його ніхто не придбав, 

і він був направлений у тренінг до відомого тренера Гораціо Люро. Через 

норовливість, жеребец майже не був кастрований. Скакова кар’єра Норсерн 

Дансера тривала недовго через розрив сухожиль, але, тим не менш, він брав 

участь в 18 найпрестижніших скачках Канади і США, 14 раз приходив першим 

і чотири рази займав платні місця [468]. Норсерн Дансер виграв призи: Kentucky 

Derby, Preakness Stakes, Queen's Plate Stakes, Florida Derby, Flamingo Stakes, Blue 

Grass Stakes, Remsen Stakes, Carleton Stakes, Coronation Futurity, Summer Stakes. 

У Лечілі Даунс встановив світовий рекорд на дистанцію 2000 м - 2 хвилини. Цей 

рекорд був побитий лише у 1973 році непереможним Секретаріатом [440]. 

Перші чотири роки заводської кар’єри Норсерн Дансер 

використовувався в Канаді, де від нього були отримані Ніжинський II і Тзі 

Мінстрел, обидва - відомі скакуни і жеребці-плідники. Наприкінці 1968 року 

Тейлор перевів Норсерн Дансера до Мерілендського відділення кінного заводу 

Тіндфілдс Фарм (США), де він використовувався всі наступні роки. У 1970 році 

його популярність як плідника настільки зросла, що він був сіндікатізірован за 

2,4 млн. доларів. Його популярність продовжувала неухильно зростати і ціни за 

його однорічних синів зросли з 3,5 млн. до 4,25 млн., потім до 10,2 млн. і, 

нарешті, досягли рекордної позначки - 13,2 млн. за Сіетл Дансера. Восени 1981 

року, коли Норсерн Дансеру було вже 20 років, за нього було запропоновано 40 

млн. доларів, але Тейлор відмовився його продавати. Норсерн Дансер залишив 

143 переможці у класичних скачках, з них - 26 чемпіонів породи. Загалом його 

нащадки виграли більш ніж 30 млн. доларів, а 295 однорічних лошат були 

продані в середньому по 622 тис. доларів кожен, на загальну суму 183,7 млн. 

доларів США [260]. 

Розвиток лінії Норсерн Дансера у вітчизняній частині породи найбільш 

розгалужений і відбувається через п’ятьох високласних синів Норсерн Дансера: 

Ніжинскі II (CAN), гн., 1967 (м. Фламинг Пейдж), Sadlers Wells (USA), гн., 1981 
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(м. Fairy Bridge), Локал Талент (USA), 1986 (м. Хоум Лав), Storm Bird (CAN), 

гн., 1978 (м. Саус Оушен), Danzig (USA), гн., 1977 (м. Pas De Nom). 

Кращі сучасні представники лінії Норсерн Дансера в Україні: Talgado 

(GB), руд., 2007 (Lomitas - Haiyfoona) – гілка Ніжинськи ІІ; Sistematic (RUS), 

гн., 2007 (Entrepreneur - Svesa) – гілка Локал Талент; Achilles, гн., 2008 

(Footstepsinthesand - Biretta), Експект (USA), гн., 1999 (Storm Cat - Персонал 

Бузінезз), Розчерк, сір., 2008 (Експерт - Регенація), Tahoka Prince (USA), т.-гн., 

2004 (Storm Cat - Kalookan Queen) – гілка Сторм Бьод; Гар Джет, гн., 2006 

(Топджер - Гагра), Memphis Red (IRE), руд., 2010 (Danehill Dancer - Rain 

Flower), Лааєк (IRE), гн., 2001 (Данзіг - Роуз Оф Тара) – гілка Данзіга (рис. 

3.10); Richy Rey (IRE), сір., 2004 (Act One - Rose Des Andes) – гілка Седлерс 

Веллс. 

 
Рис. 3.10. жер. Лааєк (IRE), гн., 2001 (Данзіг - Роуз Оф Тара),  

лінія Норсерн Дансера, гілка Данзіга, чистокровна верхова порода 
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Друга за чисельністю плідників - лінія Нейтів Дансера - надбає в Україні 

все більшої популярності (25,8 % в структурі популяції). Нейтів Дансер 

народився в 1950 році в США, штат Кентуккі, в кінному заводі Sagamore Farm 

(заводчик А. Г. Вандербілт). Вирізнявся потужним екстер’єром, норовливістю і 

підвищеною нервозністю. У 22 стартах лише один раз посів друге місце, 

вигравши інші скачки. Лінія розвивається в Україні через двох синів Нейтів 

Дансера: Рейз Е Нейтіва і Етена (додаток 3). 

Кращий син Нейтив Дансера - Рейз Е Нейтів мав всього чотири старти, 

виграв 45955 $, але виявився блискучим плідником. Син Рейз Е Нейтіва - 

Алідар скакав 26 разів із результатом: 14 перших, 9 других, 1 третє місця, 

виграв - 957195 $, став багаторазовим переможцем призів першої групи, але у 

всіх трьох скачках американської «Потрійний Корони» (Kentucky Derby, 

Preakness Stakes і Belmont Stakes) був другим. Його син Алрейд 

використовувався плідником в ДПЗ «Красноармійський». Син Алрейда – 

Лайнер використовувався як плідник вже в Україні - ПП «Мустанг 

«Конезаводчик Федоров», де залишив двох синів – продовжувачів лінії. 

Ще один син Рейз є Нейтіва - знаменитий Mr Prospector, залишив близько 

100 синів, багато з яких стали успішними продовжувачами лінії Нейтів 

Дансера. В Україні використовуються нащадки трьох синів Mr Prospector, що 

значно збагачує генофонд вітчизняної частини породи. 

Один з успішних жеребців-плідників України ліній Нейтів Дансера – 

Морфеоус (рис. 3.11) - походить від менш відомого сина Нейтів Дансера – 

рудого Етена. 

Майже не випробуваний, Етен, втім був плідником в США, Ірландії та 

Японії. Його син – відомий англійський плідник Шарпен Ап дав більш ніж 80 

переможців традиційних призів і 10 чемпіонів. Один з кращих синів Шарпен 

Апа - Дайезис – був кращим дворічкою Англії 1982 року, виграв 172788 $. Син 

Дайезиса - Хеллінг – у 1995 році отримав титул «Чемпіона коней старшого віку 

Англії», в 1995-1996 роках носив титул «Чемпіона старшого віку Європи». 
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Кращі представники лінії Нейтів Дансера в Україні: Узурпатор (USA), 

сір., 2009 (Unbridleds Song - Zoftig), Notrdam (GB), гн., 2004 (Best Of The Bests - 

Rushing River), Есулан, вор., 2004 (0107 Лайнер - Ельта) – гілка Рейз є Нейтіва; 

Morpheous (GB), руд., 1999 (Halling - Vilany) – гілка Етена. 

 
Рис. 3.11. Жер. Morpheous (GB), руд., 1999 (Halling - Vilany),  

лінія Нейтів Дансера, гілка Етена, чистокровна верхова порода 

 
Схема лінії Назрулли наведена у додатку 4. Назрулла є одним з кращих 

синів Неарко. Народився в 1940 році у кінному заводі великого ірландського 

кіннозаводчика - Ага Хана в результаті кросу ліній Неарко і Блендфорда і 

багаторазового інбридингу на видатного Сент-Саймона. У приплоді Назрули 

було виявлено понад 100 призерів і переможців категорії «Стейкс», а його син 

Болд Рулер став засновником окремої лінії в США [426]. З його потомків в 
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Україні використовували жеребця Gold Chief (USA), гн., 2004 (Chief Seattle - 

Ujane). 

Представники інших відгалужень лінії Назрули: Prince Caro (USA), чер.-

сір., 2007 (Cozzene - Arzo) і Majestic Alphabet, сір., 2008 (Cozzene - Majestic 

Mama) (рис. 3.12) – гілка Грей Соверинга; Спікертон, т.-гн., 2002 (Rainbow 

Quest - Кети Дезерт) і Сігур (USA), гн., 2004 (Groom Dancer - Sunset) – гілка Ред 

Год; Raund, руд., 2008 (Duel At Dawn - Rakka) – гілка Дуел Ет Даун. 

 
Рис. 3.12. Жер. Majestic Alphabet, сір., 2008 (Alphabet Soup - Majestic Mama), 

лінія Назрулли, гілка Грей Соверинга, чистокровна верхова порода 

 
Линия Неарко (додаток 5) в Україні розвивається через його сина – Роял 

Чарджера і онука – засновника власної лінії – Тарн-То. Лінія представлена 

жеребцем Санніз Флорида і двома його молодими перспективними синами: 

Астронавт, руд., 2008 (м. Айгіра) і Лексус, т.-гн., 2009 (м. Lemonade) (рис. 3.13), 

що дозволяє сподіватися на те, що в найближчі роки лінія збільшиться в 

українській частині породи. 
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Рис. 3.13. Жер. Лексус, т.-гн., 2009 (Санніз Флорида - Lemonade),  

лінія Нерко – Тарн-То, чистокровна верхова порода 

 
Відома у вітчизняному чистокровному кіннозаводстві лінія Дугласа 

(додаток 6), з якою пов’язані основні успіхи коней вітчизняної селекції на 

міжнародному рівні, з 2010 року, на жаль втратила своє значення в породі, 

представляє її лише один віковий плідник 0382 Валет, гн., 1995 (3211 Суздаль - 

7980 Гаага). Варто зазначити, що більшість потомків лінії Дугласа через 

дистанційність і міцність конституції користуються попитом у дистанційних 

скачках і були реалізовані у країни СНД, де традиційно проводять такі скачки 

(переважно Казахстан). 

Така ж участь спіткала і лінію Рібо (додаток 7) – лінію представляє в 

Україні єдиний потомок гілки 3335 Уітстеда – син 0020 Байкала – Гартблей, 

руд., 2006 (м. 3562 Глубь) (рис. 3.14). 
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Рис. 3.14. Жер. Гартблей, руд., 2006 (0020 Байкал – 3562 Глубь), лінія Рібо, 

гілка Уітстеда, чистокровна верхова порода 

Розвинені ще кілька років тому лінії Дарк Рональда, Фелариса, Мен 

О’Уора, Пренс Роуз, Турбільйона повністю втратили вплив на вітчизняну 

частину породи. Хоча до лінії Дарк Рональда належать в Україні 9 плідників 

(додаток 8) – більшість з них атестована для використання в українській 

верховій породі завдяки відмінним спортивним задаткам представників лінії. 

Один з найбільш впливових плідників лінії Дарк Рональда на напівкровне 

конярство України – 3959 Генерал, т.-гн., 1995 (3843 Гороскоп - 8154 Гафса) 

(рис. 3.15). 

Лінію Мен О’Уора – одного з найблискучіших скакунів, які будь-коли 

виступали на іподромах США [427] представляв жеребець 3845 Азарт, серед 

нащадків якого не виявлено видатних скакунів, а отже, і продовжувачів лінії. 

Лінія Фелариса в Україні донедавна була представлена сином відомого 

Майкопа - Гімном, чий родовід сходить до одного з кращих синів Фелариса – 

Фейруея. Вплив цієї лінії на чистокровное конярство України практично 
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нівелювалося, хоча ця лінія останнім часом значно зміцнила свої позиції в світі. 

Втім, більш 90 % сучасних нащадків Фэлариса сходять до нього через Неарко. 

 
Рис. 3.15. Жер. 3959 Генерал, т.-гн., 1995 (3843 Гороскоп - 8154 Гафса), лінія 

Дарк Рональда, чистокровна верхова порода 

Лінія французького походження Турбільйона була представлена в 

конярстві України цікавим за типом та екстер’єром, але посереднім за 

скаковым якостям сином Марса – Маратом. У Росії найбільший вплив на 

розвиток цієї лінії надав французький плідник Клерон - дід завезеного з Франції 

у Кабардинський кінний завод Монконтура. Всі коні російського походження 

лінії Турбільйона представлені через гнідого жеребця Монконтура – кращого 

плідника чистокровного російського кіннозаводства минулих років. Перша 

ставка Монконтура (у 1981 р.) принесла небувалий успіх. Один з його найбільш 

цінних синів - 0055 Гандбол використовувався в агрофірмі «Мангуш», а потім у 

племінному репродукторі агроцех № 10 ММК ім. Ілліча Донецької області але, 

на жаль, не залишив гідного продовжувача. Ще одним представником лінії 
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Турбільйона в Україні був рудий Марс, від Мавра і Римлянки, який 

використовувався в Онуфріївському кінному заводі. Випробування його 

потомства триває. 

Лінію ірландського походження Блендфорда в чистокровному 

кіннозаводстві України ще донедавна представляв син видатного ірландського 

виробника Шерзара – Шерідан, який залишив кілька посередніх синів, не 

включених в племінну роботу. 

Велику цікавість представляє лінія Пренс Роуза, нащадки якою виявляють 

значні успіхи у класичному кінному спорті. У 1974 році в СРСР (кінний завод 

«Восход») надійшов перший і єдиний представник лінії Пренс Роуза – Афінс 

Вуд (без урахування завезеного з Ірландії Бостона Ру, який не залишив 

потомства і пав у 1994 році) [313]. Афінс Вуд дав 14 ставок лошат, добре 

поєднуючись з кобилами різних ліній. Кращих лошат від нього отримано у 

підборах з кобилами лінії Раблє, яку представляли дочки Бальто і Скарба, лінії 

Фелариса через гілки Фейр Трайєла (дочки Айворі Тауера) і Неарко (дочки 

Крейгхауза). Від дочки Бальто Аероли були отримані три кращих сина Афінс 

Вуда: Ават (переможець Дербі, переможець у міжнародному приз Варшави і 

згодом успішний плідник Онуфріївського кінного заводу), Акар (непереможний 

в старшому віці, від якого була отримана московська оксистка Парча від 

Панагії, продана в США) і Антракт (залишив ряд переможців традиційних 

призів на періферійних іподромах). 

Поєднання з лінією Массина дало переможця призу ім. Калініна М.І. 

(Першої Корони) Тантала (від дочки Аніліна - Тайми), який став плідником у 

Стрілецькому кінному заводі. У Дніпропетровському кінному заводі став 

плідником ще один син Афінс Вуда - переможець Дербі Задор від дочки Айворі 

Тауера Заводі. Задор дав більш ніж 100 голів приплоду, який, однак, не проявив 

себе на іподромах. Єдиний син Задора – Аспірант від Аліми став плідником, 

продовживши лінію Пренс Роуза в Україні. В даний час представники лінії 

Пренс Роуза є в США - це нащадки відомих плідників: Раунда Тейбла і Принца 

Джона, від кожного з яких отримано кілька потомків. В Англії лінію 
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представляють нащадки Принц Тендерфута і його сина Принца Руперта, які 

використовуються у різних країнах. 

Оцінка призової роботоздатності молодняку коней 2-річного віку у розрізі 

генеалогічних лінй за результатами випробувань у 2000 році (Одеський 

іподром) представлена у таблиці 3.12. 

Таблиця 3.12 

Оцінка призової роботоздатності молодняку 2-річного віку чистокровної 

верхової породи у розрізі генеалогічних ліній (Одеський іподром, 2000 рік) 
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Неарко 8 9 3 5 1499,0 187,4 31 27,3 2,52 7,40 
Турбільйона 18 13 4 11 1484,0 82,4 25,9 22,2 1,11 7,11 
Фелариса 24 14 7 16 1796,0 74,8 20 29,2 1,01 7,72 
Дугласа 11 6 2 6 631,0 57,4 19,4 18,8 0,77 6,80 
Тедді 5 1 - 2 177,0 35,4 5 - 0,48 7,24 
Мен ОУора 7 1 - 2 221,0 31,6 5,9 - 0,43 7,46 
Рібо 14 7 - 8 397,5 28,4 19,4 - 0,38 7,16 
Блендфорда 5 1 - - 70,0 14,0 9,1 - 0,19 7,60 
Вату 1 3 1 1 592,5 592,5 75 100 8,00 7,73 
Норсерн Дансера 1 - - 1 103,5 103,5 - - 1,39 7,61 
Массіна 1 1 - 1 89,0 89,0 16,7 - 1,19 7,53 
Всього: 95 56 17 53 7060,5 74,3 19,7 17,9 1,00 7,32 

 

З даних таблиці видно, що більшість випробуваних коней належали до 

ліній Фелариса (25,3 %), Турбільона (18,9 %), Рібо (14,7 %) і Дугласа (11,6 %). 

Аналіз одержаних результатів показав перевагу молодняку лінії Неарко, 

Турбільона і Фелариса, їх індекс успіху становив вище одиниці. Кращими за 

екстер’єрною оцінкою виявилися коні ліній Фелариса, Блендфорда, Мен 

О’Уора і Неарко. Отже, у період селекції 2000 року, універсальних за призовою 

роботоздатністю коней та оцінкою за екстер’єр одержували у лініях Фелариса і 

Неарко. 
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Для порівняння у динаміці по періодах селекції, проведено оцінку 

призової роботоздатності молодняку коней у розрізі генеалогічних ліні за 

результатами виступів у 2016 році (Одеський іподром) (табл. 3.13). Через 

відміну призових сум, оцінку проводили часткою зайнятих перших мість і 

перемог у традиційних призах. 

Таблиця 3.13 

Оцінка призової роботоздатності молодняку 2-річного віку чистокровної 

верхової породи у розрізі генеалогічних ліній (Одеський іподром, 2016 рік) 

Кількість зайнятих перших місць 
від випробуваного потомства Кількість 

випробуваних 
коней в усіх скачках у традиційних 

призах 
Лінія 

n % n % n % 
Нейтів Дансера 41 37,3 24 58,5 17 41,5 
Норсерн Дансера 34 30,9 17 50,0 9 26,5 
Назрулли 13 11,9 7 53,8 - - 
Фелариса 6 5,5 1 16,7 - - 
Неарко 5 4,5 1 20,0 - - 
Тарн-То 4 3,6 2 50,0 1 25,0 
Блендфорда 3 2,7 2 66,7 1 33,3 
Мен О’Уора 2 1,8 - - - - 
Дугласа 1 0,9 - - - - 
Рібо 1 0,9 - - - - 

Всього: 110 100,0 54 28 
 

За результатами випробувань молодняку встановлено, що переважна 

більшість коней 2-річного віку належала до ліній Нейтів Дансера і Норсерн 

Дансера (відповідно 37,3 % та 30,9 % від усього випробуваного поголів’я). 

Відповідно, більшість коней з цих ліній стали переможцями у скачках, в тому 

числі – у традиційних призах. 

Щодо маточного складу, то відповідно наших досліджень, його 

походження характеризується досить значним різноманіттям (табл. 3.14). 

Сучасний маточний склад вітчизняної частини породи представлений 

більшістю кобил ліній Фелариса (17,4 %), Дугласа (16,9 %) і Рібо (11,4 %). у У 

меншій кількості – кобили ліній Турбільйона, Мен О’Уора і Норсерн Дансера. 
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Через брак плідників зникли представниці ліній Фервора, Фельса та інших, що і 

раніше практично були відсутні в Україні. 

Таблиця 3.14 

Генеалогічна структура маточного складу чистокровної верхової породи 

В тому числі Всього, 
1995 рік 

Всього, 
2015 рік Державні 

кінні заводи 
Приватні 

підприємства Лінії 

гол. % гол. % гол. % гол. % 
Фелариса 38 16,4 38 17,4 34 33,4 4 6,5 
Дугласа 51 22,0 37 16,9 22 21,6 15 22,4 
Пренс Роуз 30 12,9 14 6,4 6 5,9 8 13,5 
Турбільйона 8 3,4 20 9,1 8 7,9 12 18,5 
Рібо 5 2,2 25 11,4 5 4,9 20 37,0 
Тедді 11 4,7 4 1,8 1 0,9 3 4,5 
Мен О’Уора 32 13,9 15 6,8 7 6,9 8 14,9 
Дарк Рональда 16 6,9 4 1,8 3 3,0 1 2,0 
Блендфорда 11 4,7 11 5,0 1 0,9 10 15,9 
Неарко 6 2,6 7 3,2 - - 7 11,0 
Массіна 11 4,7 11 5,0 - - 11 19,9 
Брімстона 2 0,9 1 0,5 1 0,9 - - 
Гейнсборо 4 1,7 1 0,5 - - - - 
Фервора 2 0,9 - - - - - - 
Фельса 3 1,3 - - - - - - 
Ландграфа 1 0,4 - - - - - - 
Метчбока 1 0,4 - - - - - - 
Норсерн Дансера - - 14 6,4 4 3,9 10 18,9 
Плассі - - 6 2,7 6 5,9 - - 
Нейтів Дансера - - 4 1,8 - - 4 8,0 
Альконтара - - 3 1,4 3 3,0 - - 
Назрулли - - 3 1,4 3 3,0 - - 
Рауфбольда - - 1 0,5 1 0,9 - - 
Всього: 232 100,0 219 100,0 102 100,0 117 100,0 

 

За умови виділення кращих жеребців вітчизняного та імпортного 

походження, є перспектива відродження цінних ліній Пренс Роуз, Рібо, 

Турбільйона, Блендфорда, Дугласа, адже зациклювання лише на двох лініях, 

хоча і кращих у світі, неприпустимо звузить генеалогічну структуру породи і 

обмежить селекційний процес. Відновлення інших ліній можливе лише за 

умови імпорту відповідних жеребців. 
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З одного боку різноманіття генотипів збагачувало генофонд породи, з 

іншого – невелика кількість представниць у відтворювальному складі і його 

строкатість за походженням ускладнює роботу з лініями. Тому більш ніж 95 % 

підборів батьківських пар будувалося на кросах ліній і роботі з окремими 

жеребцями-плідниками визначених ліній. 

Варто зауважити, що за 20-річний період на 27,5 % зменшилась кількість 

кобил вітчизняної дистанційної лінії Дугласа. Більша частина цих кобил 

належить Дніпропетровському кінному заводу (37,8 %) і представлена дочками 

Суздаля. Акцент у підборах на маток лінії Дугласа поставлений також в 

племінному репродукторі Агроцех № 10 СПДП «Ілліч-Агро Донбас» ВАТ 

«ММК ім. Ілліча», де зосереджено 32,4 % всього поголів’я лінії Дугласа. 

Невелика кількість представниць лінії Дугласа наявна в маточному складі 

Стрілецького і Деркульського кінних заводів. 

Зменшилась також кількість маток лінії Пренс Роуз, яка у 1995 році 

переважно була представлена в Онуфріївському кінному заводі дочками Авата. 

Наразі невелика кількість вікових маток утримується приватними власниками і 

походить від жеребців: Авата, Садона, Севана, Задора. 

Вдвічі скоротилася кількість кобил лінії Мен О’Уора – нащадків жеребця 

Фарата. Зовсім виведені зі складу Деркульського кінного заводу доньки Гобоя. 

На 75 % скоротилася кількість маток лінії Дарк Рональда, майже усі 

продовжувачі цієї лінії атестовані для напівкровного конярства. 

Втричі зменшена кількість представниць лінії Тедді, невелика їх кількість 

представлена дочками Інгула. 

Скорочення маточного поголів'я відомих ліній має кілька причин. 

Виведення з виробничого складу за віком продовжувачів не компенсується, а 

цінні атестовані плідники не використовуються з можливим навантаженням. 

Велика частина племінного ядра в даний час перебуває в приватних кінних 

заводах і племінних репродукторах (52,2 % від загального поголів’я маток), 

тому орієнтування їх на більш популярні імпортні лінії сприяє зменшенню або 
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зникненню в маточному складі породи представниць вітчизняних і 

досліджуваних ліній. 

Кілька ліній за кількістю маточного поголів'я залишилися на тому ж рівні. 

Так, кількість представниць лінії Фелариса за вивчений період практично не 

змінилася. Основний її склад належить Дніпропетровському (68,4 %) та 

Стрілецькому (21,0 %) кінним заводам, які використовують кобил від Майкопа, 

Дамаска, Гімна та Анда. До цієї групи належать лінії Блендфорда, Массіна, 

Неарко і Брімстона. 

За останні 20 років за рахунок завезення і використання імпортних 

жеребців маточний склад породи поповнився представницями нових ліній. Так, 

у Деркульськом кінному заводі введені до відтворювального складу кобили 

лінії Назрулли - дочки Лун’з Партикуляра. У Стрілецькому кінному заводі 

використовуються матки від Супер Момента лінії Плассі. У 

Дніпропетровському кінному заводі заведена лінія Норсерн Дансера через 

дочок Мейджик Джанкшина, але більша її частина (57,1 %) знаходиться в 

приватному кінному заводі «Мілленіум» і представлена кобилами від 

імпортованих жеребців Жазафни і Фрідом Рана. Представниці нової для 

України лінії Нейтів Дансера - дочки Лайнера, Дотсеро і Кріс Крінга 

представлені лише в приватних суб'єктів. За вивчений період зовсім вибули з 

маточного складу кобили, які і раніше були представлені поодинокими 

особинами ліній Фервора, Фельса, Ландграфа і Метчбока. 

Враховуючи тиск провідних ліній Норсерн Дансера та Нэйтив Дансера на 

українську популяцію чистокровної верхової породи, у найближчі роки 

передбачається перспектива збільшення кількості жеребців-плідників та маток 

цих ліній. 

Зважаючи на звуження генеалогічної структури вітчизняної популяції 

чистокровної верхової породи було рекомендовано використовувати 

аутбредних нащадків продовжувачів ліній Норсерн Дансера і Нейтів Дансера, 

що різняться за фенотипом та генотипом. До відтворення відібрані жеребці, що 
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походять від синів Нортерн Дансера: Ніжинськи ІІ, Локал Талант, Сторм Бьорд, 

Данзіг, Садлерс Велес та синів Нейтів Дансера: Рейз А Нейтів та Етен. 

Імуногенетичні дослідження показали (табл. 3.15) спектр алелів 

імуногенетичних маркерів жеребців, відібраних до племінного використання. 

Таблиця 3.15 
Імуногенетичні маркери рекомендованих  

до племінного використання жеребців – продовжувачів ліній 

Лінія Продовжувачі 
ліній 

Рекомендовані 
жеребці-плідники – 

нащадки 
продовжувачів ліній 

Імуно-
генетичний 

маркер 

Ніжинскі ІІ Чіф Нідабєх cgm/cgm 
Локал Талент Банкомат dk/de 

Експект bcm/cgm Сторм Бьорд Розчерк cgm/dk 
Грейт Фул bcm/cgm 
Ефікс bcm/dk 
Жазафна cgm/cegm 
Лааек cegm/dk 
Мудамер cgm/cgm 
Тадж Махал ceg/dk 
Топджер cgm/bcm 

Норсерн Дансер 

Данзіг 

Фрідом Ран bcm/cgm 
Аміндар dk/cgm Рейз А Нейтів Лайнер bcm/de Нейтів Дансер 

Етен Морфеоуз bcm/dg 
 

Встановлено, що за маркерами алелей групи D відібрані жеребці мало 

різняться між собою. У 15 досліджених жеребців двох провідних генеалогічних 

ліній спостерігалась найбільша частота алелів Dbcm (40,0 %), Dcgm (33,3 %). 

Отже, підтримання внутрішньолінійного розгалуження та застосування у 

підборах аутбредних кросів можливо лише при введенні жеребців, що належать 

до інших ліній, віддалених від Норсерн Дансера і Нейтів Дансера. Зациклення 

лише на двох лініях, звужує генеалогічну структуру породи, обмежує 

селекційний процес і підвищує ступінь інбридингу з кожною генерацією. 

Плануючи підбори, слід враховувати генетичну різницю між батьками за 

алелями імуногенетичних маркерів. 
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При удосконаленні породи за ознаками, що мають невисокий рівень 

спадковості (скаковий клас, жвавість) [257], особливого значення набуває 

поєднання ліній. Аналіз міжлінійних поєднань, що використані у селекційній 

роботі суб'єктами племінної справи з 2000 року, показав, що селекція в породі 

проводиться при великій різноманітності кроссів ліній. Лише в Стрілецькому 

кінному заводі використовувалось споріднене розведення ліній Фелариса і 

Дугласа (табл. 3.16). 

Таблиця 3.16 

Ефективність кращих лінійних поєднань чистокровної верхової породи  

у період випробувань 2000-2005 років 

Лінійні поєднання 
Частка переможців від 

усіх випробуваних коней, 
% 

ПП «Кінний завод «Мілленніум» 
Феларис × Плассі 9,0 
Норсерн Дансер × Неарко 6,7 

Стрілецький кінний завод 
Феларис × Турбільйон 4,6 
Назрулла × Рібо 3,4 
Феларис × Пренс Роуз 2,9 
Норсерн Дансер × Рібо 2,9 
Турбільйон × Дарк Рональд 2,9 

Дніпропетровський кінний завод 
Феларис × Дуглас 7,8 
Рібо × Дуглас 7,8 

Деркульський кінний завод 
Назрулла × Турбільйон 5,8 
Турбільйон × Мен О’Уор 3,9 
Норсерн Дансер × Турбільйон 3,9 
Дуглас × Мен О’Уор 3,9 

 
Роботу з лінією Фелариса здійснювали в Стрілецькому кінному заводі, 

через Анда, в поєднаннях Феларис × Турбільйон, Феларис × Блендфорд, 

Феларис × Неарко, Мен О'Уор, Пренс Роуз, Плассі. З 172 виступів коней 

Стрілецького кінного заводу найбільшу кількість перемог мали ті, що отримані 

від поєднання ліній Феларис × Турбільйон (4,6 %), Назрулла × Рібо (3,4 %), по 
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2,9 % переможців у скачках отримані в результаті поєднань ліній Феларис × 

Пренс Роуз; Норсерн Дансер × Рібо, Турбільйон × Дарк Рональд. 

В кінному заводі «Мілленніум» поряд із перевіриними поєднаннями 

Феларис × Плассі використовували плідників лінії Норсерн Дансера в кроссах з 

кобилами лінії Неарко (імпортні жеребці Фрідом Ран, Чиф Нідабех та дочки 

Містника, Тріпл Бака). З 89 виступів коней кінного заводу «Мілленніум» на 

іподромах 9,0 % переможців отримані від лінійного поєднання Феларис × 

Плассі і 6,7 % – від поєднання Норсерн Дансер × Неарко. 

Роботу з лінією Фелариса здійснювали в Стрілецькому кінному заводі, 

через Анда, в поєднаннях Феларис × Турбільйон, Феларис × Блендфорд, 

Феларис × Неарко, Мен О'Уор, Пренс Роуз, Плассі. З 172 виступів коней 

Стрілецького кінного заводу найбільшу кількість перемог мали ті, що отримані 

від поєднання ліній Феларис × Турбільйон (4,6 %), Назрулла × Рібо (3,4 %), по 

2,9 % переможців у скачках отримані в результаті поєднань ліній Феларис × 

Пренс Роуз; Норсерн Дансер × Рібо, Турбільйон × Дарк Рональд. 

В кінному заводі «Мілленніум» поряд із перевіриними поєднаннями 

Феларис × Плассі використовували плідників лінії Норсерн Дансера в кроссах з 

кобилами лінії Неарко (імпортні жеребці Фрідом Ран, Чиф Нідабех та дочки 

Містника, Тріпл Бака). З 89 виступів коней кінного заводу «Мілленніум» на 

іподромах 9,0 % переможців отримані від лінійного поєднання Феларис × 

Плассі і 6,7 % – від поєднання Норсерн Дансер × Неарко. 

В Дніпропетровському кінному заводі у 102 виступах за часткою 

переможців кращими виявились лінійні поєднання Феларис × Дуглас (7,8 %) та 

Рібо × Дуглас (7,8 %). 

В Деркульському кінному заводі використовувались жеребці ліній 

Норсерн Дансера, Дугласа, Назрулли у підборах з кобилами ліній Массіна, 

Турбільйона, Фелариса. З молодняку, що проходив випробовування 5,8 % 

перемог мало потомство, одержане від поєднання Назрулла × Турбільйон, по 

3,9 % - від поєднань: Турбільйон × Мен О’Уор, Норсерн Дансер × Турбільйон, 
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Дуглас × Мен О’Уор. Інші поєднання ліній дали невелику кількість 

представників і не виділялись високим скаковим класом. 

У підборах до жеребців лінії Мен О’Уора найчастіше закладали кроси з 

кобилами ліній Фелариса, Дугласа та Пренс Роуз, найкращим з усіх 

перевірених було поєднання з кобилами лінії Пренс Роуз. 

Найбільше жеребців лінії Рібо використовували у поєднаннях з кобилами 

лінії Дугласа. Результативні підбори з жеребцями лінії Рібо проявилися у кобил 

л. Пренс Роуз. 

Визначено ефективні підбори жеребців лінії Назрулли з кобилами ліній: 

Мен О’Уора, Дугласа, Рібо, Турбільйона. Найкращими можна назвати підбори 

дочок Свєточа до жеребця Вайл Кінга, дочок Марса до жеребця Цинга, дочок 

Фарата до жеребця Карадара. 

Стосовно застосування у підборах жеребців лінії Фелариса, то більшість 

кросів побудовано на відомому лінійному поєднанні Феларис  Дуглас. 

Позитивні результати отримані при використанні плідників лінії Фелариса у 

підборах до кобил ліній Рібо, Мен О’Уора, Пренс Роуз, Плассі, Блендфорда. 

Потомство лінії Турбільйона, випробуване протягом вивченого періоду, 

отримане від дев’яти плідників, найбільше використаних поєднань жеребців з 

кобилами л. Дугласа. Усі кроси з представниками лінії Норсерн Дансера дали 

потомство високого скакового класу. Найчастіше та вдало за результативністю 

за вивчений період до жеребців лінії Норсерн Дансера добирали кобил лінії 

Рібо. 

Найчастіше у підборах до лінії Дугласа підводили кобил л. Фелариса. 

Високий скаковий клас показали нащадки, отримані від поєднань жеребців л. 

Дугласа з кобилами ліній Пренс Роуз, Мен О’Уора, Турбільйона. 

При різноманітних підборах до жеребців л. Блендфорд кращі результати 

отримані з матками лінії Массіна, Турбільйона, Дугласа. 

В роботі з лінією Нейтів Дансера з жеребців, яких використовували у 

вивчений період (Апорт, Лайнер, Морфеоуз), кращих нащадків дав 

імпортований жеребець Морфеоуз у підборах до кобил ліній Тедді та Фелариса. 
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Потомство лінії Тедді у вивчений період отримано від жеребців Енея та 

Прайвіт Деспатч. Позитивні результати отримані у підборах Енея з дочками 

Гобоя (л. Мен О’Уора), Прайвіт Деспатч с дочками Марса (л. Турбільйона), с 

дочками Трастіда (л. Блендфорда), с дочками Аврала (л. Рібо). 

В багатьох варіантах підборів в Деркульському кінному заводі 

використовувався представник лінії Вату - жеребець Ясновідєц. Призери 

традиційних призів отримані від підборів його з дочками Стаура (л. Дугласа), 

Тантала (л. Пренс Роуз), Марса (л. Турбільйона), Гетьмана (л. Массіна). 

Аналіз родоводів переможців скачок I групи показав найбільшу 

ефективність поєднання ліній: Тедді × Массін; Блендфорд × Гейнсборо; Дуглас 

× Массін; Феларис × Дарк Рональд; Пренс Роуз × Неарко; Норсерн Дансер × 

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

На прикладі племінного репродуктора Агроцех № 10 СПДП «Ілліч-Агро 

Донбас» ВАТ «ММК ім. Ілліча», де використовувались жеребці-плідники 

різних ліній у підборах з кобилами різних ліній, проведено оцінку лінійних 

поєднань за якістю потомства (табл. 3.17). Приорітет надавався лінії Турбільона 

(n=34) - 45,3 % від усіх випробуваних коней репродуктора. Найбільша частка 

переможців традиційних призів походила з ліній Норсерн Дансера і Рібо, 

призерів – з лінії Турбільона. Кращу жвавість на дистанції 1000 та 2400 м 

виявив молодняк лінії Турбильйона, на 1200, 1500 та 1600 м – лінії Норсерн 

Дансера, на 1400 та 1800 м – лінії Рібо, на 2000 м – лінії Дугласа. 

Найвищу ефективність поєднання з лінією Турбільйона за жвавістю 

виявлено у підборах до маток лінії Фелариса (на спринтерські дистанції), 

Дугласа (на стайєрські дистанції), Неарко (на спринтерські та стайєрські). 

З лінією Дугласа найкраще поєднувалися лінії Пренс Роуз і Неарко, з 

лінією Норсерн Дансера – лінії Турбільйона і Блендфорда, з лінією Рібо – лінії 

Дугласа і Блендфорда. 
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Таблиця 3.17 

Оцінка лінійних поєднань коней чистокровної верхової породи племінного репродуктора Агроцех № 10 СПДП 

«Ілліч-Агро Донбас» ВАТ «ММК ім. Ілліча» за якістю потомства 

Середня жвавість на дистанцію, м: Перемож-
ців тради-

ційних 
призів 

Призерів 
традицій-
них призів Лінійні поєднання 

Випро-
бувано 
коней 

n % n % 

1000 1200 1400 1500 1600 1800 2000 2400 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Турбільйон×Дуглас 13 1 7,1 8 57,1 1.05,5 1.21,8 1.33,1 1.36,3 1.58,3 1.59,0 2.10,5 2.36,2 
Турбільйон×Пренс Роуз 9 1 11,1 4 44,4 1.06,2 1.20,1 1.35,8 1.47,2 1.46,6 2.04,8 2.28,8 2.46,6 
Турбільйон×Феларис 3 - 0 2 66,7 1.03,0 - - 1.37,0 1.43,0 2.02,5 2.13,6 2.37,0 
Турбільйон×Неарко 3 1 33,3 3 100 1.02,2 1.23,7 1.30,5 1.36,6 1.45,5 1.59,4 2.10,0 2.35,5 
Турбільйон×Массін 2 - - 1 50,0 1.05,8 1.18,7 - - - - - - 
Турбільйон×Блендфорд 2 1 50,0 1 50,0 1.05,4 1.23,6 1.39,4 1.44,7 1.50,1 - 2.21,3 - 
Турбільйон×Тедді 1 1 100 1 100 1.00,1 1.14,2 1.31,0 - 1.41,8 - - - 
Турбільйон×Норсерн 
Дансер 1 - - 1 100 - 1.17,7 - - - - - - 

Лінія Турбільйона: 34 5 14,7 30 88,2 1.05,9 1.20,7 1.34,0 1.40,4 1.47,6 2.01,4 2.16,8 2.38,8 
Дуглас×Пренс Роз 7 1 14,3 2 28,6 1.07,7 1.22,1 1.32,8 1.40,0 1.46,0 2.01,3 2.12,2 2.43,9 
Дуглас×Феларис 3 - 0 2 66,7 1.08,6 1.22,1 1.39,8 - 1.50,3 2.03,6 2.12,3 2.44,4 
Дуглас×Неарко 3 1 33,3 2 66,7 1.07,3 1.23,0 1.35,5 - 1.47,9 2.17,8 - 2.38,6 
Дуглас×Массін 2 - 0 1 50,0 1.08,1 1.20,5 - - 1.45,1 2.01,0 2.14,5 2.45,4 
Дуглас×Мен О’Уор 2 - 0 1 50,0 1.10,0 1.23,4 - - 1.42,3 - 2.10,0 2.44,7 
Дуглас×Блендфорд 2 1 50,0 1 50,0 - 1.17,0 1.32,5 - 1.49,1 2.03,2 - 2.56,8 
Дуглас× Турбільйон 2 - 0 1 50,0 - 1.22,9 - 1.35,4 1.42,3 - 2.10,0 2.44,7 
Дуглас×Дуглас 1 - 0 1 100 1.04,2 1.15,0 - - 1.45,3 1.56,0 - 2.36,0 
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Продовження табл. 3.17 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Лінія Дугласа: 22 3 9,1 11 50,0 1.07,7 1.20,8 1.35,2 1.37,7 1.46,0 2.03,8 2.11,8 2.44,3 
Неарко×Блендфорд 1 1 100 1 100 - 1.15,9 1.30,1 - 1.43,4 2.00,3 - - 
Норсерн Дансер×Мэн 
О’Уор 1 - - - - 1.07,1 1.20,7 1.35,7 - - 1.57,3 - 2.38,3 

Норсерн Дансер× 
Назрулла 1 - - - - 1.06,2 1.21,0 1.33,0 - - - - - 

Норсерн Дансер× 
Турбийон 2 2 100 2 100 - 1.14,2 - 1.34,3 1.41,3 - 2.13,6 2.30,5 

Лінія Норсерн 
Дансера: 5 2 40,0 2 40,0 1.06,7 2.18,0 1.32,9 1.34,3 1.42,4 1.58,8 2.13,6 2.34,4 

Рібо×Феларис 1 - - - - 1.08,1 1.20,4 - - - - - - 
Рібо×Дуглас 5 1 20,0 4 80,0 1.04,4 1.18,8 1.30,4 1.37,0 - 1.55,4 - - 
Рібо×Пренс Роз 3 1 33,3 1 33,3 1.17,3 1.22,1 1.27,5 - 1.44,2 - - - 
Рібо×Блендфорд 1 - - - - 1.04,6 - - 1.35,0 - - - - 
Рібо×Турбільйон 1 1 100 1 100 - 1.15,8 1.29,2 - - - - - 
Рібо×Массін 1 - - 1 100 1.05,1 1.20,2 - - - - - - 
Рібо×Тедді 1 - - - - 1.04,6 - - - - - - - 
Рібо×Неарко 1 - - 1 100 1.03,4 - 1.30,2 1.46,0 - - 2.19,0 - 
Лінія Рібо: 14 3 21,4 8 57,1 1.06,8 1.19,5 1.29,3 1.39,3 1.44,2 1.55,4 2.19,0 - 
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3.2.3. Формування і розвиток маточних родин в системі селекції 

чистокровної верхової породи коней 

 

Сучасна вітчизняна популяція чистокровної верхової породи (n=774) 

включає 9 маточних родин та 17 заводських гнізд. Схеми найчисельніших з них 

представлені у додатку 9. Результати оцінки маточних родин за 

роботоздатністю потомства наведені в таблиці 3.18. 

Найчисельнішою у вітчизняній частині породи є маточна родина 1602 

Фієлі (23 кобили), сформована в Онуфрієвському кінному заводі і має 

тенденцію подальшого розвитку в Онуфрієвському кінному заводі, де родина 

отримала розвиток через кобилу Рифму (б. Рупор) та її доньок – Рапіру (б. 

Ранжир) і Рахуру (б. Харьков) та у племінному репродукторі СП-ДП «Ілліч-

Агро-Донбас» агроцех № 10, де родина отримала розвиток через гілку 3064 

Рахіри – кобилу 6969 Радість, 1988 (Ават – Роза) і далі через чотирьох дочок 

Радості (Маргалія, Метрологія, Рагніта, Рагуна) и чотирьох її онучок (Магі, 

Марго, Мелора, Мерімея). Кобили цієї родини характеризуються високим 

скаковим класом та спринтерськими здібностями. 

За кількістю кобил і потомків перспективна маточна родина 3605 Едіт, 

сформована порівняно недавно в Онуфріївському кінному заводі. За вивчений 

період представники цього гнізда зайняли 20,0 % перших місць та 45,8 % 

призових від загального числа виступів. Подальший розвиток родини триває в 

Онуфріївському кінному заводі та у СП-ДП «Ілліч-Агро-Донбас» агроцех № 10, 

через дві гілки – Ефемери (коб. Епона) та Емедії (коб. Емміна). 

Родина 1133 Долини, найвище оцінена за якістю потомства (15,7 % 

переможців та 50,4 % призерів традиційних призів), отримала розвиток через 

чотирьох доньок: Бандуру (б. Балтік Барон), Дружбу (б. Райдінг Мілл), Даріко 

(б. Ранжир), Доху (б. Харьков). Від 15 маток цієї родини за вивчений період 

отримано 46 голів молодняку, з яких випробувано менше 50,0 %, при цьому, 

нащадки кращих кобил мали 27,3 % перших місць від числа своїх виступів та 

50,4 % з них - призових місць в традиційних призах. 
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Родина 1208 Ітуіки походить від Гаяне (б. Араміс) з 

Новоставрапольського кінного заводу. Родина отримала розвиток у 

Дніпропетровському кінному заводі через Гільзу ІІІ (б. Гудзон) і представлена 

12 кобилами. З 66 оцінених потомків родини випробувано лише 27,3 %, з них – 

1,3 % переможців та 45,6 % призерів традиційних призів. 

У Стрілецькому кінному заводі зберігається та розвивається родина 912 

Бельгії, високо оцінена за роботоздатністю потомства. З 46 отриманих 

потомків було випробувано 45,7 %, ними одержано 20 перемог (12,5 %) та 

зайнято 81 (50,6 %) призових місць в традиційних призах. Протягом вивченого 

періоду у маточній родині утворились три основних гілки - 4165 Альбаради, 

4490 Стремніни та 5399 Азни. Кобили цієї маточної родини характеризуються 

високим скаковим класом, що закладає перспективну основу для подальшої 

селекційної роботи. 

Родина 1067 Гральсбульг сформована у Дніпропетровському кінному 

заводі, развивалася через Гамету (б. Магнат), Рогнеду (б. Ринг) і Гардину (б. 

Дуглас). З 7 випробуваних потомків цієї родони одержано 69,0 % призерів 

традиційних призів. 

Родина 169 Трибуни отримала розвиток через гілки Дехканки (б. Хорог) 

і Таблетки ІІІ (б. Багор). Гілка Дехканки розвивається у Дніпропетровському 

кінному заводі, а Таблетки ІІІ – у Стрілецькому. 

Родина 449 Сіллі Фіш сформувалася перважно у Дніпропетровському 

кінному заводі через доньку Пустиню (б. Педді) та онук: Бегонію IV (б. 

Боделєр) і Фауну (б. Фербенкс). 

За загальною кількістю перших місць найвищу оцінку отримали родини 

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

Таким чином 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. 
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Таблиця 3.18 

Результати оцінки маточних родин і гнізд чистокровної верхової породи за роботоздатністю потомства 
Кількість  
нащадків Роботоздатність потомства маточних родин 

Випробувано, 
гол. Виступів Перших місць  

всього 

Перших місць 
в традиційних 

призах 

Призових місць 
в традиційних 

призах 
Родина (гніздо) Роки 

вибірки 

Кількість 
маток у 
виборці, 

гол. 

О
тр

им
ан

о,
 

го
л.

 

n % n на 1 гол. n % n % n % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1602 Фієлі 1991-2007 23 80 45 56,3 219 4,87 39 17,8 24 11,0 107 48,9 
3605 Едіт 1994-2006 17 50 20 40,0 95 4,75 19 20,0 9 9,5 43,5 45,8 
1133 Доліни 1987-2006 15 46 22 47,8 121 5,50 33 27,3 19 15,7 61 50,4 
1208 Ітуіки 1979-2009 12 66 18 27,3 79 4,39 15 19,0 1 1,3 36 45,6 
912 Бєльгії 1989-2008 11 46 21 45,7 160 8,38 42 26,3 20 12,5 81 50,6 
169 Трибуни 1977-2003 10 43 19 44,2 109 5,74 19,5 17,9 6 5,5 44,5 40,8 
449 Сіллі Фіш 1987-2008 9 59 25 42,4 100 4,00 18 18,0 5 5,0 36 36,0 
951 Вєльташ 1996-2008 9 27 13 48,1 61 4,69 9 14,8 1 1,6 29 47,5 
140 Розальди 1981-2009 8 41 14 34,1 61 4,36 6 9,8 1 1,6 40 65,6 
2012 Гордості 1994-2009 8 35 7 20,0 28 4,00 3 10,7 - - 14 50,0 
1042 Цизальпіни 1988-2008 7 37 11 29,7 71 6,45 8 11,3 2 2,8 33 46,5 
1067 Гральсбург 1996-2009 7 22 7 31,8 29 4,14 2 6,9 1 3,4 20 69,0 
2421 Руставі 1986-2008 7 33 11 33,3 44 4,00 5 11,4 1 2,3 33 75,0 
1227 Кетеро 1998-2001 5 8 5 62,5 12 2,40 - - - - 9 75,0 
3180 Ескадри 1995-2005 5 11 7 63,6 15 2,14 1 6,7 1 6,7 8 53,3 
2076 Діалектіки 1989-2004 5 9 5 55,6 20 4,00 5 25,0 - - 9 45,0 
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Продовження табл. 3.18 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Дегазації 1996-2006 4 9 4 44,4 22 5,50 11 50,0 1 4,5 4 18,2 
1486 Сільвії 1996-2007 4 4 3 75,0 12 4,00 5 41,7 - - 3 25,0 
1409 Пучіни 1996-2004 4 12 4 33,3 24 6,00 12 50,0 3 12,5 6 25,0 
1241 Корсіки 1984-2009 4 31 13 41,9 48 3,69 22 45,8 7 14,5 14 29,2 
695 Поллі Гудгем 1990-2009 4 34 14 41,2 67 4,79 39 58,2 1 1,5 4 6,0 
196 Евніки 1991-2005 3 15 7 46,7 25 3,57 9 36,0 - - 1 4,0 
1034 Гіпо 1986-2001 3 15 7 46,7 51 7,29 11 21,6 3 5,9 11 21,6 
29 Гамін 1992-2007 3 15 8 53,3 69 8,63 37,5 54,3 6 8,7 11,5 16,7 
2239 Лер Бле 1991-2005 3 13 11 84,6 71 6,45 35 49,3 4 5,6 11 15,5 
353 Боппард 1991-2009 2 13 5 38,5 24 4,80 13 54,2 2 8,3 2 8,3 

Всього: 192 774 326 42,1 1637 5,02 798,5 48,8 118 7,2 292 17,8 



 

 

164 
3.2.4. Ефективність застосування інбридингу при удосконаленні 

чистокровної верхової породи коней 

 
При плануванні підборів з урахуванням лінійних поєднань 

використовували інбридинг різних типів і ступенів. Результати досліджень 

впливу моделі підбору на результативність виступів у призах І групи у період 

2005-2010 роки наведені в таблиці 3.19. 

Таблиця 3.19 
Моделі підбору при удосконаленні чистокровної верхової породи, в 

результаті яких одержані кращі за роботоздатністю коні 

(період випробувань 2005-2010 рр.) 

Кількість 
зайнятих перших 
місць у скачках 

Переможців 
традиційних 

призів І групи Методи підбору 

гол. % гол. % 
Внутрішньолінійні поєднання 
(інбридинг на родоначальників ліній) 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 

 
Встановлено, що переважна більшість переможців призів першої групи 

(рівень Дербі) одержані при застосуванні моделі підбору, побудованої на 

аутбредному розведенні (крос ліній), їх частка склала 73,9 % з усіх 

випробуваних коней. 

З досліджених коней 3,3 % одержані при внутрішньолінійному 

поєднанні (інбридинг на родоначальника ліній), родоводи 10 % були 

побудовані і підборах, побудованих за схемою: крос ліній + простий інбридинг 

та 5,7 % - крос ліній + комплексний інбридинг. 
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Аналіз родоводів випробуваних коней показав наявність помірного 

інбридингу у ступенях IV-IV, III- IV, IV-III. Найчастіше у родоводах 

переможців призів першої групи виявлено помірний інбридинг на Дарк-

Рональда (у ступенях IV-IV, V-V), Граніта ІІ (у ступенях III-III, IV-IV, IV-III), 

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

 
3.2.5. Ефективність підборів батьківських пар чистокровної верхової 

породи коней вітчизняної та імпортної селекції 

 
Як зазначено вище, коні чистокровної верхової породи вітчизняної 

селекції поступаються за скаковою роботоздатністю коням, народженим і 

вирощеним у країнах з розвиненою скаковою індустрією (Англія, Ірландія, 

Франція, США, Канада). В Україні тривалий час коней чистокровної верхової 

породи розводили в гірших умовах, ніж в цих країнах. Крім того, частка породи 

в Україні є мізерною у порівнянні зі світовим поголів’ям і складає 0,63 % від 

загальної кількості представників породи. При надто обмеженому маточному 

ядрі (n=251) для запобігання інбредної депресії, ведення ефективної селекції 

можливе лише при систематичному використанні імпортних плідників. Вузька 

спеціалізація, виключно чистопорідне розведення породи призвело до того, що 

жодна країна, не зважаючи на рівень технологічного забезпечення, не в змозі 

удосконалювати породу без використання імпортного генофонду. 

Під час удосконалення вітчизняної частини популяції чистокровної 

верхової породи використовували як плідників власної селекції, так і імпортних 

жеребців перспективних ліній. Ввезені у період з 1945 року жеребці і кобили 

мали позитивний вплив на підвищення якості коней чистокровної верхової 

породи у СРСР і в Україні зокрема, що позначилося на жвавості коней. 

Жеребці-плідники імпортної селекції здійснили значний вплив на формування 

генеалогічної структури породи, через них у вітчизняному чистокровному 

кіннозаводстві отримали розвиток лінії Норсерн Дансера, Неарко, Блендфорда, 

Тедді, Мен О’Уора тощо. 
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Порівняльна оцінка жеребців вітчизняної, російської селекції та селекції 

дальнього зарубіжжя дозволила характеризувати якість випробуваного 

молодняку в залежності від походження (табл. 3.20). 

Жеребці вітчизняної селекції походили від 7 генеалогічних ліній. Кращі 

за роботоздатністю у скачках коні належали до ліній Пренс Роуз і Назрулли, 

індекс успіху склав 1,98 та 1,52, відповідно. 

Жеребці, імпортовані з російських кінних заводів (переважно «Восход» і 

Кабардинський), були представниками 5 генеалогічних ліній. Протягом 

значного часу вони використовувались на кобилах вітчизняного походження в 

різноманітних поєднаннях. Краще за роботоздатністю потомство одержане від 

жеребців ліній Рібо, Фелариса, Дугласа, індекс успіху представників цих ліній 

склав 1,39, 1,33 та 0,90 відповідно. 

Жеребці, імпортовані з дальнього зарубіжжя (США, Англія, Ірландія, 

Канада) належали переважно до ліній Норсерн Дансера, Блендфорда і Тедді. 

Індекс успіху їх представників досить високий – 1,55, 1,28 і 0,82 відповідно. 

Порівняльний аналіз середніх показників роботоздатності показав вірогідну 

перевагу (p>0,95) потомства жеребців-плідників, імпортованих з дальнього 

зарубіжжя. 

За результатами випробувань були оцінені різні селекційні групи коней за 

географічним походженням жеребців-плідників і кобил (табл. 3.21). 

Дослідження проводили за результатами випробувань коней 2-річного 

віку на ЗАТ «Львівський іподром» протягом одного випробувального сезону 

(2010 рік). Встановлено, що найбільші групи коней були представлені 

потомством батьківськіх пар вітчизняної селекції (n=29 або 36,2 %) та від 

жеребців російської селекції та кобил вітчизняної селекції (n=27 або 33,8 %). За 

результатами скакової роботоздатності 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). 
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Таблиця 3.20 

Оцінка ефективності ліній чистокровної верхової породи за роботоздатністю потомства в залежності  
від походження жеребців (випробування 2003-2010 рр., Львівський іподром) 

Випробувано, 
гол. 

Переможців 
традиційних 
призів, гол. 

Призерів 
традиційних 
призів, гол. 

Сума виграшу, 
бал. Ра

нг
 

Лінія 
Отримано 
потомства,  

гол. 
гол. % 

Кіль-
кість 

стартів 
гол. % гол. % гол. % 

Середній 
виграш на 
1 гол., бал. 

Індекс 
успіху, % 

Потомство жеребців вітчизняної селекції 
1 Пренс Роуз 41 17 41,5 75 3 17,6 7 41,2 11846,0 27,7 696,8 1,98 
2 Назрулла 11 8 72,7 38 3 37,5 5 62,5 4296,0 10,0 537,1 1,52 
3 Турбільйон 51 35 68,6 118 7 20,0 19 54,3 11916,0 27,8 340,5 0,97 
4 Дуглас 61 32 52,5 114 8 25,0 10 31,3 9353,6 21,9 292,3 0,83 
5 Рібо 38 10 26,3 35 - - 7 70,0 2320,0 5,4 232,0 0,66 
6 Феларис 47 16 34,0 39 1 6,3 6 37,5 2560,0 6,0 160,0 0,45 
7 Вату 8 8 100,0 37 - - 3 37,5 513,0 1,2 64,13 0,18 

Всього: 257 126 49,0 456 22 17,5 57 45,2 42804,6 45,5 339,7 0,96 
В середньому: 36,7±7,57 18,0±4,24 65,1±14,1 4,4±1,33 8,1±1,98 6114,9±1817,4 331,8±82,8 0,94±0,24 

Потомство імпортованих жеребців (Росія) 
1 Рібо 32 5 15,6 22 2 40,0 2 40,0 2455,0 11,1 491,0 1,39 
2 Феларис 27 15 55,6 58 3 20,0 3 20,0 7010,0 31,8 467,33 1,33 
3 Дуглас 43 33 76,7 113 4 12,1 12 36,4 10445,0 47,4 316,5 0,90 
4 Мен О’Уор 35 14 40,0 42 1 7,1 2 14,3 1309,5 5,9 93,5 0,27 
5 Пренс Роуз 32 11 34,4 28 - - 2 18,2 826,0 3,7 75,09 0,21 

Всього: 169 78 46,2 263 10 12,8 21 26,9 22045,5 23,4 282,6 0,80 
В середньому: 33,8±2,63 15,6±4,69 52,6±16,3 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) 
1 Норсерн Дансер 82 48 58,5 188 17 35,4 10 20,8 24107,1 82,4 502,2 1,55 
2 Блендфорд 11 5 45,5 18 2 40,0 2 40,0 2257,8 7,7 451,55 1,28 
3 Тедді 13 10 76,9 18 2 20,0 2 20,0 2903,0 9,9 290,3 0,82 

Всього: 106 63 59,4 224 21 33,3 14 22,2 29267,9 31,1 464,6 1,31 
В середньому: 35,3±23,3 21,0±13,58 74,7±56,7 7,0±5,0 4,67±2,67 9755,97±7177,98 414,7±63,9 1,22±0,33 

Всього по породі: 532 267 50,2 943 53 19,9 92 34,5 94118,0 352,5 0,96±0,28 
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Таблиця 3.21 
Моделі підбору у селекції коней чистокровної верхової породи (Львівський іподром, 2010 рік) 

Селекційні групи 

жеребці і 
кобили 

вітчизняної 
селекції (n=12) 

жеребці 
імпортної 

(російської) 
селекції × кобили 

вітчизняної 
селекції (n=6) 

жеребці 
імпортної (США, 
Англія, Ірландія, 
Канада) селекції 

× кобили 
вітчизняної 

селекції (n=9) 

жеребці і 
кобили 

імпортної 
селекції (n=6) 

Всього Результати випробувань 
отриманого потомства 

n % n % n % n % n % 
Кількість випробуваних 
коней, гол. 29 36,2 27 33,8 18 22,5 6 7,5 80 100,0 

Кількість виступів 79 34,5 69 30,1 62 27,0 19 8,4 229 100,0 
Кількість зайнятих 1-х місць 7 43,8 2 12,4 7 43,8 - - 16 100,0 
Частка 1-х місць від 
кількості виступів, % 8,9 2,9 11,2 - 6,9 

Кількість переможців 
традиційних призів, гол. 4 26,7 3 20,0 5 33,3 3 20,0 15 100,0 

Виграно традиційних призів 6 22,2 6 22,2 8 29,6 7 26,0 27 100,0 
Частка переможців від 
випробуваних, % 13,8 11,1 27,8 50,0 18,8 

Загальна сума виграшу, бал. 7505,0 27,1 7249,0 26,2 8136,0 29,3 4841,0 17,4 27731,0 100,0 
Середній виграш на 1 гол., 
бал. 258,8 268,5 452,0 806,8 346,6 

Індекс успіху, % 0,75 0,77 1,30 2,33 1,00 
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Таким чином, використання імпортних жеребців на вітчизняних кобилах 

різних генеалогічних комплексів дозволяє отримувати молодняк поліпшеного 

скакового класу. Разом з тим, визначено (рис. 3.16), що потомство імпортних 

плідників характеризується нижчою дистанційністю у порівнянні із 

молодняком вітчизняної селекції. 
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Потомство вітчизняних жеребців Потомство імпортних жеребців
 

Рис. 3.16. Розподіл дистанційності перемог потомства жеребців-

плідників чистокровної верхової породи вітчизняної та імпортної селекції 

 

Визначено частку впливу географічного походження жеребця-плідника на 

скакову роботоздатність потомства (табл. 3.22). 

Визначено вірогідний (р>0,95) вплив імпортних жеребців (як російської 

селекції, так і з дальнього зарубіжжя) на основні показники роботоздатності 

потомства. Разом з тим, жеребці вітчизняної селекції мають більший вплив на 

дистанційністю потомства. 

Отже, завданням для селекціонерів на найближчий період є широка 

апробація плідників імпортної селекції, визначення кращих поєднань, 

закріплення цінних ознак з метою удосконалення генофонду вітчизняної 

частини породи. 

Кількість коней 
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Таблиця 3.22 

Частка впливу географічного походження жеребця-плідника  

на скакову роботоздатність потомства кобил вітчизняної селекції 

η2 селекційних груп коней 
Селекційні 
показники 

жеребці 
вітчизняної 

селекції 

жеребці імпортної 
(російської) 

селекції 

жеребці імпортної 
(США, Англія, 

Ірландія, Канада) 
селекції 

n 12 6 9 
Жвавість 0,06 0,07 0,09 
Дистанційність 0,09 0,08 0,05 
Кількість перших 
місць 0,06 0,05 0,09 

Кількість перемог 
у традиційних 
призах 

0,04 0,07 0,08 

 

 
3.2.6. Внутрішньопородна диференціація чистокровної верхової 

породи коней вітчизняної селекції за маркерами груп крові 

 
Основна мета генетичного моніторингу коней – ідентифікація і 

картуваньня генів – маркерів кількісних ознак. Відома значна кількість 

маркерних локусів, які візуалізують за допомогою маркерних систем або 

маркерів, розташованих у відповідному порядку у хромосомі. При визначенні 

генетичного зчеплення важливо встановити, які маркерні локуси мають алелі, 

що косегрегують з алелями бажаного локусу. Користь маркера для селекції 

залежить від кількості алелів, які має цей маркер і їх частоти. Маркер 

характеризується як поліморфний, якщо він представлений, як мінімум двома 

алелями, найбільш частий з яких має частоту не менше 99 % [379]. 

Проведений нами облік і аналіз стану поголів’я коней основних порід 

України дозволив встановити, що більшість їх складається з поголівя у 150-300 

конематок. У відповідності з міжнародними критеріями чисельного статусу 

популяцій, що підлягають збереженню (ALBC, RBST, FAO) ці породи 

наближаються до критичних категорій. Відомо, що збереження генофонду 
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тварин можливе двома способами: in vitro та in vivo. Популяції коней на 

сучасних етапах удосконалення не завжди економічно вигідно відтворювати (а 

іноді - заборонено, як чистокровної верхової та ахалтекинської порід) шляхом 

штучного осіменіння та трансплантації ембріонів. Ми вважаємо, що 

накопичення і зберігання статевих клітин і ембріонів коней вітчизняних і 

високоцінних імпортних порід для збереження і удосконалення вітчизняної 

популяції. Разом з тим, зберігання популяції in vivo сприятиме популяризації 

галузі, забезпечуватиме розвиток сільських територій шляхом збільшення 

робочих місць у конярських підприємствах. 

Отже, необхідні розробки методів збереження і відтворення коней, які 

забезпечуть збалансовану спадковість і мінливість вітчизняних популяцій, 

дозволить зберігати оригінальні ознаки вітчизняних порід і поряд з цим – мати 

простір для подальшої їх еволюції. 

Проведена порівняльна характеристика породних маркерів алелофонду 

чистокровної верхової породи (n=499) за частотою еритроцитарних антигенів 

(рис. 3.17) показав, що 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 %. Рідше зустрічаються 

алелі De (0,333), Dk (0,095), Ka (0,048). Таким чином встановлені алелі, з 

найбільшою чпстотою притаманні вітчизняній популяції чистокровної верхової 

породи. 

Проведені імуногенетичні дослідження D-системи груп крові на поголів'ї 

жеребців-плідників чистокровної породи (n=238) кінних заводів та племінних 

репродукторів України (табл. 3.23). В системі D груп крові протиповано 7 

еритроцитарних антигенів: Da, Db, Dc, Dd, De, Dg, Dk, що контролюються 7 

алелями: Dad, Dbcm, Dceg, Dcegm, Dcgm, Dde, Ddk. Дослідження показали високу 

частоту алелів серед жеребців у середньому по породі: Dad (0,182±0,12), Dbcm 

(0,156±0,14), Dcegm (0,197±0,18), Dcgm (0,103±0,11), Ddk (0,290±0,01). 
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Рис. 3.17. Частота маркерів алелофонду чистокровної верхової породи  

за еритроцитарними антигенами 

Таблиця 3.23 

Розподіл маркерних алелів D-системи груп крові у жеребців чистокровної 

верхової породи в розрізі суб’єктів племінної справи 

Суб’єкти племінної справи 

Маркерний 
алель 

С
тр

іл
ец

ьк
ий

 к
ін

ни
й 

за
во

д 
№

 6
0 

Д
ер

ку
ль

сь
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й 
кі

нн
ий

 за
во

д 
№

 6
3 

О
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фр
іїв

сь
ки

й 
кі

нн
ий

 за
во

д 
№

 1
75

 

Д
ні
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оп

ет
ро

вс
ьк

ий
 

кі
нн

ий
 за

во
д 

№
 6

5 

П
П

 «
К

ін
ни

й 
за

во
д 

«М
іл

ле
нн

іу
м»

 

Д
П

-С
П

 «
Іл

лі
ч-

А
гр

о 
Д

он
ба

с»
 

Ін
ш

і г
ос

по
да

рс
тв

а 

В
 с

ер
ед

нь
ом

у 
по

 
по

ро
ді

 

ad 0,345± 
0,04** 

0,007± 
0,17 

0,292± 
0,09** 

0,024± 
0,02 

0,133± 
0,06* 

0,222± 
0,10* 

0,028± 
0,17 

0,182± 
0,12* 

bcm 0,233± 
0,04* 

0,100± 
0,09 

0,125± 
0,07 

0,071± 
0,04 

0,233± 
0,08* 

0,111+ 
0,07* 

0,433+ 
0,15** 

0,156± 
0,14* 

ceg 0,009± 
0,01** 

0,011+ 
0,17 

0,042+ 
0,04 

0,024± 
0,02 

0,008± 
0,06 

0,003+ 
0,10 

0,012+ 
0,17 

0,017± 
0,09 

cegm 0,121+ 
0,03 

0,400+ 
0,15** 

0,208± 
0,08* 

0,214± 
0,06 

0,067± 
0,05 

0,056+ 
0,05 

0,312+ 
0,14* 

0,197± 
0,18** 

cgm 0,034+ 
0,02 

0,200+ 
0,13* 

0,083± 
0,06 

0,262+ 
0,07* 

0,033± 
0,03 

0,003± 
0,011 

0,108+ 
0,09* 

0,103± 
0,11* 

de 0,043+ 
0,02 

0,009+ 
0,17 

0,110± 
1,08 

0,008+ 
0,05 

0,003± 
0,06 

0,004+ 
0,1 

0,007+ 
0,17 

0,040± 
0,05 

dk 0,017+ 
0,01 

0,300+ 
0,14** 

0,083+ 
1,08 

0,143± 
0,05* 

0,333± 
0,09* 

0,111+ 
0,07* 

0,201+ 
0,13* 

0,290± 
0,01** 

Примітка: * - p>0,90; ** - p>0,95. 

частота 

еритроцитарні антигени 
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Визначено досить значну різницю за алелофондом жеребців чистокровної 

верхової породи між окремими кінними заводами, що свідчить про специфіку 

селекційної роботи. Так, жеребці Стрілецького кінного заводу 

характеризуються високою частотою алелів Dad (0,345±0,04; p>0,95) та Dbcm 

(0,233±0,04; p>0,90), Деркульського кінного заводу – алелів Dcegm (0,400±0,15; 

p>0,95) та Dcgm (0,200±0,15; p>0,90); Онуфріївського кінного заводу – алелів 

Dad (0,292±0,09; p>0,95) та Dcegm (0,208±0,08; p>0,90); Дніпропетровського 

кінного заводу – алелів Dcgm (0,262±0,07; p>0,90) та Ddk (0,143±0,05; p>0,90), 

ПП «Кінний завод «Мілленніум» - алелів Dbcm (0,233±0,08; p>0,90) та Ddk 

(0,333±0,09; p>0,90). Тобто для кожного кінного заводу характерний власний 

генетичний профіль за алелями D-системи груп крові, що впливає на 

формування селекційних груп коней. 

Усю досліджену групу жеребців (n=238) можна розділити на умовні 

генотипи за поєднанням маркерних алелів (табл. 3.24). 

Таблиця 3.24 

Частота поєднань маркерних алелів D-системи груп крові жеребців 
чистокровної верхової породи у підборах батьківських пар 

Частка коней за поєднанням алелів (батько / мати), % 
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 
 

Так, серед досліджених коней, найчістіше виявлені наступні поєднання 

маркерних алелів: Dbcm/cgm – 15,5 %, Dcgm/dk – 15,1 %, Dbcm/dk – 12,6 %, Dbcm/cegm та 

Dcgm/cgm – по 6,3 %, Ddk/dk – 5,0 %, Dbcm/bcm та Dcgm/dg – по 3,4 %, Dbcm/de та Dde/dk – 

по 2,9 %. Решта складає від 2,5 до 0,4 %. Всього в дослідженій групі коней 

виявлено 29 поєднань маркерних алелів. Отже, жеребці чистокровної верхової 

породи характеризуються специфічним алелофондом за D-системою груп крові 

і різняться за поєднаннями маркерних алелів, що дозволяє вести селекційну 

роботу в умовах обмеженого генофонду. 

Таким чином, виявлено високу ефективність моделі підбору коней 

чистокровної верхової породи: крос ліній + простий інбридинг. 
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3.3. Система удосконалення української верхової породи коней 

 
3.3.1. Динаміка поголів’я і показники селекційних ознак коней 

української верхової породи коней 

 
Станом на 01.01.2017 року в Україні зареєстровано 19 суб’єктів племінної 

справи з розведення коней української верхової породи, у тому числі 7 кінних 

заводів та 12 племінних репродукторів. Загальне поголів’я коней становить 

1034 голів, у тому числі 48 жеребців-плідників, 433 племінних кобили та 442 

голів ремонтного молодняку різного віку (табл. 3.25). 

В селекційній роботі з українською верховою породою, крім 

чистопорідних, задіяні вісім жеребців-плідників західноєвропейських 

спортивних порід та два – чистокровної верхової, атестованих для племінного 

використання в українській верховій, 183 кобили західноєвропейських та 27 – 

чистокровної верхової порід. 

За період роботи з українською верховою породою було використано 

значну кількість жеребців-плідників, деякі з них стали родоначальниками ліній 

і споріднених груп, здійснивши значний вплив на формування породи [65-68]. 

Зважаючи на досвід селекції попередніх періодів [71, 72, 87, 199, 254], 

нами розроблено програму селекції української верхової породи до 2020 року і 

встановлені наступні індикатори селекції [360]: 

- призначення і напрям продуктивності - племінні коні переважно для 

чистопородного розведення, коні високого спортивного класу з універсальною 

спортивною роботоздатністю; 

- методи розведення – чистопородне за лініями, схрещування на рівні 

прилиття крові з вихідними та іншими спортивними породами, які за 

походженням, типом будови тіла, екстер’єром та робочою продуктивністю 

подібні до української верхової породи і спроможні поліпшити її селекційні 

ознаки. Умовна кровність помісних коней за вихідними породами не має 

перевищувати ¾, за іншими поліпшуючими породами відповідного типу – ½; 
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Таблиця 3.25 

Кількісний склад коней української верхової породи на 01.01.2017 р. 
В тому числі: 

молодняк Суб’єкт племінної справи Усього, 
голів 

жеребці-
плідни-

ки 

мат-
ки усьо-

го 
2016 
р.н. 

ТОВ «Харківський кінний завод» 199 7 74 118 49 
НФ ПрАТ «Райз-Максимко» 96 4 33 59 12 
Дніпропетровський кінний завод № 65* 91 1 31 38 18 
Олександрійський кінний завод № 174* 90 2 46 26 16 
Новоолександрівський кінний завод № 64* 52 3 32 10 21 
Деркульський кінний завод № 63* 70 2 30 38 17 
Лозівський кінний завод № 124* 52 5 30 13 8 

Усього в кінних заводах 650 24 276 302 141 
Південний племконецентр 67 - 12 9 4 
ПП «Юкон» 35 3 13 10 9 
ТОВ «Агро-Стандарт» 41 4 24 13 9 
ТОВ «Максітек» 24 2 16 - - 
Ерастівська ДС ІСГСЗ НААН 24 - 9 15 6 
ТОВ «Агро Дібрівка» 32 - 12 20 5 
СФГ «Світлана» 33 3 11 19 8 
ФО-П Іксанова Т.С. 20 2 13 3 10 
ФО-П Магера В.В. 35 5 10 20 8 
ФО-П Щербак Г.М. 25 1 13 11 5 
СТ «Терен» 20 2 10 8 8 
ТОВ «Підгірці» 28 2 14 12 - 

Усього у племінних репродукторах 384 24 157 140 72 
Всього по Україні: 1034 48 433 442 213 

Примітка: * - філії ДП «Конярство України» 
 
- племінне ядро повинне складати не менше 800 чистопорідних кобил; 

- кількість генеалогічних ліній – 7; кількість жеребців-плідників у лініях – 

не менше 5, кобил – 30 голів; 

- показники промірів коней різних статево-вікових груп, згідно зі 

стандартом породи (висота в холці, коса довжина тулуба, обхват грудей, обхват 

п’ястка) коней 2-річного віку: 160-158-178-20 см (жеребці), 157-155-177-20 см 

(кобили); коней 3-річного віку: 163-162-186-21 см (жеребці), 161-160-184-20,5 

см (кобили); коней 4-річного віку і старше: 165-165-192-21 см (жеребці), 163-

163-190-20,5 см (кобили); 
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- класність молодняку при першому бонітуванні повинна складати: еліта 

– 85 %, 1 кл. – 15 % (жеребчики); еліта – 90 %, 1 кл. – 10 % (кобилки); 

- для відбору до відтворювального складу середній бал за спортивну 

роботоздатність 2-річного молодняку повинен складати не нижче: 8 балів 

(жеребці), 7 балів (кобили); 

- частка коней, що пройшли заводські і міжзаводські випробування 

спортивних якостей: для кінних заводів – 80 %; для племінних репродукторів – 

70 %; 

- висота подолання перешкоди при випробуванні стрибкових якостей на 

свободі (без вершника): у віці 2 років – 130 см; у віці 3 років – 140 см; у віці 4 

років і старше – 150 см. 

Оцінку показників екстер’єру, типу та основних промірів тіла коней 

української верхової породи сучасного племінного складу кінних заводів 

наведено у таблиці 3.26. 

Таблиця 3.26 

Оцінка коней відтворювального складу за типом, екстер’єром та 

промірами тіла 
Проміри тіла, см 

Статеві групи 
коней n 

Оцінка за тип 
та екстер’єр, 

бал. 
висота в 

холці 

коса 
довжина 
тулуба 

обхват 
грудей 

обхват 
п’ястка 

Жеребці-
плідники 43 7,72±0,07 167,2±1,84 167,8±2,75 194,2±3,17 20,76±0,67 

Вимоги стандарту 8 165 165 192 21 
Кобили 327 8,05±1,17 163,9±1,89 164,3±1,87 192,4±2,78 20,33±0,24 

Вимоги стандарту 7 163 163 190 20,5 
 

Встановлено, що за висотою в холці, косою довжиною тулуба та 

обхватом грудей жеребці і кобили відтворювального складу в середньому 

перевершують вимоги стандарту, за обхватом п’ястка – незначно менші. 

Перші значущі виступи у кінноспортивних змаганнях коней української 

верхової породної групи, що виводилася, розпочалися одночасно з початком 

планової племінної роботи. Вперше кінь вітчизняної селекції жеребець Сатрап, 
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1948 року народження з Українського кінного заводу № 173 під седлом майстра 

спорту М. Ф. Шеленкова приймав участь в Олімпійських іграх у Стокгольмі 

1956 року у триборстві [360]. У підсумку радянська команда виборола сьоме 

місце при тому, що в найскладніших змаганнях із 19 команд-учасників лише 11 

дійшли до фінішу. 

У подальшому в Україні вирощена ціла група видатних коней вітчизняної 

селекції, в тому числі – чемпіони Олімпійських ігор та міжнародних змагань 

найвищого рівня. Такими є: Іхор, т.-гн., 1958 (Т 54 Хобот – 86 Інфра І) – 

Олімпійський чемпіон 1968 року у Мехіко. Олімпійський чемпіон 1972 року у 

Мюнхені; 97 Плот, вор., 1966 (77 Туман – 131 Піраміда) – Олімпійський 

чемпіон 1980 року у Москві; 52 Ігрок, т.-гн., 1968 (ч/в 3016 Гуніб – 87 Інфра ІІ) 

– Олімпійський чемпіон 1980 року у Москві; Шквал, гн., 1970 (8 Коханий - 208 

Шеренга) - Олімпійський чемпіон 1980 року у Москві; 72 Рух, руд., 1973 (Т 54 

Хобот – 148 Радуга) – Чемпіон альтернативних ігор «Дружба-84»; 7 Ізгиб, гн., 

1952 (Істок – Вєга) – видатний жеребець-плідник, призер ступеня на ВДНГ 

1964 року; 55 Ісход, гн., 1956 (Т 54 Хобот – 368 Ізида) – видатний жеребець-

плідник; 56 Іхван, гн., 1961 (Т 54 Хобот – 86 Інфра І) – видатний жеребець-

плідник, продовжувач лінії Хобота; 8 Коханий, руд., 1963 (Т 54 Хобот – 95 

Колонада) – видатний жеребець-плідник; 9 Поташ, гн., 1950 (Посейдоніус – 

Проза), видатний жеребець-плідник; 10 Резерв, руд., 1966 (Т 54 Хобот – 151 

Рига) – видатний жеребець-плідник; 6 Збірник, т.-гн., 1966 (2 Безпечний – 76 

Звьоздочка) – Чемпіон породи 1969 року, видатний жеребець-плідник та інші. 

За останні роки рейтинг породи за результатами виступів наших 

вершників в міжнародних змаганнях з класичних видів кінного спорту суттєво 

не покращився. На фоні нестабільних економічних умов, за наявності цінного 

племінного матеріалу, суб’єкти племінної справи не завжди спроможні 

забезпечити належне виконання технологічних вимог вирощування, тренінгу та 

випробувань коней, відправити своїх коней на міжнародні змагання. 

Разом із цим є і певні досягнення. Українські спортсмени-кіннотники 

увійшли до рейтингу Європейської федерації кінного спорту (FEI) на конях 
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вітчизняної селекції. Вперше за часи незалежності України вітчизняна 

спортивна пара виступала на Олімпійських іграх (Лондон-2012, 

Великобританія) у виїздці (С.Кісельова і Париж, УВП). Українські кіннотники 

неодноразово приймали участь у міжнародних змаганнях високого рівня, 

займали призові місця: Міжнародні змагання з виїздки CDI*** (Ахляйтен, 

Австрія), Міжнародні змагання з виїздки CDI*** (Вроцлав, Польща), 

Міжнародний турнір CDI-W (Мехелен, Угорщина), Кубок Президента (Москва, 

Росія), Міжнародний турнір з триборства ССІ1* (Москва, Росія), Міжнародний 

турнір з виїздки CDI-W (Н.Новгород, Росія), Етап Кубку світу з триборства 

ССІ1* (Білорусь), Міжнародний турнір з виїздки (Радзенкув, Польща) та інші. 

Анілізом виступів коней у класичних видах кінного спорту за останні 20 

років встановлено (табл. 3.27), що найбільша частка спортивних коней України, 

які приймали участь у змаганнях різних рівнів, була представлена українською 

верховою породою. 

Коні української верхової породи представляють більшість у виїздці та 

конкурі (69,8 % та 52,9 % відповідно). З усіх коней, що виступали у кінному 

спорті 53,8 % використовувались у конкурі, 28,0 % - у виїздці, 1,6 % - у 

триборстві. Решта 16,6 % використовувалась в інших видах кінного спорту. 

Найважливішою ланкою технології тренінгу спортивних коней є 

випробування, що дозволяють у ранньому віці оцінити спортивні задатки. 

Коні спортивного напряму роботоздатності характеризуються тривалим 

періодом підготовки, тому результативність виступів у кінному спорті можливо 

визначити не раніше 7-8 років [92]. 

Випробування коней за спортивними якостями дозволяють вірогідно 

оцінювати коней у ранньому віці (з 2-річного віку) і, що особливо важливо для 

селекційно-племінної роботи – оцінити жеребців-плідників та маток за якістю 

потомства [95]. Крім того такі заходи сприяють популяризації вітчизняної 

продукції конярства і кінного спорту. На підставі результатів випробувань 

корегується тренд селекційної роботи, підвищується тиск добору за основними 

селекційними ознаками, особливо за показниками роботоздатності і тим самим 
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прискорити прогрес породи, підвищити генетичний потенціал та 

конкурентоспроможність [96]. 

Таблиця 3.27 

Породний склад коней у кінному спорті України (1995-2015 рр.) 

Класичні види кінного спорту Кількість 
коней Конкур Виїздка Триборство 

Інші види 
спорту Порода 

n % гол. % гол. % гол. % гол. % 
Українська 
верхова 1059 52,4 570 52,9 296 69,8 17 24,3 176 38,0 

Невизначена 
порода 301 14,9 102 9,5 11 2,6 17 24,3 187 40,4 

Німецькі 216 10,7 154 14,3 54 12,7 1 1,4 6 1,3 
Чистокровна 
верхова 169 8,4 90 8,4 22 5,2 3 4,3 27 5,8 

Рисисті 74 3,7 29 2,7 6 1,4 30 42,9 39 8,4 
Будьонівська 37 1,8 20 1,9 6 1,4 -  9 1,9 
Бельгійська 
теплокровна 34 1,7 31 2,9 3 0,9 2 2,9 - - 

Датська і 
голландська 29 1,4 20 1,9 9 2,1 - - - - 

Чистокровна 
арабська 21 1,0 1 0,1 1 0,2 - - 19 4,1 

Латвійська 10 0,5 4 0,4 6 1,4 - - - - 
Ахалтекинська 8 0,4 4 0,4 - - - - 4 0,9 
Помісі різних 
порід 62 3,1 52 4,8 10 2,4 - - - - 

Усього: 2020 100 1077 100 424 100 70 100 463 100 
 
Тривалий час у спортивних породах практикувалася система скакового 

тренінгу і іподромних випробувань у гладких скачках [58]. Перевагою цієї 

системи були відпрацьовані схеми тренінгу, відпадала необхідність 

утримування у господарстві цілого штату берейторів і тренерів, будування 

спеціальних споруд для тренувань. Але скакові випробування дозволяють 

виявити лише жвавість і конституційну міцність коней, тим часом як спортивна 

спеціалізація потребує виявлення продуктивності природних рухових алюрів, 

силу і потужність стрибка, гнучкість. Крім того, форсований метод підготовки 

коней до іподромних випробувань призводить до високого рівня травматизму, 

викликає порушення нервової системи [98]. 
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Провідні країни з розвитку спортивного конярства (Німеччина, 

Нідерланди, Великобританія) практикують оцінку роботоздатності спортивних 

коней за рівнем розвитку спортивних якостей, що виявляються в процесі 

тренінгу у віці 3-4 років [416]. Оцінка та відбір (керунг) майбутніх плідників 

фаворита світового кінного спорту – Німеччини – відбувається у трендепо, що 

мають державну ліцензію на тренінг та випробування спортивних коней за 100-

денним тестом [438]. Протягом тестування коні проходять підготовку за 

елементарними основами виїздки, настрибування у шпрингартені. По 

закінченню тестування коні оцінюються експертною комісією за комплексом 

ознак: норовливість, темперамент, готовність до роботи, конституція, стиль 

стрибка і алюра з подолання польової траси, виїздженість (тест під незалежним 

вершником), техніка стрибка у шпрингартені, якість основних алюрів (крок, 

рись, галоп). За результатами випробувань коні одержують загальний 

рейтинговий бал (індекс) за роботоздатність та окремі бали за рухові та 

стрибкові якості. Кобили спортивних порід більшості племінних союзів 

оцінюються окремо після нетривалого тренінгу за екстер’єром, виїзженістю, 

руховими якостями, стилем стрибка у шпрингартені [428]. 

Для ранньої оцінки молодняку коней та визначення селекційного 

рейтингу жеребців-плідників за якістю потомства з 2008 року в Україні 

застосовуються міжзаводські випробування коней спортивних порід. 

Програма випробувань включає: ринг-виводку (оцінку типу та екстер’єру) 

коней 2-х-, 3-х-, 4-х років та старше, оцінку їх рухових та стрибкових якостей, 

тест «Каприллі» (оцінка нервової рівноваги та виїздженості) (додаток 10). 

За шість років (2008-2013) були проведені міжзаводські випробування 

175 молодих коней спортивних порід, в тому числі 71 гол. (40,6 %) української 

верхової породи (табл. 3.28). 

Аналізом форм племінного обліку встановлено, що в середньому на рік 

в суб’єктах племінної справи з розведення коней української верхової породи 

отримують 370 гол. молодняку, середньорічна кількість реалізованого 
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молодняку – 190 голів. Міжзаводські випробування, проходили в середньому за 

рік всього 3,2 % коней від одержаного молодняку і 6,2 % від реалізованого. 

Таблиця 3.28 

Хронологія міжзаводських випробувань та кількість  

випробуваних коней спортивних порід 

Випробувано коней 
УВП Рік Місце проведення всього гол. % 

2008 КСК «Тракен» Полтавська обл. 26 - - 
2009 КСК «Тракен» Полтавська обл. 39 6 15,4 
2010 Сумська кінна ДЮСШ 27 14 51,9 
2011 Сумська кінна ДЮСШ 29 16 55,2 
2012 Сумська кінна ДЮСШ 32 20 62,5 
2013 Сумська кінна ДЮСШ 22 15 68,2 

Всього: 175 71 40,6 
 

Породний і віковий склад випробуваних у 2008-2013 роках коней був 

представлений 10 верховими породами і 6,3 % спортивних помісей (табл. 3.29). 

Більшість випробуваних коней належали до української верхової (40,6 %) і 

тракененської (38,3 %) порід. Більшість коней представляли вікові групи 2-3 

років (30,9 % та 31,4 %, відповідно). 

Загальною особливістю коней усіх порід є те, що оцінка стрибкових 

якостей у всіх вікових груп оцінена високо (вище 8,0 балів), в тому числі – 

наймолодшої групи, що може свідчити про високу скоростиглість коней за цією 

ознакою. 

Результатами випробувань (табл. 3.30) доведено, що за руховими і 

загальними спортивними якостями коні української верхової породи 

перевершують тракененських і коней інших порід. Так, дворічний молодняк за 

руховими якостями перевершує ровесників тракененської породи на 0,28 балів, 

коней інших порід – на 0,76 балів (p>0,90). 
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Таблиця 3.29 

Породно-віковий склад коней спортивних порід випробуваних у 2008-2013 роках 

Кількість коней (гол.) різних вікових груп, років: Кількість 
випробуваних 

коней 2 3 4 5 і старше Порода 

n % гол. % гол. % гол. % гол. % 
Українська верхова 71 40,6 28 51,9 19 34,5 13 34,2 11 39,3 
Тракененська 67 38,3 17 31,5 27 49,1 16 42,1 7 25,0 
Помісі верхових 
порід 11 6,3 2 3,7 4 7,3 3 7,9 2 7,1 

Ольденбурзька 8 4,6 3 5,6 3 5,5 1 2,6 1 3,6 
Чистокровна верхова 4 2,3 1 1,9 1 1,8 1 2,6 1 3,6 
Вестфальська 3 1,7 1 1,9 - - 1 2,6 1 3,6 
Гановерська 3 1,7 - - 1 1,8 - - 2 7,1 
Великопольська 2 1,1 2 3,7 - - - - - - 
Голштинська 2 1,1 - - - - - - 2 7,1 
Німецька спортивна 2 1,1 - - - - 2 5,3 - - 
Будьонівська 1 0,6 - - - - 1 2,6 - - 
Брандебурзька 1 0,6 - - - - - - 1 3,6 

Всього: 175 100,0 54 30,9 55 31,4 38 21,7 28 16,0 
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Таблиця 3.30 

Результати оцінки молодняку спортивних порід в розрізі вікових груп за спортивною роботоздатністю 

(міжзаводські випробування 2008-2013 років) 

Оцінка спортивної роботоздатності коней у віці, років: 
Рухові якості Стрибкові якості Спортивні якості Порода n 

2 3 4 і ст. 2 3 4 і ст. 2 3 4 і ст. 
Українська верхова 
M±m, бал. 
Cv, % 

71 
7,52 

±0,20 
12,33 

8,21 
±0,21 
13,09 

8,18 
±0,16 
10,09 

8,10 
±0,30 
15,99 

8,59 
±0,23 
13,36 

9,06 
±0,13 
6,99 

7,80 
±0,20 
11,61 

8,45 
±0,13 
7,60 

8,42 
±0,19 
11,92 

Тракененська 
M±m, бал. 
Cv, % 

67 
7,24 

±0,17 
10,65 

7,48 
±0,17 
12,61 

7,30** 
±0,24 
14,19 

8,77** 
±0,14 
7,47 

8,55 
±0,16 
10,68 

8,53 
±0,24 
11,46 

7,67 
±0,27 
15,59 

8,01 
±0,12 
8,69 

8,10* 
±0,21 
10,84 

Інші спортивні  
породи і їх помісі 
M±m, бал. 
Cv, % 

37 
6,76* 
±0,28 
13,02 

7,08** 
±0,30 
11,30 

7,96* 
±0,26 
13,70 

8,38 
±0,32 
10,73 

8,45 
±0,50 
14,53 

8,37** 
±0,20 
9,70 

7,62 
±0,30 
11,31 

7,75* 
±0,24 
8,10 

8,20 
±0,16 
7,80 

В середньому: 175 
7,27 

±0,12 
12,30 

7,80 
±0,13 
13,75 

7,90 
±0,13 
12,86 

8,44 
±0,15 
12,07 

8,56 
±0,13 
11,99 

8,72 
±0,11 
9,62 

7,72 
±0,14 
13,10 

8,15 
±0,09 
8,64 

8,27 
±0,12 
10,76 

Примітка: * - p>0,90; ** - p>0,95. 
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Молодняк трирічного віку вірогідно перевершували 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). Оцінкою промірів тіла дослідженого молодняку 

встановлено, що в цілому він є недостатньо розвинений, дрібний, особливо у 

віці двох та трьох років. Значення основних промірів якого згідно з інструкції з 

бонітування відповідає оцінці 6-7 балів, що відповідає 1 класу (табл. 3.31). 

Таблиця 3.31 

Проміри тіла випробуваних коней (M±m) 

Проміри, см Вікова група n висота в холці обхват грудей обхват п’ястка 
2 роки 56 159,77±0,65 177,75±1,02 20,06±0,16 
3 роки 65 162,53±0,71 181,58±3,21 20,37±0,15 
4 роки 36 164,64±0,92 186,70±0,95 20,54±0,19 
cтаршого віку 30 166,15±0,98 192,30±1,56 20,6±0,14 

 
Результати аналізу оцінки молодняку спортивних порід різних вікових 

груп за комплексом ознак, представлені у таблиці 3.32 показали, що молодняк 

2-річного віку у середньому за типом оцінений у 7,52 балів, за екстер’єром - 

7,26 балів. Рухову активність оцінено в середньому: крок - 8,93 балів (26-27 

кроків на 25 м), рись - 6,74 балів (17-18 кроків на 25 м).  

Силові якості стрибка оцінені в 13,06 балів (висота перешкоди 110 см, 

при максимальній висоті перешкоди для цього віку 120 см). 

За стилем стрибка максимальна оцінка 10 балів при цьому -річний 

молодняк оцінений у 8,22 бали, в більшій мірі через неправильне положення 

шиї підчас стрибка порівняно із «ідеальною моделлю стрибка» (рис. 2.1). 
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Таблиця 3.32 

Результати оцінки молодняку спортивних порід різних вікових груп за комплексом ознак 

Рухові якості, бал. Стрибкові якості, бал. Біометричн
ий показник n Тип, 

бал 
Екстер’єр, 

бал крок рись сила стиль 
2-х років 

М±m 7,52±0,21 7,26±0,36 8,93±0,37 6,74±0,19 13,07±0,22 8,22±0,15 
Сv, % 56 12,15 9,84 15,27 20,11 12,40 8,43 

3-х років 
М±m 7,67±0,18 7,28±0,34 9,34±0,42 7,49±0,24 12,85±0,34 7,73±0,21 
Сv, % 65 6,55 6,55 16,97 19,28 20,28 11,94 

4-х років 
М±m 7,72±0,20 7,59±0,29 9,42±0,32 8,64±0,29 13,11±0,16 7,66±0,24 
Сv, % 36 7,39 5,38 5,27 19,53 6,82 11,32 

Старшого віку 
М±m 7,70±0,19 7,50±0,27 9,31±0,56 8,14±0,36 14,38±0,23 8,07±0,18 
Сv, % 30 10,19 5,10 21,72 14,55 8,05 9,59 
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Молодняк 3-річного віку за типом оцінений в середньому у 7,67 балів, за 

екстер’єром – у 7,28 балів. Крок оцінено у 9,34 балів (26 кроків на 25 м - 

продуктивний, широкий, з достатнім захватом простору), рись оцінена у 7,49 

балів (17 кроків на 25 м – вкорочена, без достатнього захвату простору та 

виносу кінцівок). Силові якості стрибка оцінені у 12,85 балів (висота 

перешкоди 130 см, при максимальній висоті для цього віку - 140 см), техніка 

стрибка оцінена у 7,73 бали, в більшій мірі через неправильне положення 

передпліччя та п’ястка порівняно з «ідеальною моделлю стрибка». 

При приблизно однакових оцінках за тип, екстер’єр та якість кроку 

молодняк 4-х років характеризувався вищою якістю рисі (14,38 бал.), коні 

старшого віку - кращими силовими якостями (8,07 бал.). 

Загальними недоліками екстер’єру у молодняку всіх вікових груп були 

недоліки у будові кінцівок (запалі зап’ястки, м’які бабки, торцеві копита, 

прямий скакальний суглоб) та спостерігалося порушення прямолінійності ходу 

(розкид), що найчастіше обумовлено недоліками у технології вирощування 

молодняку. Також загальною особливістю є те, що крок у всіх вікових груп 

оцінено доволі високо 9 балів і вище, при цьому якість рисі є вищою у 

молодняку 4 років і старше, що може свідчити про низку скоростиглість коней 

за цією ознакою. 

Результати проведеного аналізу кореляційних зв’язків між ознаками, що 

вивчались, представлені в таблиці 3.33. 

Таблиця 3.33 

Кореляційна залежність між показниками оцінки екстер’єру та 

спортивною роботоздатністю коней української верхової породи 

Вік, років Ознаки, що корелюють 
2 3 4 старшого віку 

Тип та екстер’єр × рухові якості 0,254 0,160* 0,005 0,180* 
Тип та екстер’єр × стрибкові 
якості 0,356* 0,288* 0,117 -0,031* 

Тип та екстер’єр × загальна 
спортивна роботоздатність 0,222 0,327* 0,020 0,460* 

Примітка: * - Р> 0,95 
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Виявлено невисокий позитивний вірогідний зв’язок у коней 2-3-річного 

віку типом та екстер’єром та спортивною роботоздатністю (особливо зі 

стрибковими якостями). Найвищий рівень зв’язку встановлено між типом та 

екстер’єром та загальною спортивною роботоздатністю у коней старшого віку 

(r=0,460) 

Інтенсифікація селекції роботоздатності - одна з найбільш гострих 

проблем у спортивному кіннозаводстві, тому подальше вдосконалення систем 

тренінгу і випробувань є основним завданням. З метою покращення племінних 

якостей та підвищення спортивної роботоздатності в систему селекції коней 

спортивних порід необхідне запровадження випробування молодняку за 

спортивними якостями в умовах суб’єктів племінної справи. 

Система заводських випробувань, апробована у 2008-2013 роках, 

впроваджена у програмі селекції коней української верхової породи до 2020 

року та регламентована Правилами випробувань коней (у розділі щодо 

випробувань коней верхових порід). За результатами досліджень розроблено 

«Положення про випробування коней спортивного напряму роботоздатності» 

(затверджене Науково-технічною радою МінАППУ, протокол № 1 від 

27.11.2014 р.). Окреслена нами схема випробувань різних рівнів (рис. 3.18) 

ілюструє послідовний і максимально ефективний добір коней для подальшого 

селекційного процесу. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.18. Схема поступового відбору молодняку 
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Згідно даної схеми, первинною ланкою відбору є результати заводських 

випробувань, які завершують заводський тренінг. Коні, оцінені за спортивні 

якості не нижче 7,0 балів, мають бути представлені на міжзаводські 

(регіональні, Всеукраїнські) випробування з метою визначення кращих 

племінних коней. і відбору жеребців для представлення на Державну атестацію 

(ліцензування) плідників. Кращих молодих жеребців, які показали на 

випробуваннях високі спортивні якості (не нижче 8,0 балів згідно шкали 

бонітування), рекомендувати на керунг (випробування жеребців). Результати 

випробувань молодих жеребців є підставою для подальшого допуску їх до 

племінного використання. 

Результати оцінки коней української верхової (n=80), порід німецького 

походження (n=53) і помісних коней (n=47) показали, що за останні 10 років у 

виїздці виступала більшість коней української верхової породи (43,1 % від 

усього поголів’я). Решту складають породи німецького кореня (28,2 %) і 

спортивні помісі (25,0 %). Інші породи (будьонівська, угорська, швейцарська 

теплокровна, голандська теплокровна, фризька тощо) були представлені у 

цьому виді кінного спорту незначною кількістю. 

Узагальнені результати виступів коней спортивних порід у змаганнях з 

виїздки за період 2006-2015 років (n=187), розраховано індекс спортивної 

роботоздатності, що дає змогу здійснювати вірогідну кумулятивну оцінку 

спортивної роботоздатності. Встановлено, що серед коней спортивних порід 

України у виїздці найбільшу частку представляють коні української верхової 

породи, які характеризуються найвищою активністю виступів (табл. 3.34). 

За результатами оцінки встановлено, що за останні 10 років у виїздці 

виступала більшість коней української верхової породи (43,1 % від усього 

поголів’я). Решту складають породи німецького кореня (28,2 %) і спортивні 

помісі (25,0 %). Інші породи (будьонівська, угорська, швейцарська 

теплокровна, KWPN, фризька тощо) були представлені у цьому виді кінного 

спорту незначною кількістю, тому об’єднані нами в єдину групу. 
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Таблиця 3.34 

Оцінка коней, що виступають у виїздці за спортивною роботоздатністю 
Кількість Показники спортивної роботоздатності 

Порода n % Кількість 
виступів 

Середній 
результат, % 

коефіцієнт 
активності 
виступів 

ІСР, % 

Українська 
верхова 80 43,1 24,02±1,86 59,27±0,62 2,24 13,77 

Німецьки: 53 28,2 13,92±1,24 61,31±0,46 1,29 13,66 
тракененська 21 11,2 10,95±1,52 60,84±0,91 0,93 10,12 
ганноверська 13 6,9 11,31±1,96 61,57±0,64 1,13 14,61 
голштинська 8 4,3 15,88±2,81 61,26±1,12 1,52 17,43 
ольденбурзька 6 3,2 23,33±6,38 61,63±1,38 2,17 16,05 
вестфальська 5 2,7 18,80±7,29 62,36±0,64 1,73 17,21 

Інші породи 7 3,7 18,54±6,45 61,10±1,36 1,76 0,73 
Спортивні помісі 47 25,0 12,70±0,82 58,36±0,51 1,21 9,43 

Всього: 187 100 18,14±0,57 59,40±0,91 1,70 13,03 
 

Найбільшою кількістю виступів характеризуються коні української 

верхової (24,02 виступи на голову) та ольденбурзької (23,33) порід, найменшою 

– гановерської породи (11,31) і спортивні помісі (12,70). 

Найкращий середній результат виступів за всю спортивну кар’єру 

отримали коні німецьких порід: вестфальської (62,36 %), ольденбурзької (61,63 

%) та гановерської (61,57 %). Українська верхова порода поступається за цією 

ознакою групі німецьких порід всього на 2,04 %, втім слід враховувати, що 

вибірка вітчизняної породи на 14,9 % вища і ліміти ознаки відповідно вищі: 

українська верхова – 69,32-33,3 %, німецькі породи - 67,5- 32,68%. 

Найбільший коефіцієнт активності виступів – у коней української 

верхової (2,24) та ольденбурзької (2,17) порід. Найвищий індекс спортивної 

роботоздатності визначено у коней німецьких порід (переважно імпортованих): 

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

Українська верхова порода при цьому незначно поступається усій вибірці 

коней німецьких порід (на 0,11 %). При цьому необхідно враховувати кількість 

коней обох груп, що виступають у виїздці і ліміти ознаки: українська верхова – 

85,91-3,33 %, німецькі породи – 52,38-5,55 %. 
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За індексом спортивної роботоздатності кращі результати у коней 

голштинської (17,42 %), вестфальської (17,21 %) та ольденбурзької (16,05 %) 

порід. За результатами оцінки спортивної роботоздатності складено рейтинг 

кращих коней, що виступають у виїздці, індекс роботоздатності яких становить 

вище 30 % (табл. 3.35). 

Більшість у цьому рейтингу склали коні української верхової породи 

(40,0 %), при цьому вони займають 2 перших місця. Даний рейтинг співпадає з 

показниками першості виїздкових коней України, а отже, застосований нами 

індекс є вірогідним засобом оцінки спортивної роботоздатності коней. 

Таблиця 3.35 
Рейтинг кращих коней за індексом спортивної роботоздатності 

Показники спортивної роботоздатності 
Кличка, рік 
народження Порода кількість 

виступів 
середній 

результат, % 

коефіцієнт 
активності 
виступів 

ІСР, % 

Париж, 1997 УВП 71 69,32±0,34 3,94 85,91 
Шарада, 1995 УВП 19 65,89±0,60 1,46 73,68 
Тегеран, 2000 СП 11 62,43±1,49 1,10 54,54 
Балетмейстер, 2003 ГАН 21 64,91±0,52 2,10 52,38 
Етнограф, 1998 ТРК 6 66,33±0,86 0,54 50,00 
Казанова, 2005 УВП 32 65,26±0,48 4,57 46,88 
Тарбаган, 2002 УВП 31 64,36±0,52 2,81 45,16 
Дон Грігоріус, 2002 ОЛД 34 66,54±0,69 3,40 44,11 
Каспій, 2004 ГЛШ 16 62,84±0,60 2,28 43,75 
Аскольд, 2003 ГАН 7 60,72±0,85 0,77 42,85 
Погон, 1998 ТРК 7 62,51±1,44 0,54 42,85 
Баккарді, 2007 СП 14 62,87±0,59 2,80 42,85 
Вектор, 2003 УВП 22 63,45±0,89 2,75 40,90 
Борус, 2001 УВП 5 64,10±0,89 0,83 40,00 
Таймир, 2001 УВП 25 65,00±0,41 2,77 40,00 
Аматор, 2006 СП 13 63,77±0,82 2,16 38,46 
Доміно-Дансер, 1996 СП 8 66,51±0,62 0,53 37,5 
Окленд, 2005 УВП 14 60,41±0,47 2,33 35,71 
Комплімент, 1996 ТРК 14 67,50±0,95 0,93 35,71 
Дон Танцор, 2002 ВСФ 9 64,14±0,47 1,28 33,33 

 

Проведений кореляційний аналіз між показниками спортивної 

роботоздатності коней показав (табл. 3.36) позитивну залежність між усіма 
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вивченими показниками. При цьому висока залежність виявлена між кількістю 

виступів і коефіцієнтом активності виступів (КАВ), індексом спортивної 

роботоздатності (ІСР) та середнім результатом виступів (СРВ). 

Таблиця 3.36 
Кореляційні зв’язки між показниками спортивної роботоздатності коней 

різних порід, що виступають у виїздці 
Групи коней 

Кореляційні зв’язки загальне 
поголів’я 

українська 
верхова 

німецькі 
породи 

спортивні 
помісі 

Кількість виступів × КАВ 0,891 0,883 0,886 0,687 
Кількість виступів × СРВ 0,172 0,326 0,096 0,050 
Кількість виступів × ІСР 0,158 0,152 0,160 -0,035 
КАВ × СРВ 0,197 0,319 0,332 0,269 
КАВ × ІСР 0,176 0,175 0,239 0,198 
ІСР × СРВ 0,522 0,587 0,514 0,594 

 
Проведений порівняльний аналіз кореляційних зв’язків між показниками 

спортивної роботоздатності коней різних порід загального поголів’я та коней з 

рейтингу кращих коней за індексом спортивної роботоздатності показав (табл. 

3.37) позитивну залежність різної міцності у рейтингових коней над загальним 

поголів’ям між усіма вивченими показниками. При цьому виявлено високу 

залежність між кількістю виступів і індексом роботоздатності. 

Таблиця 3.37 

Порівняння кореляційних зв’язків між показниками спортивної 
роботоздатності коней різних порід загального поголів’я та коней з 

рейтингу кращих коней за індексом спортивної робото здатності 
Групи коней 

Кореляційні зв’язки загальне 
поголів’я рейтинг 

n 188 20 
Кількість виступів × коефіцієнт активності виступів 0,891 0,781 
Кількість виступів × середній результат 0,172 0,324 
Кількість виступів × індекс спортивної 
роботоздатності 0,158 0,661 

Коефіцієнт активності виступів × середній результат 0,197 0,218 
Коефіцієнт активності виступів × індекс спортивної 
роботоздатності 0,176 0,276 

Індекс роботоздатності × середній результат 0,522 0,474 
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Таким чином встановлено, що серед коней спортивних порід України у 

виїздці найбільшу частку представляють коні української верхової породи. Коні 

вітчизняної породи також характеризуються найвищою активністю виступів, 

результативністю змагань та індексом спортивної роботоздатності. 

Розрахований індекс спортивної роботоздатності, що включає основні 

показники результативності виступів, можна використовувати для вірогідної 

кумулятивної оцінки (кар’єрного рейтингу) коней, що виступають у виїздці. 

Аналіз відтворення української верхової породи за останні 15 років у 

суб’єктах племінної справи показав (табл. 3.38), що рівень відтворення значно 

коливається по роках. Так, максимальна розбіжність виходу лошат 

спостерігається між 2009 та 2011 роками і становить 18,6 %. 

Таблиця 3.38 

Вихід лошат української верхової породи у динаміці по роках 

Кількість кобил Одержано лошат 
КЗ ПР Всього Рік Всього КЗ ПР гол. % гол. % гол. % 

2002 626 390 236 247 63,3 114 48,3 361 57,7 
2003 642 406 236 250 61,6 126 53,4 376 58,6 
2004 661 379 282 237 62,5 120 42,6 357 54,0 
2005 725 404 321 249 61,6 138 43,0 387 53,3 
2006 1021 508 513 287 56,5 256 49,9 543 53,2 
2007 1181 547 634 289 52,8 310 48,9 599 50,7 
2008 1196 568 628 327 57,6 289 46,0 616 51,5 
2009 944 436 508 241 55,3 190 37,4 431 45,7 
2010 937 513 424 275 53,6 190 44,8 465 49,6 
2011 785 422 363 245 58,1 260 71,6 505 64,3 
2012 742 438 304 215 49,1 133 43,8 348 46,9 
2013 528 304 224 193 63,5 128 57,1 321 60,8 
2014 376 279 97 169 60,6 54 55,7 223 59,3 
2015 395 228 167 123 53,9 82 49,1 205 51,9 
2016 365 211 154 108 51,2 75 48,7 183 50,1 

 

Встановлено, що вихід лошат у кінних заводах значно вищій (p>0,95), 

ніж у племінних репродукторах через те, що до кінних заводів пред’являються 

підвищені вимоги щодо показників відтворення. 



 

 

193 
Загальний рівень відтворення коней української верхової породи у 

суб’єктах племінної справи за останні 15 років наведений на рисунку 3.19. 

59,3

50,1

53,2

60,8

46,9

64,3

49,6

45,7

51,550,7
53,253,354

58,6

30

35

40

45

50

55

60

65

70

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Рис. 3.19. Вихід лошат (%) української верхової породи за останні 15 років 
 

Детальним аналізом показників відтворення коней української верхової 

породи в 5 кінних заводах та 10 племінних репродукторах за останні 5 років 

встановлено (табл. 3.39), що відсоток зажереблення по породі в середньому на 

рік становить 65,3 %, причому у кінних заводах цей показник на 10,6 % вищій, 

ніж у племінних репродукторах. 

Таблиця 3.39 

Аналіз показників відтворення коней української верхової породи  

в суб’єктах племінної справи (Σ) (2012-2016 рр.) 

КЗ ПР По породі Показники n % n % n % 
Обліковано кобил 292 60,7 189 39,3 481 100,0 
Всього спаровано кобил 285 97,6 141 74,6 426 88,6 
Вибуло кобил до 
визначення результатів 8 2,8 1 0,7 9 2,1 

Холостих кобил 81 28,4 41 29,1 122 28,6 
Жеребних кобил 196 68,8 82 58,2 278 65,3 
Вибуло жеребних кобил 7 3,6 3 3,7 10 3,6 
Кількість абортів, 
мертвонароджених лошат 21 10,7 5 3,5 26 9,3 

Народилося лошат  
(частка благополучного 
вижереблення) 

168 85,7 74 90,2 242 87,1 

з них: жеребчиків 91 54,2 31 41,9 122 50,4 
            кобилок 77 45,8 43 58,1 120 49,6 

Вихід лошат, % 

Роки 
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Встановлено значний відсоток прохолостів у кобил в усіх суб’єктах 

племінної справи – 28,6 %, у племінних репродукторах показник вищий на 0,7 

%, ніж у кінних заводах. Також зареєстровано досить високу частку абортів та 

мертвонароджених лошат у кінних заводах – 10,7 %. Цей показник впливає на 

відсоток благополучного вижереблення – у кінних заводах на 4,5 % нижчий, 

ніж у племінних репродукторах. 

Співвідношення новонароджених жеребчиків та кобилок по породі 

практично однакове – 50,4 % і 49,6 % відповідно. 

У порівнянні з попередніми дослідженнями [292], проведеними до 1990 

року у провідних кінних заводах України, сучасні показники відтворення 

української верхової породи вірогідно погіршились (P<0,90), про що свідчить 

порівняльна оцінка результатів досліджень (табл. 3.40). 

Таблиця 3.40 

Порівняльна оцінка показників відтворення коней української верхової 

породи по періодах досліджень 

Періоди досліджень 
Показник 1966-1987 рр. [292] 2012-2016 р. ± 

Запліднюваність, % 77,2 65,3 -11,9 

Частка прохолостів, % 22,8 28,6 +5,8 

Частка благополучного 
вижереблення, % 90,0 85,7 -4,3 

Вихід лошат, % 69,5 56,8 -12,7 
 
Одним з показників репродуктивної функції, що характеризує біологічні 

особливості популяції тварин є тривалість жеребності кобил (тривалість 

ембріогенезу). З метою вивчення цієї ознаки усі кобили, що вижеребилися у 

2013 році в суб’єктах племінної справи були розподілені на градації за за 

лінійною належністю, віком, кількістю плодових років. Лошата розподілені на 

градації за статтю, кровністю, лінійною та родинною належністю. Всього у 

вибірку включено 196 пар кобила-лоша. Досліджувана ознака – тривалість 
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ембріогенезу – визначалась як кількість діб від останньої дати парування до 

дати народження. 

У ставці 2013 року вихід лошат української верхової породи становив 

64,2 %. Всього у парувальному сезоні 2012-2013 рр. використано 335 кобил і 42 

жеребці-плідники. Навантаження на одного жеребця в середньому становило 8 

кобил. Кількість садок за сезон склала в середньому 7,44±0,64 на жеребця з 

високим ступенем мінливості (Cv=57,96 %). Відсоток зажереблення кобил 

склав 70,4 %, благополучність вижереблення – 91,1 %. Жеребчиків і кобилок 

народилося майже порівну (жеребчиків - 49,8 %, кобилок – 50,2 %). 

Тривалість ембріонального розвитку лошат української верхової породи 

становила в середньому 337,4 діб з лімітами від 309 до 355 діб. Достовірної 

різниці між тривалістю ембріонального розвитку жеребчиків і кобилок не 

виявлено (Р<0,90), отже подальші дослідження проводили без розподілу лошат 

на статі. 

Виявлена позитивна кореляція тривалості ембріогенезу лошат із їх живою 

масою при народженні (r=0,546, P>0,95) і залежність із їх основними 

промірами: висотою в холці (r=0,220, P>0,95), обхватом грудей (r=0,741, 

P>0,95) і обхватом п’ястка (r=0,322, P>0,95). 

Найбільша кількість лошат у ставці 2013 року належала до 

найпоширеніших у породі ліній Хобота (18,4 %) і Безпечного (15,8 %). З усіх 

народжених лошат 25,5 % походили від жеребців інших верхових порід і не 

належали до ліній української верхової породи. 

Вивченням впливу лінійної належності лошат на тривалість їх 

ембріогенезу встановлено (табл. 3.41), що найвище значення ознаки - у лошат 

лінії Водопада (342,8±3,01 діб), наближене до середнього по вибірці - лінії 

Рауфбольда (337,5±0,64, Р<0,90). Мінімальною тривалістю ембріогенезу 

характеризуються лошата спорідненої групи Еола (332,6±2,27 діб). 

Найбільша кількість кобил належала до ліній Хобота (25,5 %) і 

Безпечного (15,8 %). Результати досліджень впливу лінійної належності кобил 

на тривалість їх жеребності наведені у таблиці 3.42. 
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Таблиця 3.41 

Тривалість ембріогенезу лошат залежно від лінійної належності батька 
Тривалість ембріогенезу, діб Лінія, споріднена група n M±m Cv, % 

л. Водопада 5 342,8±3,01 1,96 
л. Хобота 36 339,1±1,21 2,14 
л. Безпечного 31 337,7±1,06 1,76 
с.р. Рауфбольда 7 337,5±0,64 2,30 
л. Фактотума 28 333,6±1,60 2,54 
с.р. Еола 9 332,6±2,27 2,05 

В середньому: 146 337,5±0,64 2,30 
 

Таблиця 3.42 

Тривалість ембріогенезу лошат залежно від лінійної належності матері 
Тривалість жеребності, діб Лінія, споріднена група n M±m Cv, % 

л. Хрусталя 3 342,3±3,48 1,76 
л. Фактотума 12 339,7±2,47 2,37 
с.г. Рауфбольда 16 339,4±2,55 3,00 
л. Хобота 50 338,2±1,09 2,27 
с.г. Еола 3 337,7±3,18 1,63 
л. Безпечного 31 337,4±1,36 2,24 
л. Гугенота 11 331,3±2,78 2,79 
л. Водопада 1 350,0 - 

В середньому: 129 337,2±0,72 2,43 
 

Встановлено, що за тривалістю жеребності найбільше наближаються до 

середнього показника по усій вибірці кобили лінії Безпечного і кобили 

одержані від схрещування з жеребцями вестфальської породи. Максимальною 

тривалістю жеребності характеризувались дочки жеребців голштинської 

породи (343,0±3,03 діб) і кобили лінії Хрусталя (342,3±3,48 діб). 

Середній вік кобил, яких використовували у відтворенні становив 

10,2±0,26 років. Результати досліджень з вивчення впливу віку кобил на 

тривалість ембріогенезу лошат наведені на рисунку 3.20. 

Таким чином, показник тривалості жеребності кобил необхідно 

враховувати при плануванні парувальної кампанії та періоду вижереблення 

кобил. Корегування термінів вижереблення кобил можливо здійснювати, 
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зважаючи на фактори впливу: вік кобили, сезон вижереблення, походження і 

лінійна належність жеребця-плідника і кобили. 
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Рис. 3.20. Тривалість жеребності кобил української верхової породи 

залежно від віку 

 

 

3.3.2. Формування генеалогічної структури і лінійне поєднання в 

системі селекції української верхової породи коней 

 

Роботу по закладанню генеалогічних ліній в українській верховій 

породній групі було розпочато у 1951 році з використанням кращих жеребців-

плідників того періоду: Шторма (Шабернака), Тайфуна, Хрусталя (Хандзіка), 

пізніше - Т 09 Хініна 73 та Арпада. Схеми їх генеалогічних ліній наведені у 

додатках 11-15. Дані лінії не отримали свого продовження але здійсніли вплив 

на формування маточного поголів’я. 

Лінія Шторма. Родоначальник лінії – жеребець ганноверської породи – 

Шторм (Шабернак), бурий, 1935 року народження від Шорсе і Аделі. Надійшов 

до Українського військового кінного заводу № 173 16.11.1945 року з кінного 

заводу ім. Кірова. Проміри тіла: 160-165-192-23 см. 

Років 

Діб 
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Широке використання Шторма-Шабернака дало змогу отримати від нього 

групу коней бажаного типу з високими показниками роботоздатності під сідлом 

і в запряжці. Серед них жеребці-плідники: Шнек (м. Ночка), Штамп (м. 

Вольта), Шевіот (м. Вольта). 

Лінія Шторма отримала широке розповсюдження в зоні діяльності 

Красноградського ДПР Харківської і Полтавської областей, а також у 

Волинській та Миколаївській державних племінних стайнях УРСР. В 

Українському кінному заводі кращі нащадки Шторма були одержані у 

поєднанні з сухими кобилами основного типу. 

При роботі з цією лінією використовували переважно крупних жеребців 

на полегшених кобилах, з акцентом на внутрішньолінійні поєднання. 

Лінія Тайфуна. Родоначальник лінії рудий тракененський (східно-

пруський) жеребець Тайфун, 1938 року народження, в якому поєднувались 

породність, масивність і висока роботоздатність. Тайфун відповідав вимогам до 

основного типу будови і за промірами (162-163-183-21 см). За 10 років 

племінного використання Тайфуна було одержано численне потомство 

бажаного типу. Кращих нащадків Тайфуна отримали від сухих костистих кобил 

основного типу. 

В Українському військовому кінному заводі № 173 роботу з лінією 

Тайфуна вели безпосередньо з родоначальником і його кращим за комплексом 

селекційних ознак сином – Трафаретом, гн., 1951, від угорської кобили 

Вознікновєніє. У 1956 році Трафарет отримав атестат І ступеня на Всесоюзній 

сільськогосподарській виставці (м. Москва). 

У Провальському кінному заводі використовувався син Тайфуна – Табор 

(м. Вєснушка). Значне розповсюдження лінія отримала на племінних 

конефермах колгоспів зони діяльності Дрогобицької, Київської, Харківської, 

Тернопільської державних племінних стаєнь та Красноградського ДПР. 

Представники лінії характеризувалися екстер’єрними недоліками 

верхньої лінії будови тіла, часто мали звислий круп, були пізньостиглими і 

негативно реагували на зміни умов утримання. 
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Лінія Хрусталя (Хандзіка). До того, як була створена сучасна лінія 

чистокровного 2088 Хрусталя, в українській породній групі було закладено 

лінію гнідого жеребця Хрусталя (Хандзіка) ганноверської породи – темно-

гнідого, 1940 року народження (Хальт – Юона). Хрусталь був зачислений до 

Українського військового кінного заводу № 173 16.11.1945 року з кінного 

заводу ім. Кірова. Крупний жеребець (проміри: 167-165-196-22,5 см), густого 

типу дав значну кількість потомків густого і бажаного типів. 

Краще потомство Хрусталя (Хандзіка) отримане від сухих породних 

кобил основного і частково полегшеного типів. 

Лінія Хрусталя (Хандзіка) розвивалася у Дрогобицькій, Тернопільській, 

Рівненській і Чернівецькій державних племінних стайнях. Його дочок 

переважно призначали у відтворювальне схрещування з жеребцями лінії 

Тайфуна або до схрещування з жеребцями чистокровної верхової породи для 

одержання потомства виразної породності і сухості конституції. 

Лінія Т 09 Хініна 73. Т 09 Хінін 73 – тракено-угорський жеребець, 

гнідий, народжений у 1951 році в кінному заводі ім. Кірова від тракененського 

50 Хеллеспонта І і угорської 079 Ігрушки 180. Хінін дав одну ставку з 10 лошат 

в Олександрійському кінному заводі і ще в трьох ставках 26 лошат у 

Деркульському кінному заводі. Із синів Хініна були виділені відомі жеребці-

плідники: 43 Балхаш (мати Т 013 Балтика 14) (рис. 47), 11 Тихвін (мати 160 

Тіна). Схему лінії наведено у додатку 12. 

Із дочок Хініна до маточного складу зараховані: 138 Похвала (мати 438 

Повєрка), 139 Походка (мати 126 Панама), 193 Хохлатка і 195 Хохотунья (мати 

519 Хімія), 203 Шахиня (мати 209 Шилка), 216 Шуміха і 562 Шурга (мати 215 

Шуба), 217 Шхуна ІІ (мати 205 Шахтарка). 

З онуків Хініна племінне значення отримали: 88 Аметист (11 Тихвін – 271 

Археологія), 82 Ельтон (11 Тихвін – 570 Емоція), Запрет (11 Тихвін – 77 

Здібна), рідні брати 109 Кантон, 111 Каротин і 112 Контур (11 Тихвін – 98 

Комета), 114 Космонавт (11 Тихвін – 388 Кінетика), Фельєтон, 1976 (11 Тихвін 
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– 178 Фея), 142 Шурф (70 Разбор – 217 Шхуна ІІ). Запрєт на ВДНГ СРСР 1977 

року одержав диплом І ступеня. 

На племінних фермах використовувались також інші потомки Хініна: 

Алхімік (мати 242 Алочка), Бархат (мати 34 Бархатка), Рохот (мати 460 

Ромашка); сини Балхаша: Альбом (мати 24 Атака), Бомбардир (мати 45 

Ботаніка); сини Тихвіна: Еталон (мати 219 Еврика), Кактус (мати 98 Комета), 

Халіфат (мати 184 Хазарка), Поток (мати 137 Помпа) і син Тихого (Т 09 Хінін 

73 – 475 Трава) – Бунтарь (мати 52 Бухта). 

Серед кобил лінії Хініна однією з найвидатніших у породі стала 193 

Хохлатка (Т 09 Хінін 73 – 519 Хімія), яка отримала титули Чемпіонки і 

рекордистки на ВДНГ СРСР, встановила ряд рекордів СРСР у гладких скачках 

для коней напівкровних порід. Вона стала продовжувачкою однойменної 

маточної родини – Хохлатки, 1949, з якого вийшли жеребці Хризоліт, Хорист, 

Хазават, Гром, Хінган, Хітон, Ханабад і видатні конематки Хазяйка, 

Хризантема, Хлопчатка. 

Лінія Арпада. Кличка угорського жеребця Арпада, т.-гн., 1960 (Фуріозо 

А XXVI - 159 Норт Стар А XVII-1) (додаток 15) зустрічається у багатьох 

родоводах сучасних коней української верхової породи. 

Арпад характеризувався як крупний (проміри: 167-169-197-21,5 см), 

масивний, породний жеребець із пропорційною головою, довгою шиєю, дещо 

м’якуватою спиною, нормального нахилу крупом, широкими глибокими 

грудьми. Пройшов спортивний тренінг у кінноспортивній школі «Динамо» (м. 

Москва), після чого був поставлений плідником в Олександрійський кінний 

завод, де дав 13 ставок лошат (1967–1979 р.н.) і ще 2 ставки (1980–1981 р.н.) – у 

Лозівському кінному заводі, де він пав у 1981 році. 

Зі 134 потомків Арпада першої генерації у спорт поступило 32 голови 

(23,9 %), 15 з них показали високі спортивні результати універсальної 

роботозданості: з виїздки, конкуру і триборства. Особливо вирізняються: жер. 

Алалан, 1973 (Арпад – Амьоба) III і I м. у Чемпіонаті СРСР з триборства у 1977 

р. і 1978 р., відповідно; жер. Радар, гн., 1970 (Арпад – 148 Радуга) - переможець 
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Чемпіонату України з виїздки, 1977 (рівень Малий приз), II м. у Чемпіонаті 

СРСР з виїздки (командна першість), 1981 р.; Фігурант, гн., 1976 (Арпад - 179 

Фігура) експонувався у 1976 році на ВДНГ у Києві, як жеребець української 

верхової породної групи, найвище оцінений за екстер’єром і розвитком. 

Більшість дочок Арпада увійшли до маточного складу породи, кращі з 

них: 243 Алушта, 616 Аніта, 635 Арфа, 274 Атака, 288 Байка, 291 Балясіна, 41 

Блокада, 361 Заноза, 371 Ізюмінка, 372 Іматра, 373 Індіана, 051 Карта, 796 

Корона, 401 Малина, 417 Мортира, 419 Нагайка, 421 Наколка, 425 Нота, 865 

Піхта 4, 872 Поема, 885 Рута, 891 Талія, 915 Тоніка, 945 Фора, 526 Хна, 549 

Хурма. 

Серед сучасних спортивних коней високо оцінені за комплексом 

селекційних ознак потомки Арпада ІІІ-IV генерацій. Якісне потомство за 

комплексом ознак одержане у підборах кобил лінії Арпада з жеребцями лінії 

Безпечного, представником такого лінійного поєднання є жеребець Інтелект, 

вор., 2003 (185 Імпресаріо – 915 Тоніка) – онук Арпада (рис. 3.21). 

 

Рис. 3.21. Жер. Інтелект, вор., 2003 (185 Імпресаріо – 915 Тоніка від Арпада) 
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Схеми сучасних генеалогічних ліній наведені у додатках 13-17. 

Лінія 2 Безпечного. Родоначальник лінії жеребець 2 Безпечний (додаток 

16), народжений 1953 році в кінному заводі ім. Кірова, від російського 

верхового Букета та тракененської кобили Т 208 Пластік. Батько Безпечного – 

один із вцілілих після війни представників російської верхової породи – Букет, 

вор., 1934, мати – тракененська 208 Пластік 53. Букет – типовий представник 

російської верхової породи, походить від Ожерелка та Балалайки, інбредований 

на орлово-ростопчинську Голубочку у ступенях III-II. Тракененська кобила 

Пластік – інбредована на Поларштурма (III-IV), є онукою відомого у породі 

Арарада, родоначальника крупних та масивних коней тракененської породи. 

Арарад інбредований на Оптімуса (зріст 178 см) у ступені III-III. Таким чином, 

у родоводі 2 Безпечного закріплені з одного боку − видатні коні російської 

верхової (орлово-ростопчинської) породи, а з іншого − тракененської, що 

забезпечило високі спадкові якості універсальної спортивної роботоздатності 

нащадків Безпечного. 

Жеребець 2 Безпечний характеризувався як породний, у бажаному типі 

російської верхової (орлово-ростопчинської) породи жеребець, правильної 

будови тіла, крупний (проміри: 166-170-197-21,5 см) із подовженим корпусом, 

добре розвиненим кістяком. 

До 1960 року 2 Безпечний виступав у спорті, показав високі результати у 

конкурі. В якості жеребця-плідника його використовували з 1960 року у 

Дніпропетровському кінному заводі, а з 1963 року − в Олександрійському. 

Усього у підбір до 2 Безпечного було призначено 226 кобили, у тому числі 30 − 

у Дніпропетровському та 196 − в Олександрійському заводах і отримано 174 

голови приплоду. 90 % нащадків Безпечного віднесені до класу «еліта» за умов 

суворого відбору за комплексом ознак, при цьому 36 жеребців і 70 кобил 

відібрано до відтворювального складу. Аналіз родоводів показав, що 

закладання лінії та її подальше формування здійснювали методом гомогенного 

підбору та добору потомків 2 Безпечного з урахуванням характерних 

особливостей: порідність, гармонійність будови тіла, міцні правильної будови 
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кінцівки, добронравний темперамент, здібності до класичних видів кінного 

спорту. 

Кращі сини Безпечного – батьки жеребців-плідників і кобил, що 

формували сучасний відтворювальний склад породи – родоначальники 

відповідних відгалужень: 40 Аршин, Імбирь, 54 Інбар. 

Серед кращих сучасних продовжувачів лінії 2 Безпечного жеребці: 208 

286 Арал, вор., 2000 (40 Аршин - 1356 Алєксандрія) – гілка 54 Інбара; 208 

Ареал, т.-гн., 1996 (70 Разбор - 632 Арктика) – гілка 70 Разбора; 185 Імпресаріо, 

вор., 1994 (Інтриган 13 - Т 1776 Подруга), 223 Імперіал, вор., 1999 (185 

Імпресаріо - 1369 Плата), 267 Ізбраннік, т.-гн., 2003 (185 Імпресаріо – 632 

Арктика) (рис. 3.22) – гілка Імбиря. 

 
Рис. 3.22. Жер. 267 Ізбраннік, т.-гн., 2003 (185 Імпресаріо - 632Арктика) – 

гілка Імбиря, українська верхова порода 
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Лінія Т 54 Хобота 106. Родоначальник лінії − жеребець Т 54 Хобот 106 

(додаток 17), рудий, 1949, у кінному заводі ім. Кірова, тракененської породи від 

55 Хассгезанга 14 та 33 Бероліне 58. Належить до лінії Парсіналя, лінія матері – 

Дампфросса. Таким чином, Хобот отриманий у результаті кросу двох видатних 

за спортивними якостями ліній у тракененській породі. При цьому він 

інбредований на Дампфросса (III-IV) та Темпельхютера (V, IV-V, IV). У 

родоводі Хобота наявні клички жеребців-плідників порід німецького кореня: 

Пільгера, Піфагораза, Хіперіона, що сприяло закріпленню ознак, які визначили 

спортивні успіхи Хобота та його нащадків. 

Т 54 Хобот 106 випробувався у гладких скачках: у 2-річному віці на 

іподромах у Баку та Ростові-на-Дону, а у 3-річному – на заводському іподромі 

кінного заводу ім. Кірова. У 1961 році у Києві на ВДНГ УРСР отримав атестат 

першого ступеня та почесне звання «Чемпіон виставки». 

Із 1954 по 1975 роки Т 54 Хобот 106 використовувався в 

Олександрійському кінному заводі, де від нього отримано 142 нащадки, у тому 

числі 84 жеребчики та 58 кобилок. Кращий приплід Т 54 Хобот 106 дав у 

результаті однорідних за типом і роботоздатністю підборів із доньками 

Баргузина, Гугенота, Ринга, Безпечного, Грохота, Ізгіба та інших жеребців при 

англо-тракено-угорських поєднаннях. Зі 118 пробонітованих його нащадків 78 

голів (66,1 %) віднесено до класу еліта, 38 голів (32,2 %) – до першого класу та 

2 голови (1,7 %) − до другого класу. Близько 100 його потомків були 

призначені до відтворювального складу, продані у спорт та на експорт. 

Особливо вдалими були парування Хобота з англо-угорською кобилою 86 

Інфра І, в яких одержано висококласних потомків, у тому числі олімпійського 

чемпіона – Іхора. 

Аналіз родоводів коней показав, що до відтворювального складу кінних 

заводів призначали доньок та онучок Т 54 Хобота 106 бажаного та густого 

типів англо-тракено-угорського та англо-орлово-ростопчинського-угорського 

комплексів, із кровністю за чистокровною верховою породою на рівні 5/8-11/16.  
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До племінного складу кінних заводів зараховано 115 потомків Хобота, у 

тому числі першої генерації – 32 голови, другої генерації – 80 голів (з яких 30 - 

через доньок). Кращі сини Т 54 Хобота 106 – батьки жеребців-плідників і 

кобил, що формували сучасний відтворювальний склад породи – 

родоначальники відповідних відгалужень: 57 Іхтіандр, т.-гн.,1969 (м. 86 Інфра 

I), 10 Резерв, руд., 1966 (м. 151 Рига), 72 Рух, руд., 1973 (м. 148 Радуга). 

Кращі сини Т 54 Хобота 106 – батьки жеребців-плідників і кобил, що 

формували сучасний відтворювальний склад породи – родоначальники 

відповідних відгалужень: 57 Іхтіандр, т.-гн.,1969 (м. 86 Інфра I), 10 Резерв, руд., 

1966 (м. 151 Рига), 72 Рух, руд., 1973 (м. 148 Радуга). 

Примітно, що кращі нащадки Хобота – 72 Рух (рис. 3.23) і 10 Резерв (рис. 

3.24) отримані методом інбредлайнкросінгу: Хобот інбредований на 

Дампфросса ІІІ-IV і Темпельхютера IV-IV, а матері Руха і Резерва – 148 Радуга 

і 151 Рига – на 755 Граніта 2 у ступні ІІІ-ІІІ. 

 
Рис. 3.23. Жер. 72 Рух, руд., 1973 (Т 54 Хобот – 148 Радуга) 
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72 Рух тричі розпочав спортивну кар’єру у конкурі, двічі виступав у 

змаганнях рівня «А» («Трудний клас»), через травму був переведений у 

виїздку: виступав на рівні Великого призу. У 1981 році став бронзовим 

призером Чемпіонату Європи у Відні (Великий приз), Чемпіоном всесоюзних 

змагань ДСО профспілок (Середній і Малий приз), бронзовим призером у 

Малому призі на особисто-командному Чемпіонаті СРСР і Чемпіонаті УРСР; у 

1983 році - срібний призер Чемпіонату СРСР і бронзовий призер Кубку СРСР 

(Великий приз), Чемпіон СРСР (Середній приз). Чемпіон альтернативних ігор 

«Дружба-84» у Польщі (через бойкот СРСР Олімпійських ігор 1984 року). 

Жеребець 10 Резерв характеризувався як типовий представник породи, 

нарядного екстер’єру. Оцінка перших ставок (n=74) 10 Резерва за якістю 

потомства в Олександрійському кінному заводі № 174 дала змогу віднести його 

до п’ятірки кращих плідників української порідної групи. 

 
Рис. 3.24. Жер. 10 Резерв, руд., 1966 (Т 54 Хобот – 151 Рига) 
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Серед кращих сучасних продовжувачів лінії Т 54 Хобота 106 жеребці: 215 

Бориспіль, вор., 1996 (м. 678 Беретка), 258 Бісмарк, т.-гн., 2004 (м. Бронза) – 

гілка 10 Резерва; 268 Ізохор, т.-гн., 2002 (м. Ігуана) – гілка 57 Іхтіандра; 279 

Тарбаган, гн., 2002 (м. 1385 Тактика), 255 Ахіней, гн., 2001 (м. 1066 Ахінея) – 

гілка 72 Руха. 

Лінія ч.в. 2996 Фактотума (додаток 18). Закладання цієї лінії було 

заплановано Перспективним планом племінної роботи з кіньми української 

верхової породної групи на 1976–1985 роки [360]. Чистокровний верховий 

жеребець Фактотум, народжений у Німеччині – переможець Дербі і призу 

«Потрійної Корони» у НДР. В українській верховій породі було 24 потомки 

сина Фактотума – основного продовжувача лінії – 3152 Елефанта, т.-гн., 1963 

(м. 2676 Експортная). 

Від кобил лінії Фактотума одержані цінні потомки, що вплинули на 

сучасний склад породи: 244 Алфьона (ч/в 3152 Елефант – 6 Албанка), 335 

Газель (ч/в 3152 Елефант – 67 Гребьонка), 543 Хризантема (ч/в 3152 Елефант – 

187 Хибінка), 388 Кінетика (ч/в 3152 Елефант – 90 Капля). З синів Елефанта 

найкраще проявив себе 93 Бакен, т.-гн., 1970 (ч/в 3152 Елефант – 35 Бахча) - 

Чемпіон Кубку СРСР та Кубку УРСР. 

Серед кращих представників лінії Фактотума - Бомбардир, вор., 2009 (м. 

1796 Беатриче), 290 Бонд, т.-гн., 2007 (м. 1121 Драхма) – гілка ч\в 3152 

Елефанта; 242 Тезис, руд., 1997 (м. Трембіта) – гілка ч\в 3004 Ефекта. 

Лінія ч.в. 2088 Хрусталя (Covin). Родоначальник лінії – чистокровний 

верховий 2088 Хрусталь (Covin), гнідий, 1944 року народження від Ладро і 

Хуссієр, рідкісний нащадок видатного Галті Мора – єдиного «тричі вінчаного» 

чистокровного жеребця, імпортованого до Російської Імперії. Схему лінії 2088 

Хрусталя (Covin) представлено у додатку 19. 

Потомки 2088 Хрусталя, одержані в Дніпропетровському і Стрілецькому 

кінних заводах, характеризувалися відмінними спортивними якостями, тому 

вони були включені у племінну роботу з українською верховою породою: 3016 

Гуніб, 1957 (2088 Хрусталь – 1096 Гундін), 3190 Сахарин, 1966 (2088 Хрусталь 
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– 3062 Сатира), 2987 Рангун, 1957 (2088 Хрусталь – 2399 Ріцина). Від цих 

жеребців одержали більше ніж 200 потомків, більшість з яких отримали 

племінне і спортивне призначення і вплину на сучасний племінний склад 

породи. Основні продовжувачі лінії ведуть родоводи від 3016 Гуніба, кар.,1957 

(м. 1096 Гундін): 53 Ізгон, вор., 1972 (3016 Гуніб – 82 Ізобільная) та 52 Ігрок, 

гн., 1968 (3016 Гуніб – 87 Інфра ІІ) Олександрійського кінного заводу - 

Олімпійський чемпіон 1980 року. 

Лінія ч.в. 2397 Гугенота. Родоначальник лінії – рудий жеребець 2397 

Гугенот, 1952 (1470 Глагол – 1020 Герань) чистокровної верхової породи, 

народжений в Онуфріївському кінному заводі. Гугенот використовувався на 

кобилах української верхової породної групи в Олександрійському кінному 

заводі, де від нього було отримано 71 потомка, у більшості– високоякісних 

спортивних коней. Схему лінії представлено у додатку 19. 

Основним продовжувачем лінії став жеребець 5 Залог, руд., 1959 (ч/в 

2397 Гугенот – 76 Звьоздочка). 

На час апробації породи в лінії Гугенота було одержано і оцінено 233 

потомки, у тому числі 114 жеребців і 119 кобил. У відтворювальний склад 

відібрано 32 жеребці і 54 кобили, переважно нащадки 5 Залога і Балагура. У 

кінних заводах використовувались жеребці-плідники 35 Алмаз (5 Залог – 1 

Аврора), 58 Казначей (5 Залог – 90 Капля), Хорист (мати 543 Хризантема), 95 

Бензол (5 Залог – 45 Ботаніка), 122 Плаз (5 Залог – 851 Палітра). На племінних 

фермах використовувались сини 5 Залога і 1 Балагура: Хунхуз, 1965 (5 Залог – 

185 Хвала), Шартрез, 1966 (5 Залог – 202 Шалость), обидва - у колгоспі 

«Авангард» Дніпропетровської області, Міраб, 1966 (1 Балагур – 402 Мальтоза) 

у колгоспі «Заря» Тернопільської області, Рубін (1 Балагур – 456 Репліка) у 

колгоспі «Правда» Львівської області, Габардін, 1967 (1 Балагур – 57 Гавань) у 

радгоспі «Брустировський» Чернівецької області, Бабіт, 1968 (1 Балагур – 36 

Башня ІІ) у колгоспі «Прогрес» Тернопільської області. 

Доньки Гугенота, призначені у відтворювальний склад дали потомство 

високої якості. Так, від 37 Бегонії у міжлінійних кросах одержано 
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продовжувача лінії 2 Безпечного – 48 Бронебоя, від 148 Радуги –продовжувача 

лінії Хобота – 72 Руха і 146 Рагузу – мати продовжувача лінії 2 Безпечного – 70 

Разбора. Від 151 Риги одержаний продовжувач лінії Хобота – 10 Резерв. Від 103 

Мангріни одержаний плідник Лозівського кінного заводу – 64 Миролюб. Також 

у між лінійних кросах одержані нащадки доньок Гугенота - коні високої 

спортивної роботоздатності: Барбарис, гн., 1973 (2 Безпечний – 46 Бріга), 36 

Альманах, руд., 1966 (Т 54 Хобот 106 – 2 Агора), Мхат, руд., 1972 (Т 54 Хобот 

106 – 102 Магнолія). 

Лінія Т 11 Водопада. Т 11 Водопад (додаток 19), рудий, народжений 

1961 року в кінному заводі ім. Кірова від 9 Великого Візіря і 96 Дати. У його 

родоводі присутній інбридинг у віддалених ступенях (VI, V-V, VII) на 

Темпельхютера. 

Т 11 Водопад успішно використовувався у 1964–1971 роках у 

Дніпропетровському кінному заводі, де від нього одержано 68 потомків. Кращі 

нащадки Т 11 Водопада у міжпорідних схрещуваннях - англо-тракено-

угорському та тракено-ганноверо-угорському генеалогічних комплексах. 

Продовжувачі лінії: 49 Гвинт, вор., 1970 (м. 61 Гвоздика) і 163 Терапевт, гн., 

1977 (м. 158 Тальма) використовувались в Лозівському кінному заводі та в 

кінному заводі «Орловщина», відповідно. У кінному спорті добре проявили 

себе: Тайвань (м. 166 Тривога), 163 Терапевт (м. 158 Тальма) (конкур), Гравьор 

(м. 64 Гондола) (триборство). 

Лінія ч/в 1876 Рауфбольда (додаток 20) була виділена з лінії 

чистокровної верхової породи – Дарк Рональда, відомої своїми видатними 

представниками у класичному кінному спорті. У колишньому СРСР широко 

використовувався його правнук 1876 Рауфбольд, гн., 1940 (Oleander – 

Reichenbach) (рис. 3.58), який став родоначальником ліній у тракененській, 

будьонівській та інших напівкровних породах. Від цього жеребця одержані 

чистокровні потомки, апробовані на матках української верхової породної 

групи: 2913 Ембарго, 2921 Еол, 2985 Приз, 3010 Гаєр, 3027 Мурманськ. 
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Основний продовжувач лінії – 2985 Приз, гнідий жеребець, 1958 року, 

народжений у кінному заводі «Восход» від 1876 Рауфбольда і 1372 Пєсєнки ІІ. 

Крупний (проміри: 169-168-198-21,5 см), міцної конституції, із добре 

вираженим верховим типом, бажаним для української верхової породної групи. 

У віці 2-3-х років випробовувався на іподромах Москви і Варшави, виграв 

Московський та Прощальний призи. Використовувався у Дніпропетровському 

кінному заводі, де від нього одержано 107 потомків. 

У Дніпропетровському кінному заводі № 65 нащадків Приза 

використовували переважно у підборах з представниками лінії Водопада. 

Зокрема, від Приза і дочок Водопада було одержано групу видатних 

спортивних коней: Апогей, гн., 1980 (м. Арагва), Хлопок, гн., 1977 (м. Хвоя), 

Хлоропласт, гн., 1981 (м. Хвилина), Хрупкий, руд., 1979 (м. Хвала), Хокем, 

руд., 1978 (м. Хованщина). 

Споріднена група Т 109 Еола походить від тракененського жеребця Т 

109 Еола 25, вор., 1971 (27 Остряк 9 – 362 Етелька 69) (додаток 21). 

Представники спорідненої групи крупні, міцної конституції, з відмінними 

спортивними якостями (особливо у конкурі). Основні продовжувачі 

спорідненої групи - жеребеці 266 Зеравшан та 272 Малиш з гілки Отелло 21. 

Сучасна лінійна структура української верхової породи у динаміці по 

роках (із включенням ретроспективного аналізу) наведена в таблиці 3.43. 

З даних таблиці видно, що до 2010 року відбувалося стале збільшення 

кількості жеребців-плідників як у цілому по породі, так і по окремих лініях, 

виділена нова споріднена група Еола. В кожної лінії одержані цінні 

продовжувачі та висококласні спортивні коні, але провідними в породі 

залишаються лінії Безпечного і Хобота, які за кількістю продовжувачів, 

оцінкою за комплекс ознак перевищують мінімальні вимоги до структурних 

породних одиниць. 

Оцінка жеребців – продовжувачів генеалогічних ліній за екстер’єром та 

основними промірами тіла наведені у таблиці 3.44. 
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Таблиця 3.43 

Динаміка генеалогічної структури української верхової породи 

Наявність жеребців-плідників за роками 
1990 2000 2010 2015 Лінії 

голів % голів % голів % голів % 
Безпечного 16 16,8 3 8,8 14 21,9 16 18,8 
Хобота 20 23,6 8 23,5 19 29,7 19 22,4 
Фактотума 10 11,8 5 14,7 5 7,8 8 9,4 
Гугенота 14 16,5 3 8,8 3 4,7 6 7,1 
Хрусталя 12 14,1 1 2,9 2 3,1 4 4,7 
Водопада 5 5,9 - - 1 1,6 1 1,2 
Рауфбольда 7 8,2 6 17,6 4 6,3 8 9,4 
Еола - - - - - - 6 7,1 
Одержані від 
схрещування 11 13,0 8 23,5 12 19,1 10 11,8 

Усього: 95 100 34 100 64 100 85 100 
 

Найвищими оцінками за типовість та екстер’єр характеризуються жеребці 

ліній Гугенота, Безпечного і Хрусталя. Вищими показниками промірів тіла 

характеризуються жеребці лній Водопада і Рауфбольда. 

Таблиця 3.44 

Оцінка жеребців за екстер’єром та промірами у розрізі генеалогічних ліній 
Проміри тіла, см Лінії і 

споріднені 
групи 

n 
Оцінка за тип 
та екстер’єр, 

бал. 
висота в 

холці 

коса 
довжина 
тулуба 

обхват 
грудей 

обхват 
п’ястка 

Хобота 9 7,74±0,04 167,1±1,06 167,8±1,09 195,6±1,91 20,67±0,19 
Безпечного 7 7,82±0,04 167,3±0,84 167,9±0,96 193,9±1,40 20,79±0,29 
Рауфбольда 7 7,61±0,02 167,3±1,27 168,7±2,02 194,1±1,61 20,71±0,18 
Фактотума 5 7,66±0,01 167,0±0,95 166,6±1,75 194,6±1,25 20,90±0,24 
Гугенота 3 7,83±0,06 167,3±0,33 167,7±0,33 193,1±3,01 20,50±0,76 
Водопада 2 7,80±0,03 168,5±1,50 169,0±1,00 196,5±0,50 21,00±0,50 
Хрусталя 1 7,60 167,0 168,0 198,0 21,50 
Одержані від 
схрещування 9 7,62±0,03 167,1±1,32 167,7±1,20 192,2±2,18 20,94±0,24 

В середньому: 43 7,72±0,07 167,2±1,84 167,8±2,75 194,2±3,17 20,76±0,67 
 
Оцінка кобил, що походять з різних генеалогічних ліній за екстер’єром та 

основними промірами тіла наведені у таблиці 3.45. З таблиці видно, що кращі 
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оцінки за екстер’єр отримали кобили, що походять з генеалогічних ліній 

Хобота, Фактотума і Рауфбольда. Промірні показники були найвищими у 

представниць ліній Безпечного і Хрусталя. 

За результатами оцінки 64 плідників, дібраних до відтворювального 

складу у період селекції 2000-2015 роки встановлено, що більшість оцінених 

плідників, виділених (за результатами державної атестації та оцінкою за 

комплексом ознак) у селекційний період 2005-2015 роки, отримані методом 

кросів ліній - 50 голів (78,2 %). Оцінка жеребців-плідників, одержаних у 

внутрішньолінійних поєднаннях і кросах ліній наведена у додатку 22. 

Таблиця 3.45 

Оцінка кобил за екстер’єром та промірами у розрізі генеалогічних ліній 
Проміри тіла, см Лінії і 

споріднені 
групи 

n 

Оцінка за 
тип та 

екстер’єр, 
бал. 

висота в 
холці 

коса довжина 
тулуба 

обхват 
грудей 

обхват 
п’ястка 

Рауфбольда 81 8,06±0,09 163,2±0,38 163,4±0,40 190,1±0,61 20,25±0,08 
Фактотума 71 8,10±0,07 164,0±0,33 164,5±0,41 193,2±0,53 20,40±0,06 
Безпечного 65 8,02±0,09 164,7±0,44 165,4±0,51 193,5±0,73 20,31±0,07 
Хобота 61 8,15±0,09 163,5±0,46 164,1±0,55 192,0±0,75 20,30±0,09 
Водопада 18 7,83±0,15 164,3±0,52 164,7±0,56 193,4±1,33 20,36±0,19 
Хрусталя 17 7,82±0,13 164,1±0,68 164,3±0,83 194,4±1,38 20,47±0,12 
Гугенота 14 7,86±0,14 163,9±1,06 164,1±1,09 194,8±1,16 20,52±0,21 

В середньому: 327 8,05±1,17 163,9±1,89 164,3±1,87 192,4±2,78 20,33±0,24 

 
За результатами оцінки за промірами тіла і бонітувальним класом 

встановлено (табл. 3.46), що за середніми значеннями висоти в холці та 

обхватом грудей, жеребці обох груп перевищують вимоги до породи, що 

регламентуються інструкцією бонітування та програмою селекції [207, 254, 

360]. За обхватом п’ястка жеребці відповідали 8,0 балам шкали оцінки 

промірів. Середня оцінка за комплексом ознак даної вибірки жеребців 

становила: походження – 8,70±0,08, тип - 8,73±0,09, екстер’єр - 8,48±0,08, 

проміри - 8,47±0,10, роботоздатність - 5,61±0,15, якість потомства - 7,65±0,17 

балів. 
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Таблиця 3.46 

Оцінка лінійних поєднань та методів підбору жеребців-плідників української верхової породи 
Оцінка якості 

Проміри, см Бонітування, бал. Лінійні поєднання Кількість 
жеребців висота в 

холці 
обхват 
грудей 

обхват 
п’ястка походження тип екстер’єр проміри робото-

здатність 
якість 

потомства 
Внутрішньолінійні поєднання 

Безпечний 7 169,7±71 196,1±0,74 20,8±0,18 8,71±0,18 9,00±0,22 8,71±0,18 8,57±0,20 5,86±0,55 7,67±0,33 
Рауфбольд 1 164,0 188,0 20,0 8,00 7,00 8,00 7,00 6,00 7,00 
Фактотум 2 168,0 200,5±4,5 21,5±0,50 8,50±0,50 9,00 8,50±0,50 8,50±0,50 6,50±1,50 8,50±0,50 
Хобот 2 164,0±1,00 194,0±1,00 20,75±0,25 9,00 8,50±0,50 8,50±0,50 8,00 5,50±0,50 6,00 
Хрусталь 2 167,5±1,5 195,0 21,75±0,25 9,00 8,00 8,50±0,50 9,00±1,00 5,00 6,50±0,50 

В середньому: 14 167,9±0,72 195,7±0,99 21,0±0,17 8,71±0,13 8,64±0,20 8,57±0,14 8,43±0,20 5,79±0,33 7,33±0,33 
Кроси ліній 

Безпечний × Арпад  2 169,0 198,0 21,0 9,00 8,50 8,50 9,00 4,50 - 
Безпечний×Гугенот  2 166,0±1,00 194,0±6,00 21,0 9,00 9,00 8,50±0,50 8,50±0,50 6,00 7,00 
Безпечний × Хобот 3 166,3±2,19 196,3±3,48 21,3±0,44 8,67±0,33 8,33±0,67 8,67±0,88 8,33±0,67 5,67±1,45 8,00 
Безпечний×Фактотум 6 166,7±1,15 192,5±1,78 21,1±0,24 8,83±0,31 8,83±0,40 8,17±0,17 8,00±0,45 5,33±0,76 7,33±0,33 
Гугенот×Фактотум  3 165,0±1,53 195,7±0,33 20,8±0,17 9,00 8,67±0,33 8,33±0,33 8,33±0,33 5,33±0,67 7,50±0,50 
Рауфбольд×Фактотум 3 169,7±2,60 196,0±2,65 21,3±0,44 8,67±0,67 8,67±0,67 8,67±0,67 9,00±0,58 4,67±0,67 7,67±0,67 
Хобот × Безпечний 9 169,8±0,70 195,2±1,00 21,3±0,14 8,89±0,11 9,11±0,11 8,78±0,22 8,78±0,22 5,78±0,22 7,83±0,70 
Хобот × Рауфбольд 3 166,7±0,67 195,0±1,53 21,2±0,33 8,33±0,33 8,33±0,33 8,67±0,67 8,33±0,33 5,00±0,58 8,00 
Хобот × Фактотум 3 166,0±1,53 190,0±2,31 20,5 8,33±0,33 9,67±0,33 8,00 7,67±0,33 5,33±0,67 8,00±1,16 
Хобот × Хрусталь 2 168,5±1,50 196,0±4,00 20,75±0,25 8,50±0,50 8,00 9,00 8,00 6,50±1,50 6,00±1,00 
Інші, в середньому 14 166,9±0,55 195,1±1,09 21,1±0,13 8,57±0,14 8,64±0,17 8,29±0,13 8,64±0,23 5,86±0,25 8,10±0,28 

В середньому: 50 167,5±0,38 194,8±0,57 21,1±0,07 8,70±0,08 8,76±0,10 8,46±0,10 8,48±0,12 5,56±0,17 7,74±0,20 
Всього: 64 167,6±0,33 195,0±0,49 21,1±0,08 8,70±0,08 8,73±0,09 8,48±0,08 8,47±0,10 5,61±0,15 7,65±0,17 
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Порівняльний аналіз моделей підбору показав, що 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), за 

обхватом п’ястка практично не різнились. 

За показниками бонітувального класу також не було визначено вірогідної 

різниці. За висотою в холці з високою вірогідністю переважали жеребці, 

одержані у внутрішньолінійному поєднанні лінії Безпечного (перевага над 

середніми значеннями по вибірці – 2,2 см, P>0,99). Жеребці з найбільшим 

показником обхвату п’ястка походили з внутрішньолінійного споєднання 

Хрусталя (+0,75 см, P>0,99). 

Вищими бонітувальними балами за походження оцінені усі жеребці 

внутрішньолінійних поєднань Хобота і Хрусталя, за типовість – Безпечного і 

Фактотума, за екстер’єр – внутрішньолінійне поєднання Безпечного, за проміри 

– Хрусталя, за роботоздатністю і якістю потомства – внутрішньолінійне 

поєднання Фактотума. За якістю потомства найвище оцінені жеребці, одержані 

від внутрішньолінійного поєднання Фактотума - Бахус і Тезис та 

внутрішньолінійне поєднання Безпечного - Ареал і Балатон. 

Методом підборів у кросах ліній найбільшу кількість жеребців-плідників 

одержано у наступних: Хобот × Безпечний (18,0 %), Безпечний × Фактотум 

(12,0 %), решта лінійних поєднань представлена 1-3 жеребцями. 

Оцінкою жеребців, одержаних у кросах ліній встановлено вірогідну 

(P>0,99) перевагу жеребців, одержаних у кросі ліній Хобот × Безпечний за 

висотою в холці. За бонітувальною шкалою найвищу оцінку за походження 

отримали жеребці кросів ліній: за походження - Безпечний × Арпад, Безпечний 

× Гугенот, Гугенот × Фактотум; за типовість - Хобот × Фактотум (P>0,99) і 

Хобот × Безпечний (P>0,99); за екстер’єр і проміри усі жеребці вибіри мали 

практично однакові оцінки (без вірогідної різниці). 

За оцінкою роботоздатності усі досліджені жеребці значно різнились (lim 

3-9 за 10-бальною шкалою) але вірогідної різниці за цією ознакою між кросами 

ліній не спостерігали. За якістю потомства найвище оцінені жеребці, одержані 
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від кросів ліній: Хобот × Безпечний (Азов, Бориспіль); Хобот × Фактотум 

(Ірис); Безпечний × Хрусталь (Кварц) але це встановлено стосовно окремих 

жеребців, а не усієї вибірки. 

За результатами племінної діяльності оцінених жеребців проведено аналіз 

лінійного поєднання і моделей підбору (внутрішньолінійний, кроси ліній) при 

отриманні потомства (n=402) (табл. 3.47). 

Таблиця 3.47 
Оцінка лінійних поєднань та методів підбору української верхової породи 

Відібрано до 
відтворення Одержано потомків 

жеребців кобил 

Спортивних 
коней 

міжнародного 
рівня 

Лінійні поєднання 
(♂ × ♀) 

всього жеребців кобил n % n % n % 
Внутрішньолінійні поєднання 

Безпечний × Безпечний 33 17 16 5 29,4 12 75,0 2 6,1 
Фактотум × Фактотум 7 4 3 1 25,0 3 100,0 3 42,9 
Хобот × Хобот 4 2 2 - - 2 100,0 - - 

В середньому по групі: 44 
(10,9%) 

23 21 6 26,1 17 81,0 5 11,4 

Кроси ліній 
Безпечний × Фактотум 28 17 16 1 8,3 4 25,0 3 10,8 
Безпечний × Водопад 20 10 10 1 10,0 9 90,0 1 5,0 
Безпечний × Хобот 20 11 9 - - 4 44,4 - - 
Безпечний × Хрусталь 17 6 11 2 33,3 6 54,5 1 5,9 
Батько л. Безпечного × 
мати не лінійна 41 19 22 1 52 10 45,5 - - 

Хобот × Безпечний 36 19 17 3 18,8 11 62,5 1 3,1 
Хобот × Фактотум 30 11 19 1 9,1 7 37,5 3 12,0 
Хобот × Хрусталь 17 7 10 2 28,8 4 40,0 2 11,8 
Хобот × Гугенот 5 3 2 - - 2 100,0 - - 
Хобот × Рауфбольд 4 3 1 - - - - 1 25,0 
Хобот × Водопад 3 - 3 - - 3 100,0 - - 
Батько л. Хобота × 
мати не лінійна 46 22 24 2 9,5 15 59,1 8 16,3 

Фактотум × Хобот 16 9 7 1 11,1 4 57,1 1 6,3 
Фактотум × Хрусталь 11 3 8 - - 5 62,5 1 9,1 
Фактотум × Безпечний 8 3 5 - - 2 40,0 1 12,5 
Фактотум × Рауфбольд 8 5 3 - - 2 66,7 1 12,5 
Фактотум × Водопад 5 - 5 - - 2 40,0 - - 
Фактотум × Гугенот 3 - 3 - - 1 33,3 - - 
Батько л. Фактотума × 
мати не лінійна 40 21 19 2 9,5 7 36,8 9 22,5 

В середньому по групі: 358 
(89,1%) 

169 189 16 9,5 98 51,9 33 9,2 

В середньому по 
породі: 402 192 210 22 11,5 115 54,8 38 9,5 
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Результати аналізу свідчать, що у підборах найчастіше застосовували 

кроси ліній (89,1 % підборів). Це можна пояснити прагненням селекціонерів 

уникнути інбридингу в умовах обмеженого генофонду. Разом з тим, 

внутрішньолінійні поєднання оцінені вище – з них виділено відносно більшу 

частку жеребців-плідників (на 14,6 %) і кобил (на 26,2 %) до відтворювального 

складу. У внутрішньолінійних підборах також одержана більша частка 

спортивних коней, що виступають у змаганнях міжнародного рівня (на 1,9 %). 

Аналізом родоводів встановлено, що до жеребців-плідників лінії 

Безпечного (Аршин, Разбор, Імпресаріо, Кварц, Хітон) найчастіше підбирали 

кобил ліній Фактотума, Водопада, Хобота. 

До жеребців-плідників лінії Хобота (Балатон, Бармен, Бісмарк, Технік) 

найчастіше добирали кобил ліній Безпечного, Фактотума і Хрусталя. 

До жеребців лінії Фактотума (Бахус, Іхол, Тезис, Термін) найчастіше 

добирали кобил ліній Безпечного, Фактотума і Хрусталя. 

Найбільшу частку коней міжнародного спортивного 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 кобил інших 

порід або одержаних від схрещування з жеребцями вихідних порід. 

Таким чином, у селекції української верхової породи встановлено частку 

застосування моделей підбору: внутрішньолінійних поєднань та кросів ліній. 

 

3.3.3. Формування і розвиток маточних родин в системі селекції 

української верхової породи коней 

 

За період формування української верхової породи (1952-1990 рр.) було 

виділено 25 маточних родин [360]. На сьогодні в українській верховій породі 

сформовано 31 маточну родину, цей показник удвічі перевищує аналогічний 

показник 1991 року. Схеми маточних родин української верхової породи 

наведені у додатку 23. 
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Характеристика маточних родин української верхової породи та 

рекомендації з удосконалення селекційної роботи з ними наведено у додатку 

24. 

Усі маточні родини і гнізда зформовані у державних кінних заводах. У 

Деркульському кінному заводі № 63 було покладено початок створення п’яти 

маточних родин, в яких нараховувалось по три і більше кобил, в 

Олександрійському – сім родин, у Дніпропетровському і Ягільницькому – по 

три-чотири маточних родини. 

Протягом селекційно-племінної роботи з породою родоначальниці 

маточних родин були виділені з урахуванням наступних вимог: виразність 

бажаного типу; відповідність вимогам породної групи за промірами, індексами, 

походженням, екстер’єром, роботоздатністю у класичному кінному спорті чи 

гладких скачках, міцністю конституції; висока плодючість; висока якість 

потомства. 

За такого підхіду, робота зі створення маточних родин проводилась, 

головним чином, шляхом однорідного підбору за типом з урахуванням 

генеалогічних поєднань. Добір кобил у родинах будується на основі вище 

наведених стандартів розвитку та вимог за роботоздатністю. 

Найбільша кількість кобил сучасного маточного складу (на 1.01.2017 

року) нараховується у маточних родинах 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). 

Оцінка маточних родин і гнізд за показниками промірів (висота в холці, 

обхват грудей і обхват п’ястка) та індексами будови тіла наведена в таблиці 

3.48. 

В зв’язку із тим, що програмою селекції передбачено збільшення росту і 

калібру коней [360], найбільш бажаними є кобили з найвищими показниками 

висоти в холці та обхвату грудей. Обхват п’ястка має бути наближений до 

стандарту- 20,5 см [57]. 
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Таблиця 3.48 

Характеристика маточних родин і гнізд за промірами  

та індексами будови тіла представниць 
Проміри, см Індекси, % 

обхват Маточні 
родини n висота в 

холці грудей п’ястка 
форма-

ту 
костис-

тості 
234 Азалії 10 165,4±1,23 193,9±0,96 20,3±0,88 117,2 12,3 
248 Аляски 8 163,0±1,13 190,1±1,09 20,3±0,77 116,6 12,4 
17 Аргуні 7 163,4±0,67 191,3±0,57 20,1±0,21 117,1 12,3 
266 Аризони 31 164,9±1,09 192,1±2,17 20,3±0,13 116,5 12,3 
275 Атмосфери 11 164,1±1,01 190,2±1,83 20,6±0,96 115,9 12,6 
298 Бахроми 13 163,4±2,51 190,2±1,43 20,2±0,09 116,4 12,4 
317 Билини 5 164,4±0,84 195,4±0,99 19,9±0,25 118,9 12,1 
318 Билинки 19 164,5±1,17 194,0±0,67 20,4±0,27 117,9 12,4 
49 Бубнової 6 165,7±0,76 198,3±1,56 20,6±0,61 119,7 12,4 
61 Гвоздики 4 162,0±0,22 187,0±1,12 19,9±0,78 115,4 12,3 
220 Евріки 9 164,6±0,79 195,2±0,67 20,1±0,13 118,6 12,2 
85 Інфантерії 16 163,1±0,99 192,7±0,95 19,8±0,75 118,1 12,2 
86 Інфри I 15 166,6±1,94 198,1±1,48 20,5±0,86 118,9 12,3 
89 Канітєлі 7 163,7±0,13 194,7±0,89 20,7±0,44 118,9 12,7 
104 Мариці 13 163,9±0,76 193,6±0,87 20,1±0,19 118,1 12,3 
Нони 7 162,6±0,54 192,9±1,33 20,5±0,27 118,6 12,6 
426 Одри 9 164,7±0,56 193,7±1,43 20,4±0,19 117,6 12,4 
159 Теми 28 166,0±2,12 197,3±1,62 20,7±0,31 118,9 12,5 
Фаворитки 14 164,6±1,13 194,3±0,79 20,5±0,15 118,0 12,5 
Флангової 12 164,6±0,85 191,3±1,44 20,3±0,11 116,2 12,3 
541 Хохлатки 14 163,6±0,87 193,3±1,18 20,3±0,08 118,2 12,4 

Всього: 258 164,5±0,96 193,3±1,36 20,3±0,89 117,5 12,4 
 

Встановлено, що найвищим зрістом характеризувалися кобили у 

маточних 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, що походять з маточних 

родин: 159 Теми (166-197-20,7 см), 86 Інфри І (166,6-198,1-20,5 см), Бубнової 

(166-198-20,6 см). 

За індексом формату різниця між крайніми значеннями показника 

становила 4,3 %. Найбільш масивними виявились представниці маточних 

родин: 49 Бубнової (119,7 %), 89 Канітелі (118,9 %), 159 Теми (118,9 %), 86 



 

 

219 
Інфри І (118,9 %), 317 Билини (118,9 %), 220 Еврики (118,6 %), Нони (118,6 %), 

541 Хохлатки (118,2 %). 

За індексом костистості кобили усіх оцінених маточних були практично 

однаковими – різниця між крайніми значеннями склала 0,6 %. Найвищий 

показник індексу костистості зафіксований у кобил з родин: 89 Канітелі (12,7 

%), 275 Атмосфери (12,6 %), Нони (12,6 %). 

Результати оцінки маточних родин за кількістю потомків – переможців і 

призерів у класичних видах кінного спорту міжнародного і національного 

рівнів, наведені у таблиці 3.49. Згідно даних таблиці кращими за кількістю 

потомків вищого спортивного класу оцінені 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). 

Серед кращих оцінено родину 433 Пафи, в якій одержано спортивного 

коня олімпійського рівня з виїздки - Парижа, а також спортивних коней 

високого рівня універсальної роботоздатності (виїздка, конкур, триборство). 

Високо оцінена родина Фаворитки, в якій одержано Форпоста, що 

виступає у Німеччині і є срібним призером Гран-Прі олімпійського рівня з 

виїздки. Також в цій родини одержано Чемпіона Кубку світу «Вольво» з конкуру 

і трьох переможців міжнародних і національних змагань з виїздки і конкуру. 

Найбільша кількість чемпіонів міжнародного і національного рівня одержано 

в родинах 85 Інфантерії і 91 Кафедри (по 5 голів і 6,3 % у кожній). В родині 266 

Аризони – 10,6 % чемпіонів національного рівня серед усіх досліджених родин. 

За результатами оцінки селекційних ознак та аналізу родоводів виділених 

із маточних родин видатних коней – жеребців-плідників і коней міжнародного і 

національного спортивних класів періода селекції 2000-2015 років програмою 

селекції до 2025 року передбачені особливості роботи з маточними родинами і 

гніздами [360]. За результатами досліджень обґрунтовані рекомендації з 

подальшого підвищення племінної роботи з маточними родинами в українській 

верховій породі (додаток 24). 
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Таблиця 3.49 

Характеристика маточних родин і гнізд за спортивною роботоздатністю 
потомства (2000-2017 роки) 

Одержано переможців і призерів змагань з 
класичних видів кінного спорта, чемпіонів породи 

переможців призерів 
міжнарод-
ного рівня 

національ-
ного рівня 

міжнарод-
ного рівня 

національно-
го рівня 

Всього Маточні родини 

n % n % n % n % n % 
227 Ави - - 4 6,1 - - - - 4 2,6 
234 Азалії - - 1 1,5 - - 2 3,4 3 2,0 
248 Аляски - - - - - - 3 5,1 3 2,0 
9 Алушти - - - - 1 7,1 3 5,1 4 2,6 
17 Аргуни - - 2 3,0 - - - - 2 1,3 
266 Аризони - - 7 10,6 1 7,1 6 10,2 14 9,2 
275 Атмосфера - - 1 1,5 - - - - 1 0,7 
Бедуїнки 1 7,7 2 3,0 - - 1 1,7 4 2,6 
317 Билини - - 3 4,5 - - - - 3 2,0 
318 Билинки - - 3 4,5 - - 6 10,2 9 5,9 
46 Бриги - - 2 3,0 - - 1 1,7 3 2,0 
49 Бубнової 1 7,7 2 3,0 - - 1 1,7 4 2,6 
61 Гвоздики - - - - - - 1 1,7 1 0,7 
Гримаси 1 7,7 1 1,5 2 14,2 1 1,7 5 3,3 
Дарки - - 1 1,5 - - - - 1 0,7 
351 Депеша 2 15,4 1 1,5 - - 2 3,4 5 3,3 
220 Еврики - - - - - - 1 1,7 1 0,7 
Емма - - - - - - 1 1,7 1 0,7 
85 Інфантерія 1 7,7 4 6,1 1 7,1 - - 6 4,0 
86 Інфра І 1 7,7 2 3,0 1 7,1 2 3,4 6 4,0 
89 Канітєль -  1 1,5 - - 1 1,7 2 1,3 
91 Кафедри 1 7,7 4 6,1 2 14,2 6 10,2 13 8,6 
104 Мариці - - 3 4,5 1 7,1 1 1,7 5 3,3 
Нони - - 2 3,0 1 7,1 - - 3 2,0 
426 Одри - - 2 3,0 - - 2 3,4 4 2,6 
Океанії 1 7,7 2 3,0 1 7,1 - - 4 2,6 
430 Пальми - - - - - - 3 5,1 3 2,0 
433 Пафи 1 7,7 1 1,5 - - 2 3,4 4 2,6 
148 Радуги - - 1 1,5 - - - - 1 0,7 
159 Теми - - 5 7,6 1 7,1 4 6,8 10 6,6 
160 Тіни 1 7,7 - - 1 7,1 7 11,9 9 5,9 
Фаворитки 2 15,4 3 4,5 1 7,1 - - 6 4,0 
520 Хіни - - 3 4,5 - - - - 3 2,0 
541 Хохлатки - - 1 1,5 - - 2 3,4 3 2,0 
Шалун’ї - - 2 3,0 - - - - 2 1,3 

Всього: 13 100 66 100 14 100 59 100 152 100 
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Високі результати при одержанні потомства з високими спортивними 

якостями досягнуті у підборі до кобил родини 227 Ави до жеребців ліній 

Хрусталя, Безпечного, Хобота, до родини 234 Азалії - повторення підборів до 

жеребців лінії Безпечного та апробація поєднань з лінією Хрусталя. 

При роботі з родиною 248 Аляски ефективне схрещування з 

чистокровною верховою породою, але необхідно дотримуватись 

рекомендованого обсягу схрещування [360] і до високровних кобил добирати 

жеребців лінії Хобота. 

Родина 9 Алушти має високий ефект поєднання з жеребцями ліній 

Фактотума, Водопада і Гугенота, а родина 17 Аргуни – з лініями Фактотума і 

Хобота. 

З метою удосконалення коней родини 266 Аризони встановлено 

ефективність поєднання кобил цієї родини із жеребцями-плідниками ліній 

Безпечного, Хобота і Фактотума і рекомендовані повторення зазначених 

підборів з урахуванням екстер’єрних показників і спортивної роботоздатності. 

Помісних кобил з високою часткою кровності за чистокровною верховою та 

тракененською породами варто підводити до жеребців ліній Безпечного, 

Хобота і Фактотума, доцільний підбир батьківських пар, що забезпечать 

одержання пробандів із помірним інбридингом на Еола. Такі коні добре 

зарекомендували себе, як спортивні бійці у конкурі (Адаша, Ашелька, Ашма, 

Ашот). В родині 275 Атмосфери вивялено лише ефективну сполучуваність з 

лінією Хобота, тож доцільно проподити подальшу апробацію з різними лініями. 

Родина Бедуїнки добре поєднується з лініями Фактотума, Рауфбольда та 

Еола, отже варто продовжувати підбори до жеребців цих ліній з урахуванням 

кровності за вихідними породами. 

Зважаючи на походження родоначальниці родини 318 Билинки від 

жеребця Букета вихідної російської верхової породи і анализом родоводів 

встановлено, що більшість потомства з отримані з накопиченням кровності 

російської верхової породи з інбридингом у ступенях ІІІ-V на Букета, отже є 

носіями найбільш бажаного для породи генотипу [360]. Представники родини 
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характеризуються породністю, бажаним типом будови тіла та екстер’єром, 

характерним для кращих чистопорідних представників породи, а також 

ефективним поєднанням з усіма лініями. В роботі з цією родиною 

рекомендується застосовувати підбори плідників із кровністю за російською 

верховою породою для зміцнення цього генетичного комплексу в родоводах 

коней при суворому підборі пар за екстер’єром і спортивною роботоздатністю. 

Представники родини 317 Билини сучасного складу дещо знизили 

показники промірів та спортивної роботоздатності у порівнянні з попередньою 

програмою селекції [254]. Роботу з родиною рекомендовано проводити у 

підборах маток до плідників з яскраво вираженою породністю у поєднанні з 

високою спортивною роботоздатністю. Родина добре поєднується з лініями 

Водопада і Фактотума. 

Аналізом родоводів встановлено, що потомству родини 61 Гвоздики 

характерне походження, побудоване на російсько-тракено-угорському і англо-

російсько-тракено-угорському генеалогічних комплексах. Представниці родини 

не вирізняються крупністю і масивністю, тому їх рекомендовано підбірати до 

крупних і масивних чистопорідних жеребців з метою збереження цінного 

походження і поліпшення екстер’єрних і спортивних ознак. 

Кобили родини 345 Граматики характеризуються високою кровністю за 

чистокровною верховою породою (висококровні), недостатньою крупністю, 

успадкуванням солової масті, удосконалення родини з метою укрупнення 

потомства і поліпшення його типовості рекомендовано використанням у 

підборах крупних, масивних чистопорідних плідників. 

Родина Гримаси добре поєднується з лініями Фактотума, Рауфбольда, 

Хобота, родина 348 Дарки – дає якісне спортивне потомство при схрещуванні з 

тракененською породою. При роботі з лінією 351 Депеши рекомендовано 

повторення перевірених поєднань з лініями Рауфбольда, Фактотума, Водопада 

для поліпшення спортивних якостей універсального напряму. 

Кобилам родини Еврики варто підбирати жеребців різних лінійних 

поєднань, родини Емми – лінії Безпечного. 
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Родина 85 Інфантерії добре поєднується із жеребцями чистокровної 

верхової і трекененської порід, а також з лініями Гугенота, Фактотума, Еола. 

Аналізом родоводів встановлено, що перше покоління родини 86 Інфри І 

одержане переважно на основі англо-тракено-угорських поєднань у підборах з 

Т 54 Хоботом. Кобили родини 86 Інфри І характеризуються як достатньо 

порідні, правильного екстер’єру, гармонійного складу, густого типу будови 

тіла, із середніми промірами: 163,0-161,7-197,0-20,7 см. Рекомендовано 

зміцнення англо-російсько-тракененського генеалогічного комплексу шляхом 

гомогенного добору за походженням і типом будови тіла. 

Родина 89 Канітєлі представлена крупними масивними кобилами. 

Рекомендовано використання чистопорідних жеребців англо-тракененського та 

англо-російсько-верхово-тракененського генеалогічних комплексів, із добре 

вираженим бажаним типом будови тіла, правильним екстер’єром. 

Представниці родини 104 Мариці - густого типу, крупні, із добре 

розвиненим корпусом, породні. В родині одержані спортивні коні високого 

рівня, частка з них були експортовані [360]. Особливо вдалими виявились 

поєднання з лініями Хобота та Безпечного. Рекомендовано удосконалення 

родини шляхом побудови підборів до жеребців класичного генеалогічного 

комплексу (поєднання чистокровної верховох, російської верхової, 

тракененської, угорської порід) переважно ліній Хобота і Безпечного. 

У селекційній роботі з родиною Нони найбільш вдалими виявились 

схрещування з чистокровною верховою породою. Рекомендовано закріплення 

бажаного типу шляхом повторення перевірених генеалогічних поєднань. 

В родині 426 Одри виявлено ефективність повторення класичних підборів 

до жеребців ліній Хобота та Безпечного, підвищення кровності за 

чистокровною верховою породою для поліпшення конкурних якостей. При 

роботі з лінією Океанії виявлено ефект при схрещуванні з жеребцями 

спортивних ліній для підвищення стрибкових якостей потомства. 

Потомство родини, що походить від тракено-угорської кобили 159 Теми 

характеризується достатньою крупністю але різнотиповістю, тому 
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рекомендовано консолідувати типовість та екстер’єрні характеристики родини 

шляхом підбору кобил до типових чистопорідних плідників виразної 

породності. 

Аналіз родоводів потомства родини 160 Тіни показав високу 

ефективність підборів з жеребцями «конкурних» ліній Водопада, Хобота, 

Фактотума, Гугенота, Рауфбольда. Родина 160 Тіни широко розвинена, 

подальший розвиток спрямований на удосконалення шляхом гомогенного 

добору. 

У роботі з родиною Фаворитки доцільне повторення класичних підборів 

до жеребців ліній Хобота, Фактотума та Безпечного, апробація схрещування з 

вестфальською породою. Кобили родини 520 Хіни дають потомство високої 

спортивної якості у підборіх з жеребцями лінії Безпечного, для поліпшення 

стрибкових якостей доцільне схрещування з чистопородними тракененськими 

жеребцями. 

Родина 541 Хохлатки представлена достатньою кількістю потомства, 

рекомендований гомогенний підбір за типом до жеребців ліній Хобота, 

Фактотума, Рауфбольда зі збереженням кровності за російською верховою 

породою. 

Кобили родини Шалун’ї дають спортивне потомство при підвищенні 

кровності за чистокровною верховою і тракененською породами, отже доцільно 

підбирати батьківські пари за східним генотипом за вихідними породами. 

 

3.3.4. Ефективність застосування інбридингу в селекції української 

верхової породи 

 

Аналізом родоводів 50 голів жеребців, допущених до племінного 

використання в українській верховій породі у період селекції 2000-2015 роках 

встановлено, що з 36 голів (72,0 %) одержані з використанням інбридингу у 

помірних ступенях, у тому числі: на одного предка – 30,0 %, на двох предків – 

24,0 %, на трьох предків – 10,0 %; на чотирьох предків – 8,0 % (табл. 3.50). 
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У всіх інбредних жеребців інбридинг виявлено на родоначальників ліній, 

маточних родин і коней видатної спортивної здатності (олімпійського рівня). 

Таблиця 3.50 

Моделі підбору при одержанні жеребців-плідників  

української верхової породи 

Одержано жеребців-плідників Модель підбору n % 
Аутбридинг 14 28,0 
Інбридинг на одного предка: 15 30,0 
       Безпечного 5 10,0 
       Приз 2 4,0 
       Фактотум 2 4,0 
       Хобот 2 4,0 
       Гугенота 1 2,0 
       Пластік 1 2,0 
       Радуга 1 2,0 
       Рауфбольд 1 2,0 
Інбридинг на двох предків: 12 24,0 
       Хобот, Приз 2 4,0 
       Безпечний, Елефант 2 4,0 
       Безпечний, Інфра 2 4,0 
       Безпечний, Хобот 2 4,0 
       Безпечний, Фактотум 2 4,0 
       Хобот, Елефант 1 2,0 
       Букет, Грохот 1 2,0 
Інбридинг на трьох предків: 5 10,0 
       Безпечний, Фактотум, Гуніб 1 2,0 
       Хобот, Безпечний, Елефант 1 2,0 
       Хобот, Аршин, Гвинт 1 2,0 
       Хобот, Безпечний, Омега 1 2,0 
       Хобот, Елефант, Радуга 1 2,0 
Інбридинг на чотирьох предків: 4 8,0 
       Резерв, Безпечний, Інфра І, Гвоздика 1 2,0 
       Хобот, Безпечний, Аршин, Гвоздика 1 2,0 
       Хобот, Безпечний, Водопад, Інфра 1 2,0 
       Хобот, Елефант, Ігрок, Рагуза 1 2,0 

Всього: 50 100,0 
 

Встановлено, що інбридинг на одного предка найчастіше зустрічається на 

родоначальника лінії Безпечного (10 % жеребців). Інбридинг на Безпечного 
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зустрічається у жеребців у помірних та віддалених ступенях: III-III; V,IV-II; 

V,IV-IV; VI,IV-IV. У двох жеребців (повні сибси) встановлено інбридинг на 

Хобота у ступеню V-ІІІ, у двох (напівсибси по батьку) – на Приза у ступенях 

ІІІ-IV і IV-IV, ще у двох – на Фактотума у ступенях IV-IV і IV-V. 

У жеребців, в родоводі яких зафіксовано інбридинг на двох предків 

найчастіше зустрічається кличка Безпечного, Елефанта, Фактотума, Інфри І. У 

жеребців з інбридингом на трьох предків визначено поєднання інбридингів: 

Хобот-Безпечний-Елефант, Хобот-Аршин-Гвинт, Хобот-Безпечний-Омега, 

Хобот-Елефант-Радуга. Інбридинг на чотирьох предків зафіксовано у 

комплексах: Хобот-Елефант-Ігрок-Рагуза, Хобот-Безпечний-Водопад-Інфра І, 

Хобот-Безпечний-Аршин-Гвоздика та Резерв-Безпечний-Інфра І-Гвоздика. 

Перелік жеребців-плідників української верхової породи із зазначенням 

ступенів інбридингу наведений у додатку 17. Встановлено, що з усіх жеребців-

плідників 52,0 % є переможцями і призерами змагань з класичних видів кінного 

спорту міжнародного і національного рівнів (табл. 3.51), при чому з них лише 

8,0 % жеребців виявилися аутбредними. 

Таблиця 3.51 

Оцінка моделей підбору жеребців-плідників за спортивною роботоздатністю 

З них переможців і призерів змагань з класичних видів 
кінного спорта, чемпіонів породи 

переможців призерів 

вс
ьо

го
, 

%
 міжна-

родного 
рівня 

національ-
ного рівня 

міжнарод-
ного рівня 

національ-
ного рівня 

Маточні родини 

В
сь

ог
о 

оц
ін

ен
о 

ж
ер

еб
ці

в,
 г

ол
. 

n % n % n % n % n % 
Аутбридинг 14 4 8,0 - - 3 21,4 - - 1 7,1 
Інбридинг на 
одного предка 15 11 22,0 1 - 7 53,3 2 13,3 1 6,7 

Інбридинг на 
двох предків 12 7 14,0 2 16,7 2 16,7 - - 3 25,0 

Інбридинг на 
трьох предків 5 2 4,0 - - 2 40,0 - - - - 

Інбридинг на 
чотирьох предків 4 2 4,0 - - 2 50,0 - - - - 

Всього: 50 26 52,0 3 6,0 16 32,0 2 4,0 5 10,0 
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Встановлено, що два чемпіони міжнародних змагань одержані у моделі 

підбору з інбридингом на двох предків (Хобот V,IV-ІII; Приз IV-ІII і Фактотум 

ІІІ-ІІІ; Безпечний ІІІ-ІІІ) та 1 жеребець – з інбридингом на Хобота V-ІII. 

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. 

У сучасному маточному складі більшість родоводів кобил побудовано на 

простому або комплексному інбридингу на видатних предків. Так, з 230 

проаналізованих родоводів аутбредними виявилися 42 (18,3 %) (табл. 3.52). 

Більшість родоводів побудовано з використанням інбридингу на 1-2 предків. 

Аналізом селекційних ознак встановлено, що аутбредні матки за основними 

промірами вірогідно перевищують (P>0,95) інбредних кобил за висотою в 

холці на 1,1 см, косою довжиною тулуба на 1,2 см, обхватом грудей на 1,6 см, 

обхватом п’ястка на 0,13 см.. 

Оцінка за походження, типу та статей екстер’єру значно вища в 

інбредних маток у порівнянні з аутбредними. Підвищення оцінок 

спостерігається за групами маток, що мають комплексний інбридинг на трьох і 

більше предків. 

За результатами племінного використання встановлено, що найбільшу 

кількість лошат в середньому на один плодовий рік одержано від кобил з 

інбридингом на одного (1,42 гол.) та чотирьох предків (1,44 гол.). 

В групах аутбредних та інбредних кобил одержано приблизно однакову 

частку ремонтного молодняку з усього потомства (8,6 % та 8,5 %, відповідно). 

Більший відсоток елітного потомства отримують від маток, що мають 

комплексний інбридинг на двох і більше предків. Високо оцінені також матки, 

від яких по три і більше ремонтних кобил відібрані до відтворювального 

складу. 
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Таблиця 3.52 
Оцінка моделей підбору племінних кобил за комплексом ознак 

Проміри, см Оцінка селекційних 
ознак, бал. 

Племінне 
використання 

Отримано 
ремонтного 
молодняку Групи 

кобил n 
Бі

ом
ет

ри
чн

ий
 

по
ка

зн
ик

 
висота в 

холці 
коса довжина 

тулуба 
обхват 
грудей 

обхват 
п’ястка 

поход-
ження тип екс-

тер’єр 
плодових 

років 
отримано 

лошат гол. % 

М±m 168,6 
±0,58 

169,3 
±0,59 

197,3* 
±0,98 

21,0 
±0,10 

8,19 
±0,09 

8,12 
±0,09 

8,05 
±0,06 Аутбредні 42 

Cv, % 2,23 2,28 3,22 3,24 7,25 7,30 4,72 
275 210 18 8,6 

М±m 167,5 
±0,35 

168,1 
±0,33 

195,7 
±0,54 

20,8 
±0,07 

8,54 
±0,06 

8,44 
±0,06 

8,06 
±0,04 Інбредні 94 

Cv, % 2,02 1,88 2,66 3,10 6,57 6,86 5,40 
687 493 42 8,5 

М 166,9* 167,6 196,4 20,7 8,42 8,23 7,87 
±m ±0,56 ±0,52 ±0,77 ±0,10 ±0,11 ±0,10 ±0,08 

З них:  
на 1-го 
предка 

31 
Cv, % 1,88 1,72 2,17 2,77 7,37 6,81 5,43 

296 209 14 6,7 

М 167,0 167,6 195,1* 20,8 8,55 8,47 8,16 
±m ±0,55 ±0,54 ±0,90 ±0,10 ±0,08 ±0,10 ±0,07 на 2-х 

предків 38 
Cv, % 2,02 1,98 2,83 3,02 5,89 7,12 5,35 

268 202 20 9,9 

М 167,8 168,5* 193,3 20,8 8,76 8,65 8,18 
±m ±0,67 ±0,58 ±1,19 ±0,17 ±0,11 ±0,12 ±0,10 на 3-х 

предків 17 
Cv, % 1,64 1,41 2,53 3,39 4,99 5,70 4,81 

73 55 5 9,1 

М 171,9* 171,9 200,8* 21,3 8,63 8,63 8,13 
±m ±0,97 ±0,97 ±1,47 ±0,27 ±0,18 ±0,18 ±0,13 на 4-х 

предків 8 
Cv, % 1,60 1,60 2,08 3,53 6,00 6,00 4,35 

39 27 3 11,1 

Примітка: P>0,95. 
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Основним методом удосконалення української верхової породи 

визначено чистопородне розведення за лініями, при цьому селекційно-племінна 

робота спрямована на збереження характерних особливостей – оригінального 

типу будови тіла, нарядних форм екстер’єру та суттєвого підвищення 

спортивної роботоздатності. 

 

 

3.3.5. Ефективність схрещування української верхової породи з 

вихідними та іншими поліпшуючими породами 

 
Для усвідомлювання доцільності міжпородних схрещувань, необхідно 

зазначити, що українська верхова порода являє собою складний генетичний 

комплекс, який формувався у процесі відтворювального схрещування кількох 

порід під впливом селекційного та середовищного тиску (додаток 26). 

Протягом процесу формування і удосконалення української верхової 

породи застосовували схрещування із вихідними породами – чистокровною 

верховою та німецькими [58, 254, 360]. Відповідно до плану селекції [66] на 

перших етапах формування (1945-1951 рр.) української породної групи 

використовували 25 жеребців-плідників тракененської (n=9), ганноверської 

(n=4), угорської (відгалуження арабської породи – ноніус, фуріозо), 

чистокровної верхової (n=5), помісей із чистокровною верховою (n=6). 

Програмою селекції на період від початку відтворювального схрещування до 

формування окремих геналогічних комплексів вимоги до плідників були, як до 

коней універсального – верхово-запряжного типу [65, 66, 360]. 

Вивченням документів племінного обліку встановлено, що на другому 

етапі – формуванні коня спортивного напряму використання (1952-1960) – 

жеребців чистокровної верхової породи (полегшеного типу конституції) 

добирали до кобил ганноверо-угорських та тракено-угорських генетичних 

комплексів. І, навпаки – кобил полегшеного типу (висококровних за 
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чистокровною верховою породою) добирали до жеребців угорської, 

тракененської порід та англо-угорських помісей [360]. 

На третьому етапі створення породи (1961-1975 рр.) запроваджували 

складне відтворювальне схрещування із подальшим розведенням помісей 

бажаного типу «в собі». 

У племінній роботі з українською верховою породою враховували 

комбінаційну сполучуваність екстер’єрних та спортивних якостей коней 

вихідних порід: жвавості і породності – чистокровної верхової, стрибкових і 

рухових якостей – тракененської й угорської, калібру і масивності – 

ганноверської, нарядності екстер’єру та виїздкових якостей – російської 

верхової. 

За вивчений період в кінних заводах отримали племінне призначення 95 

жеребців, у тому числі української верхової породної групи – 27 голів (28,4 %), 

чистокровної верхової – 46 голів (48,4 %), висококровних помісей – 2 голови 

(2,1 %), тракененських – 9 голів (9,5 %), угорських і ганноверських – 3 голови 

(3,15 %), арабської породи – одна (1,05 %). Цей період роботи характеризується 

поступовим скороченням кількості жеребців вихідних порід і все більш 

широким використанням жеребців бажаного типу із накопиченням кровності 

вихідної – російської верхової (орлово-ростопчинської) породи [66, 68, 360]. 

Аналіз родоводів показав, що поголів’я племінного ядра у кінних заводах 

на початок досліджень складався з 11 генеалогічних комплексів та інших 

поєднань (табл. 3.53). 

Дослідженнями родоводів жеребців-плідників (n=22), що 

використовувались у селекційній роботі у період до 2000 року і є батьками 

сучасного племінного ядра української верхової породи, встановлено їх 

належність до генеалогічних комплексів та за умовною кровністю за 

чистокровною верховою породою (табл. 3.54). З даних таблиці видно, що 

загальною генотиповою основою походження майже всіх жеребців-плідників 

був комплекс порід: чистокровна верхова × угорська. 
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Таблиця 3.53 

Генеалогічні комплекси племінного ядра української верхової породи  

у кінних заводах (період селекції до 2000 року) [360] 

 

У родоводах п’яти жеребців цей комплекс спостерігався з обох 

батьківських боків, у десяти – з материнського боку, у двох – доповнювався 

ахалтекинською породою (у 3-4 рядах родоводу). Родоводи більшості жеребців 

(72,2 %) включали представників тракененської породи. У восьми жеребців 

(36,4 %) в родоводах наявні предки російської верхової (орлово-

ростопчинської) породи, по три жеребця мали у 4-5 рядах родоводу предків 

ганноверської та східнопруської порід. 

Із введенням державного контролю генетичних ресурсів з 2002 року 

запроваджена державна атестація плідників. Наказом Міністерства аграрної 

політики України № 237 від 20.08.2002 року затверджене положення про 

атестацію жеребців-плідників для племінного використання, на сьогодні 

доопрацьоване у «Положення про порядок проведення атестації та допуску до 

відтворення плідників для племінного використання». Цим нормативним актом 

Кількість кобил Генеалогічні комплекси гол. % 
Чистокровна верхова × тракененська × угорська 42 20,39 
Чистокровна верхова × ганноверська × угорська 25 12,14 
Чистокровна верхова × угорська 33 16,0 
Чистокровна верхова × тракененська × 
ганноверська × угорська 18 8,73 

Чистокровна верхова × російська верхова × 
тракененська × угорська 18 8,73 

Чистокровна верхова × російська верхова × 
тракененська 5 2,42 

Тракененська × угорська 8 3,88 
Тракененська × ганноверська × угорська 5 2,42 
Російсько × тракененська × угорська 4 1,94 
Російсько × тракененська × ганноверська × 
угорська 4 1,94 

ІІ-IV покоління помісей з чистокровною верховою 13 6,31 
Інші породні поєднання 31 15,1 

Всього: 206 100 
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передбачено здійснювати комплексну оцінку якості плідників з метою 

визначення їх племінної цінності. Відтоді проводиться щорічна комісійна 

оцінка жеребців з метою їх допуску до племінного використання. 

Таблиця 3.54 

Генеалогічні комплекси жеребців-плідників і кровність  

за чистокровною верховою породою 

Кількість жеребців Генеалогічні комплекси 
гол. % 

Умовна кровність за 
чистокровною 

верховою породою, % 
Чистокровна верхова × 
ахалтекинська 1 4,5 96,9 

Чистокровна верхова × 
ахалтекинська × угорська 1 4,5 68,8 

Чистокровна верхова × російська 
верхова × угорська 1 4,5 75,0 

Чистокровна верхова × 
тракененська × угорська 8 36,4 43,8 

Чистокровна верхова × 
ганноверська × угорська 1 4,5 37,5 

Чистокровна верхова × російська 
верхова × тракененська × 
угорська 

6 27,3 36,8 

Чистокровна верхова × російська 
верхова × тракененська × 
ганноверська × угорська 

1 4,5 50,0 

Чистокровна верхова × 
східнопруська × угорська 2 9,0 56,3 

Чистокровна верхова × 
східнопруська × тракененська × 
ганноверська × угорська 

1 4,5 43,8 

Всього: 22 100,0 48,3 
 

За результатами комплексної оцінки жеребців, що використовувались у 

селекційному процесі у період 2005-2015 років, до відтворення коней 

української верхової породи було добрано 199 жеребців-плідників, у тому числі 

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

3.55). 
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Таблиця 3.55 

Результати атестації жеребців-плідників різних порід для племінного 

використання в українській верховій породі (2005-2015 рр.) 

Кількість жеребців Порода голів % 
Українська верхова 128 64,3 
Тракененська 20 10,1 
Вестфальська 18 9,1 
Чистокровна верхова 13 6,5 
Гановерська 8 4,0 
Ольденбурзька 4 2,0 
Голштинська 3 1,5 
Бельгійська теплокровна 2 1,0 
Арабська 1 0,5 
Ахалтекинська 1 0,5 
KWPN (голландська теплокровна) 1 0,5 

Усього: 199 100,0 
 

Відбір жеребців інших порід до схрещування здійснювали за 

підвищеними вимогами до походження, екстер’єру та показників спортивної 

роботоздатності. Так, серед допущених до відтворення української верхової 

породи жеребці вестфальської породи: Артіфекс, сір., 1999 (Ars Vivendi – 

Cantara), народжений у Німеччині – переможець «Гран Прі» Чемпіонату та 

Кубку України; жеребці Кардинал, Консолідатор, Копперфільд, Купідо, Кайзер, 

Мун Рей – сини Корнета Оболенського – учасника Олімпійських ігор у Пекині 

2008 року; жеребці Лейпциг, Лідо - сини Ланцера – переможця голштинського 

керунгу, що входить у десятку світових плідників верхових порід. Згідно наших 

рекомендацій у даний селекційний період обсяг використання імпортних 

плідників не збільшували: у 2005 році у паруванні булі задіяні 9 жеребців 

західноєвропейських порід (18 % від усього поголів’я плідників), у 2010 році – 

8 жеребців (12,5 %), у 2015 році – 7 жеребців (12,5 %). 

Крім жеребців вихідних порід до племінного використання в українській 

верховій породі з експериментальною метою були атестовані жеребці інших 

верхових порід (ахалтекинської, ольденбурзької, бельгійської теплокровної та 
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голландської теплокровної) на підставі обґрунтування їх племінної цінності, 

відповідності типу української верхової породи і високих показників 

спортивної робочої продуктивності. 

На 1.01.2017 р. у племінному складі суб’єктів племінної справи у 

тваринництві нараховувується 11 атестованих і допущених до племінного 

використання в українській верховій породі жеребців-плідників інших 

верхових порід, в т.ч. гановерської – 3 гол., чистокровної верхової – 2 гол., 

тракененської – 2 гол., вестфальської – 2 гол., ольденбурзької – 2 гол., арабської 

– 1 гол., KWPN (голландської теплокровної) – 1 гол. (табл. 3.56). 

Таблиця 3.56 
Перелік жеребців-плідників верхових порід, атестованих для племінного 

використання в українській верховій породі у сучасному племінному складі 

Кличка Походження Суб’єкт племінної справи 
ганноверська 

Маркуззі, вор., 1992 Matcho - Lombardei Ф. «Південний племконецентр» ДП 
«Конярство України» 

Монако, вор., 2000 Matula –  
Walzerkoenigin 

Ф. «Лозівський кінний завод  
№ 124» ДП «Конярство України» 

Сандрос Діамант, т.-
гн., 2001 

Sandro Hit –  
German Diamant 

Ф. «Лозівський кінний завод  
№ 124» ДП «Конярство України» 

чистокровна верхова 

Ругон, т.-гн., 1999 Генерал - Ракша Ф. «Новоолександрівський кінний 
завод № 64» ДП «Конярство України» 

Самуд, вор., 1997 Карлєон –  
Парк Еппіл 

Ф. «Лозівський кінний завод  
№ 124» ДП «Конярство України» 

чистокровна арабська 
Гон, руд., 1996 Нармат - Герда НФ ПрАТ «Райз-Максимко» 

тракененська 

Барвінок, вор., 1998 Вєнзєль 68 –  
Бєсправная 4 СФГ «Світлана» 

Хворост, т.-гн., 1998 Реаліст - 
Хлопчатка СФГ «Світлана» 

вестфальська 

Лакі Вей, гн., 2006 
Сибірський Експрес 
–  
Луіза 

Ф. «Деркульський кінний завод  
№ 63» ДП «Конярство України» 

Лідо, гн., 2002 Lancer II - Perpetua ФО-П «Іксанова Т.С.» 
KWPN 

Пан Ам, гн., 1997 Indostro - Helena ФО-П Магера В.В. 
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Серед кращих плідників вихідних порід – ганноверський Сандрос 

Діамант, т.-гн., 2001 (Sandro Hit – German Diamant). Два його сини атестовані і 

увійшли у відтворювальний склад ТОВ «Харківський кінний завод», оцінені за 

типом, екстер’єром, промірами і спортивною роботоздатністю на 9 бал., дві 

доньки – у маточному складі кінного заводу, 1 кобила – у маточному складі 

філії «Лозівський кінний завод № 124» ДП «Конярство України». Один з синів 

Сандрос Діаманта – Посейдон, вор., 2007 (м. 1368 Пінега від 108 Іриса) – є 

переможцем Всеукраїнських змагань з виїздки рівня «Середній приз» та 

міжнародних змагань рівня CDI**. 

Гановерський жеребець Маркуззі використовувався у філії «Лозівський 

кінний завод № 124» ДП «Конярство України» і філії «Південний 

племконецентр» ДП «Конярство України». Від нього отримано кілька дочок, 

що увійшли в маточний склад кінних заводів, у спорті його потомки видатних 

якостей не проявили. 

Ганноверський Монако використовується у філії «Лозівський кінний 

завод № 124» ДП «Конярство України». Дві з його дочок дві увійшли в 

маточний склад кінного заводу і дві - ТОВ «Харківський кінний завод». 

Жеребець тракененської породи Барвінок оцінений за якістю потомства у 

6 балів. У маточному складі СФГ «Світлана» використовується дві його доньки, 

які у спорті не виступали. В цьому ж господарстві використовується 

тракененський Хворост. Один з його синів – Хохол – переможець етапу Кубку 

Президента у Процеві 2012 року. 

Вестфальський жеребець Лідо – жеребець-плідник ФО-П «Іксанова Т.С.» 

Одеської області стабільно дає крупних, породних, екстер’єрних лошат, які вже 

почали стартувати у виїздці і конкурі. У маточному складі ТОВ «Вінницький 

кінний завод» використовується 5 його доньок. 

Потомство дворічного віку, одержане від жеребця голландської 

теплокровної породи (KWPN) Пан Ама оцінено в середньому: жеребчики (n=3) 

– тип – 8,00 бал., екстер’єр – 7,67 бал, проміри – 9,17 бал.; кобили (n=3) – тип – 

9 бал., екстер’єр – 7,33 бал, проміри – 9,83 бал. 
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Чистокровний верховий Ругон використовується обмежено на поголів’ї 

філії «Новоолександрівський кінний завод № 64» ДП «Конярство України». 

Мета його використання – одержати продовжувачів спорідненої групи 

Рауфбольда. 

Порівняння показників промірів коней відтворювального складу 

української верхової та інших верхових порід свідчить (табл. 3.57), що жеребці-

плідники української верхової породи невірогідно переважають допущених до 

племінного використання жеребців інших порід за висотою в холці (на 3,9 см) і 

обхватом грудей (на 5,2 см). 

Таблиця 3.57 
Проміри коней відтворювального складу різних генетичних руп 

Проміри, см 

Породна група n висота  
в холці 

коса 
довжина 
тулуба 

обхват 
грудей 

обхват 
п’ястка 

Жеребці-плідники 

Українська верхова 43 167,2 
±1,84 

167,8 
±2,75 

194,2 
±3,17 

20,76 
±0,67 

Інші верхові породи 11 165,3 
±1,46 

166,5 
±1,50 

190,5 
±1,73 

20,73 
±0,38 

Одержані від схрещування 9 167,1 
±1,32 

167,7 
±1,20 

192,2 
±2,18 

20,94 
±0,24 

Племінні кобили 

Українська верхова 533 164,3 
±1,87 

164,9 
±1,55 

192,8 
±4,12 

20,7 
±0,52 

Інші верхові породи 221 165,5 
±1,44 

166,1 
±2,23 

192,2 
±5,29 

21,0 
±0,71 

Одержані від схрещування 106 164,1 
±0,35 

164,5 
±0,36 

192,5 
±0,59 

20,7 
±0,08 

в т.ч. з жеребцями порід: 
чистокровної верхової 36 163,6 

±0,67 
164,1 
±0,64 

192,7 
±1,10 

20,4 
±0,14 

вестфальської 11 166,1* 
±0,84 

166,9* 
±1,02 

194,6* 
±1,77 

21,2 
±0,20 

тракененської 35 163,4 
±0,53 

163,9 
±0,58 

190,4 
±0,81 

20,4 
±0,11 

гановерської 18 165,1 
±0,82 

164,5 
±0,90 

194,6* 
±1,58 

21,1 
±0,16 

голштинської 6 165,7 
±1,45 

166,3 
±1,67 

193,2 
±2,20 

20,8 
±0,38 
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Помісні жеребці за висотою в холці, косою довжиною тулуба та обхватом 

грудей мало відрізняються від чистопорідних, за обхватом п’ястка незначно 

перевершують чистопорідних жеребців. 

Кобили української верхової породи за висотою в холці та косою 

довжиною тулуба поступаються кобилам інших верхових порід, за обхватом 

грудей і п’ястка майже не відріняються від кобил інших порід та помісних. 

Серед помісних кобил найбільшою висотою в холці та косою довжиною 

тулубавідрізнялися одержані від жеребців вестфальської, голштинської та 

ганноверської порід, за обхватом грудей та обхватом п’ястка – від жеребців 

вестфальської та гановерської порід. 

Ефективність використання жеребців різних порід для удосконалення 

коней української верхової породи наведена в таблицях 3.58-3.59. 

Вірогідної різниці між оцінками молодняку за тип та екстер’єр 2-річного 

потомства жеребців різних порід не встановлено (табл. 3.58). 

Таблиця 3.58 
Оцінка селекційних ознак молодняку коней української верхової породи 2-

річного віку, одержаних від жеребців-плідників різних порід (M±m, Cv, %) 

Оцінка селекційних ознак 
Коней у 
спорті 

Порода 
жеребця n Тип та 

екстер’єр, 
бал. 

Висота в 
холці, см 

Обхват 
грудей, см 

Обхват 
п’ястка, см гол. % 

Українська 
верхова 602 7,52±0,02 

2,96 
159,7±0,34 

1,48 
178,5±0,64 

2,51 
19,73±0,06 

2,04 117 19,4 

Чистокровна 
верхова 74 7,50±0,02 

1,31 
159,4±0,73 

1,21 
177,1±1,40 

2,09 
19,76±0,21 

2,75 22 29,7 

Тракененська 66 7,44±0,03 
1,37 

159,0±1,76 
2,21 

175,8±2,96 
3,36 

19,62±0,28 
2,81 23 34,8 

Вестфальська 29 7,43±0,04 
1,89 

161,3±2,05 
2,74 

182,5±3,17 
3,76 

20,55±0,65 
3,23 1 3,4 

Гановерська 10 7,54±0,06 
2,03 

158,9±1,89 
2,27 

177,2±2,77 
2,78 

20,40±0,77 
3,17 1 10,0 

 

Потомство жеребців вестфальської породи невірогідно перевищувало 

ровесників за промірними показниками. Найбільшу частку 2-річних коней, 
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призначених до спорту, одержано від жеребців тракененської і чистокровної 

верхової порід. 

Серед коней 3-річного віку (табл. 3.59) потомки жеребців української 

верхової породи за оцінкої типу та екстер’єру невірогідно переважали 

ровесників від вестфальських і тракененських жеребців (на 0,16 балів), від 

потомків чистокровних верхових жеребців майже не відрізнялись (+0,04 бал.). 

За всіма промірами тіла невірогідно переважало потомство вестфальських 

жеребців. З усіх пробонітованих коней 3-річного віку призначення у спорт 

отримала найбільша частка потомків жеребців тракененської породи (47,5 %). 

Таблиця 3.59 

Оцінка селекційних ознак коней коней української верхової породи 3-

річного віку, одержаних від жеребців-плідників різних порід (M±m, Cv, %) 

Оцінка селекційних ознак 
Коней у 
спорті 

Порода 
жеребця n Тип та 

екстер’єр, 
бал. 

Висота в 
холці, см 

Обхват 
грудей, см 

Обхват 
п’ястка, см 

гол. % 
Українська 
верхова 324 7,58±0,02 

3,40 
162,9±0,44 

1,58 
185,8±0,66 

2,08 
20,17±0,07 

2,00 107 33,0 

Чистокровна 
верхова 69 7,54±0,03 

2,34 
161,8±0,70 

1,23 
184,2±1,38 

2,25 
20,15±0,13 

1,88 21 30,4 

Тракененська 40 7,42±0,05 
3,09 

161,6±1,76 
2,17 

181,1±3,23 
3,99 

19,99±0,29 
3,20 19 47,5 

Вестфальська 5 7,42±0,06 
3,27 

163,0±2,78 
2,65 

186,0±3,05 
3,11 

20,40±0,19 
2,62 1 20,0 

 
Отже, порівняльним аналізом племінного використання жеребців-

плідників інших верхових порід, допущених до племінного використання в 

українській верховій породі не доведено негативного впливу на екстер’єрні і 

промірні показники потомства. 

Аналізом родоводів 128 коней української верхової породи, які були 

переможцями і призерами у змаганнях міжнародного і національного рівня у 

період 2000-2015 років встановлено (табл. 3.60), що більшість коней з вибірки 

були чистопородними і походили з класичних ліній української верхової 

породи: Безпечного, Хобота, Гугенота, Хрусталя (52,0 %). 
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Таблиця 3.60 

Оцінка моделей підбору жеребців-плідників а спортивною роботоздатністю 

З них переможців і призерів змагань з класичних видів 
кінного спорту 

переможців призерів 
міжнарод-
ного рівня 

національ-
ного рівня 

міжнарод-
ного рівня 

національ-
ного рівня 

Генетичні групи 

В
сь

ог
о 

оц
ін

ен
о 

ко
не

й,
 г

ол
. 

вс
ьо

го
, 

%
 

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

Помісі першої генерації від плідників порід: 
  чистокровної    
  верхової 34 26,6 5 14,7 12 35,3 1 2,9 16 47,1 

  тракененської 26 20,3 3 11,5 16 61,2 1 3,8 6 23,1 
  голштинської 1 0,8 - - 1 100 - - - - 
  вестфальської 1 0,8 - - 1 100 - - - - 

Всього: 128 100 13 10,2 64 50,0 4 3,1 47 36,7 
 
Частка коней від жеребців чистокровної верхової породи становила 26,8 

%, від жеребців тракененської породи – 20,5 %. В усій вибірці було 10,2 % 

переможців міжнародних і 49,6 % національних змагань. Встановлено, що 

найбільша частка переможців змагань національного рівня – серед помісних за 

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

міжнародного рівня найбільша серед коней, одержаних від жеребців 

чистокровної верхової породи (14,7 %). 

Зважаючи на обмежену кількість елітних жеребців-плідників української 

верхової породи, доцільне використання схрещування з чистокровною 

верховою та породами німецького походження за умови високої селекційної 

цінності плідників та відповідності їх бажаному типу української верхової 

породи. Схожість походження спортивних порід західноєвропейської селекції, 

родоводи яких будуються на генетичних комплексах чистокровної верхової, 

тракененської, голштинської порід допускає використання їх для схрещування з 

українською верховою породою. 

Встановлено вплив схрещування на тривалість ембріонального розвитку 

лошат української верхової породи. Тривалість ембріогенезу лошат, що 

походять від жеребців різних порід наведені у таблиці 3.61. 
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Таблиця 3.61 

Тривалість ембріогенезу лошат залежно від породи батька 

Тривалість ембріогенезу, діб Порода батька n M±m Cv, % 
Чистокровна верхова 9 342,8±2,71 2,37 
Гановерська 10 341,2±2,91 2,70 
Українська верхова 146 337,5±0,64 2,30 
Голандська теплокровна 4 336,0±3,34 1,99 
Вестфальська 21 334,3±1,80 2,47 
Арабська 6 333,2±2,52 1,85 

В середньому: 196 337,4±0,57 2,37 
 
Найбільшою тривалістю ембріонального розвитку характеризувалися 

лошата, одержані від жеребців-плідників чистокровної верхової, гановерської 

та української верхової порід, найменшою – від жеребців голандської 

теплокровної, вестфальської та арабської порід. 

Ліміти показника тривалості ембріогенезу лошат становили від 333,2 

доби від жеребців арабської породи – 333,2 та 342,8 доби від жеребців 

чистокровної верхової породи, з вірогідною різницею у 9,6 доби. 

Також встановлено вплив породності матері на тривалість ембріогенезу 

лошат (табл. 3.62). Максимальною тривалістю жеребності характеризувались 

дочки жеребців голштинської (343,0±3,03 діб), найменшою – дочки жеребців 

чистокровної верхової породи (334,5±1,36 діб) з вірогідною різницею у 8,5 діб. 

Таблиця 3.62 

Тривалість ембріогенезу лошат залежно від породності матері 

Тривалість жеребності, діб Порода, породність n M±m Cv, % 
Українська верхова порода 129 337,2±0,72 2,43 
Помісні (порода батька): 
                 голштинська 

 
4 

 
343,0±3,03 

 
1,77 

                тракененська 21 337,5±1,75 2,37 
                вестфальська 9 337,2±2,78 2,47 
                гановерська 12 336,3±1,86 1,92 
               чистокровна верхова 23 334,5±1,36 1,94 

В середньому: 196 337,4±0,57 2,37 
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3.3.5.1. Вплив угорських коней на формування генотипу української 

верхової породної групи 

 

Коні угорських порід – фуріозо-нортстар, гідран і ноніус значно 

вплинули на формування генотипу української верхової породи, по що свідчить 

походження кількох маточних родин (розділ 3.3.3) і родоводи сучасних коней. 

Вони склали частину маточної основи, на якій згодом, під впливом схрещувань 

із кращими спортивними породами Європи, сформувалась вітчизняна 

спортивна порода [58]. 

Про появу коней угорських порід у повоєнній Україні повідомлялось у 

журналі «Конярство» 1946 року, в якому Є.І. Сеньковський описав угорську 

підгрупу коней, завезених до мережі Кіровоградського ДПР. Зокрема 

повідомлялось, що навесні 1945 року до Хмелівського району з міста Із’яслава 

Хмельницької області були завезені 12 кобил і 1 жеребець-плідник. Восени того 

ж року завезли 200 кобил до Новоукраїнського району з міста Унгени 

(Молдавська РСР). З усього масиву 63 кобили найбільше відповідали типу 

угорської породи. Кобили першої партії, завезені до Хмелівського району, у 

порівнянні з новоукраїнськими, характеризувалися вищим зростом, більшим 

обхватом п’ястка, але поступалися відношенням висоти в холці до обхвату 

грудей. Кобили, завезені з Із’яслава за типом були віднесені до породи ноніус, а 

завезені з Унгени більше відповідали типу гідран. В обох групах не 

спостерігалось певної однотиповості. 

Подальший процес використання угорських трофейних коней описав у 

своїй дисертації один із авторів породи П.Я. Белан [24]. В Українському 

кінному заводі № 173 було зосереджено велику групу угорських кобил (ноніус, 

фуріозо-нортстар, гідран) та їх помісей із чистокровною верховою породою. У 

«Заводській книзі племінних маток Українського військового кінного заводу № 

173 за 1943–1959 роки» записані угорські кобили, місцем народження яких 

зазначено кінний завод у Мезьохед’єше (Угорщина). 
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Вивчення архівних документів показало [91], що перша партія угорських 

кобил поступила до Українського військового кінного заводу № 173 18 січня 

1945 року, пізніше – 13 квітня, потім – 27–28 липня з кінного заводу у 

Мезьохед’єше (Угорщина) і ще одна партія – 20 жовтня 1945 року. Таким 

чином маточний склад формувався з кобил, представлених в таблиці 3.63. 

Таблиця 3.63 

Характеристика кобил угорського походження, які сформували маточний 

склад Українського військового кінного заводу № 173 

Номер, кличка, 
тавро Масть Рік народ-

ження Походження 

1 2 3 4 
Алєя 455 гн. 1937 походження не встановлено 
104 Валка 164 т.-гн. 1940 походження не встановлено 
Вента 573 вор. 1932 Ноніус ХХХІІІ – 323 Ноніус ХХIV 
97 Версія 80 вор. 1942 Ноніус ХХХІІІ – м. не встановлена 
Вєточка 133 гн. 1941 походження не встановлено 
6 Вєтошь 55 гн. 1941 походження не встановлено 
8 Вісла 99 гн. 1942 Фуріозо VІІ - м. не встановлена 
Вітрина 189 гн. 1938 походження не встановлено 
81 Випівка 232 гн 1942 Фуріозо VІІ - м. не встановлена 
1 Вишня 9 гн. 1938 походження не встановлено 
Волосатая 300 гн. 1934 Ноніус ІІІ - м. не встановлена 
16 Воструха 206 вор. 1938 походження не встановлено 
Гарантія 566 т.-гн. 1932 Ноніус XIV - 481 Ноніус XXХV 
Дотація 558 вор 1933 Ноніус XIV - 310 Ноніус ХХІХ 
141 Єнунція 584 т.-гн. 1934 Ноніус ІІІ – 469 Ноніус XXIV 
138 Жнея 587 гн. 1936 Фуріозо VI - м. не встановлена 
143 Жужу 608 т.-гн. 1935 Фуріозо VІІ – 268 Фуріозо ХХХ 
41 Забава 594 вор. 1936 Ноніус ХХХІІІ – 560 Ноніус ХХІІ 
178 Загадка 592 гн. 1936 Ноніус ІІ – 324 Ноніус ХLVІ 
Золушка 583 вор. 1936 Ноніус ХХХІІІ - м. не встановлена 
Імперія 569 вор. 1938 Ноніус ХХХІІІ – 508 Ноніус ІІІ 
Інформація 543 гн. 1937 Норт Стар ХХІV – 263 Фуріозо ХХVІІ 
159 Історіка 565 т.-гн. 1937 Ноніус ІІІ – 513 Ноніус ХХХVІІІ 
184 Канонада 590 т.-гн. 1938 Ноніус ХLІ – 263 Фуріозо VІІ 
144 Копія 610 т.-гн. 1938 Ноніус I – Ноніус XIII 
126 Корінка 475 гн. 1938 Ноніус ІІ – 327 Ноніус ХLVII 
Корона 546 гн. 1938 Soha - м. не встановлена 
38 Кюветка 530 вор. 1938 Ноніус ІІ - м. не встановлена 
188 Лаванда 589 гн. 1939 Фуріозо ХLІ - м. не встановлена 
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Продовження табл. 3.63 

1 2 3 4 
42 Лагуна 619 вор. 1939 Ноніус І – 478 Ноніус ХХХІ 
Ліріка 600 гн. 1939 1769 Гідран ХLІХ-17 – 26 Гідран І-7 
54 Лисиця 580 вор. 1939 Ноніус І – 331 Ноніус ХLVІ 
161 Малага 595 гн. 1940 походження не встановлено 
Мальва 611 руд. 1940 14 Гідран І – Kozma III 
Натура 348 руд. 1941 походження не встановлено 
131 Нєвєра 524 т.-гн. 1941 Фуріозо ХLІ – 154 Alnor 11 
51 Орбіта 487 кар. 1942 Ноніус І - м. не встановлена 
199 Оса 380 вор. 1940 Ноніус ХХХІХ - м. не встановлена 
Пастіла 82 гн. 1938 походження не встановлено 
102 Позиція 157 гн. 1938 походження не встановлено 
110 Понсіровка 297 вор. 1939 походження не встановлено 
75 Послушная 140 вор. 1942 походження не встановлено 
196 Потенція 102 гн. 1943 походження не встановлено 
106 Психологія 214 вор. 1938 походження не встановлено 
Псора 107 вор. 1943 Ноніус ХІІ - м. не встановлена 
201 Ракета 9 гн. 1949 походження не встановлено 
202 Редакція 28 гн. 1944 походження не встановлено 

 
Як видно з таблиці, усі відібрані кобили були переважно вороної, темно-

гнідої і гнідої масті, 1933–1940 років народження. Середні проміри кобил із 

лімітами: висота в холці – 160,8±3,7 см (154–167 см), коса довжина тулуба – 

163,0±6,2 см (153–173 см), обхват грудей – 195,6±8,9 см (186–204 см), обхват 

п’ястка – 20,8±2,4 см (19,5–22 см). За типом будови тіла більшість кобил були 

подовженого формату (коса довжина тулуба на 4–6 см більша за висоту в 

холці), масивні та костисті; представлені фотографіі підтверджують їх 

різнотиповість (рис. 3.25-3.28). 

По фотографія видно, що потомки Фуріозо і Ноніус, задіяні у племінній 

роботі значно різнились за типом будови тіла (рис. 3.29–3.30). 

У племінній роботі були задіяні ганноверські, тракененські, угорські та 

чистокровні верхові жеребці-плідники. У 1951 році в кінному заводі 

знаходились 300 кобил, з яких 170 належали до угорських порід і 130 – помісі 

першого покоління від угорських кобил і жеребців тракененської, 

ганноверської і чистокровної верхової порід. 
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Рис. 3.25. Вєточка 133, гн. коб., 1941 (походження не встановлено) 
(фото з «Завод. кн. плем. маток УВКЗ № 173 за 1943–1959 рр.», Т.1, Арк. 102) 

 

 
Рис. 3.26. Вєтошь 55, гн. коб., 1941 (походження не встановлено) 
(фото з «Завод. кн. плем. маток УВКЗ № 173 за 1943–1959 рр.», Т.1, Арк. 103) 
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Рис. 3.27. 104 Валка 164, т.-гн. коб., 1940 (походження не встановлено) 
(фото з «Завод. кн. плем. маток УВКЗ № 173 за 1943–1959 рр.», Т.1, Арк. 28) 

 

Рис. 3.28. Замша, руд. коб., 1936 (походження невстановлено) 
(фото з «Завод. кн. плем. маток УВКЗ № 173 за 1943–1959 рр.», Т.2, Арк. 47) 
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Рис. 3.29. Імперія 569, вор.коб., 1938 (Ноніус ХХХІІІ – 508 Ноніус ІІІ) 

(фото з «Завод. кн. плем. маток УВКЗ № 173 за 1943–1959 рр.», Т.2, Арк. 154 зв.) 

 

Рис. 3.30. 188 Лаванда 589, гн. коб., 1939 (б. Фуріозо ХLІ) 
(фото з «Завод. кн. плем. маток УВКЗ № 173 за 1943–1959 рр.», Т.2, Арк.282 зв.) 
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Наприкінці 1951 року в роботу з виведення нової породної групи були 

підключені Провальський, Скадовський, а пізніше – Олександрійський кінні 

заводи, а також племінні ферми Дніпропетровської, Харківської та низинної 

частини Закарпатської областей. Скадовський кінний завод був 

укомплектований переважно угорськими кобилами типу фуріозо-нортстар, а 

також молодими кобилами з Українського військового кінного заводу № 173, 

що походили від жеребців ганноверської і тракененської порід. У 1953 році в 

кінному заводі використовувався тракено-угорський жеребець Залів (Зунд – 

Вахта). До Провальського кінного заводу було завезено 100 кобил угорських 

порід і помісних з чистокровною верховою породою з кінного заводу ім. К.Є. 

Ворошилова Ростовської області і групу жеребців з Українського військового 

кінного заводу № 173. 

Племінна робота з цим поголів'ям кобил була спрямована на схрещування 

30 % кобил із чистокровними верховими жеребцями, інших – із 

ганноверськими і тракененськими, метою яких було накопичення помісей 

першого покоління верхово-запряжного типу. 

Кращий за типом молодняк був одержаний від ганноверо-угорських та 

тракено-угорських кобил і жеребців чистокровної верхової породи: Бріг, 1949 

(Багор – Гіпотеза), Баргузин, 1948 (Гібрид – Береза), Вазгіро, 1941 (Барейн – 

Вісла), Реактив, 1949 (Рафаель – Куік Арроу), Газ, 1951 (Глагол – Зіната). 

У 1950-ті роки поголів’я коней з цих кінних заводів було переведено до 

Олександрійського, Дніпропетровського, Деркульського та Ягільницького 

кінних заводів. 

Подальшим напрямом роботи було парування ганноверо-угорських, 

тракено-угорських та англо-ганноверо-угорських кобил з крупними жеребцями 

чистокровної верхової породи, англо-тракененських кобил – із угорськими 

жеребцями та англо-угорських кобил – з тракененськими жеребцями. До 

відтворювального складу відбирали крупних коней верхового типу і далі кобил 

густого типу парували з жеребцями чистокровної верхової породи, кобил 
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середнього типу – із жеребцями тракененської і чистокровної верхової порід, 

кобил полегшеного типу – із жеребцями угорських і тракененської порід. 

Тракено-угорських, англо-угорських, англо-тракено-угорських кобил з 

урахуванням типу будови тіла парували з жеребцями чистокровної верхової, 

ганноверської і тракененської порід, а також з жеребцями, з кровністю за 

російською верховою породою. Отриманих помісей розводили «в собі» з 

повтореннями в родоводах бажаних генеалогічних комплексів. 

Типу спортивного коня найбільш відповідали коні таких генетичних 

комплексів: чистокровна верхова × російська верхова × тракененська × 

угорська, чистокровна верхова × угорська, чистокровна верхова × ганноверська 

× угорська, чистокровна верхова × тракененська × угорська. Коні тракено-

угорського и ганноверо-угорського комплексів були менш породні, відхилялися 

до запряжного типу будови тіла. Проміри тіла та індекси будови тіла кобил 

різних генеалогічних комплексів наведено в таблицях 3.64-3.65. 

Таблиця 3.64 

Проміри тіла кобил різних генеалогічних комплексів  
на основі угорських порід 

Проміри тіла, см Генеалогічний комплекс n ВХ* КДТ ОГ ОП 
Чистокровна верхова × угорська 39 158,9 158,4 185,5 19,6 
Чистокровна верхова × ганноверська × 
угорська 20 159,0 158,7 185,7 19,6 

Тракененська × угорська 11 159,5 160,6 186,5 19,8 
Чистокровна верхова × тракененська × 
угорська 27 160,7 159,5 185,4 19,7 

Ганноверська × угорська 12 161,4 162,1 184,7 20,6 
Чистокровна верхова × російська 
верхова × тракененська × угорська 18 161,2 161,7 187,9 19,8 

Примітка: * - ВХ – висота в холці, КДТ – коса довжина тулуба, ОГ – обхват грудей, 
ОП – обхват п’ястка. 

 
Серед чистопорідних жеребців-плідників угорського походження відомий 

Арпад (оригінальна кличка Фуріозо А XXVI-2), т.-гн., 1960 – засновник 

генеалогічної лінії, яку описано у розділі 3.3.2. 
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Таблиця 3.65 

Індекси будови тіла кобил різних генеалогічних комплексів  
на основі угорських порід 

Індекси будови тіла, % 
Генеалогічний комплекс n 

формату массив-
ності 

костис-
тості 

Чистокровна верхова × угорська 39 99,7 116,7 12,3 

Чистокровна верхова × ганноверська × 
угорська 

20 99,8 116,8 12,3 

Тракененська × угорська 11 100,7 116,9 12,4 

Чистокровна верхова × тракененська × 
угорська 

27 99,2 115,4 12,3 

Ганноверська × угорська 12 100,4 114,4 12,8 

Чистокровна верхова × російська 
верхова × тракененська × угорська 

18 100,3 116,6 12,2 

 
На основі угорських порід створено багато маточних родин в українській 

верховій породі. Одна з кращих кобил у породі – родоначальниця маточної 

родини 86 Інфра I – від угорської кобили Фріни і чистокровного верхового 

Іспитатєля, має умовну кровность: 1/2 угорська × 3/8 чистокровна верхова × 1/8 

порода невстановлена. Перше покоління потомства 86 Инфри I отримане на 

основі англо-тракено-угорських і англо-російсько-верхово-тракено-угорських 

поєднань. Не менш видатна кобила – її дочка 87 Інфра II, руд., 1962, від якої 

отримані чемпіони класичного кінного спорту і препотентні плідники, її умовна 

кровність – 1/4 угорська × 3/16 чистокровна верхова × 1/2 тракененская × 1/16 

порода невстановлена. 

У Деркульському кінному заводі отримала розвиток родина 160 Тіни, гн., 

1957 від чистокровного верхового 1353 Брига і ганноверо-угорської Травки. Від 

Тіни і тракено-угорського Хініна був отриманий видатний жеребець-плідник 11 

Тихвін, т.-гн., 1966. У цьому ж заводі створена одна з найцінніших родин у 

породі – 541 Хохлатки, руд., 1949 від ганноверського Хрусталя (Хандзіка) та 

угорської Веги. У цій родині була отримана рекордсменка і чемпіонка ВДНГ 

СРСР Хохлатка II, 1965 і багато інших висококласних коней. 
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У Лозівському кінному заводі були створені родини: 220 Еврики, руд., 

1966 від тракененського Водопада і тракено-угорської Ельби, та 159 Теми, руд., 

1952 від тракененського Тайфуна та угорської Ігри. 

Родина Фаворитки, гн., 1948 ганноверо-угорського комплексу 

розвивалася в Ягільницькому та Лозівському кінних заводах. 

У Дніпропетровському та Олександрійському кінних заводах закладено 

родину Океанії, руд., 1942, в якій одержано багато спортивних і племінних 

коней, деякі з них продані на експорт (Хорошая, Хованщина, Хазяйка). 

Декілька маточних родин в українській верховій породі походять від 

чистопородних угорських кобил. Родина угорської кобили Нони отримала 

найбільше поширення, її представники добре зарекомендували себе у спорті. У 

роботі з цією родиною вдалими виявились англо-угорські та англо-русько-

верхово-угорські поєднання. В Олександрійському, Лозівському та 

Деркульському кінних заводах набула поширення родина угорської кобили 

Фарси. В Українському військовому кінному заводі № 173 було закладено 

сімейство Вакханки 101, вор., 1941 − крупної, густого типу кобили. У цій 

родині стабільно народжувалися крупні коні з нарядним екстер'єром. 

Таким чином, доведено, що у створенні української верхової породи 

значний вплив здійснило використання на ранньому етапі формування 

відтворювального складу коней угорського походження. Результати досліджень 

використані в угоській монографії «A Mezőhegyesi félvér: Furiozo-Nort Star» 

[388] 

 

3.3.6. Внутрішньопородна диференціація української верхової породи 

коней за маркерами груп крові та мікросателітними локусами 

 

Проведена порівняльна характеристика породних маркерів алелофонду 

коней української верхової породи за кількістю та частотою еритроцитарних 

антигенів (рис. 3.31) доводить її значну генетичну різноманітність. Частка 

гетерозиготних генотипів становить 71 %. 
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Рис. 3.31. Частота маркерів алелофонду української верхової породи  

за групами крові 

Порівняльний аналіз української верхової породи і вихідних порід, що 

задіяні у міжпорідному схрещуванні (чистокровна верхова, тракененська, 

гановерська, вестфальська) показала значне різноманіття цих порід за 

маркерами алелів групи D (рис. 3.32), отже, міжпорідне схрещування може 

підвищувати генетичну мінливість української верхової породи. 
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Рис. 3.32. Частота маркерів алелофонду коней верхових порід  

за D-системою груп крові 

Таким чином, при плануванні підборів, необхідно враховувати 

необхідність збереження у певній мірі генотипової стабільності породи і 
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використовувати міжпорідне схрещування лише у популяціях з високим рівнем 

гомозиготності, якими є популяції Лозівського, Олександрійського кінних 

заводів і ТОВ «Харківській кінний завод» [165] – тобто, кінних заводів з 

найбільшим обсягом чистопорідного розведення української верхової породи. 

Сучасні вимоги до племінного обліку коней заводських порід включають 

обов’язкове тестування за стандартним (рекомендованим ISAG) набором 

мікросателлітних локусів ДНК як маркерів для генетичної експертизи 

походження і кількісник ознак коней. Алельний поліморфізм мікросателлітів 

заснований на кількості тандемів повторів нуклеотидних повторів ДНК. Саме 

визначення поліморфізму дінуклеотидних повторів ДНК дозволило досягти 

значних успіхів у вивченні геному людини і тварин на початку 1990-х років 

[445, 447, 451]. 

З метою накопичення даних про генотипову структуру коней заводських 

порід та генетичної паспортизації, нами проведені генетичні дослідження групи 

жеребців-плідників української верхової породи (n=8) за 15 мікросателлітними 

локусами ДНК, що включає 9 основних локусів: АНТ4, AHT5, ASB2, ASB17, 

ASB23, СА425, HMS2, HMS3, HMS6, HMS7, HTG4, HTG7, HTG10, LEX3, 

VHL20, що входять до панелі маркерів, рекомендованих ISAG для 

диференціації порід коней. 

За результатами досліджень ідентифіковано 71 алель (табл. 3.66). 

Найбільшу кількість алелів спостерігали за локусом ASB2 (8 алелів). 

Максимальну кількість генотипів виявлено за локусами: AHT5, ASB17, HMS2, 

СА425, HMS6, HTG10. 

Так, ступінь гетеризоготності становив для різних локусів - Н=0,56-0,81, 

(найвищий – для локуса HMS2 – Н=0,813). Кількість діючих алелів у локусах 

коливалась від 2,25 до 5,33 (найвищий - для локуса HMS2 – Е=5,33). 

Рівень ступеню поліморфізму коливався у межах 0,457-0,785, найвищий – 

для локуса HMS2 – PIC=0,785). Крім зазначеного локуса HMS2, найвищим 

рівнем поліморфності характеризувалися локуси: AHT5, ASB17, СА425, HTG4, 

HTG10, LEX3 (індекс ступеню поліморфізму вище 0,7). 
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Таблиця 3.66 

Розподіл алелів та генотипів, кількість активних алелів (Е), ступінь 

генетерозиготності (Н) та індекс ступеню поліморфізму (PIC) коней 

української верхової породи за мікросателлітними локусами ДНК 

Локус Кількість 
алелів 

Кількість 
генотипів H E PIC 

АНТ4 5 5 0,633 2,72 0,599 
AHT5 8 7 0,758 4,13 0,735 
ASB2 4 5 0,680 3,12 0,624 
ASB17 6 7 0,797 4,92 0,766 
ASB23 3 5 0,555 2,25 0,457 
СА425 5 6 0,773 4,41 0,735 
HMS2 6 7 0,813 5,33 0,785 
HMS3 3 4 0,594 2,46 0,511 
HMS6 4 6 0,672 3,05 0,612 
HMS7 3 4 0,586 2,42 0,468 
HTG4 5 5 0,773 4,41 0,765 
HTG7 4 5 0,570 2,33 0,462 
HTG10 5 6 0,793 4,83 0,762 
LEX3 5 5 0,781 4,57 0,746 

VHL20 5 5 0,570 2,33 0,539 
 

Дослідженям генетичної структури вибірки жеребців української верхової 

породи встановлено частоту алелів 15 досліджених мікросателлітних локусів 

ДНК (рис. 3.33). 

Розраховані частоти гомо- та гетерозиготних генотипів в цілому по 

породі за всіма досліджуваними мікросателлітними локусами (табл. 3.67). 

Встановлена переважна 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). 

Аналіз розподілу алельних варіантів мікросателітних локусів ДНК 

української верхової породи виявився досить інформативним, що дозволяє 

використовувати його для вивчення особливостей генетичної структури 
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популяції та у вирішенні спірних питань експертизи походження племінних 

коней за умов порівняння молекулярно-генетичних профілей ДНК за 

мікросателітними локусами батьків та їх нащадків. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.33. Частота алелів жеребців української верхової породи  

за мікросателлітними локусами ДНК 
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Таблиця 3.67 

Розподіл гомо- та гетерозиготних генотипів коней української верхової 

породи за мікросателлітними локусами ДНК 

Мікросателітні локуси ДНК Гомозиготні  
генотипи 

Гетерозиготні  
генотипи 

АНТ4 (148-164 п.н.) 36,7 % 63,3 % 
AHT5 (128-142 п.н.) 7,0 % 93,0 % 
ASB2 (154-188 п.н.)  24,2 % 75,8 % 
HTG4 (129-141 п.н.) 40,6 % 59,4 % 
HMS2 (216-238 п.н.) 32,0 % 68,0 % 
HMS6 (159-173 п.н.) 45,5 % 55,5 % 
HMS7 (170-186 п.н.) 32,7 % 77,3 % 

VHL20 (87-105 п.н.) 32,7 % 77,3 % 
 

 

3.3.7. Ефективна чисельність та генераційний інтервал генофонду 

української верхової породи коней 

 

Відповідно до моніторингу поголів’я та генеалогічного аналізу, в 

українській верховій породі одержують в середньому 453,45±29,89 лошат на 

рік. Попередніми дослідженнями встановлено, що співвідношення 

новонароджених жеребчиків та кобилок по породі практично однакове (розділ 

3.3.2.3), отже середньорічна кількість кобилок складає 226 голів. З урахуванням 

10 % вибуття в племінне ядро зараховують 203 кобилки на рік. 

Відповідно, жеребчиків народжується також 226 голів на рік. 

Середньорічний допуск до племінного використання жеребців 3-річного віку 

складає 6 голів (2,65 %). 

Основні параметри популяції представлені в таблиці 3.68. 

Співвідношення у відтворювальному складі жеребців і кобил 8 % та 92 % 

відповідно. 

До розрахунків були включені лише коні з повними родоводами (що 

сходять до засновників генеалогічних ліній). 
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Таблиця 3.68 

Основні параметри, що характеризують популяцію коней  
української верхової породи у період селекції 1990-2015 рр. 

Параметри популяції Розрахункові показники 

Кількість коней 2475 
Кількість жеребців 304 
Кількість кобил 2171 
Максимальна кількість генерацій 7 

 
Кількість коней української верхової породи і коней, отриманих від 

жеребців інших порід (чистокровна верхова, тракененська, гановерська, 

голштинська, угорська, арабська) представлена на рисунку 3.34. 
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Рис. 3.34. Частка коней (%), які походять від чистопорідних жеребців і від 

жеребців вихідних порід 

 

Як видно з рисунка 3.13, у 2015 році частка жеребців вихідних порід була 

доведена до параметрів, рекомендованих селекційною програмою [254] і 

становила 20 %. 

Результат розрахунку генераційного інтервалу наведено на рисунку 3.35. 
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Рис. 3.35. Генераційний інтервал (L) між різними родинними групами 

коней української верхової породи (1990-2015 рр) 

 
В українській верховій породі інтервал між жеребцями-плідниками та їх 

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

Зважаючи на те, що племінне використання жеребців допускається в 3 роки, а 

кобил – в 4, генераційний інтервал в одержанні плідників коротший, ніж в 

отриманні племінних кобил, тому формування маточного складу є більш 

тривалим і складним процесом, ніж добір жеребців-плідників. 

Середній генераційний інтервал (для пар батьки–нащадки), розрахований 

за формулою 2.7 для української верхової породи склав: L=10,24±0,73 років. 

Генераційний інтервал, розрахований нами для української верхової 

породи коней узгоджуються з даними для інших порід коней, щодо 
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різноманітності цих показників. Так, встановлено середній генераційний 

інтервал для чистокровної верхової породи – 10,5 років [480], французької 

рисистої – 11,8 років та арабської – 9,7 років [501], тракененської – 10 років 

[553], андалузької – 10,11 років [557]. 

Ефективну річну чисельність популяції визначали як збільшення по роках 

коефіцієнту інбридингу (Fх) і середню сукупність споріднених тварин. 

Встановлено, що при середньому коефіцієнті інбридингу по породі 

Fх=0,18 річна чисельність популяції має складати Na=1698,79 голів. Відповідно, 

ефективна чисельності популяції буде дорівнювати: Ne (generation)=169,9 голів. 

Розрахунок ефективної чисельності популяції за методом з підвищенням 

коефіцієнту інбридингу (формула 2.8) майже не відрізнялася і складала 170,07 

голів. 

Таким чином встановлено, що при структурі відтворювального складу 8 

% жеребців та 92 % кобил та при середньому генераційному інтервалі 10,24 

років, річне поголів’я української верхової породи має складати 1700 голів (170 

жеребців і 1530 кобил), а ефективна частина популяції, що впливає на еволюції 

породи – 170 голів (14 жеребців і 156 кобил). Одержаний показник на 330 гол. 

нижчий за нижню межу генетичного різноманіття, запропоновану I. R. Franklin 

[453] і на 844 гол. нижче межи, визначеної для кількості жіночих особин [430, 

453]. За такого рівня Ne згідно Стратегії управління генетичними ресурсами 

ФАО [363] популяція української верхової породи втрачатиме 2,35 % 

генетичного різноманіття за 10 генерацій. 

 

3.4. Порівняльна характеристика коней рисистих порід, методів їх 

створення, селекції і систем випробувань 

 

Кінноспортивна індустрія в країнах розвиненого конярства досягла 

високого економічного рівня. Найбільшого розвитку тоталізатор одержав у 

США та Франції, щорічний грошовий оборот сягає значних показників (у США 

близько 2 млрд. доларів, у Франції – більш ніж 3 млрд. євро). У США 309 
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іподромів проводять рисисті змагання, у Франції – 264, у невеликій Фінляндії – 

76 (по іподрому на кожних 150 тис. мешканців). В Україні всього чотири 

іподроми державного значення, які практично не підтримуються державою, 

робота тоталізатора на них заборонена, призові суми мізерні, як і оплата праці 

обслуговуючого персоналу. В країні практично відсутні фактори сприяння 

розвитку кінного спорту, що ставить під загрозу саме існування вітчизняного 

конярства.  

Усі відомі породи рисистих коней відрізняються між собою методами 

створення, роботоздатністю (табл. 3.69), екстер’єрними характеристиками. 

Таблиця 3.69 

Особливості роботоздатності коней рисистих порід 

Порода 

Рекордна 
жвавість на 1600 
м у віці 2 років, 

хв.с 

Абсолютний 
рекорд на 

дистанцію 1600 
м, хв.с 

Вік розіграшу 
«Дербі», років 
(дистанція, м) 

Орловська 2.11,3 1.57,2 4 (1600 м) 
Російська 2.10,2 1.56,9 4 (1600 м) 
Французька * 1.16,3 (2.02,1)** 1.10,8 (1.53,3)** 4 (2875 м) 
Американська 
стандартбредна * 1.53,2 1.51,0 

1.46,2*** 3 (1609 м) 

Скандинавська * 
холоднокровна 

випробування 
з 3-х років 

1.18,9 
(2.06,2) 4 (2600 м) 

* за даними [5, 49] 
** у перерахунку на 1600 м 
*** випробування інохіддю (алюр) 

 
Індикатори селекції рисистих порід коней різняться відповідно 

традиційних систем їх випробувань. 

Встановлено, що системи випробувань рисистих коней в країнах 

розвиненого конярства значно різняться. Аналіз співвідношення рисаків різних 

вікових груп на іподромах Франції, США, Фінляндії дає уяву щодо деяких 

закономірностей розвитку бігового спорту. Так, у США популярний 

скоростиглий і дуже жвавий на коротких дистанціях рисак і головні призи 

розігруються на конях 2-3-х років. У Франції основні призи розігруються для 

коней старше 4-х років на довгі дистанції (2000-4000 м), тому рисак більш 
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дистанційний і пізньостиглий. У Фінляндії практикуються обидва напрями – як 

призовий скоростиглий, так і дистанційний на місцевих холоднокровних 

рисаках, причому обидві системи працюють однаково успішно. В Росії та 

Україні виділяються дві транскордонні породи – російська (призова) рисиста, 

більш скоростиглий та жвавий на короткі дистанції, і орловська – пізньостигла і 

більш дистанційна. Головні призи для орловських рисаків відповідно до 

«Правил випробувань» розігруються окремо. 

Разом з тим, основну групу коней на іподромах США і Європи (близько 

53 %) складають рисаки чотирьох років і старші. Це необхідно для нормального 

функціонування системи рисистих випробувань і прибуткового тоталізатора, бо 

коней двох років починають випробовувати у травні, не частіше, ніж раз на 7 

днів і лише у своїй віковій групі, а коней скандинавської породи у дворічному 

віці взагалі не випробовують, що сприяє кращому їх розвитку. Отже, для 

підтримання видовищності змагань, що гарантує високу надійність тоталізатора 

і прибутковість бігового спорту, необхідно мати на іподромі значну кількість 

коней старшого віку. Поряд з цим, велика конкуренція молодих коней на 

іподромі призводить до постійного підвищення вимог до їх призової 

роботоздатності, що сприяє селекційному процесу. 

В Україні, як і в Росії іподроми комплектують в основному молодими 

кіньми, більшість з яких – невисокої якості, через що недостатньо уваги 

приділяється кращим з них. Кількість коней старшого віку через низку причин 

мізерна, а для тих, що надходять на іподроми недостатня кількість традиційних 

призів, особливо дистанційних. Найбільша група, яку найчастіше 

випробовують і для якої передбачено найбільше традиційних призів – це коні 

трирічного віку і їх практично не випробовують у дистанційних змаганнях. За 

Європейською системою, рисаки, не підготовлені до змагань на дистанцію 

понад 2000 м, не можуть розраховувати на успіх у своїй біговій кар’єрі. 

Таким чином встановлено, що сучасна вітчизняна система випробувань 

коней рисистих порід прямо протилежна досвіду США та країн Європи. В 

країнах розвиненого конярства дуже різний породний склад коней, різні 
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системи випробувань, традиції і принципи організації бігових змагань, але їх 

об’єднує одне – прибутковий тоталізатор, високі призові суми, державна 

підтримка селекційного процесу, що врешті стимулює розвиток призового 

конярства і гарантує його високу рентабельність. 

 
 

3.5. Система удосконалення орловської рисистої породи коней 

 
3.5.1. Динаміка поголів’я і показники селекційних ознак коней 

орловської рисистої породи вітчизняної селекції 

 
Орловська рисиста порода коней є третьою за чисельністю в Україні і 

складає 17,9 % від загального поголів’я племінних коней. 

Кінні заводи України внесли великий внесок у збереження та 

удосконалення цієї унікальної породи, однак, останнім часом у вітчизняній 

частині популяції орловського рисака помітна деградація, виражена у 

зменшенні активної частини племінного ядра, погіршенні запряжного типу, 

екстер’єру, роботоздатності, дистанційності молодняку, звуженні генеалогічної 

структури. 

Як показує практика, практично усі коневласники використовують 

досить цінних за результатами оцінки та якістю потомства плідників не 

достатньо раціонально, навіть якщо вони характеризуються високою 

роботоздатністю і якістю потомства, отже їх селекційний тиск на породу і 

формування генеалогічної структури незначні. Разом із тим, інтенсифікація 

селекційного процесу – необхідна умова збереження породи, в роботі з якою 

застосовується лише чистопорідне розведення, що має будуватись на 

розширенні генеалогічної структури, оцінці лінійних поєднань, розробці 

ефективних методів добору. 

Сучасний відтворювальний склад орловської рисистої породи України, 

діючий на 01.01.2017 р., включає: 21 жеребця-плідника та 205 племінних маток 
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у 7 суб’єктах племінної справи (табл. 3.70). Більшість поголів’я (72,5 %) 

утримують у кінних заводах - філіях ДП «Конярство України». 

Таблиця3.70 

Кількість коней орловської рисистої породи, включених у дослід, гол. 

Наявність на 01.01.2017 р.: 
всього жеребців маток Суб’єкти племінної справи 

гол. % гол. % гол. % 
Дібрівський кінний завод № 62* 95 16,8 3 14,3 32 15,6 
Запорізький кінний завод № 86* 175 30,1 4 19,0 53 25,9 
Лимарівський кінний завод № 61* 68 12,0 3 14,3 20 9,8 
Лозівський кінний завод № 124* 73 12,9 3 14,3 30 22,2 

В державних кінних заводах: 411 72,5 13 61,9 135 65,9 
СФГ «Універсал» 11 1,9 1 4,8 10 4,9 
ФГ «Голд-Сад» 57 10,1 4 19,0 30 22,2 
ПСП «Комишанське» 88 15,5 3 14,3 30 22,2 

В приватних підприємствах: 156 27,5 8 38,1 70 34,1 
Всього: 567 100,0 21 100,0 205 100,0 

Примітка: * - філії ДП «Конярство України» 
 

Оцінка показників жвавості рисаків орловської рисистої породи за 

останні роки показує, що середня жвавість по вікових групах коливається по 

роках. При тому, що жвавість коней старшого віку майже стабільно 

покращується, жвавість 2-3-річних коней коливається залежно від року 

випробувань (табл. 3.71). 

У цілому можна констатувати, що орловська рисиста порода вітчизняної 

популяції динамічно підвищує жвавість, стає скоростиглішою, а деякі її 

представники виявляють жвавість на рівні більш жвавих рисистих порід. Так, за 

16-річний період племінної роботи середня жвавість дворічних орловських 

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

консолідованою (коефіцієнт варіабельності ознаки зменшився на 0,05 %). 

Аналізом звітів за усі роки іподромних випробувань коней рисистих 

порід встановлено кількість коней вітчизняної селекції, що проявили рекордну 

жвавість на дистанцію 1600 м 2 хв. 10 сек і жвавіше. В цій групі виділено групу 
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найбільш жвавих коней, що проявили жвавість на дистанцію 1600 м – 2 хв. 05 с 

і жвавіше. 

Таблиця 3.71 
Середня жвавість випробуваних на іподромах коней  

орловської рисистої породи (2000-2016 рр.), гол. 

Середня жвавість коней у віці: 

2-х років 3-х років 4-х років і ст. 

Рисаків класу 
2.05 і 

жвавіше 

Роки 
випробу-

вань n хв. с n хв. с n хв. с гол. % 

2000 73 2.40,9 
±0,62 54 2.20,9 

±0,29 41 2.19,2 
±0,46 2 1,2 

2001 50 2.37,1 
±0,37 51 2.19,4 

±0,53 44 2.11,4 
±0,74 - - 

2002 68 2.41,9 
±0,75 47 2.22,2 

±0,67 54 2.13,0 
±0,83 - - 

2003 44 2.36,2 
±0,67 60 2.24,1 

±0,33 33 2.14,6 
±0,49 3 2,2 

2004 72 2.36,1 
±0,96 39 2.21,3 

±0,64 58 2.12,2 
±0,54 3 1,8 

2005 97 2.38,7 
±0,54 50 2.18,8 

±0,39 46 2.13,5 
±0,72 1 0,5 

2006 79 2.30,0 
±0,32 60 2.22,9 

±0,45 56 2.11,8 
±0,21 2 1,0 

2007 83 2.35,9 
±0,59 67 2.20,1 

±0,22 47 2.10,2 
±0,37 5 2,5 

2008 79 2.37,5 
±0,71 70 2.23,9 

±0,57 58 2.09,9 
±0,56 1 0,5 

2009 81 2.31,2 
±0,44 63 2.19,8 

±0,79 52 2.10,0 
±0,34 3 1,5 

2010 89 2.29,8 
±0,65 61 2.17,2 

±0,34 42 2.09,3 
±0,48 5 2,6 

2011 62 2.29,7 
±0,66 57 2.19,0 

±0,29 45 2.11,0 
±0,29 2 1,2 

2012 83 2.31,9 
±0,27 54 2.17,7 

±0,31 36 2.10,1 
±0,41 5 2,9 

2013 72 2.29,5 
±0,58 42 2.17,0 

±0,58 24 2.11,5 
±0,54 1 0,7 

2014 66 2.30,5 
±0,49 48 2.16,8 

±0,19 21 2.11,0 
±0,23 - - 

2015 74 2.31,3 
±0,36 39 2.18,0 

±0,64 24 2.12,0 
±0,63 - - 

2016 71 2.32,4 
±0,48 52 2.18,6 

±0,27 25 2.13,3 
±0,44 - - 
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За весь період розведення породи в Україні виявлено 394 орловських 

рисака класу 2.10 хв. с і жвавіше, з яких 24 увійшли до класу 2.05 хв. с і 

жвавіше і 2 – до класу 2.00 хв. с і жвавіше. За останні 25 років виявлено більше 

коней класу 2.10, ніж виявлено за усі попередні роки, а коней класу 2.05 і 

жвавіше – більше на 12,9 %, (табл. 3.72-3.73). 

Таблиця 3.72 
Динаміка виявлення коней орловської рисистої породи високих класів 

жвавості по періодах селекції до 1990 р та 1991-2010 рр. 

Виявлено коней (гол.) по періодах селекції, роки 
до 1990 года з 1991 по 2010 рр. з 2011 по 2016 рр. всього 

класу 2.10 хв. с і жвавіше 
184 110 100 394 

класу 2.05 хв. с і жвавіше 
6 10 8 24 

 
Таблиця 3.73 

Динаміка жвавості коней орловської рисистої породи у періоди  

2001-2005, 2006-2010 та 2011-2015 рр. 

Виявлено коней (гол.) високих класів жвавості 

2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р. 2001-
2005 г.г. 

Класи 
жвавості, 

хв.с гол. % гол. % гол. % гол. % гол. % гол. % 
2.10 9 6,2 12 7,1 9 6,6 16 9,5 14 7,3 60 7,4 
2.05 - - - - 3 2,2 3 1,8 1 0,5 7 0,9 

2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2006-
2010 г.г. Класи 

жвавості гол. % гол. % гол. % гол. % гол. % гол. % 
2.10 9 4,6 10 5,1 15 7,2 33 16,8 30 15,6 97 9,8 
2.05 2 1,0 5 2,5 1 0,5 3 1,5 5 2,6 16 1,6 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2011-
2015 рр. 

Класи 
жвавості, 

хв.с гол. % гол. % гол. % гол. % гол. % гол. % 
2.10 20 12,2 23 13,3 11 8,0 14 10,4 18 13,1 86 11,5 
2.05 2 1,2 5 2,9 1 0,7 - - - - 8  

 

Найбільшу кількість коней класу 2.05 і жвавіше одержано від жеребців-

плідників: 11030 Приказ 2.22,0 (п’ять потомків) та 7944 Отклік 2.07,0 (чотири 

потомка); а також від кобили 15852 Камєнки 2.13,5 (два потомки). 
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Найбільша кількість рисаків класу 2 хв. 10 с і жвавіше виявляє рекордну 

жвавість у чотирирічному віці. На дистанції 1600 м середня жвавість (за даними 

для 88 гол.) склала 2 хв. 08,8 с, на дистанції 2400 м – 32 рисаків – 3 хв. 20,0 с. 

Найбільш жвавими на ці дистанції виявилися шестирічні та семирічні 

орловці, з середньою жвавістю на 1600 м – 2 хв. 07,3 с і 2 хв. 07,5 с відповідно. 

На 2400 м рисаки цього віку показали жвавість 3 хв. 19,6 с і 3 хв. 15,9 с, 

відповідно. На дистанції 3200 м найбільше випробувано п'ятирічних рисаків із 

середньою жвавістю 4 хв. 31,4 с. Коні шести- і семирічного віку пройшли цю 

дистанцію за 4 хв. 30,8 с і 4 хв. 31,8 с, відповідно (табл. 3.74). 

Таблиця 3.74 
Показники жвавості коней орловської рисистої породи на основних 

дистанціях у віковій динаміці (хв. с) (2000-2016 рр.) 

Дистанція Вік, років n 
1600 м 2400 м 3200 м 

2 1243 2.34,2±0,87 - - 
3 914 2.11,3±0,33 3.21,9±0,42 4.42,1±0,98 
4 88 2.08,8±0,78 3.20,0±0,83 4.32,6±0,74 
5 2.08,0±0,11 3.19,7±0,46 4.31,4±0,56 
6 2.07,3±0,54 3.19,6±0,55 4.30,8±0,48 
7 2.07,5±0,94 3.15,9±0,71 4.31,8±0,65 
8 

618 

2.04,9±0,49 3.17,8±0,64 4.22,7±0,72 
Всього: 2863 2.08,1±0,67 3.19,6±0,56 4.31,2±0,63 

 
Рисаки високих класів жвавості вирощені у п’яти кінних заводах і десяти 

племінних репродукторах. Рисаків класу 2.10 і жвавіше виростили: Дібрівський 

конезавод – 120 голів, Запорізький – 45, Лозівський - 36, Лимарівський – 31 та 

кінного заводу АТ «Павлівське» (наразі розформоване) – 25 гол. В племінних 

репродукторах вирощено від 1 до 6 рисаків високої жвавості. 

Порівняльний аналіз жвавості коней, яких випробовували останніми 6 

роками на різних іподромах, показав (табл. 3.75) вірогідну перевагу коней усіх 

вікових груп, яких випробовували на Київському іподромі. Так, різниця між 

дворічними кіньми склала 4,5 с, трирічними – 2,9 с та старшими – 3,8 с. Отже, 

встановлено вірогідний вплив фактору іподрому на жвавість коней усіх вікових 

груп. 
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Таблиця 3.75 

Рівень жвавості коней орловської рисистої породи залежно від іподрому 

(2000-2016 рр.) 

Жвавість коней (хв. с) на дистанцію 1600 м у віці: 
2 роки 3 роки 4 роки і старше Іподром 

n хв.с n хв.с n хв.с 
Київський 767 2.29,3±0,61 575 2.16,8±0,57 515 2.09,9±0,38 
Одеський 412 2.33,8±0,96 286 2.19,7±0,67 272 2.13,7±0,61 

Разом: 1179 2.30,6±0,74 861 2.17,5±0,53 787 2.11,3±0,66 
Примітка: в усіх випадках P>0,95 

Дослідження результативності випробувань коней орловської рисистої 

породи, вирощеними у кінних заводах і племінних репродукторах України 

показав, що вищою жвавістю характеризуються представники Лозівського і 

Дібрівського кінних заводів на дистанцію 1600 м, Дібрівського і Запорізького 

кінних заводів на дистанції 2400 і 3200 м (табл. 3.76). 

Таблиця 3.76 
Показники жвавості коней орловської рисистої породи у розрізі кінних 

заводів (2011-2016 рр.) 

Дистанція Кінні заводи n 
1600 м 2400 м 3200 м 

Дібрівський 132 2.07,9±0,54 3.18,2±0,76 4.28,9±0,37 
Запорізький 194 2.08,2±0,72 3.19,5±0,28 4.24,9±0,57 
Лозівський 18 2.07,8±0,64 3.20,1±0,53 4.33,5±0,64 
Лимарівський 55 2.08,5±0,59 3.20,9±0,66 4.32,6±0,59 
Племрепродуктори 520 2.08,3±0,63 3.22,9±0,48 4.31,7±0,58 

В середньому: 919 2.08,1±0,67 3.19,6±0,56 4.31,2±0,63 
 

З рисаків високого класу жвавості виявлено 194 жеребця із середньою 

жвавістю 2.07,9 хв.с. і 44 кобили з жвавістю 2.08,9 хв.с. Середня жвавість їх 

батьків складає 2.08,0 хв.с., а матерів 2.19,3 хв.с. У процентному 

співвідношенні жеребці і кобили складають 81,5 і 18,5 %, відповідно. На чотири 

жеребця класу 2.10 приходиться одна жвава кобила, або 1/5 частина від усього 

випробуваного поголів'я орловських рисаків. 

Орловська рисиста порода є транскордонною і розводиться переважно у 

країні-оригінаторі – Російській Федерації і в Україні. 
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Порівнюючи жвавість, показану при розіграші основних призів для 

орловської рисистої породи («Барса» і «Дербі») на провідних іподромах Росії та 

України – Московському та Київському (табл. 3.75), треба зауважити, що коні 

вітчизняної селекції поступаються кращим представникам ближнього 

зарубіжжя. 

Таблиця 3.77 

Порівняльна характеристика рекордів жвавості коней орловської рисистої 

породи вітчизняної і російської селекції при розіграші основних призів, хв.с 

Результати розіграшу  
призу Барса 

Результати розіграшу  
призу Дербі Роки Московський 

іподром 
Київський 
іподром 

Московський 
іподром 

Київський 
іподром 

2006 2.04,8 2.06,1 2.01,7 2.03,8 
2007 2.06,5 2.07,1 2.01,2 2.05,0 
2008 2.06,4 2.07,5 2.01,8 2.02,6 
2009 2.05,7 2.07,5 1.59,7 2.01,7 
2010 2.06,4 2.09,4 1.59,9 2.01,2 

Примітка: вказаний результат коня-переможця призу у кожному році. 
 
Оцінка племінного ядра орловської рисистої породи вітчизняної частини 

популяції показала, що суб’єкти племінної справи з розведення рисистих порід 

укомплектовані дещо різнорідним як за типом тілобудови та екстер’єром, так і 

за роботоздатністю відтворювальним складом. Оцінка відтворювального складу 

орловської рисистої породи по роботоздатності показав, що лише 24 % 

жеребців-плідників входять до класу 2.05 хв.с і жвавіше при середній жвавості 

всіх оцінених жеребців 2.08,6 хв.с (табл. 3.78). 

Дані таблиці 3.64 свідчать, що з усіх пробонітованих орловських маток 

всього 5,05 % входять в клас 2.10 хв.с і жвавіше. Серед маток спостерігається 

значна різноманітність по класах жвавості, що підтверджується досить високим 

коефіцієнтом варіації за цією ознакою, дуже багато маток (36,2 %) залишаються 

невипробуваними. Середня жвавість випробуваного маточного складу – 2.22,2 

хв.с. 

За результатами оцінки за якістю потомства виявлені кращі жеребці-

плідники. Найвищою жвавістю на дистанцію 1600 м (у віці 2-х років) 
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характеризувалося потомство жеребців: Ігрек – 2.21,6 хв.с, Уклон – 2.22,1 хв.с, 

Малиновий Звон – 2.25,3 хв.с, у віці 3-х років: Малиновий Звон – 2.15,7 хв.с, 

Уклон – 2.17,1 хв.с, Полонез – 2.17,8 хв.с, 4-х років: Крик – 2.12,7 хв.с, Абатур 

– 2.13,4 хв.с, Афоризм – 2.15,2 хв.с, старшого віку: Фортепіано – 2.04,9 хв.с, 

Крик – 2.07,8 хв.с, Морфей – 2.09,2 хв.с. 

Таблиця 3.78 
Розподіл племінного ядра орловської рисистої породи за класами жвавості 

Жеребці-плідники Матки Класи жвавості на 1600 м 
n % n % 

2.05 і жвавіше 12 24,0 - - 
2.05,1-2,10 27 54,0 11 5,1 
2.10,1-2.15 7 14,0 34 15,6 
2.15,1-2.20 2 4,0 30 13,8 
2.20,1-2.25 - - 23 10,6 
2.25,1-2.30 - - 15 6,9 
2.30,1-2.35 - - 6 2,8 
2.35,1-2.40 1 2,0 4 1,8 
2.40,1-2.45 - - 6 2,8 
2.45,1-2.50 - - 3 1,4 
2.50,1-2.55 1 2,0 4 1,8 

3.00,1 і тихіше - - 3 1,4 
Не випробувані - - 79 36,2 

Всього: 50 100,0 218 100,0 
Середня жвавість, хв. с 2.08,6±0,93 2.22,2±1,03 

Cv, % 4,46 8,52 
 

Визначення індексу роботоздатності жеребців-плідників орловської 

рисистої порід дозволило виділити кращих з них: Малиновий Звон (353,7), 

Морфей (83,0), Уклон (69,5), Абатур (60,4) і Крик (38,2). Особливо виділяється 

орловський плідник Малиновий Звон – третина потомства цього плідника 

ввійшла до класу жвавості 2.10 хв.с і жвавіше. 

Потомство, що проявило клас жвавості 2.10 хв.с і жвавіше дали 115 

плідників, кращі з яких: Отклік 2.07,0 хв.с – 20 гол., Піон 2.00,1 хв.с і Приказ 

2.22,0 хв.с – по 17; Озорнік 2.11,2 хв.с – 14; Фліпер 2.07,0 хв.с – 12 гол., Люмінал 

2.08,0 хв.с – 11 гол., Запад 2.06,7 хв.с – 10 гол., Привал 2.08,8 хв.с і Фагот 2.02,3 

хв.с – по 9 гол., Вспильчівий 2.06,5 хв.с – 8 гол., Віртуоз 2.06,0 хв.с – 7 гол., 
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Причал 2.05,5 хв.с, Бензол 2.06,3 хв.с і Бубенчік 2.10,5 хв.с – по 6 гол., Сєвєр 

2.06,4 хв.с, Приказ 2.04,0 хв.с, Абатур 2.07,9 хв.с і Вітер 2.10,7 хв.с – по 5 голів. 

Рисаки класу жвавості 2.10 хв.с і жвавіше походять від 252 маток, з них: 

Дівная 2.11,2 хв.с (б. Отклік), Інфра 2.14,4 хв.с (б. Первач) і Пауза 2.20,5 хв.с (б. 

Зубр) – дали по чотири потомки цього класу жвавості, 12 кобил – по три потомки, 

41 матка – по два потомки класу 2.10 хв.с і жвавіше. 

За останнє десятиріччя оновлено ряд рекордів СНД і іподромів України. 

Так, орловський жеребець Кулон, гн., 2002 (Уклон – Калька) Запорізького 

кінного заводу у 2005 році на Київському іподромі встановив рекорд для 

трирічних коней орловської рисистої породи – 2.05,0 хв.с, чим перевершив 

рекорд, встановлений 29 років тому Переполохом 2.05,7 хв.с, сір., 1973 (Піон – 

Пума) Хреновського кінного заводу (Росія). У 2007 році на Київському іподромі 

встановлено три рекорди СНД, з них два – орловськими рисаками, а саме – 4-

річними кобилами: Бєгущая (Запорізького кінного заводу) – 3.10,4 хв.с на 2400 м, 

і Цунамі (Лозівського кінного заводу) - 7.16,5 хв.с на дистанцію 4800 м. 

Абсолютні рекорди коней орловської рисистої породи світу та української 

селекції на основні дистанції представлені в таблицях 3.79-3.80. 

З даних таблиць видно, що коні орловської рисистої породи вітчизняної 

селекції поступаються російським за кількістю рекордів. Порівняльна діаграма 

3.36 наглядно 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

Українська Російська

Рис. 3.36. Динаміка жвавості коней вітчизняної та імпортної селекції 
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Вік, років 
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Таблиця 3.79 

Рекорди жвавості коней різного віку орловської рисистої породи світу 
Дистан-
ція, м 

Жвавість, 
хв. с Стать Рекордист Походження Місце народження Наїздник Іподром, рік 

2-х років 
2.09,3 ж. Логотип, вор., 2006 Попугай - Лілія Алтайський к.з. Логвин Я. М., 2008 1600 2.08,7 к. Кавичка, руд., 2012 Куплет - Ковбойка Московський к.з. Ісаєва О. М., 2014 

3-х років 
2.03,5 ж. Коріфей, гн., 2009 Фінал - Кіпа ПСП «Комишанське»* Ватутін М. К., 2012 1600 2.04,3 к. Флористка, гн., 2008 Жаркій - Філармонія Московський к.з. Госьков А. М., 2011 
3.10,9 ж. Коленкор, руд., 2012 Куплет - Конка Московський к.з. Садов А. Н.-С., 2015 2400 3.11,2 к. Кавичка, руд., 2012 Куплет - Ковбойка Московський к.з. Ісаєва О. М., 2015 
4.34,4р ж. Баклан, гн., 1946 Вельбот - Будущность Хреновський к.з. Родзевич Е. М., 1949 3200 4.43,7р к. Німфа, сір., 1947 Улов - Насипь Хреновський к.з. Рязанцев І. О., 1950 

4-х років 
2.01,2 ж. Кураж, сір., 2010 Рубін - Камелія ЗАТ «Уралагротехсервіс» Шмідт В. Белокуріха, 2014 1600 2.02,2р к. Канітєль, сір., 1985 Піон - Каховка Московський к.з. Пацерковський О. О., 1989 
3.09,0 ж. Крещатик, сір., 2012 Куплет - Куманіка Московський к.з. Вілкін А.А. М., 2016 2400 3.09,3 к. Кавичка, руд., 2012 Куплет - Ковбойка Московський к.з. Ісаєва О. М., 2016 
4.17,6 ж. Кіпр, гн., 1982 Помпей - Крутизна Пермський к.з. Козлов М. М., 1986 3200 4.21,5р к. Квінта, гн., 1985 Вибор - Крєпь Московський к.з. Русинов А. К., 1989 
6.50,6р ж. Морской Прібой Посол - Мурашка Хреновський к.з. Родзевич Е. О., 1948 4800 6.54,0р к. Купава, вор., 1947 Вєтєр - Кавичка Юргамишський к.з. Фєдодєєв С. О., 1951 

6400 10.15,7 ж. Реактив Рубін - Крушина Дібрівський к.з. Тарасов В.Н. М., 1954 
старший вік 

1.57,2 Ж. Ковбой, руд., 1984 Блокпост - Крутизна Пермський к.з. Козлов М. Рам., 1991 1600 2.02,2 к. Канітєль, сір. 1985 Піон - Каховка Московський к.з. Пацерковський О. О., 1989 
3.02,5р ж. Іппік, сір., 1980 Персід - Іфігенія Алтайський к.з. Незнанов В. К., 1986 2400 3.08,5 к. Приправа, сір., 2004 Івась - Придача «Медведівське» Свиридов Д. Б., 2013 
4.13,5р ж. Піон, сір., 1966 От клік - Пріданніца Дібрівський к.з. Смирнов В. О., 1974 3200 4.21,6р к. Капітанша, гн., 1935 Бубенчік - Відроджена Дібрівський к.з. Бондаревський А. О., 1940 
6.34,5 ж. Лерік, сір., 1948 Конспект - Лєдяная Хреновський к.з. Смирнов В. О., 1953 4800 6.41,2р к. Капітанша, гн., 1935 Бубенчік - Відроджена Дібрівський к.з. Бондаревський А. О., 1940 
8.56,0р ж. Лерік, сір., 1948 Конспект - Лєдяная Хреновський к.з. Смирнов В. О., 1953 6400 9.35,7р к. Капітанша, 1935 Бубенчік - Відроджена Дібрівський к.з. Бондаревський А. М., 1940 
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Таблиця 3.80 

Рекорди жвавості коней орловської рисистої породи різного віку вітчизняної частини популяції 
 

Дистан-
ція, м 

Жвавість, 
хв. с Стать Рекордист Походження Місце народження Наїздник Іподром, рік 

2-х років 
2.11,8 ж. Боєвік Крєстовий Поход - Бейжа Лозівський к.з. Горпенко С. О., 2008 1600 2.08,8 к. Румба Банкет-Рубка К.з. «Шахтар» Красношлик О. О., 2009 

3-х років 
2.03,5 ж. Коріфей Фінал - Кіпа ПСП «Комишанське» Ватутін М. К., 2012 1600 2.06,9 к. Щука Приказ - Ехо Лозівський к.з. Катаєв А.А. К., 2003 
3.17,0 ж. Раунд Уклон - Реакція Запорізький к.з. Куклін В.А. К., 2007 2400 3.15,5 к. Бєгущая Уклон - Бльоклая Запорізький к.з. Ковальський Е. О., 2006 
4.39,6 ж. Гордий Воїн – Гордость Дібрівський к.з. Апасов М.А. Х., 1940 3200 4.49,1 к. Баллада Бубєнчік – Спільна Біда Дібрівський к.з. Апасов М.А. Х., 1940 

4-х років 
2.04,8 ж. Композитор Приказ - Команда Лозівський к.з. Севаст’янов Н. К., 2002 1600 2.05,3 к. Спортивна Опер - Сахароза ПП «Замула» Школін О. К., 2012 
3.12,4 ж. Вимпєл Монблан - Волна Дібрівський к.з. Блохін В.И. Х., 1977 2400 3.10,4 к. Бєгущая Уклон - Бльоклая Запорізький к.з. Ковальський Е. К., 2007 
4.25,7 ж. Шалун Шатьор - Алгебра Дібрівський к.з. Скворцов О.М. К., 2003 3200 4.30,0 к. Карамєль Лімоніт – Комбінація Запорізький к.з. Фукса А.І. К., 1991 
6.59,8 ж. Шпінат Приказ – Шипшина Лозівський к.з. Катаєв А.А. К., 2006 4800 7.00,0 к. Золушка Уклон - Забава ПСП «Комишанське» Катаєв О. К., 2009 

6400 10.15,7 ж. Реактив Рубін - Крушина Дібрівський к.з. Тарасов В.Н. М., 1954 
старший вік 

2.01,2 ж. Раунд, 2004 Уклон - Реакція ПП «Замула» Куклін В. К., 2011 1600 2.04,3 к. Ваза, 2002 Афоризм - Вздорная Дібрівський к.з. Скворцов А.М. К., 2007 
3.10,5 ж. Фламенко, 2000 Приказ - Фіалка Лозівський к.з. Ровда В.С. К., 2006 2400 3.17,6 к. Ваза, 2002 Афоризм - Вздорная Дібрівський к.з. Скворцов О.М. К., 2007 
4.21,0 ж. Фламенко, 2000 Приказ - Фіалка Лозівський к.з. Ровда В.С. К., 2006 3200 4.21,6 к. Капітанша, 1935 Бубєнчік– Відр.Культура Дібрівський к.з. Бондаревський А.Г. О., 1940 
6.42,3 ж. Перм’як, 2005 Кіпр - Поговорка ПР «Рода» Міцкевич П. К., 2011 4800 6.41,2 к. Капітанша, 1935 Бубєнчік – Відр.Культура Дібрівський к.з. Бондаревський А.Г. О., 1940 

6400 9.35,7р к. Капітанша, 1935 Бубєнчік – Відр.Культура Дібрівський к.з. Бондаревський А.Г. М., 1940 



 

 

272 
Порівняльний аналіз жвавості орловських жеребців-плідників у різні 

вікові періоди зі жвавістю їх потомства, виявлену у відповідні вікові періоди 

показав (табл. 3.81), що у віці 2-х років лише потомство Крика в середньому за 

жвавістю перевершує свого батька (Р<0,90). Потомство Уклона і Казуса 

знаходиться практично на рівні з батьком. Решта жеребців в середньому значно 

перевершує за жвавістю своїх нащадків. 

Розрахунок коефіцієнту кореляції та коефіцієнту успадковуваності 

жвавості жеребців та їх потомства у відповідні вікові періоди показав 

позитивний зв'язок і невисокий рівень успадкування жвавості. Коефіцієнт 

кореляції між показниками жвавості плідників та їх потомства 2-річного віку 

(n=1243) склав r=0,183±0,07 (Р<0,95). У віці 3-х років нащадки усіх плідників в 

середньому значно поступаються за жвавістю своєму батькові, тільки одиничні 

нащадки досягають їх рівня або перевищують його. Коефіцієнт кореляції між 

показниками жвавості плідників та їх нащадків у відповідному віці склав 

r=0,280±0,11 (n=914 ; Р>0,95), що вказує на тісніший вплив генотипу жеребця 

на жвавість нащадків в цьому віці. Найтісніший коефіцієнт кореляції між 

показниками жвавості плідників та їх потомства у віці 4-х років і старше 

(n=135) склав r=0,550±0,17 (Р<0,95), що можна пояснити відбором для 

випробувань у старшому віці найкращих за жвавістю потомків кожного 

жеребця. 

Оцінка племінних маток за роботоздатністю потомства на 1600 м у 

розрізі суб’єктів племінної справи дозволило виявити кращих за жвавістю 

потомства у віці 2-4-х років (табл. 3.82). Кращі у плані комбінування 

селекційних ознак жеребці та матки, здатні проявляти свої цінні якості у 

потомстві, належать Дібрівському та Лозівському кінним заводам. 

Встановлено, що за середніми показниками жвавості потомства 2-річного 

віку до кращих кобил можна віднести наступних: Боярщина (2.20,9±0,07), 

Ролена (2.21,4±0,12), Краса (2.23,7±0,05), 3-річного віку: Іва (2.10,3±0,03), 

Шипшина (2.10,3±0,05), Ехо (2.11,6±0,04), 4-річного: Іва (2.06,1±0,03), Фіалка 

(2.08,9±0,05), Команда (2.09,3±0,05). 
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Таблиця 3.81 

Порівняльна оцінка жеребців-плідників орловської рисистої породи за власною жвавістю та жвавістю потомства на 
1600 м (2006-2010 роки) 

Жвавість потомства різних вікових груп, М±m Жвавість (хв. с), у віці, років: 
2 роки 3 роки 4 роки 5 років і старше Кличка жеребця 

2 3 4 5 і старше n хв.с n хв.с n хв.с n хв.с 
Абатур 2.25,9 2.08,2 2.09,4 2.07,9 24 2.34,7±1,67 24 2.16,9±1,45 10 2.10,5±0,56 3 2.19,8±4,89 
Арарат 2.15,2 2.12,0 - - 3 2.32,2±3,9 1 2.09,7 - - - - 
Афган 2.13,5 2.08,0 2.05,8 2.06,3 14 2.38,9±0,9 6 2.21,3±0,74 2 2.15,6 1 2.11,0 
Афоризм 2.19,0 2.09,8 2.07,0 2.02,1 44 2.34,5±1,74 31 2.19,9±1,08 11 2.17,3±1,15 1 2.09,8 
Банкет 2.11,3 - - - 10 2.33,0±2,30 5 2.20,9±0,36 - - - - 
Батист 2.36,3 2.14,0 2.07,3 2.10,4 6 2.31,7±0,92 5 2.25,2±0,99 - - - - 
Дельфін 2.22,2 2.08,1 2.07,0 2.03,5 15 2.38,8±1,09 9 2.22,1±0,52 2 2.12,1 - - 
Ізотоп - - - 2.08,4 16 2.38,8±1,93 7 2.27,2±2,87 3 2.15,1±1,02 - - 
Іспит - 2.16,4 2.09,9 2.04,1 10 2.47,9±0,59 4 2.21,9±0,53 - - - - 
Казус 2.34,3 2.14,7 2.08,0 2.05,0 10 2.37,9±1,31 8 2.27,9±1,15 3 2.19,8±0,69 - - 
Кок-Пар 2.21,7 2.17,0 2.19,0 - 21 2.32,4±2,67 14 2.20,3±3,87 3 2.12,4±4,32 - - 
Командор 2.39,2 2.12,8 2.13,8 - 3 2.36,3±9,85 1 2.10,2 1 2.08,3 - - 
Композитор 2.19,9 2.08,1 2.04,8 2.04,0 18 2.32,4±1,10 11 2.14,9±0,28 4 2.09,4±0,12 1 2.09,4 
Коріфей 2.22,1 2.14,5 2.09,0 2.04,9 3 2.48,8±1,85 2 2.16,3 1 2.11,1 - - 
Крестовий Поход 2.30,8 2.20,9 2.10,5 2.04,9 12 2.40,2±2,15 8 2.15,6±0,40 4 2.11,2±0,34 - - 
Крик 2.40,6 2.14,1 2.08,4 2.04,8 29 2.17,1±1,58 24 2.21,5±1,46 12 2.12,5±0,96 3 2.08,1±0,53 
Малиновий Звон 2.21,3 2.11,4 2.07,6 2.06,6 42 2.29,8±0,6 32 2.16,9±0,26 19 2.13,8±0,40 5 2.10,2±0,26 
Памфлет 2.13,9 2.10,9 2.08,7 2.07,6 12 2.44,6±4,34 9 2.23,5±2,11 4 2.25,9±3,21 - - 
Полонез - 2.15,0 2.10,4 2.07,2 19 2.32,3±0,81 18 2.22,7±0,85 11 2.16,9±0,60 - - 
Поступок 2.25,6 2.13,0 2.08,7 2.06,8 13 2.31,9±1,87 13 2.21,4±0,5 11 2.14,3±0,49 2 2.08,8  
Уклон 2.22,0 2.09,9 2.08,3 2.04,1 42 2.31,3±0,91 33 2.16,8±0,40 11 2.09,3±0,20 2 2.05,8 
Фабіано 2.32,6 2.14,3 2.11,5 2.06,8 8 2.35,8±1,33 2 2.15,0 1 2.09,8 - - 
Фортепіано 2.20,9 2.11,8 2.08,4 2.13,1 10 2.34,6±3,21 9 2.16,7±3,23 7 2.10,9±2,12 4 2.17,9±8,90 
Шалун 2.37,0 2.11,5 2.06,7 2.03,8 10 2.32,0±0,52 6 2.22,2±0,75 2 2.12,0 - - 
Шквал 2.25,9 2.16,3 2.07,6 2.11,8 7 2.29,1±0,64 7 2.18,2±0,72 5 2.12,1±0,52 1 2.09,0 

Всього: 2.25,0±1,83 2.12,7±0,69 2.09,0±0,63 2.07,0±0,68 371 2.35,6±1,15 265 2.19,3±0,98 115 2.13,0±0,78 20 2.09,1±4,24 
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Таблиця 3.82 

Кращі племінні матки орловської рисистої породи за жвавістю потомства 

на дистанцію 1600 м 

2 роки 3 роки 4 роки Кличка 
матки n хв. с 

Кличка 
матки n хв. с 

Кличка 
матки n хв. с 

Боярщина 4 2.20,9 
±0,07 Іва 3 2.10,3 

±0,03 Іва 3 2.06,1 
±0,03 

Ролена 5 2.21,4 
±0,12 Шипшина 2 2.10,3 

±0,05 Фіалка 2 2.08,9 
±0,05 

Краса 3 2.23,7 
±0,05 Ехо 2 2.11,6 

±0,04 Команда 2 2.09,3 
±0,05 

Коста-Ріка 2 2.23,9 
±0,11 Феба 5 2.12,4 

±0,09 Посадка 2 2.09,4 
±0,02 

Доброта 3 2.24,8 
±0,09 Фіалка 2 2.13,3 

±0,11 Феба 5 2.09,7 
±0,04 

Ехо 3 2.24,8 
±0,03 Калька 2 2.13,5 

±0,08 Ролена 2 2.09,8 
±0,02 

Сахароза 2 2.25,4 
±0,14 Сахароза 2 2.14,2 

±0,02 Подруга 2 2.10,5 
±0,03 

Феба 6 2.26,2 
±0,21 Доброта 4 2.14,3 

±0,06 Доброта 3 2.11,3 
±0,05 

Куниця 6 2.26,3 
±0,19 Оттава 2 2.14,7 

±0,07 Краса 2 2.11,9 
±0,04 

Ракушка 2 2.26,6 
±0,08 Ліквідація 2 2.14,7 

±0,08 Тропка 2 2.12,1 
±0,02 

 
Найжвавішого потомка отримано від дібрівської кобили 17785 Доброта 

2.09,7 хв.с (10290 Біполяр – 15750 Діканька). Її син – Дельфін 2.03,5 хв.с, т.-сір., 

1994 (1 ПО Фагот) показав свою рекордну жвавість у віці 6 років на Київському 

іподромі. 

Оцінка показників промірів і індексів тілобудови основної частини 

відтворювального складу породи показав (табл. 3.83), що жеребці-плідники і 

матки в цілому задовольняють вимогам стандарту згідно «Інструкції з 

бонітування племінних коней» [207]. 

Кращі за показниками основних промірів тіла матки належать кінним 

заводам: Дібрівському, Лозівському, ФГ «Голд-Сад» Одеської обл. і 

племрепродукторам: ПСП «Комишанське», ЗАТ «Перший Сумський кінний 
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завод», а також приватним власникам, які скуповують кращий молодняк. В 

решті суб’єктів матки в основному середнього калібру (табл. 3.84). 

Таблиця 3.83 
Проміри та індекси тілобудови племінного ядра орловської рисистої породи 

Проміри (см), індекси Жеребці-плідники (n=38) Кобили (n=228) 
Проміри тіла, см (M±mM) 

Висота в холці 162,08±0,68 160,05±0,32 
Довжина тулубу 165,72±0,76 163,36±0,45 
Обхват грудей 182,45±0,78 187,14±0,70 
Обхват п’ястку 20,61±0,11 20,08±0,05 

Індекси будови тіла, %: 
Формату 102,25 102,07 
Масивності 112,57 116,93 
Костистості 12,72 12,55 

 
Таблиця 3.84 

Проміри тіла кобил орловської рисистої породи в суб’єктах племінної справи 

Проміри, см Суб’єкти племінної 
справи n Висота в 

холці 
Коса довжина 

тулуба 
Обхват 
грудей 

Обхват 
п’ястка 

Дібрівський к.з. 32 161,35±0,68 163,50±0,91 188,88±0,94 20,31±0,11 
Запорізький к.з. 53 158,36±0,70 163,68±1,12 182,20±1,24 19,68±0,12 
Лимарівський к.з. 20 158,95±0,55 160,73±0,76 181,32±1,35 20,00±0,10 
Лозівськой к.з. 30 161,23±0,51 163,76±0,58 187,91±0,99 20,31±0,10 
Кінні заводи 135 160,57±0,29 164,06±0,40 189,25±0,68 20,22±0,05 
ПСП «Комишанське» 30 161,80±1,28 163,33±1,32 182,93±2,08 20,20±0,19 
ФГ «Голд-Сад» 30 159,14±0,45 162,24±0,60 183,76±1,30 20,79±0,15 
СФГ «Універсал» 10 158,00±1,50 163,14±2,23 184,00±1,93 19,71±0,24 
Племінні репродуктори 70 159,21±0,38 162,29±0,50 183,93±0,72 19,94±0,09 

В середньому: 205 160,05±0,32 163,36±0,45 187,14±0,70 20,08±0,05 
 

В середньому по кінних заводах проміри орловських маток вищі, ніж по 

племрепродукторах: по висоті в холці – 1,36 см, обхвату грудей – 5,32 см, 

обхвату п’ястка – 0,28 см (Р<0,95). Індекс формату кобил усієї оціненої вибірки 

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). 
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3.5.2. Формування генеалогічної структури і лінійне поєднання в 

системі селекції орловської рисистої породи коней 

 

В останні 10 років зафіксовано звуження генеалогічної структури: з 

відтворювального складу зникли представники ліній Вельбота, Улова та 

Успєха. Лінійний аналіз показав, що найбільш перспективним в Україні є 

розвиток ліній з найбільшою кількістю продовжувачів: Піона, Пілота і Барчука 

(табл. 3.85). 

Таблиця 3.85 

Розподіл відтворювального складу коней орловської рисистої породи  

за генеалогічними лініями (2015 рік) 
Жеребці-плідники Матки Лінії 
гол. % гол. % 

Піона 13 24,1 66 23,9 
Пілота 13 24,1 76 27,5 
Барчука 11 19,5 55 19,9 
Ісполнітєльного 4 7,6 22 8,0 
Отбоя 3 5,7 6 2,2 
Вітра 3 5,7 9 3,3 
Воїна 3 5,7 8 2,8 
Болтіка 2 3,8 14 5,1 
Проліва 1 1,9 14 5,1 
Іппіка 1 1,9 6 2,2 

Всього: 54 100,0 276 100,0 
 

Лінія 9380 Піона (додаток 27), видалена з лінії Отбоя – одна з 

чисельніших як в країні-оригінаторі - Росії так і в Україні (24,1 %). Піон – 

жеребець вітчизняного походження, народжений у Дібрівському кінному 

заводі, його племінна кар’єра проходила у різних кінних заводах України 

(Лимарівський, Дібрівський, Запорізький) та Росії (Московський, Пермський, 

Хреновський, Чесменський, Завівалівський, Новотомниківський, Шадринський, 

Алтайський), де він і залишив багато чисельне потомство. 

В сучасній генеалогічні структурі орловської рисистої породи України 

лінія Піона представлена нащадками його чотирьох синів, причому найбільше 
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продовжувачів – від 1 ПО Фагота, що має в собі частку крові чистокровної 

верхової породи. 

За чисельністю продовжувачів однакова з лінією Піона – лінія 3479 

Пілота (24,1 %) (додаток 28), виділена з лінії Лихача. Пілот використовувався в 

Татарському та Дібрівському кінному заводі, розвивалася через його синів: 

Пєрєпєла, Подвіга, Пустка та Птєнца. Лінія Пілота в Україні представлена лише 

гілкою 8001 Подвіга, переважно нащадками 11030 Приказа (76,9 % 

представників у лінії). 

Третя за чисельністю продовжувачів – лінія 52 Барчука (19,5 % 

представників) (додаток 29). Лінія Барчука виділена з лінії Варміка. В Україні 

Барчук використовувався у Дібрівському кінному заводі, лінія отримала 

розвиток через дві гілки – Додиря та Моха. З гілки Додиря походять два сини 

Шатра – Шквал і Шалун і два сини Шквала – Падішах і Вершок. З гілки Моха 

походять Уклон і його два сини – Кулон і Раунд, Кок-Пар з сином 

Іскромьотним та один з кращих плідників України – Малиновий Звон з сином 

Бамбіно. 

Лінія 8501 Ісполнітєльного (додаток 30) виділена з лінії Отбоя. 

Ісполнітєльний використовувався у Хреновському та Новотомніковському 

кінних заводах Росії, його син Причал використовувався у Дібрівському 

кінному заводі. В Україні лінія представлена чотирма продовжувачами двох 

гілок – 9758 Приказа, до якої належать 10954 Абатур і його син Агат та 10191 

Причала, до якої належать 11207 Поступок і його син Папай. 

По три плідника (відповідно по 5,7 %) належать до ліній Отбоя, Вітра і 

Воїна-Посла. 

Лінія 5493 Отбоя (додаток 31), виділена з лінії Ловчєго. В Україні у 

попередній період селекції використовувались нащадки Отбоя – Полюс, Ліпєцк 

(у Запорізькому кінному заводі) та Отклік (у Дібрівському кінному заводі). В 

сучасному складі плідників лінія Отбоя представлена трьома синами 11002 

Метопа (9732 Персід – 16754 Мисль), які походять, таким чином, від гілки сина 

Отбоя - 6616 Корсара. 
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Лінія 4182 Вєтра (додаток 32), виділена з лінії Зеніта. Вєтєр народжений 

у Дібрівському кінному заводі, крім Дібрівського, використовувався у 

російських заводах – Хреновського і Чесменського. В Україні представлена 

11476 Полонезом і двома його синами – Рапсом і Фліпом, що походять від гілки 

6301 Вспильчівого. 

Лінія 185 Воїна-Посла (додаток 33) виділена з лінії Лєтучєго і отримала 

розвиток в Україні через єдиного сина Воїна – Посла. Сам Воїн 

використовувався у Дібрівському кінному заводі. Сьогодні лінія Воїна-Посла 

представлена трьома жеребцями, що походять від гілки Ріона – одним сином 

11234 Василіска (Автор) і двома синами 11155 Лукомора (Пльос та Іл). Автор 

народжений у Дібрівському кінному заводі, Іл імпортований з Росії 

(Алтайський кінний завод), того ж заводу Пльос, від якого використовується 

спермопродукція. 

Найменш чисельні у вітчизняній популяції орловської рисистої породи 

породи лінії Болтіка, Іппіка та Проліва (додаток 34). 

Лінія 8262 Болтіка виділена з лінії Улова. Сам Болтік використовувався у 

Тульському кінному заводі, кращими продовжувачами його лінії стали сини: 

Забєг ІІ, Виборг, Кубік, Хорог, Храбруй. Тоді як у Росії за чисельністю 

плідників лінія Болтіка займає третю позицію, в Україні вона не одержала такої 

популярності. Лінія Болтіка представлена в Україні усього двома жеребцями, 

що походять від двох гілок: Делікатний гілки Кубіка і Арарат гілки Тюрбана. 

До наймолодшої в породі лінії 10612 Іппіка належить його син - гнідий 

Батист 2.07,3 хв.с, 1999 року народження (м. 18389 Блажь), імпортований з 

Росії (народжений в Алтайському кінному заводі). 

Лінія 5686 Проліва виділена з лінії Варміка, має російське походження. 

Ще нещодавно одна з найбільш розповсюджених у сучасному племінному 

складі Росії лінія Проліва представлена всього кількома плідниками. До лінії 

Проліва в Україні належить єдиний жеребець - народжений у Лозівському 

кінному заводі гнідий Флоріано 2.06,4 хв.с, 1998 року народження (м. 18341 

Феба), який походить з гілки Квадрата. 
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В російських кінних заводах лінія Піона також представлена найбільшою 

кількістю плідників, їх частка становить 23,5 %. Друга і третя і за чисельністю 

плідників лінії Проліва (15,2 %) і Пілота (12,1 %). По 10 % плідників 

представляють лінії Болтіка і Отбоя, інші – менш чисельні [152]. 

Розподіл маточного складу за генеалогічними лініями відбувається згідно 

використання жеребців-плідників. Найбільша кількість племінних маток 

вітчизняної частини орловської рисистої породи також належать до ліній 

Пілота (27,5 %), Піона (23,9 %) та Барчука (19,9 %). До лінії Ісполнітєльного 

належать 8,0 % маток, по 5,1 % – до ліній Проліва і Болтіка, інші лінії (Вітра, 

Воїна, Іппіка, Отбоя) представляють від 3,3 до 2,2 % кобил. 

Встановлено, що лінійна структура маточного складу орловської рисистої 

породи в Україні за останні 20 років змінилась, згідно інтенсивності 

використання плідників відповідних ліній. Так, у 1990 році найбільша кількість 

кобил належала до лінії Вітра (21,4 %), у 2000 році – її доля зменшилася до 10,6 

%, у сучасному маточному складу кобил цієї лінії залишилось 3,3 %. 

Відповідно скороченню ліній Вітра, Отбоя та інших, збільшувалась 

частка кобил ліній Пілота, Піона, Барчука, Ісполнітєльного (рис. 3.37). 
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Рис. 3.37. Динаміка генеалогічних ліній маточного складу орловської 

рисистої породи в Україні 
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Аналогічна ситуація у генеалогічній структурі породи у російських 

кінних заводах - подовжене використання там жеребців-плідників ліній Отбоя, 

Пілота, Проліва і Болтіка призвело до того, що представниці маточного складу 

цих ліній становлять більш ніж половину усього поголів’я [279]. Так, частка 

кобил, що належать до лінії Піона становить 24,7 %, Пілота – 15,4%, Проліва – 

13,0 % і Болтіка – 9,9 % [153]. 

Оцінка жеребців-плідників, атестованих для племінного використання 

дозволила визначити поліпшувачів та визначити жвавість потомства за 

лінійною належністю. Встановлено, що кращою жвавістю та скороспілістю 

відрізняється молодняк, що належить до лінії Барчука (табл. 3.86). 

Таблиця 3.86 

Роботоздатність молодняку орловської рисистої породи за лінійною 
належністю, хв.с 

Жвавість потомства у віці: 

2-х років 3-х років 4-х років старшого 
віку 

Лінія 
Середня 
жвавість  

і кількість 
жеребців n хв. с n хв. с n хв. с n хв. с 

Барчука 2.09,2 
±0,13 3 30 2.27,5 

±0,36 15 2.17,4 
±0,47 - - - - 

Ісполнітєльного 2.08,0 
±0,29 2 34 2.33,1 

±0,24 28 2.24,7 
±0,39 13 2.16,0 

±0,62 5 2.12,2 
±0,29 

Вітра 2.07,2 1 7 2.37,0 
±0,73 2 2.17,8 

±0,55 - - - - 

Отбоя 2.06,8 1 16 2.38,4 
±0,65 12 2.20,6 

±0,36 8 2.16,3 
±0,57 - - 

Піона 2.06,6 
±0,18 4 63 2.39,3 

±0,78 37 2.23,7 
±0,28 15 2.20,7 

±0,43 4 2.11,1 
±0,24 

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

Пілота 2.06,1 
±0,24 3 85 2.39,4 

±0,49 52 2.28,5 
±0,43 18 2.17,8 

±0,19 8 2.17,5 
±0,32 

 

Встановлено також, що в оцінених лініях показник середньої 

роботоздатності потомків старшого віку не перевершував середню рекордну 

жвавість жеребців-плідників в лініях, що не сприяє прогресу призової 

роботоздатності. У 2-3-річному віці кращу жвавість проявив молодняк, що 

належав до лінії Барчука (середня жвавість плідників – 2.09,2 хв.с) – 2.27,5 хв.с 
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та 2.17,4 хв.с, відповідно; у 4-річному – лінії Ісполнітельного (середня жвавість 

плідників – 2.08,0 хв.с) – 2.16,0 хв.с; старшого віку – лінії Піона (середня 

жвавість плідників – 2.06,6 хв.с) – 2.11,1 хв.с. 

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

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

Враховуючи тиск провідних ліній Піона, Пілота, Барчука, частка яких за 

чисельністю продовжувачів становить 67,7 %, у найближчі роки вбачається 

перспектива збільшення кількості жеребців-плідників і маток цих ліній, що 

призводить до значного звуження генеалогічної структури вітчизняної частини 

орловської рисистої породи. 

Звуження генеалогічної структури породи призведе до обмеження 

селекційного процесу та подальшої інбредної депресії. Відродження менш 

популярних ліній можливе за умови виділення кращих жеребців вітчизняного 

походження та придбання жеребців російської селекції. 

Для оцінки лінійних поєднань в орловській рисистій породі вивчено 250 

родоводів, з яких 25 (10 %) отримані в результаті внутрішньолінійного 

розведення, а 225 (90 %) - методом кросів. 

При розведенні коней орловської рисистої породи сучасної популяції 

особливу увагу приділяють екстер’єру і виразності типу будови тіла. Для 

удосконалення і стабілізації цих ознак необхідно враховувати лінійне 

поєднання у підборах батьківських пар. 

З цією метою проведена оцінка лінійних поєднань в орловській рисистій 

породі за типом та екстер’єром. Встановлено, що кращу середню бальну оцінку 

за тип та екстер’єр мали коні, що належали до ліній Воїна, Отбоя, Барчука та 

Пілота, а також ті, в яких мати належала до лінії Вітра (середня експертна 

оцінка типу та екстер’єру - 3,64 бали) та Ісполнітєльного (3,63 бали). 

При порівнянні впливу ліній батька та матері на будову тіла потомства 

встановлено, що в лінії Піона, Болтіка, Вітра та Ісполнітєльного на оцінку 

екстер’єру краще впливали матері (різниця не вірогідна) (табл. 3.87). 
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Таблиця 3.87 

Ефективність підборів жеребців і кобил різних ліній при селекції  

за типом та екстерєром коней орловської рисистої породи 

Частка коней (%) з 
оцінкою (бал.): Лінійні поєднання n 

Середня 
експертна 

оцінка, бал. менше 
3,60 

3,60 і 
більше 

Піон×Піон 15 3,54±0,07 55,6 44,4 
Батько лінії Піона 42 3,55±0,17 50,0 50,0 
Мати лінії Піона 35 3,58±0,19 48,6 51,4 
Пілот×Пілот 6 3,55±0,06 50,0 50,0 
Батько лінії Пілота 50 3,59±0,22 40,0 60,0 
Мати лінії Пілота 28 3,59±0,05 39,3 60,7 
Барчук×Барчук 4 3,62±0,03 25,0 75,0 
Батько лінії Барчука 27 3,59±0,09 40,7 59,3 
Мати лінії Барчука 31 3,56±0,11 58,1 41,9 
Батько лінії Болтіка 7 3,50±0,03 85,7 14,3 
Мати лінії Болтіка 16 3,53±0,06 56,2 43,8 
Батько лінії Отбоя 11 3,64±0,08 18,2 81,8 
Мати лінії Отбоя 3 3,55±0,16 66,7 33,3 
Батько лінії Вітра 6 3,54±012 83,3 16,7 
Мати лінії Вітра 16 3,64±0,05 31,2 68,8 
Батько лінії Проліва 6 3,57±0,06 75,0 25,0 
Мати лінії Проліва 10 3,54±0,14 50,0 50,0 
Батько лінії Ісполнітєльного 2 3,50±0,05 50,0 50,0 
Мати лінії Ісполнітєльного 9 3,63±0,17 11,1 88,9 
Батько лінії Воїна 4 3,66±0,13 - 100,0 
Мати лінії Воїна 4 3,64±0,09 25,0 75,0 

 
Найвищу експертну оцінку за тип та екстер’єр (за 5-бальною шкалою) 

отримали групи молодняку, які належали до лінійних поєднань: Пілот×Воїн – 

3,72 бал., Пілот×Вітер – 3,69 бал., Пілот×Пролів – 3,64 бал., Отбой×Пілот – 3,64 

бал. В 12 лінійних поєднаннях все або більшість оціненого потомства мало 

експертну оцінку 3,60 бали і вище: Пілот×Воїн, Піон×Ісполнітєльний, 

Пілот×Ісполнітєльний, Барчук×Пілот, Барчук×Піон, Пілот×Вітер, Піон×Вітер, 

Пілот×Пролів, Отбой×Піон, Барчук×Барчук, Піон×Болтік, Піон×Пілот. 

Гіршими лінійними поєднаннями, в яких більшість потомства отримало 

експертну оцінку типу та екстер’єру менше 3,60 балів, виявилися: 
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Болтік×Барчук (середня оцінка – 3,45 балів), Піон×Піон (3,51 балів), 

Піон×Барчук (3,53 балів), Вітер×Барчук (3,53 балів), Пілот×Піон (3,54 балів), 

Барчук×Отбой (3,55 балів), Барчук×Болтік (3,56 балів), Пролів×Піон (3,57 

балів) (табл. 3.88). 

Таблиця 3.88 
Експертна оцінка типу тілобудови орловського молодняку  

різних лінійних поєднань 

Частка коней (%) з 
оцінкою (бал.): №  

з/п Лінійні поєднання 
Кількість 
оцінених 
потомків 

Середня 
експертна 

оцінка (бал.) до 3,60 3,60 і вище 
Кращі 

1. Пілот×Воїн 3 3,72±0,02 - 100,0 
2. Піон×Вітер 3 3,69±0,11 33,3 66,7 
3. Пілот×Пролів 7 3,64±0,07 33,3 66,7 
4. Отбой×Піон 6 3,64±0,09 33,3 66,7 
5. Барчук×Піон 4 3,64±0,06 25,0 75,0 
6. Пілот×Вітер 8 3,63±0,13 25,0 75,0 
7. Піон×Ісполнітєльний 3 3,63±0,01 - 100,0 
8. Пілот×Ісполнітєльний 3 3,63±0,05 - 100,0 
9. Барчук×Пілот 7 3,62±0,09 14,3 85,7 
10. Барчук×Барчук 4 3,62±0,06 25,0 75,0 

Гірші 
11. Піон×Пілот 9 3,58±0,11 44,4 55,6 
12. Пілот×Барчук 14 3,57±0,13 50,0 50,0 
13. Пролів×Піон 3 3,57±0,02 66,7 33,3 
14. Піон×Болтік 8 3,56±0,07 37,5 62,5 
15. Барчук×Болтік 5 3,56±0,04 80,0 20,0 
16. Пілот×Пілот 6 3,55±0,08 50,0 50,0 
17. Барчук×Отбой 3 3,55±0,03 66,7 33,3 
18. Пілот×Піон 15 3,54±0,09 55,6 44,4 
19. Піон×Барчук 6 3,53±0,05 66,7 33,3 
20. Вітер×Барчук 3 3,53±0,04 66,7 33,3 
21. Піон×Піон 8 3,51±0,07 62,5 37,5 
22. Болтік×Барчук 3 3,45±0,03 100,0 - 

 

Оцінюванням лінійних поєднань за жвавістю, промірами і індексами 

будови тіла встановлено (табл. 3.89-3.90), що більш високою роботоздатністю 

відрізняються коні, які отримані від кросів ліній Ісполнітєльний  Пілот, Піон  

Пролів, Піон  Вітер. 
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Таблиця 3.89 

Основні селекційні показники коней орловської рисистої породи у кросах ліній (Мm) 
Проміри, см Індекси, % 

обхват кроси ліній n жвавість, 
хв. с висота у 

холці 
коса 

довжина грудей п’ястка формату масивності костис-
тості 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Вітер  Отбой 22 2.13,51,1 160,70,8 162,30,7 184,40,9 20,210,1 101,00,2 114,80,5 12,60,1 
Піон  Вітер 19 2.11,11,1 159,90,6 162,50,9 183,21,6 20,270,2 101,60,3 114,60,9 12,70,1 
Отбой  Барчук 19 2.13,01,2 159,80,7 163,00,8 184,81,6 20,110,2 102,00,3 115,60,7 12,60,1 
Барчук  Отбой 18 2.14,41,0 161,00,7 163,60,8 186,21,3 20,330,1 101,60,3 115,70,7 12,60,1 
Пілот  Отбой 18 2.14,61,9 161,70,8 164,01,1 185,51,5 20,430,2 101,40,5 115,10,8 12,60,1 
Вітер  Барчук 18 2.18,22,7 162,41,2 164,11,1 186,01,1 20,000,1 101,00,4 114,60,7 12,30,1 
Піон  Пролів 16 2.11,01,4 160,70,9 162,81,0 183,51,4 20,300,1 101,30,6 113,51,2 12,60,1 
Пілот  Барчук 16 2.15,61,9 160,80,8 164,11,2 185,81,4 20,330,1 102,10,8 115,60,8 12,60,1 
Піон  Барчук 16 2.19,22,5 158,50,6 161,61,1 182,21,2 19,630,1 102,00,6 115,00,8 12,40,1 
Барчук  Вітер 15 2.15,72,2 161,70,8 164,71,0 186,71,0 20,100,2 101,90,5 115,40,5 12,50,1 
Пілот  Вітер 13 2.13,02,6 161,01,0 163,51,2 184,91,9 20,440,2 101,50,4 114,91,1 12,70,1 
Отбой  Вітер 13 2.14,91,0 160,91,2 165,51,0 185,71,7 19,920,3 102,80,4 115,41,1 12,40,1 
Пілот  Піон 9 2.16,83,6 160,40,9 163,80,8 185,61,7 20,070,1 102,10,7 115,70,8 12,50,1 
Барчук  Улов 9 2.18,33,0 161,11,0 164,41,0 187,91,9 20,210,2 102,10,3 116,61,4 12,50,1 
Пролів  Піон 9 2.19,48,9 160,61,3 164,31,5 181,22,1 20,170,1 102,40,4 112,91,1 12,60,1 
Пролів  Вітер 9 2.20,14,2 161,61,5 164,11,7 186,02,5 20,280,2 101,60,5 115,11,3 12,60,1 
Вітер  Воїн 8 2.12,51,8 160,01,0 160,11,6 184,31,9 20,130,2 100,10,7 115,21,0 12,60,1 
Піон  Пілот 8 2.14,74,0 161,31,4 163,41,4 182,82,4 20,420,2 101,40,3 113,41,3 12,70,1 
Барчук  Пілот 8 2.15,63,3 158,11,2 161,11,4 179,22,0 19,720,2 101,90,7 113,40,9 12,50,1 
Пілот  Пілот 8 2.16,22,2 161,31,1 163,81,0 191,52,3 20,410,3 101,60,6 118,81,4 12,70,1 
Барчук  Барчук 7 2.13,62,2 161,61,1 164,30,8 186,72,5 20,210,3 101,70,6 115,61,2 12,50,2 
Вітер  Пролів 7 2.13,81,6 161,31,7 162,51,5 185,51,2 19,750,2 100,70,9 115,00,8 12,40,1 
Отбой  Пілот 7 2.13,93,2 158,30,5 161,10,9 182,61,8 19,570,1 101,80,7 115,41,2 12,40,1 
Вітер  Пілот 7 2.15,12,3 158,61,0 161,30,9 184,41,7 20,210,3 101,70,3 116,30,7 12,70,2 
Воїн  Отбой 7 2.15,71,7 161,01,2 164,81,9 189,63,3 20,380,3 102,30,4 117,71,3 12,70,1 
Ісполнітєльний  Пілот 6 2.10,01,2 157,81,3 159,61,6 184,43,2 20,000,4 101,10,2 116,92,5 12,70,1 
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               Продовження табл. 3.89 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Улов  Піон 6 2.12,91,5 156,51,7 158,32,2 177,32,4 19,830,3 101,20,8 113,31,0 12,70,1 
Ісполніт  Отбой 6 2.13,82,2 159,71,7 163,51,5 186,72,7 20,330,3 102,40,6 116,91,5 12,70,1 
Піон  Воїн 6 2.14,32,2 163,31,1 165,71,2 188,80,6 20,880,2 101,40,6 115,60,7 12,80,1 
Барчук  Пролів 6 2.16,32,0 162,91,5 167,31,8 189,11,5 20,070,2 102,70,9 116,21,1 12,30,1 
Улов  Вітер 6 2.20,12,3 162,01,7 167,12,0 187,41,8 19,930,1 103,21,0 115,71,0 12,30,1 
Пілот  Воїн 5 2.08,60,7 158,41,1 159,81,6 179,81,5 20,600,3 100,90,4 113,50,6 13,00,3 
Піон  Ісполнітєльний 5 2.11,72,5 158,81,1 161,71,2 189,32,4 20,670,2 101,80,2 119,21,1 13,10,1 
Ісполніт  Вітер 5 2.12,11,4 160,62,0 163,22,3 186,82,1 20,700,3 101,61,1 116,41,0 12,90,1 
Барчук  Піон 5 2.12,31,5 159,50,9 163,70,8 183,32,6 19,950,2 102,60,6 114,91,2 12,50,1 
Пролів  Пілот 5 2.12,63,0 163,21,7 164,62,2 190,82,4 20,200,1 100,90,5 116,90,7 12,40,1 
Улов  Барчук 5 2.13,32,9 158,41,6 159,61,6 180,04,9 20,000,2 100,80,8 113,62,2 12,60,1 
Ісполнітєльний  Воїн 4 2.08,61,9 160,82,9 164,01,4 185,33,5 20,380,2 102,11,1 115,31,9 12,70,3 
Вітер  Піон 4 2.10,02,2 162,01,8 163,82,3 184,82,1 20,750,6 101,21,0 114,10,7 12,80,3 
Вітер  Улов 4 2.10,91,9 159,80,3 163,50,9 185,31,4 20,000,2 102,20,6 115,80,9 12,50,1 
Пролів  Отбой 4 2.11,63,0 160,72,9 164,32,4 187,70,3 20,330,3 102,31,6 116,91,9 12,70,1 
Пілот  Пролів 4 2.12,93,3 160,91,4 163,71,0 188,43,7 20,040,3 101,80,3 117,11,5 12,50,1 
Улов  Отбой 4 2.14,54,9 160,81,4 166,52,3 188,03,9 20,130,4 103,61,8 116,91,5 12,50,2 
Барчук  Воїн 4 2.19,83,3 160,30,9 161,51,7 183,02,6 20,250,3 100,80,8 114,21,0 12,60,2 
Піон  Улов 4 2.23,88,7 161,01,5 164,51,8 189,32,8 19,750,1 102,20,8 117,61,3 12,30,2 
Піон  Отбой 3 2.10,74,0 163,32,9 168,05,0 189,75,4 21,500,5 102,81,3 116,11,6 13,20,3 
Ісполніт  Піон 3 2.11,72,5 160,01,5 162,71,8 186,71,3 20,670,2 101,60,6 116,71,9 12,90,3 
Отбой  Пролів 3 2.14,02,3 163,71,9 164,72,4 186,03,5 20,170,3 100,60,4 113,61,0 12,30,1 
Отбой  Воїн 3 2.15,12,4 161,30,9 164,72,6 186,72,4 20,500,3 102,11,1 115,71,2 12,70,2 
Улов  Пролів 3 2.16,75,0 162,32,3 165,32,0 186,32,4 20,000,4 101,80,4 114,81,8 12,30,2 
Пілот  Ісполніт 3 2.17,01,4 158,30,9 161,32,2 188,32,3 20,170,1 101,91,1 119,01,2 12,70,3 
Отбой  Улов 3 2.17,02,0 160,00,6 162,70,9 184,70,7 19,830,2 101,70,2 115,40,6 12,40,1 
Улов  Пілот 3 2.19,02,4 159,73,7 163,32,4 181,01,0 19,830,6 102,30,9 113,42,0 12,40,1 
Воїн  Воїн 3 2.26,04,4 160,32,3 163,30,7 186,02,0 20,000,3 101,91,1 116,12,9 12,50,4 
Інші 40 2.12,81,0 161,30,4 163,60,5 186,20,7 20,270,1 101,40,2 115,50,4 12,60,1 

Всього: 471 2.14,80,6 160,70,2 163,40,3 185,00,4 20,180,4 101,80,1 115,20,2 12,50,2 
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Таблиця 3.90 
Ефективність моделей підбору в орловській рисистій породі при селекції за жвавістю 

Показники жвавості на дистанцію 1600 м. у віці Кількість коней класу 
жвавості, гол. 

2 років 3 років 4 років 2.10 хв. с 2.05 хв. с Лінійні поєднання 

n хв.с n хв.с n хв.с n % n % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Внутрішньолінійні поєднання 
Барчука 10 2.30,6±0,67 8 2.16,3±0,56 6 2.10,2±1,67 3 12,5 - - 
Ісполнітєльного 9 2.31,7±0,97 5 2.17,3±0,79 3 2.12,7±1,58 1 5,9 - - 
Пілота 10 2.33,6±0,56 3 2.14,2±1,14 1 2.11,0 - 0 - - 
Піона 30 2.34,2±0,90 17 2.19,1±1,67 6 2.19,8±2,78 2 3,8 - - 

Всього: 59 2.32,3±0,76 33 2.16,9±1,09 16 2.13,4±2,04 6 5,56 - - 
Кроси ліній 

Барчук × Піон 34 2.33,8±2,21 25 2.17,9±0,54 8 2.10,6±0,45 1 1,5 - - 
Барчук × Пілот 14 2.29,1±0,78 9 2.16,8 ±2,31 3 2.08,3±0,96 3 11,5 1 3,8 
Барчук × Ісполнітєльний 19 2.27,7±2,76 14 2.16,2±2,45 10 2.13,3±1,78 1 3,2 - - 
Барчук × Болтік 10 2.32,2±0,76 7 2.16,9±1,67 3 2,08,0±1,43 3 15,0 - - 
Барчук × Пролів 10 2.31,1±0,78 8 2.14,5±0,67 3 2.13,7±2,14 - - - - 
Барчук × Вітер 8 2.23,9±2,11 6 2.18,1±0,56 3 2.19,0±3,12 - - - - 
Барчук × Отбой 8 2.34,2±1,56 3 2.17,1±1,11 1 2.18,2 - - - - 
Барчук × Воїн-Посол 5 2.28,9±0,78 5 2.15,9±0,45 1 2.13,4 - - - - 
Вітер × Ісполнітєльний 10 2.36,1±2,34 9 2.21,7±0,67 5 2.21,0±1,56 - - - - 
Вітер × Барчук 5 2.29,9±0,76 4 2.23,4±2,18 2 2.10,5±3,52 1 9,0 - - 
Вітер × Піон 2 2.24,6±0,16 2 2.15,6±3,10 2 2.13,7±2,78 1 16,7 - - 
Ісполнітельний × Піон 19 2.33,6±0,78 18 2.19,6±0,34 6 2.14,3±1,89 1 2,3 - - 
Ісполнітєльний × Барчук 23 2.39,9±0,78 14 2.19,4±1,34 6 2.13,6±0,59 2 4,7 - - 
Ісполнітельний × Болтік 15 2.26,5±4,86 11 2.17,3±4,50 5 2.08,8±1,25 2 6,5 1 3,2 
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Продовження таблиці 3.90 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Ісполнітєльний ×Пілот 11 2.32,4±0,56 7 2.24,4±7,34 4 2.15,3±5,67 - - - - 
Ісполнітєльний × Вітер 5 2.29,6±0,89 4 2.11,8±1,56 4 2.11,3±0,45 3 23,1 - - 
Піон × Барчук 17 2.38,6±0,67 10 2.20,9±2,1 3 2.22,2±3,11 - 0 - - 
Піон × Пілот 13 2.33,0±1,45 11 2.27,6±1,45 3 2.17,1±2,79 - 0 - - 
Піон × Болтік 11 2.39,3±3,20 6 2.15,4±2,67 1 2.16,8 1 5,6 - - 
Піон × Воїн-Посол 7 2.38,7±0,78 5 2.24,3±1,56 2 2.11,3±3,24 - 0 - - 
Піон × Отбой 4 2.38,4±2,56 2 2.18,6±3,11 - - - 0 - - 
Піон × Пролів 3 2.25,9±1,78 3 2.14,8±1,84 - - 1 16,7 - - 
Піон × Ісполнітельний 13 2.34,7±0,56 9 2.20,9±1,67 4 2.13,3±1,33 1 4,3 - - 
Піон × Вітер 3 2.47,6±2,74 1 2.17,1 - - - 0 - - 
Отбой × Болтік 2 2.35,7±1,02 1 2.18,2 - - - 0 - - 
Отбой × Піон 2 2.30,6±3,17 2 2.22,1±2,17 1 2.08,2 1 20,0 - - 
Болтік × Пілот 2 2.28,3±1,12 1 2.09,7 - - 1 33,3 - - 
інші 37 2.38,7±4,23 33 2.15,9±4,32 18 2.12,7±2,11 2 2,3 - - 

Всього: 277 2.33,5±1,44 233 2.16,1±3,17 99 2.14,3±2,29 37 6,08 2 0,3 
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Представники цих варіантів добору мали жвавість від 2.10 до 2.11,1 хв. 

с. Коні, отримані від кросів ліній Піон  Барчук, Пролів  Піон, Пролів  Вітер 

мали жвавість від 2.19,2 до 2.20,1 хв. с. Найбільш жваві коні від кросів 

Ісполнітєльний  Пілот та Улов  Піон відрізняються 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 кросів Піон  Воїн та Пілот  Вітер 

(20,8 і 20,4 см, відповідно). Інші поєднання мають обсяг п'ястка від 20,4 см і 

нижче. За індексами формату представники поєднань ліній Улов  Вітер, Отбой 

 Вітер і Барчук  Пролів перевершують інші кроси. Найбільш масивні 

представники кросів Пілот  Пілот та Воїн  Отбой (118,1 і 117,7 %, 

відповідно). Меншою масивністю відрізняються коні кросів ліній Пролів  Піон 

та Улов  Піон (112,9 та 113,3 %, відповідно). Високу костистість мають 

представники кросів ліній Піон  Воїн (12,8 %), які перевершують інші 

поєднання 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. с внутрішньолінійні 

поєднання і кроси ліній значно не різняться (різниця 0,52 %, Р<0,95). Найбільш 

ефективними кросами ліній виявилися наступні: Ісполнітєльний × Вітер (23,1 % 

потомків класу 2.10 хв. с і жвавіше), Барчук × Болтік (15,0 % потомків класу 

2.10 хв. с і жвавіше), Барчук × Пілот (11,5 % потомків класу 2.10 хв. с і 

жвавіше). Найбільш результативним внутрішньолінійним поєднанням 

виявилась лінія Барчука – з 24 випробуваних потомків жвавість до класу 

жвавості 2.10 хв. с і жвавіше увійшли три голови (12,5 %). 
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3.5.3. 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, які налічують 4 і більше кобил. Цінні 

родини сформовані в Дібрівському (Румби, Подруги, Аїди, Ксантіпи, Валюти) та 

Запорізькому (Утопії, Чудної, Конвєнції, Бухти, Львіци) кінних заводах. 

Найбільш численними є родини Румби, Чудної та Конвенції, які нараховують  

від 10 до 20 кобил. Менші за кількістю родини Аіди та Львиці (9 кобил); 

Капєлі, Ксантіпи та Бухти (8 кобил). Решта родин має від 6 до 3 маток і менше. 

Оцінка селекційних ознак кобил різних маточних родин і гнізд наведена 

в таблиці 3.91. 

Встановлено, що 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), Валюти (2.15,6 с), Забубьонної (2.15,5 с), 

Дездемони (2.16,7), Подругі (2.17,2). Жвавість кобил цих родин вища за 

середню по вибірці: Баркароли – на 11,3 с (P>0,99), Зибі – на 7,6 с (P>0,95), 

Дані – на 7,6 с (P>0,95), Барвіхі– на 7,3 с (P>0,95), Бухти – на 7,2 с, Валюти – на 

6,3 с (P>0,95), Забубьоної – на 6,4 с (P>0,95), Дездемони – на 5,2 с (P>0,95), 

Подругі – на 4,7 с (P>0,95), відповідно. Найнижчі показники жвавості у родин 

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

жвавості родин Баркароли і Мурави досить висока і складає 25,2 секунди 

(P>0,95). 

За промірами тіла вирізняються гнізда Карти, Кубані родини 

Пріманчівої, Калерії. Низькими показниками промірів характеризуються 

родини Утопії, Дездемони, Билої Мєчти. 

Всі родини і гнізда в орловській породі характеризуються високими 

оцінками типу та екстер’єру, що свідчить про високий рівень добору за цією 

ознакою. За бальною оцінкою типу та екстер’єру найкращі кобили родини 

Ксантіпи, гнізд Карти і Кресниці. 
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Таблиця 3.91 
Основні селекційні показники кобил орловської рисистої породи різних маточних родин і гнізд (Мm) 

Проміри, см Кількість 
кобил обхват Родини, гнізда 

гол. % 

Жвавість, 
хв. с висота у 

холці 
коса 

довжина грудей п’ястка 

Оцінка 
екстер’єру, 

бал. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Румби 18 6,9 2.18,8±9,6 159,3±12,9 162,9±12,9 181,5±4,7 20,0±3,8 8,00 
Пріманчівої 13 5,0 2.17,9±3,5 163,5±10,6 172,5±12,4 194,3±6,8 20,5±6,6 8,50 
Кубані 12 4,6 2.20,1±6,9 163,9±6,7 165,0±5,6 186,8±5,6 20,9±4,6 8,58 
Конвенції 10 3,8 2.18,2±7,9 159,2±13,8 162,2±16,8 180,8±2,9 19,8±5,8 8,10 
Барвіхі 10 3,8 2.14,6±5,5 160,7±19,6 168,9±12,8 189,4±13,8 19,75±5,7 8,80 
Кадетки 10 3,8 2.18,7±5,6 160,7±8,9 164,7±9,1 184,3±9,0 18,5±4,7 7,50 
Аїди 8 3,1 2.18,7±4,2 161,8±7,9 164,6±9,0 179,0±8,9 20,1±4,8 8,10 
Зибі 8 3,1 2.14,3±9,6 161,6±7,8 175,5±8,9 186,0±8,9 18,75±5,6 8,10 
Бухти 8 3,1 2.14,7±5,6 157,7±8,9 165,5±5,8 172,9±9,6 19,8±3,2 8,00 
Лапкі 8 3,1 2.20,9±6,9 162,8±8,9 171,4±9,0 189,1±10,7 20,9±6,5 8,75 
Подругі 7 2,7 2.17,2±6,9 162,4±8,7 171,8±6,7 186,4±3,4 20,5±7,8 8,25 
Пози 7 2,7 2.28,9±2,5 157,9±7,8 160,4±9,6 177,7±2,4 19,5±4,5 8,00 
Утопії 6 2,3 2.34,6±6,7 156,2±7,9 160,0±9,7 178,7±8,9 19,75±7,8 8,00 
Валюти 6 2,3 2.15,6±5,9 162,0±7,8 163,5±9,8 183,2±6,7 19,9±3,5 8,30 
Баркароли 6 2,3 2.10,6±5,7 163,4±7,8 169,2±8,9 191,0±6,7 20,4±3,4 8,50 
Дані 6 2,3 2.14,3±9,5 161,7±6,7 168,0±7,8 186,8±6,7 20,3±3,6 8,30 
Калерії 6 2,3 2.21,9±6,5 163,0±5,6 179,9±8,7 186,5±5,6 20,5±4,7 9,50 
Ксантіпи 6 2,3 2.17,4±5,6 164,0±5,6 167,5±3,4 187,8±5,6 20,6±2,4 9,25 
Фабули 5 1,9 2.18,7±6,5 160,8±7,8 171,0±7,8 185,0±6,7 19,75±5,4 8,25 
Вольності 5 1,9 2.35,5±6,5 159,0±6,8 165,2±7,8 181,4±9,8 21,5±6,8 8,20 

 



 

 

291 

 
 
 
 
 

Продовження табл. 3.91 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Львіци 5 1,9 2.23,9±4,9 160,2±5,8 164,2±7,8 182,6±8,6 20,3±2,1 8,20 
Мєдєї 5 1,9 2.32,7±3,5 159,6±4,5 168,0±5,6 185,4±6,7 20,3±4,3 8,50 
Дездемони 4 1,5 2.16,7±5,6 156,5±7,8 161,3±8,9 179,0±6,5 19,4±2,6 8,25 
Карти 4 1,5 2.31,4±5,6 164,3±7,6 166,8±6,5 185,5±7,6 20,4±3,2 9,20 
Мурави 3 1,1 2.35,8±1,2 157,5±5,6 163,0±4,5 179,0±4,5 20,5±3,6 8,00 
Пікантної 3 1,1 2.26,8±3,5 162,0±4,8 165,0±6,7 183,0±5,8 20,3±2,1 8,50 
Кресниці 3 1,1 2.12,9±1,2 162,5±6,7 165,9±7,8 186,0±9,8 21,3±8,6 9,00 
Піжами 3 1,1 2.18,4±2,0 162,5±6,7 174,0±8,9 185,0±7,9 20,5±1,2 8,00 
Билой Мєчти 3 1,1 2.29,9±5,0 156,7±7,8 161,3±8,7 177,7±5,4 20,5±2,5 8,30 
Депеши 3 1,1 2.28,1±6,9 159,7±5,7 159,7±7,8 181,0±4,5 20,0±4,7 8,30 
Забубьонної 3 1,1 2.15,5±4,9 164,7±6,7 175,3±7,9 200,0±5,6 21,0±2,1 8,70 
Капелі 3 1,1 2.37,1±6,9 159,3±6,8 161,7±7,9 181,0±5,7 19,8±2,3 8,30 
Інші 55 21,0 2.23,3±7,9 161,0±12,6 159,9±9,7 180,0±12,9 20,1±8,6 8,20 

В середньому: 262 100 2.18,8±9,6 159,3±12,9 162,9±12,9 181,5±4,7 20,0±3,8 8,50 
 

 



 

 

292 
3.5.4. Ефективність застосування інбридингу при удосконаленні 

орловської рисистої породи 

 

Аналізом родоводів коней орловської рисистої породи встановлено, що 

між кіньми, отриманими із різними ступенями інбридингу не виявлено суттєвої 

різниці у показниках розвитку основних промірів. Хоча коні, що мають 

комплексний інбридинг перевищують на 2,1 см. за обхватом грудей, молодняк 

із простим інбридингом та на 2,5 см аутбредний (табл. 3.92). 

Таблиця 3.92 

Вплив різних моделей підбору на проміри коней 

орловської рисистої породи (старшого віку) 

Проміри, см 
обхват Ступінь інбридингу n висота у 

холці 

коса 
довжина 
тулуба грудей п’ястка 

Аутбридинг 32 160,90,5 162,60,5 184,11,1 20,20,11 
Простий інбридинг 53 160,40,5 163,40,6 184,51,0 20,30,09 
  у т. ч. помірний 17 160,60,9 164,01,2 184,61,8 20,40,18 
             віддалений 36 160,20,5 162,70,6 184,61,1 20,70,10 
Комплексний інбридинг 179 160,90,3 163,70,3 186,10,5 20,30,05 
  у т. ч. помірний 71 160,60,4 163,50,5 186,00,8 20,30,08 
             віддалений 108 161,10,3 163,80,4 186,10,6 20,30,07 

 
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. 3.93). 

В середньому коні, одержані у підборах з простим інбридингом у різних 

ступенях були більш скоростигліші при проявлі жвавості 2.10-2.05 хв. с. і 

жвавіше. 

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 

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

піздньоспілими при проявленні жвавості 2.05 хв. с і жвавіше. 

Таблиця 3.93 

Порівняльна характеристики роботоздатності орловської рисистої породи  

при чистопородному розведенні із застосуванням інбридингу 
 

Коней класу жвавості: Краща жвавість на 
дистанції: 2.10 хв. с і 

жвавіше 
2.05 хв. с 
і жвавіше 

1600 м 2400 м 
Ступінь інбридингу 

n хв. с n хв. с n вік, 
років n вік, 

років 

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 (III-III, III-
IV, IV-III, IV-IV) 

55 2.09,7±
2,54 31 3.21,8

±6,07 18 4,10 
±0,76 2 5,00 

   віддалений (IV-V, 
V-V, V-IV) 9 2.10,7±

2,16 7 3.22,0
±3,67 4 4,00 - - 

Комплексний 
інбридинг 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 - - 

 

Оцінка застосування інбридингу показала, що кращою роботоздатністю 

та вищою скоростигліші при проявленні жвавості 2.10-2.05 хв. с 

характеризуються коні, у родоводах яких зустрічався простий інбридинг у 

різних ступенях. Аутбредні коні поступаються за скоростиглості лише коням, 

одержаним у підборах із простим та комплексним інбридингом у помірних 

ступенях. 

Ефективність використання інбридингу з метою покращення 

роботоздатності повязана переважно із окремими предками, на яких у різних 

ступенях він використовувався. Проведений аналіз показав, що в орловській 
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рисистій породі найбільшу кількість коней високої жвавості отримано із 

застосуванням інбридингу на Фагота, Озорніка, Позива, Ветра, Откліка, Піона, 

Вспильчівого, Пріданніцу, Фабулу. 

Специфічною особливістю селекції орловської рисистої породи є 

розведння в умовах закритого племінного ядра з однобічним впливом на масив 

породи. При цьому активна частина племінного ядра зосереджена у трьох 

кінних заводах: Дібрівському, Запорізькому, Лимарівському. 

Останніми десятиріччями у вітчизняні частині породи виділились два 

типи орловського рисака, залежно від інтенсивності селекції. Так, у 

Дібрівському кінному заводі, де селекція ведеться за комплексом ознак, 

орловська рисиста порода зберігла калібр, нарядність екстер’єру, характерну 

для породи. Запорізький тип, в якому селекція ведеться переважно за жвавістю, 

коні набули ознак призового рисака: менший зріст, слабша виразність 

запряжного типу, сухість, вузкотілість. 

Інтенсивний добір у закритому племінному ядрі призводить до 

обмеження генофонду породи через відтворення однакових генотипів, при 

цьому зростає рівень інбридингу. При цьому рекомендовано підтримувати 

розгалужену генеалогічну структуру, розширювати маточні родини і 

застосовувати перевірені кроси ліній, що дозволить підтримувати в обмеженій 

популяції достатній рівень гетерозиготності. Підтриманню високого рівня 

гетерозиготності сприяє різнотиповість коней, обмін жеребцями-плідниками 

між кінними заводами і племінними репродукторами, використання імпортних 

жеребців та спермопродукції. 

Успіх селекції орловської рисистої породи підкріплюється ранньою 

оцінкою коней у 2-річному віці на іподромі, що дає можливість підвищити 

інтенсивність використання жеребців-плідників та скоротити інтервал зміни 

поколінь; рівень мінливості селекційних ознак дозволяє поширити відбір за 

фенотипом; враховуючі високу долю взаємного впливу батьків, проводити 

індивідуальний підбір; удосконалювати жвавість не знижуючи екстерєрних 

показників. 
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3.5.5. Ефективність схрещування орловської рисистої породи коней з 

чистокровною верховою 

 
Протягом усього періоду створення і поліпшення коней орловської 

рисистої породи використовували схрещування з чистокровною верховою, 

арабською, російською рисистою та американською стандартбредною [151]. 

У зв’язку з тим, що протягом останніх 25 років обмежено 

використовували прилиття крові чистокровної верхової породи і помісних 

потомків вводили у відтворювальний склад, нами проаналізовано результати 

цього схрещування і його вплив на селекцію орловської рисистої породи 

вітчизняної селекції. 

З 56 жеребців-плідників орловської рисистої породи сучасного 

відтворювального складу у родоводах 30 жеребців (53,6 %) зустрічаються 

клички чистокровних верхових жеребців: 2996 Фактотум, Горизонт, Хотімск, та 

кобили Ахінора (Хазяїн – Аладжа). Кровність цих плідників за чистокровною 

верховою породою, залежно від знаходження чистокровного предка у родоводі, 

складає 1/64 (7,1 %), 1/32 (14,3 %), 1/16 (16,1 %) та 1/8 (16,1 %). 

Для усвідомлення доцільності цих схрещувань, необхідно проаналізувати 

чистокровних коней, що використовувались у підборах. 

Видатний чистокровний жеребець 2996 Фактотум, т.-гн., 1952 (Харлекін 

– Фрюллінгзонне) лінії Тедді, народжений у Німеччині, широко 

використовувався у напівкровному конярстві Радянського Союзу, в тому числі 

з метою експерименту – дуже обмежено (2 лошат) був використаний і на 

орловській рисистій породі у Московському кінному заводі [202]. Його дочка – 

Фабула (Фактотум – Барвіха) дала жеребців: 1 ПО Фагот, Фортунато, кобилу 

Флейту, яка стала матір’ю жеребця-плідника 10890 Фліпера та племінної матки 

18342 Філіграні (яка дала відому заводську кобилу 19814 Ехо). Від Фортунато 

одержана цінна племінна кобила 18431 Феба, від 1 ПО Фагота – кобили 19038 

Вєрфь, 19441 Кефаль. Фагот, Вєрфь та Кефаль (Дібрівський кінний завод), 

Фліпер (АО «Кінний завод «Павлівське»), Феба та Ехо (Лозівський кінний 
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завод) є батьками 11 жеребців-плідників вітчизняного походження, що мають 

кровність по чистокровній верховій породі через Фактотума. 

Інша частина помісних коней походить від чистокровного жеребця 

Горизонта. Жеребець Горизонт гн., 1977 (3126 Зангезур – 3794 Глорвіна), також 

лінії Тедді, народжений і використовувався у Лозівському кінному заводі на 

чистокровному поголів’ї. Також з метою експерименту ним було покрито 

кілька кобил орловської рисистої породи. З одержаного приплоду кобила 

Калуга увійшла до відтворювального складу, її доньки – Команда і Канада, та 

донька Канади – Оттава – стали матерями 5 жеребців-плідників вітчизняного 

походження, що мають кровність по чистокровній верховій породі через 

Горизонта. 

В схрещуваннях у незначних обсягах використовувались також інші 

чистокровні плідники. Так, кличка жеребця Хотімска, руд., 1978 (3133 Магнат – 

3576 Ходкая), лінії Массіна, народженого в Онуфріївському кінному заводі, 

зустрічається в родоводах лише двох жеребців-плідників, що походять від 

нащадків Хотімска – Кахіба і 17 ПО Крохи. Хотімск, як і Горизонт, 

використовувався на чистокровному відділенні Лозівського кінного заводу. 

В родоводі двох кобил російського походження (Пермський кінний 

завод) зустрічається кличка чистокровного Фрамполя, руд., 1962 (2998 Цедрік – 

3129 Фрігора) Лабінського кінного заводу. 

У 2003-2006 роках на орловських кобилах обмежено використовувались 

два чистокровних верхових жеребці: 3639 Самоцвєт, руд., 1984 (3134 Майкоп – 

5304 Сизрань) у ДП «Агрофірма «Шахтар» та Рагдай, руд., 1995 (3843 Гороскоп 

– 0587-2 Регата) в ФГ «Голд-Сад». Від них у сучасний маточний склад 

орловської рисистої породи зараховано три кобили з кровністю ½ по 

чистокровній верховій породі. 

Середня жвавість сучасного складу жеребців-плідників орловської 

рисистої породи у 2-річному віці становить – 2.27,9 хв. с, у 3-річному – 2.13,7, у 

4-річному – 2.09,3, у старшому віці – 2.06,3 хв. с. Середня кількість перших 

місць у традиційних призах на одного жеребця – 5,19, призових – 12,47. 
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Показники промірів: висота в холці – 161,79 см, коса довжина тулуба – 165,05 

см, обхват грудей – 183,63 см, обхват п’ястка – 20,89 см, експертна оцінка типу 

та екстер’єру – 7,65 балів. 

Кращою жвавістю у віці 2-х років з усієї вибірки жеребців (табл. 3.94) 

характеризуються жеребці з найвищою часткою кровності за чистокровною 

верховою породою (1/8 та 1/16) – 2.26,3 хв. с. Дворічні жеребці цих груп 

переважають за жвавістю чистопородних на 1,3 с. Коні з меншою часткою 

кровності за чистокровною верховою породою поступаються за жвавістю у 

дворічному віці чистопородним – 1/32 – на 2,0 с (Р>0,90), 1/64 – на 6,0 с (Р>0,90). 

Таблиця 3.94 

Порівняльна оцінка жеребців-плідників орловської рисистої породи 
залежно від рівня кровності за чистокровною верховою породою (М±m) 

Генетичні групи 
Кровність за чистокровною верховою 

породою Ознака Чисто-
породні 1/64 1/32 1/16 1/8 

n 26 4 8 9 9 
Жвавість у віці, хв.с: 
         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 

Кількість перемог у 
традиційних призах 

5,26 
±0,85 

1,50 
±0,50 

3,83 
±1,56 

5,13 
±1,94 

7,00 
±2,24 

Кількість призових 
місць 

11,27 
±1,36 

7,00 
±1,96 

11,86 
±2,70 

14,00 
±1,66 

16,78 
±2,97 

Висота в холці, см 162,58 
±0,64 

162,50 
±2,40 

160,25 
±1,26 

161,61 
±0,63 

160,78 
±1,98 

Коса довжина тулуба, 
см 

166,31 
±0,77 

165,25 
±2,06 

162,50 
±1,18 

164,56 
±1,36 

164,11 
±1,70 

Обхват грудей, см 184,92 
±1,04 

184,00 
±3,39 

179,38 
±1,16 

182,67 
±1,43 

184,44 
±2,01 

Обхват п’ястка, см 21,14 
±0,20 

20,75 
±0,32 

20,50 
±0,25 

20,83 
±0,19 

20,64 
±0,30 

Експертна оцінка типу 
та екстер’єру, бал. 

7,76 
±0,06 

7,31 
±0,45 

7,73 
±0,25 

7,58 
±0,22 

7,61 
±0,06 
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Та ж тенденція спостерігається і за жвавістю у 3-річному віці. Жеребці з 

часткою крові за чистокровною верховою породою 1/8 та 1/16 найжвавіші у 

трирічному віці. Найтихішими у трирічному віці виявилися жеребці з часткою 

кровності за чистокровною верховою породою 1/32 – вони поступалися 

чистопорідним коням на 1,7 с (Р<0,90). 

У 4-річному віці найжвавішими виявилися чистопорідні жеребці, а також 

жеребці часткою кровності за чистокровною верховою породою – 1/8. 

Найнижчою жвавістю характеризувались групи жеребців з найменшою 

часткою кровності – 1/32 і 1/64. 

Серед жеребців старшого віку найжвавішими були помісні з часткою 

кровності за чистокровною верховою породою 1/8 – 2.04,8 хв. с., що на 1,5 с 

вище, ніж жвавість чистопородних жеребців (Р>0,95). Найнижчий рівень 

жвавості був у жеребців з часткою кровності 1/16. Вони на 1,2 с поступалися 

чистопорідним і на 2,7 с групі жеребців з кровністю 1/8 (Р>0,90). 

За кількістю перемог і призових місць у традиційних призах переважали 

жеребці з кровністю 1/8, найгірші показники мали жеребці з кровністю 1/64. 

Чистопородні жеребці поступалися помісним з кровністю 1/8 за кількістю 

перших місць на 1,74 (Р<0,90), призових – на 5,51 (Р<0,95). 

За усіма промірними показниками, типом та екстер’єром кращими були 

чистопорідні жеребці. За висотою в холці вони переважали усі групи помісних 

коней на 2,33-0,08 см, за косою довжиною тулуба – 3,81-1,06 см, обхватом 

грудей – на 5,54-0,48 см, обхватом п’ястка – на 0,64-0,31 см, за експертною 

оцінкою типу та екстер’єру – на 0,45-0,03 бали. 

З 281 племінної кобили орловської рисистої породи, включених у 

дослідження, 183 гол. (64,9 %) виявилися чистопородними (табл. 3.95). 

У родоводах 99 кобил (35,1 %) зустрічаються клички чистокровних 

верхових жеребців: 2996 Фактотум, Горизонт, Хотімск, Самоцвєт, Фрамполь, 

Рагдай. Кровність помісних кобил за чистокровною верховою породою складає 
1/64 (0,7 %), 1/32 (12,1 %), 1/16 (12,4 %), 1/8 (6,0 %), 1/4 (2,8 %), 1/2 (1,1 %). Середня 

жвавість кобил маточного складу породи у дворічному віці складала – 2.32,7 хв. 
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с, у трирічному – 2.20,5 хв. с, чотирирічному – 2.15,6 хв. с. Середній виграш на 

одну кобилу – 394,2 бал. Невипробуваних кобил в усьому масиві майже чверть 

– 24,2 %. Середня висота в холці – 160,8 см, коса довжина тулуба - 164,8 см, 

обхват грудей – 186,3 см, обхват п’ястка – 20,4 см. Середня кількість плодових 

років – 4,6 років, середня кількість лошат на одну кобилу – 3,34 гол, таким 

чином на 1 плодовий рік приходиться в середньому 0,73 лошат. 

Таблиця 3.95 

Порівняльна оцінка племінних кобил орловської рисистої породи залежно 

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

Генетичні групи 
Кровність за чистокровною верховою 

породою Ознака Чистопо-
родні 

орловські 1/32 1/16 1/8 1/4 
n 183 34 35 16 8 

Жвавість у віці, хв.с: 
2-х років 

2.32,7 
±0,94 

2.33,4 
±0,73 

2.39,9 
±0,11 

2.41,0 
±0,42 

2.25,4 
±0,26 

3-х років 2.20,5 
±0,53 

2.19,7 
±0,42 

2.18,4 
±0,72 

2.21,5 
±0,16 

2.17,1 
±0,09 

4-х років 2.15,3 
±0,48 

2.16,8 
±0,53 

2.12,4 
±0,46 

2.15,0 
±0,16 

2.12,6 
±0,28 

Сума виграшу, балів 392,3 
±56,7 

370,6 
±41,9 

322,2 
±60,0 

305,0 
±222,1 - 

Висота в холці, см 161,0 
±0,25 

159,8 
±0,37 

161,5 
±0,77 

163,5 
±1,05 

160,7 
±1,30 

Коса довжина тулуба, см 165,0 
±0,32 

163,6 
±0,54 

164,5 
±1,05 

165,8 
±1,21 

166,7 
±2,10 

Обхват грудей, см 186,6 
±0,49 

184,8 
±0,76 

186,6 
±1,38 

188,5 
±0,38 

186,4 
±1,73 

Обхват п’ястка, см 20,35 
±0,04 

20,44 
±0,07 

20,32 
±0,13 

20,50 
±0,14 

20,29 
±0,26 

Кількість плодових років, 
років 4,92 3,18 4,26 5,06 3,63 

Кількість лошат, гол. 3,52 2,5 3,31 3,88 2,25 
Кількість лошат на один 
плодовий рік, гол. 0,72 0,78 0,78 0,77 0,62 

 

Таким чином, встановлено, що схрещування коней орловської рисистої 

породи з чистокровною верховою не сприяє значному підвищенню жвавості 
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помісних коней з високим рівнем кровності за чистокровною верховою 

породою. При цьому призова скороспілість не підвищується, а промірні 

показники, запряжний тип, оцінка типу та екстер’єру, відтворювальна функція 

(продуктивне довголіття) погіршуються. Разом з цим, в умовах обмеженого 

генофонду орловської рисистої породи можливо використання схрещування з 

чистокровною верховою породою для отримання помісей із кровністю 1/8 та 1/16 

для освіження популяції. 

 
3.5.6. Внутрішньопородна диференціація орловської рисистої породи 

коней за маркерами груп крові та мікросателітними локусами 

 
Проведена порівняльна характеристика породних маркерів алелофонду 

орловської рисистої породи за частотою еритроцитарних антигенів (рис. 3.38) 

показала, що основними маркерами породи є алелі Aa, Ad, Dd, Dg, частота яких 

у популяції досліджених коней становила 50 % і більше. 

 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

Aa Ad Ca Da Db Dc Dd De Dg Dk Ka
 

Рис. 3.38. Частота маркерів алелофонду орловської рисистої породи  

за групами крові 
 
В результаті міжпорідного схрещування орловської рисистої породи з 

чистокровною верховою породою у помісних коней змінився генетичний 

профіль (рис. 3.39). Тобто, при міжпорідному схрещуванні змінюється розподіл 

Алелі 

Частота 
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частот алелів, і можна передбачати підвищення генетичної мінливості 

орловської рисистої породи. 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

bcm dk dg cgm de ad dek інші
алелі

Чистопородні орловські Англо-орловські помісі

Рис. 3.39. Алельні частоти в локусах D-системи груп крові коней 

орловської рисистої породи і її помісей з чистокровною верховою породою 

 

Досліджено генетичну структуру випадкової вибірки коней орловської 

рисистої породи (n=18) за мікросателлітними локусами: ASB2, HMS2, HTG6. 

Виявлено поліморфізм за виділеними локусами. Частка гетерозиготних 

генотипів значно більша за частку гомозиготних (табл. 3.96). 

Таблиця 3.96 

Розподіл генотипів досліджених коней орловської рисистої породи 

за мікросателітними локусами ДНК 

Локус Кількість 
генотипів 

Гомозиготні 
генотипи, % 

Гетерозиготні 
генотипи, % 

ASB2 5 4,2 95,8 
HMS2 8 37,5 62,5 
HTG6 5 16,7 83,3 

 
Максимальна гетерозиготність встановлена за локусом ASB2 (H0=0,958), 

також значною кількістю гетерозиготних генотипів характеризується 

Частота 
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досліджена популяція за локусом HTG6 (0,833). Розподіл гомо- та 

гетерозиготних генотипів на рівні 0,375 та 0,625 виявлено за локусом HMS2. 

За кількістю ідентифікованих алелів за дослідженими локусами і 

визначених частот алелів розраховано ступені очікуваної гетерозиготності - Н, 

ефективна кількість алелей в локусі - Е та індекс ступеня поліморфізму – РІС 

(рис. 3.40), показано, що в популяціях підконтрольних груп коней досліджені 

мікросателітні локуси мають високий ступінь поліморфізму. 
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Рис. 3.40. Ступінь поліморфізму орловської рисистої породи за 

мікросателлітними локусами ДНК 

 

Таким чином, аналіз розподілу алельних варіантів мікросателітних 

локусів ДНК – ASB2, HMS2, HTG6 орловської рисистої породи дозволяє 

використовувати їх для вивчення особливостей генетичної структури популяцій 

коней та для вирішення спірних питань експертизи походження племінних 

коней за умов порівняння молекулярно-генетичних профілей ДНК за 

мікросателітними локусами батьків та їх нащадків. 

Локуси 
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3.6. Система удосконалення російської рисистої породи коней 

 

3.6.1. Динаміка поголів’я і показники селекційних ознак коней 

російської рисистої породи вітчизняної селекції 

 
Станом на 01.01.2017 року в Україні зареєстровано 12 суб’єктів племінної 

справи з розведення коней російської рисистої породи, в т. ч. три кінних завода 

та вісім племінних репродукторів. У 2016 році було проведено експедиційне 

обстеження суб’єктів племінної справи з розведення коней російської рисистої 

породи з метою апробації української рисистої породної групи і встановлено, 

що поголів’я складається з 490 голів, у тому числі 24 жеребців-плідників та 193 

племінних кобили (табл. 3.97). Крім того, в селекційній роботі задіяні шість 

жеребців-плідників французької рисистої породи та два – американської 

стандартбредної, 18 кобил французької рисистої породи та чотири – 

американської стандартбредної. Окрім кінних заводів та племінних 

репродукторів коней російської рисистої породи утримають приватні власники. 

Загальна чисельність коней російської рисистої породи – 490 голів. 

Таблиця 3.97 
Кількісний склад коней російської рисистої породи на 1.01.2017 р. 

Суб’єкти племінної справи n Жеребці-
плідники Матки Ремонтний 

молодняк 
Запорізький кінний завод № 86* 117 5 49 63 
Дібровський кінний завод № 62* 81 2 31 48 
Лимарівський кінний завод № 61* 143 5 47 91 

В державних кінних заводах: 341 12 127 202 
ТОВ Племінний завод «Україна» 22 3 10 9 
ДП «Мирогощанский ипподром» 30 3 9 18 
ПР «Рода» 17 1 5 11 
СФГ «Універсал» 11 1 10 - 
ТОВ «Агрофірма ім. Довженко» 21 1 9 11 
К.з. «Авангард 1936» 12 1 7 4 
ТОВ «Еліта» 10 - 10 - 
ПСП «Комишанське» 26 2 6 18 

В приватних підприємствах: 149 12 66 71 
Всього: 490 24 193 273 

Примітка: * - філії ДП «Конярство України» 
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Селекційна робота з російською рисистою породою спрямована на 

розвиток призової роботоздатності. Аналіз динаміки жвавості коней різних 

вікових груп доводить покращення основних селекційних ознак коней 

російської рисистої породи вітчизняної частини популяції (табл. 3.98). 

Таблиця 3.98 
Динаміка випробуваного поголів’я та середньої жвавості молодняку 
російської рисистої породи вітчизняної селекції (2000-2016 рр.), хв.с 

Показники середньої жвавості у віці: 
Роки n 2-х років n 3-х років n 4-х років n старшого 

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 
2001 72 2.34,8±2,89 61 2.17,5±0,45 47 2.14,3±8,45 41 2.09,3±2,89 
2002 82 2.37,2±1,78 72 2.18,9±3,89 49 2.11,0±1,67 45 2.07,7±3,89 
2003 71 2.32,6±3,89 88 2.17,9±1,56 56 2.09,6±0,23 49 2.07,1±0,89 
2004 97 2.31,8±2,67 67 2.17,5±1,78 69 2.11,9±1,89 44 2.11,9±2,89 
2005 95 2.30,1±4,78 84 2.14,5±1,34 43 2.10,8±1,78 40 2.09,6±7,65 
2006 90 2.26,3±2,78 76 2.17,9±2,78 71 2.09,9±1,56 35 2.05,9±5,64 
2007 94 2.36,0±1,56 79 2.16,1±3,89 48 2.12,2±4,45 36 2.06,9±6.89 
2008 85 2.29,5±0,89 84 2.18,7±3,56 59 2.11,1±0,67 32 2.06,4±4,78 
2009 68 2.30,7±2,89 77 2.17,3±4,89 67 2.10,6±2,78 25 2.08,7±9,78 
2010 58 2.27,7±1,89 50 2.16,3±5,43 41 2.06,9±3,78 28 2.04,9±2,89 
2011 63 2.30,0±2,14 61 2.15,5±4,12 30 2.09,7±1,96 32 2.05,7±3,24 
2012 70 2.30,5±1,67 52 2.14,6±2,78 34 2.08,3±2,54 20 2.05,1±1,68 
2013 58 2.25,8±3,17 61 2.15,2±2,69 32 2.10,4±3,35 16 2.04,6±2,19 
2014 41 2.25,0±1,19 42 2.12,7±0,95 24 2.06,2±0,57 4 2.04,8±1,51 
2015 46 2.25,8±1,67 41 2.13,1±1,12 30 2.08,2±0,85 4 2.02,4±0,54 
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 

В 
серед-
ньому: 

1195 2.30,8±5,03 1085 2.16,3±6,56 763 2.10,3±2,67 502 2.06,6±4,89 

 
Порівнянням значень жвавості по роках встановлено, що за вивчений 

період селекції 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 молодшому віці (два роки) можна 

констатувати покращення показників скоростиглості. 

Рекорди жвавості коней російської рисистої породи вітчизняної частини 

популяції наведені у таблиці 3.99. 



Таблиця 3.99 
Рекорди жвавості коней російської рисистої породи вітчизняної частини популяції за віком 

Дистанція, м Стать Жвавість, хв.с Кличка Походження Заводчик Іподром, рік 
2-річні 

жер. 2.08,5 Гороскоп Рей Ган - Графіня Пв. Лукацька Н.С Одеса, 2013 
жер. 2.08,5 Варпік Рей Ган - Вестфалія Пв. Лукацька Н.С Одеса, 2014 1600 
коб. 2.09,2 Пагода Гайдук - Пенелопа СУТСП «Ел-Тур» Київ, 2008 

3-річні 
жер. 2.02,2 Гоготун Глібт – Горечь Дібрівський к.з. Київ, 2008 1600 коб. 2.03,6 Вестфалія Montpellier - Ватага ПР «Рода» Київ, 2016 
жер. 3.10,7 Парі Тюрф Montpellier - Парижанка ПР «Рода» Київ, 2016 2400 коб. 3.08,9 Буря Регістр - Бульба Дібрівський к.з. Одеса, 2010 

4-річні 
жер. 2.00,0 Гоготун Глібт – Горечь Дібрівський к.з. Одеса, 2009 
жер. 2.00,0 Порядок Джилл'с Краун – Пассія Запорізький к.з. Одеса, 2011 1600 
коб. 2.01,6 Калуга Географ - Карменсіта Дібрівський к.з. Київ, 2010 
жер. 3.08,6 Київград Голос - Камілла Запорізький к.з. Київ, 2007 2400 коб. 3.07,7 Буря Регістр - Бульба Дібрівський к.з. Одеса, 2011 
жер. 4.26,9 Гром Регістр – Гіда Дібрівський к.з. Київ, 2011 3200 коб. 4.15,5 Буря Регістр - Бульба Дібрівський к.з. Одеса, 2011 
жер. 6.50,5 Гангстер Гайдук – Геральдіка ПСП «Комишанське» Київ, 2012 4800 коб. 6.50,0 Проказниця Компас - Побойка К.з. «Шахтар» Одеса, 2008 

Старшого віку 
жер. 1.57,2 Графік Камін – Горянка Дібрівський к.з. Прага, 2009 
жер. 1.59,3 Порядок Джилл'с Краун – Пассія Запорізький к.з. Київ, 2012 1600 
коб. 2.01,8 Госпожа Полоній - Грізетка АТ «Павлівське» Київ, 1998 
жер. 3.03,8 Порядок Джилл'с Краун - Пассія Запорізький к.з. Київ, 2012 2400 коб. 3.09,4 Москва Мінден - Варшава Дібрівський к.з. Київ, 2002 
жер. 4.11,8 Графік Камін – Горянка Дібрівський к.з. Київ, 2006 3200 коб. 4.16,3 Москва Мінден – Варшава Дібрівський к.з. Київ, 2002 
жер. 6.34,3 Вертеп Пересвет – Венгрія Дібрівський к.з. Київ, 2008 4800 коб. 6.41,3 Калуга Географ - Карменсіта Дібрівський к.з. Київ, 2011 
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За вивчений селекційний період в цілому по популяції кількість коней 

відтворювального складу підвищилась жвавість жеребців-плідників на 2,5 с, 

кобил – на 3,4 с, жеребців-класу жвавості 2.02,0 хв.с і жвавіше – введено на 2 

гол. більше, кількість кобил класу жвавості 2.10 хв.с збільшилася на 35 гол 

(23,2 %), класу жвавості 2.05 хв.с – на 11 гол. (37,9 %) (табл. 3.100) 

Таблиця 3.100 

Характеристика показників жвавості роботоздатності коней 

орловської рисистої породи відтворювального складу  

суб’єктів племінної справи 

Кількість коней за класами жвавості 
2.00,0 і 

жвавіше 2.00,1-2.02,0 2.02,1-
2.05,0 

2.05,1-
2.08,0 

2.08,1 
і тихіше Роки n 

Жва-
вість, 
хв. с 

n % n % n % n % n % 

Жеребці-плідники 

2000 22 2.04,7 
±0,41 2 9,1 3 13,6 8 36,4 5 22,7 6 27,3 

2016 28 2.02,2 
±0,55 4 14,3 11 39,3 9 32,1 4 14,3 - - 

Кобили 
2.00,1-
2.02,0 

2.02,1-
2.05,0 

2.05,1-
2.10,0 

2.10,1-
2.15,0 

2.15,1-
2.20,0 

2.20,1 і 
тихіше Роки n 

Жва-
вість, 
хв. с n % n % n % n % n % n % 

2000 148 2.18,3 2 1,4 7 4,7 49 33,1 45 30,4 17 11,5 28 18,9 

2016 134 2.14,9 
±1,61 1 0,7 19  73  48  12  - - 

 

Необхідно зауважити, що протягом останнього десятиріччя одержані 

перші рисаки вітчизняної селекції, жвавість яких перевищує 2 хвилини на 

дистанцію 1600 м: Вертеп (1.59,8 хв.с), Графік (1.57,2 хв.с, подвійний 

рекордист Чехії), Громобой (1.59,6 хв.с), Монреаль (1.59,5 хв.с), Порядок 

(1.59,3 хв.с), Романс 1.59,3 (хв.с). 



 

 

307 
3.6.2. Формування генеалогічної структури і лінійне поєднання в 

системі селекції російської рисистої породи коней 

 

Удосконалення коней російської рисистої породи традиційно здійснюють 

із застосуванням схрещування з більш жвавою і скоростиглою американською 

стандартбредною породою, що передбачено положенням відповідної племінної 

книги. Селекція вітчизняної частини російської рисистої породи також 

відбувається із залученням імпортного генофонду: американських 

стандартбредних жеребців, спермопродукції та помісних коней. Аналіз 

динаміки генеалогічної структури вітчизняної частини породи показав, що за 

останні 10 років зафіксовано значне звуження генеалогічної структури: 

жеребці-плідники належать лише до двох ліній американського походження: 

Скотланда (41,9 %) і Воломайта (58,1 %) (табл. 3.101). У маточному складі 

зареєстровані кобили з п’яти генеалогічних ліній, при цьому ліні Заморського 

Чуда представлена всього чотирьма кобилами, ще одна кобила походить з лінії 

Рейнольдса. 

Таблиця 3.101 

Динаміка генеалогічної структури російської рисистої породи 

Жеребці-плідники Кобили 
2000 2016 2000 2016 Лінія 

n % n % n % n % 
Скотланда 8 36,4 13 41,9 69 30,8 69 36,3 
Воломайта 10 45,5 18 58,1 80 35,7 62 32,6 
Лоу Гановера 3 13,6 - - 56 25,0 40 21,1 
Фанданго - - - - - - 13 6,8 
Заморского Чуда 1 4,5 - - 3 1,3 4 2,1 
Аксворті - - - - 6 2,7 - - 
Подарка - - - - 7 3,1 - - 
Гільдейця - - - - 1 0,4 - - 
Трєпєта - - - - 1 0,4 - - 
Вітра - - - - 1 0,4 - - 
Рейнольдса - - - - - - 1 0,5 

Усього: 22 100,0 31 100,0 224 100,0 189 100,0 
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Порівняльний аналіз селекційних ознак ліній Скотланда і Волоайта 

показав (табл. 3.102) перевагу представників лінії Скотланда за жвавістю на 

дистанції 1600 м, 2400 м і 3200 м. За за основними промірами тіла, навпаки, 

переважали представники лінії Воломайта. 

Таблиця 3.102 

Селекційні ознаки жеребців-продовжувачів ліній російської рисистої 

породи 

Проміри, см Жвавість (хв. с) на дистанцію: Лінія n 
1600 м 2400 м 3200 м ВХ КДТ ОГ ОП 

Скотланда 13 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 

Воломайта 18 2.03,3 
±0,67 

3.11,8 
±1,21 

4.24,6 
±2,62 

163,1 
±0,72 

165,5 
±1,04 

187,0 
±1,60 

20,7 
±0,18 

 

Зважаючи на накопичення жеребців-плідників відповідного походження, 

на сучасному етапі можна виділити відгалуження лінії Скотланда – гілку Спіді 

Крауна. Лінія Воломайта фактично розділилась на два окремих відгалуження – 

гілки Ворті Боя і Вікторі Сонга. Таким чином, усе поголів’я можна віднести до 

чотирьох генеалогічних відгалужень, достатньо забезпечених плідниками 

виробництва та імпортного генофонду. 

Лінія Скотланда (додаток 35) походить від жеребця американської 

стандартбредної породи. Сучасне поголівя російської рисистої породи 

вітчизняної селекції походить від двох синів Скотланда (Хут Мун і Спенсер 

Скотт). Від Хут Муна отримані видатні Білл Гановер і Мікс Гановер, інше 

відгалуження походить від сина Спенсер Скотта – Роднея 1.57,2. Гілка Роднея у 

світі отримала широке розповсюдження завдяки його сину - видатному 

пліднику Спідстеру і його синам – Арні Алмахерсту 1.57,2 і Флорида Про 

1.55,0. 

В сучасному відтворювальному складі лінія Скотланда представляють 7 

жеребців-плідників: Ільдегіз 2.02,2 хв.с і його син Дійакбар 2.06,7 хв.с, Географ 
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2.01,7 хв.с і три його сини: Гончар 2.007 хв.с, Кунгур 2.02,6 хв.с, Регістр 2.01,3 

хв.с, Діксон 2.03,1 хв.с. 

Нащадки плідників лінії Скотланда характеризуються найвищою 

призовою скоростиглістю і, відповідно, найвищою жвавістю у віці 2-х і 3- років 

(табл. 3.103). Представники лінійного відгалуження Спіді Крауна відрізняються 

найвищою жвавістю серед сучасного складу жеребців-плідників. Батько Спіді 

Крауна – Спіді Скот 1.564/5 виграв головні призи США для рисаків 2-4-річного 

віку, включаючи найпрестижніші – Hambletonian, Roosevelt International Trot, 

American Trotting Championship, American National Stake, Challenge Cup Trot. 

Чемпіон жеребців-плідників США, від якого одержано 1269 потомків (в тому 

числі 453 – жвавіші за 2 хв. і 17 голів - жвавіші за 1.55,0) [424]. 

Таблиця 3.103 
Характеристика продовжувачів лінії Скотланда 

Проміри, см Жвавість (хв. с) на дистанцію: Кличка 
Рік 

народ-
ження 1600 м 2400 м 3200 м ВХ КДТ ОГ ОП 

Лінія Скотланда (гілки Хут Муна і Спенсер Скотта) 
Географ 1993 2.01,7 3.10,2 4.28,8 157 160 185 21,0 
Гончар 2005 2.00,7 3.11,5 4.20,6 154 156 176 20,0 
Джагер 2002 2.04,2 3.20,4 - 161 160 185 20,0 
Діксон 2001 2.03,1 3.09,4 - 165 163 183 20,5 
Істамбул 2003 2.05,4 3.16,3 - 160 161 179 20,0 
Кунгур 2001 2.02,6 3.09,5 - 164 166 186 21,0 
Регістр 2000 2.01,1 3.07,0 4.12,7 164 168 188 21,0 

В середньому: 2.02,7 
±0,64 

3.12,1 
±1,76 

4.20,7 
±4,65 

160,7 
±1,54 

162,0 
±1,53 

183,1 
±1,60 

20,5 
±0,19 

Гілка Спіді Крауна 
Бальзак 2005 2.01,7 3.21,8 - 158 160 184 20,5 
Вертеп 2002 1.59,8 3.05,8 4.14,8 167 168 198 21,5 
Київград 2003 2.01,4 3.08,6 4.24,1 156 158 180 20,0 
Мотив 2000 2.01,5 3.08,6 4.12,7 155 163 178 21,0 
Прогрес 2004 2.00,3 3.13,3 - 164 166 185 21,0 
Ray Gun 2000 1.52,7 - - 160 166 180 20,5 

В середньому: 1.59,6 
±1,41 

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 

Всього по лінії 
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 
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Розвиток гілки Спіді Крауна в Україні здійснюється через нащадків його 

синів: Рєстліс Спіріта 2.03,4 хв.с, Спіді Сомаллі 1.55,0 хв.с, Сідней Лобелла 

1.58,4 хв.с, і Спіді Сквеада 1.57,0 хв.с (додаток 36). Онуки Рєстліс Спірита – 

сини Пєрєсвєта – одного з кращих плідників вітчизняної селекції: Вертеп 1.59,8 

хв.с і Гіпс 2.02,2 хв.с, а також син французького Карп Д’єма – Бальзак 2.01,7 

хв.с, отриманий від штучного осіменіння імпортованою спермопродукцією. Від 

гілки Спіді Сомаллі походить імпортований Рей Ганн 1.10,2 хв.с. (на 1000 м). 

Гілку Сідней Лобелла представляють сини Голоса: Київград 2.01,04 хв.с і 

Прогрес 2.00,3 хв.с. Лише один потомок – Мотив 2.01,5 хв.с представляє 

відгалуження Спід Сквєада. 

Схема лінії Воломайта із виділеними відгалуженнями Ворті Боя і Вікторі 

Сонга наведена у додатку 37. Характеристика нащадків лінії Воломайта 

наведена в таблиці 3.104. Порівняльний аналіз показав майже однакову 

жвавість на дистанцію 1600 м представників обох відгалужень лінії Воломайта 

(2.03,2 хв. с і 2.03,5 хв. с відповідно). На дистанцію 2400 м за жвавістю 

переважало відгалуження Вікторі Сонга. За промірами тіла обидва 

відгалуження практично не відрізнялися. 

Гілка Ворті Боя отримала продовження в Україні через двох синів Стар’з 

Прайда – Супер Боула і Невел Прайда. Відгалуження Супер Боула 

представляють сини Джилл’с Крауна - Кардінал 2.02,9 хв.с і Порядок 1.59,3 

хв.с. 

Син Воломайта - Вікторі Сонг – гнідий компактний жеребець 1943 року 

народження, жвавість 1.57,3 хв.с. Лінія Вікторі Сонга представлена більшістю 

нащадків його онука - відомого жеребця Реприза 1.57,9 хв.с – одного із 

найкращих жеребців-плідників американської селекції, що використовувався у 

вітчизняному кіннозаводстві. Темно-гнідий Реприз народився у США у 1974 

році, проявив жвавість 1.57,6 хв.с. Переможець Horseman Futurity, четвертий 

призер Hambletonian. Характеризувався як некрупний (висота в холці 158 см), 

виразного запряжного типу жеребець, міцної сухої конституції [180]. 
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Таблиця 3.104 

Характеристика продовжувачів лінії Воломайта 

Проміри, см Жвавість (хв. с)  
на дистанції: Кличка 

Рік 
народ
ження 1600 м 2400 м 3200 м ВХ КДТ ОГ ОП 

Гілка Ворті Боя 
Гайдук 1999 2.02,6 3.09,5 4.18,2 164 171 193 21,0 
Графік 2001 1.57,6 3.09,8 - 162 168 190 21,0 
Гамількар 2004 2.02,6 3.14,2 - 164 167 185 21,5 
Гелікон 2004 2.04,8 3.22,6 - 166 165 192 21,0 
Град 2002 2.06,7 3.14,0 - 167 168 185 20,5 
Гумін 1996 2.05,8 - - 164 162 194 22,0 
Кардінал 2005 2.02,9 3.10,9 - 163 165 185 20,0 
Кулгард 2002 2.03,5 3.14,7 - 160 160 182 20,0 
Порядок 2007 1.59,3 3.05,7 4.27,1 159 160 175 19,5 

В середньому: 2.02,9 
±1,10 

3.12,7 
±1,78 4.22,7 163,2 

±0,86 
165,1 
±1,27 

186,8 
±2,04 

20,7 
±0,26 

Гілка Вікторі Сонга 
Бєглєц 1997 2.03,9 3.09,0 4.22,7 166 173 197 21,5 
Бержерак 2005 2.04,7 - - 160 160 174 20,0 
Гіменей 1997 2.07,8 - - 161 164 178 20,5 
Глібт 1997 2.01,0 3.08,0 - 162 163 186 20,0 
Гоготун 2005 2.00,0 3.13,0 - 164 162 189 21,0 
Глісер 1997 2.04,4 3.13,7 - 167 171 192 21,5 
Гумін 1996 2.05,7 - - 164 164 194 22,0 
Київ 1997 2.00,8 3.07,7 4.30,2 158 164 182 20,0 
Кулгард 2002 2.03,5 - - 162 165 183 21,0 

В середньому: 2.03,6 
±0,85 

3.10,3 
±1,28 

4.26,5 
±3,75 

163,0 
±1,37 

165,1 
±1,27 

187,3 
±2,80 

20,7 
±0,26 

Всього по лінії 
Воломайта: 

2.03,3 
±0,67 

3.11,8 
±1,21 

4.24,6 
±2,62 

163,1 
±0,72 

165,5 
±1,04 

187,0 
±1,60 

20,7 
±0,18 

 

В США від Реприза одержано сім потомків, чотири з яких увійшли до 

класу 2.05 хв.с, кращі: Albemi Enterprise 2.01,4 хв.с (виграш $ 25467), H.H. 

Outlaw 2.00,3 хв.с (виграш $ 83240). Реприз використовувався як плідник і у 

Фінляндії (найжвавіший потомок - Julius Van Kemp 1.15,3 хв.с, виграш 32342 

€), звідки був завезений до СРСР. 

В Росії, Україні та Білорусі – країнах розведення російських рисаків - від 

Реприза одержано 339 рисаків класу 2.10 хв.с, з них – 112 рисаків класу 2.05 
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хв.с, 7 рисаків – класу 2.00 хв.с. Такі результати доли змогу Репризу отримати 

тітул Чемпіона плідників СРСР. Найжвавіші нащадки Реприза: (А) Сорренто 

1.56,9 хв.с (на 1609 м), (А) Рів’єра 1.14,8 хв.с (на 1000 м), Нут 1.59,7 хв.с, Грот 

1.59,4, Мізгірь 1.59,6, Реал 1.59,1 хв.с, Ромб 1.58,4 хв.с, Меридіан 2.00,7 хв.с. 

При формуванні племінного ядра у кінних заводах України використовувались 

сини Реприза: Гриф 2.09,5 хв.с, Грот 1.59,4 хв.с, Ірокез 2.04,1 хв.с, Мізгірь 

1.59,6 хв.с, Сюрприз 2.04,0 хв.с. Група їх потомків може представляти окреме 

генеалогічне відгалуження. 

Відгалуження Квік Сонга представлене імпортованим Інтерпід Аврілом 

1.12,8 хв.с (на 1000 м) і сином французького Б’єсоло – Бержераком 2.04,7 хв.с, 

одержаним від штучного осіменіння імпортованою спермопродукцією. Гілку 

Ноубл Джестара представляє син Гуміна – Кулгард 2.03,5 хв.с. 

Порівняльний аналіз основних селекційних ознак коней оцінених 

генеалогічних відгалужень показав перевагу гілки Спіді Крауна за жвавістю на 

дистанціях 1600 і 3200 м, за промірними показниками переважають 

представники гілки Невел Прайда. 

Оцінкою родоводів коней російської рисистої породи вітчизняної 

популяції, випробуваних у 2005-2010 роках (n=386) встановлено, що з них у 

внутрішньолінійних поєднаннях одержано 24,9 %, у кросах ліній – 75,1 %. 

Оцінка лінійних поєднань представлена в таблиці 3.105. 

Порівнянням середніх значень жвавості встановлено, що коні, одержані у 

кросах ліній, жвавіші за тих, що одержані у внутрішньоліних поєднаннях на 3,2 

с (p>0,90) у віці двох років, на 0,6 с (p<0,95) у віці трьох років, на 1,2 с (p<0,95) 

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

Частка коней класу жвавості 2.10 хв.с і жвавіше у кросах ліній становила 

79,7 %, або 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. За показниками 

оцінки екстер’єру коні обох груп практично не відрізнялися (0,01 бал.). 

 



 
 

Таблиця 3.105 
Ефективність лінійних поєднань в російській рисистій породі при чистопорідному розведенні за лініями 

Показники жвавості (хв.с) на дистанцію 1600 м. у віці, років Кількість коней 
класу, гол. 

2 років 3 років 4 років Старшого віку Лінійні поєднання 

n M±mM n M±mM n M±mM n M±mM 2.10 2.05 

Середня 
експертна 

оцінка, бал. 

Внутришньолінійні поєднання 
Воломайт 50 2.32,3±0,56 34 2.18,5±0,78 16 2.09,1±0,78 2 2.06,1 8 5 7,37±1,34 
Скотланд 37 2.27,7±1,56 29 2.14,5±0,67 15 2.12,3±1,45 1 2.07,5 5 1 7,41±0,78 
Лоу Гановер 9 2.44,2±1,89 3 2.14,5±1,05 4 2.16,6±1,78 - - 1 1 7,18±2,89 

В середньому: 96 2.34,7±0,65 66 2.15,8±0,78 35 2.12,6±2,34 3 2.06,8±0,12 14 7 7,32±2,76 
Кроси ліній 

Воломайт×Скотланд 48 2.25,6±0,54 38 2.13,8± 0,67 22 2.08,8±0,67 1 2.02,2 8 5 7,61±1,84 
Воломайт×Лоу Гановер 27 2.28,7±0,89 20 2.20,6±1,35 7 2.11,9±1,34 2 2.10,3 6 1 7,56±1,65 
Воломайт×Фанданго 15 2.29,4±1,34 13 2.14,5±0,67 7 2.08,9±0,45 1 2.03,6 1 3 7,24±0,76 
Воломайт×Аксворті 4 2.26,9±0,15 5 2.18,1±0,43 2 2.25,2±1,11 - - - 2 7,46±1,45 
Воломайт×Окапі С 4 2.21,9±0,45 3 2.09,3±0,67 1 2.07,9 - - 1 - 7,13±0,67 
Воломайт×Трепет 4 2.24,9±0,78 3 2.16,8±0,65 2 2.18,3±1,42 - - 1 - 7,24±0,94 
Лоу Гановер×Воломайт 16 2.30,5±1,56 16 2.17,8±0,78 9 2.14,3±0,98 - - 5 1 7,03±2,56 
Лоу Гановер×Подарок  7 2.31,8±0,76 6 2.16,3±0,78 3 2.15,1±0,56 - - - - 6,88±0,43 
Лоу Гановер×Скотланд 13 2.30,8±0,89 12 2.17,0±0,67 9 2.11,6±1,56 - - 4 - 7,44±1,03 
Скотланд×Воломайт 44 2.27,4±0,67 33 2.15,3±0,67 13 2.12,1±0,98 3 2.09,1±0,45 11 3 7,09±2,11 
Скотланд×Лоу Гановер  36 2.33,6±1,45 29 2.18,8±0,67 14 2.09,2±0,43 4 2.05,2±1,34 5 7 7,01±0,57 
Скотланд×Фанданго 11 2.31,7±0,67 11 2.17,9±1,23 8 2.08,7±2,54 2 2.07,5 5 3 6,96±0,64 
Скотланд×Аксворті 7 2.27,7±0,67 6 2.18,8±0,76 3 2.03,7±0,67 1 2.02,6 1 3 7,37±1,12 
Скотланд×Окапі С 3 2.25,4±0,44 3 2.15,1±0,23 2 2.06,7±0,82 1 2.07,0 3 - 6,85±1,34 

В середньому: 239 2.31,5±0,98 198 2.16,4±1,67 102 2.11,4±2,56 15 2.06,5±3,67 52 28 7,33±4,23 
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За результатами оцінки встановлено кращу внутрішньолінійне поєднання 

лінії Скотланда за жвавістю на дистанцію 1600 м у дворічному і трирічному 

віці та лінії Воломайта за жвавістю у чотирирічному віці і старше. Найбільша 

кількість коней високого класу 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 внутрішньо лінійне поєднання Воломайта. 

У кросах ліній встановлено високу ефективність кросу – ♂Воломайт × 

♀Скотланд, в якому 16,7 % коней досягли класу жвавості 2.10 хв.с та 6,9 % – 

класу 2.05 хв.с. Також високо оцінені кроси: ♂Воломайт × ♀Окапі С – 25 % 

классу 2.10 хв.с та ♂Воломайт × ♀Фанданго – 7,1 класу 2.10 хв.с та 21,4 % – 

класу 2.05 хв.с. У кросах ліній встановлено високу ефективність кросу – 

♂Воломайт × ♀Скотланд, в якому 16,3 % коней досягли класу жвавості 2.10 

хв.с та 6,9 % – класу 2.05 хв.с. Також високо оцінені кроси: ♂Воломайт × 

♀Окапі С – 25 % классу 2.10 хв.с та ♂Воломайт × ♀Фанданго – 7,1 класу 2.10 

хв.с та 21,4 % – класу 2.05 хв.с. Молодняк, отриманий від цих поєднань також 

мав найкращі показники жвавості у всіх вікових періодах. 

Результативним було поєднання ліній ♂Воломайт × ♀Лоу Гановер. В 

цьому поєднанні було виявлено 12 % коней класу 2.10 хв. с та 4 % – 2.05 хв. с, 

хоча цей молодняк поступався жвавістю у всіх вікових групах молодняку 

перших трьох поєднань, при цьому мав більш бажаніший тип та розвиток та 

отримав вищу експертну оцінку. 

За результатами випробування молодняку виявлена досить високу 

ефективність поєднання лінії Скотланда із іншими лініями. За оцінений період 

найпоширенішими були п’ять поєднань, в кожному з яких було отримано коней 

високої жвавості, хоча відсоток їх досить різний. Так, у поєднанні лінії 

Скотланда із лінією Лоу Гановера отримано 13,9 % коней класу жвавості 2.10 

хв.с та 19,4 % класу жвавості 2.05 хв.с. Також досить результативним було 

поєднання лінії Скотланда із лініями Воломайта і Фанданго – по 11,4 % та 27,3 

% класу 2.10 хв.с та 6,8 % та 27,3 % коней класу жвавості 2.05 хв.с, відповідно. 

Основним недоліком цих поєднань є невисока екстер’єрна оцінка молодняку. 
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Молодняк, отриманий у поєднаннях ліній Лоу Гановера × Фанданго 

відмічався досить невисокою жвавістю, порівняно із молодняком ліній 

Воломайта і Скотланда, однак при цьому були отримані окремі коні високого 

класу жвавості. 

 

3.6.3. Ефективність застосування інбридингу при удосконаленні 

російської рисистої породи коней 

 

На сучасному етапі вдосконалення коней української рисистої породної 

групи методом схрещування займає до 25 %, решта припадає на чистопородне 

розведення коней за лініями із застосуванням інбридингу у різних ступенях. Як 

визначено вище, на сучасному етапі роботи з вітчизняною частиною породи є 

звуження генеалогічної структури. 

За результатами оцінки родоводів значення коефіцієнту інбридингу та 

співвідношення варіантів підборів при селекційно-племінній роботі з 

російською рисистою породою визначено, що у порівнянні з попереднім 

періодом селекції [184] до 2010 року значно скоротилась кількість коней, 

отриманих від аутбредних підборів, в останній досліджений період, згідно 

рекомендацій, підвищилась (рис. 3.41). 

Практика рисистого кіннозаводства свідчить [137, 139, 148], що ремонт 

відтворювального складу здійснюється переважно за рахунок саморемонту, а 

плідники американської та французької рисистих порід, які використовуються 

для збагачення генофонду, мають у родоводах видатних предків, 

розповсюджених у світовому генофонді рисистих порід. Отже, в умовах 

обмеженого генофонду найчастіше використовуватимуть варіанти підборів із 

наявністю інбридингу: простого і комплексного у різних ступенях. 
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Рис. 3.41. Динаміка моделей підбору при отриманні молодняку російської 

рисистої породи по періодах селекції 

 
Рисунок 3.42 демонструє динаміку кількості коней із різними ступенями 

інбридингу по періодах селекційної роботи. 
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Рис. 3.42. Динаміка коней їз різною часткою інбридингу у порівнянні з 

попередньою програмою селекції 
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У таблиці 3.106 представлено аналіз ступенів інбридингу і їх вплив на 

виявлення коней високого класу жвавості. 

Таблиця 3.106 

Ефективність застосування інбридингу різних ступенів при виявленні 

коней російської рисистої породи високого класу жвавості 

Кількість коней класу жвавості: Ступінь інбридингу 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 
 

Встановлено, що 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. Коефіцієнт інбридингу коней класу жвавості 2.10 хв.с переважно не 

перевищував 2,0 % (64,2 % коней). Близький інбридинг спостерігався лише у 

восьми коней (1,4 %). У коней, одержаних у підборах з простим близьким і 

комплексним (з близьким) інбридингом коефіцієнт інбридингу становив вище 5 

%. 

Аналіз родоводів коней російської рисистої породи 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). 

Таким чином встановлено, що комплексний інбридинг у помірному і 

віддаленому ступенях позитивно впливає на отримання коней високих класів 

жвавості. При цьому найбільша кількість коней (80 % класу жвавості 2.10 хв.с 

та 78 % класу жвавості 2.05 хв.с) характеризувалася родоводами, побудованими 
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із 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. 

Оцінкою показників промірів встановлено, що молодняк російської 

рисистої породи, одержаний із застосуванням інбридингу у різних моделях 

підбору не мав вірогідної різниці. 

 
3.6.4 Формування і розвиток маточних родин в системі селекції 

російської рисистої породи 

 
Кобили сучасного відтворювального складу української рисистої 

породної групи походять з 26 найбільш розповсюджених маточних родин та 

гнізд (табл. 3.107). 

Найбільш розвиненими маточними родинами у сучасному складі 

маточного ядра російської рисистої породи є родини Говорухи (12,1 %), Гаїті 

(6,5 %), Свірелі (6,1 %), Хронології (4,7 %), Бухти, Кокетки і Рути (по 3,7 %), 

які і на початок дії селекційної програми були найчисельнішими. При цьому в 

родинах Говорухи та Гаїті в кожній гілці отримано досить багато 

продовжувачок (дев’ять і шість, відповідно). 

Оцінка маточних родин за селекційними ознаками показала (табл. 3.108) 

первагу за середніми показниками жвавості на 1600 м представниць родин: 

Баядерки (2.03,6 хв.с), Глибокої Криниці (2.05,6 хв.с), Ваги (2.06,0±4,5хв.с), 

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

(2.08,5±2,3).  

Оцінкою кобил високого класу жвавості встановлено, що 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 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 (166,0-168,0-189,5-21,25 см), Ваги (165,2-164,7-189,5-
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19,9 см), Кокетки (162,1-166,7-187,3-20,1 см), Гаїті (159,9-163,2-186,0-20,4 см). 

Найвищу оцінку екстер’єру отримали кобили з родин: Ваги (9,30 бал.), 

Глибокої Криниці, Камелії, Ремарки, Бухти, Кокетки (по 8,50 бал.), Свірелі 

(8,30 бал.), Гаїті (8,20 бал.. 

Таблиця 3.107 

Структура маточних родин та гнізд російської рисистої породи 

Жеребці-плідники Матки Родина, гніздо 
гол. % гол. % 

р. Говорухи 5 17,9 26 12,1 
р. Гаіті 4 14,3 14 6,5 
р. Свірелі 1 3,6 13 6,1 
р. Хронології - - 10 4,7 
р. Бухти - - 8 3,7 
р. Кокетки 4 14,3 8 3,7 
р. Рути - - 8 3,7 
гн. Говорун’ї - - 6 2,8 
р. Камелії 2 7,1 6 2,8 
р. Новості - - 6 2,8 
гн. Балаклави - - 5 2,3 
гн. Кічки - - 5 2,3 
гн. Офелії - - 5 2,3 
гн. Азалії - - 4 1,9 
р. Вагі 1 3,6 5 1,9 
гн. Ізлішнєй Тревогі - - 4 1,9 
гн. Олімпіади - - 4 1,9 
гн. Путьовкі - - 4 1,9 
р. Чаржуйської - - 4 1,9 
р. Вагранки 1 3,6 3 1,4 
р. Весни - - 3 1,4 
р. Гречіхі - - 3 1,4 
гн. Отвагі - - 3 1,4 
р. Прюнелі - - 3 1,4 
р. Роял Серенаде 1 3,6 3 1,4 
р. Ларочкі 1 3,6 2 0,9 
інші 8 28,6 49 22,9 

Всього: 28 100 214 100 
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Таблиця 3.108 
Характеристика селекційних ознак кобил різних маточних родин та гнізд російської рисистої породи 

Одержано потомків 
високого класу жвавості: 

Проміри, см 

2.10 хв.с 2.05 хв.с 
Маточні родини 

і гнізда n Жвавість, 
хв.с 

n % n % 
ВХ КДТ ОГ ОП 

Екстер'єр, 
бал. 

Азалії 3 2.08,7±10,9 - - - - 158,5±5,6 165,0±6,8 183,25±9,6 19,5±5,6 7,5±1,11 
Баядерки 2 2.03,6 - - - - 158 160,5 183 20,25 8,0±0,18 
Булатної 4 2.28,2±3,1 5 11,0 1 4,0 160,5±1,9 160,7±2,9 182,1±1,2 20,5±0,6 7,5±1,16 
Бухти 2 2.07,3 2 4,4 - - 161,5 162 183,5 20,25 8,5±0,04 
Ваги 3 2.06,0±4,5 3 6,6 2 8,0 165,2±8,7 164,7±9,6 189,5±6,5 19,9±2,5 9,3±0,09 
Гаїті 6 2.12,9±16,9 4 8,8 3 12,0 159,9±9,6 163,2±8,6 186,0±9,8 20,4±6,8 8,2±0,07 
Глибокої Криниці 2 2.05,6 1 2,2 1 4,0 159,0 162,0 185,0 19,8 8,5±1,13 
Говоруньї 3 2.08,8±1,5 - - - - 159,0±6,5 162,0±7,8 183,2±9,6 20,2±7,6 7,0±0,02 
Говорухи 9 2.08,5±2,3 2 4,4 2 8,0 158,4±5,6 162,7±4,5 183,7±8,9 20,0±4,5 7,0±0,10 
Гречіхи 2 2.14,6 - - - - 161,0 165,5 183,0 19,75 7,5±1,03 
Камєлії 2 2.06,2 - - - - 159,5 161,0 183,0 19,6 8,5±0,07 
Камілли 2 2.17,9 - - - - 158,0 160,0 182,5 19,5 7,6±0,74 
Кареніної 4 2.30,2±6,9 - - - - 157,5±5,6 160,5±4,6 183,5±6,5 20,25±4,6 7,3±1,01 
Кокетки 3 2.08,5±3,5 - - 1 4,0 162,1±5,6 166,7±8,6 187,3±6,5 20,1±4,6 8,5±0,03 
Ларочки 3 2.08,8±2,8 2 4,4 - - 166,0±7,3 168,0±8,4 189,5±9,2 21,25±8,9 8,0±1,04 
Отважної 6 2.13,3±15,9 1 2,2 - - 157,0±6,5 159,5±7,8 182,0±6,3 19,75±5,6 8,0±0,11 
Опушки 2 2.30,8 - - - - 164,0 167,0 186,0 20,0 7,5±0,91 
Офєлії 10 2.13,9±18,9 2 4,4 1 4,0 158,6±9,6 161,4±8,7 183,9±7,6 20,4±7,6 7,9±0,09 
Путьовки 2 2.12,9±6,9 2 4,4 - - 158,7±6,9 159,3±7,6 181,0±6,5 20,0±4,5 7,7±0,09 
Ремарки 2 2.06,3 2 4,4 2 8,0 158,5 160,3 186,5 20,0 8,5±0,32 
Рути 8 2.22,1±9,6 4 8,8 1 4,0 156,4±6,8 160,9±7,8 180,1±5,6 19,3±4,3 7,3±0,43 
Свірели 14 2.19,1±17,9 1 2,2 - - 157,7±6,9 159,8±9,8 181,7±7,6 19,9±2,3 8,3±0,06 
Хронології 4 2.10,2±13,9 3 6,6 1 4,0 160,5±8,6 160,5±7,6 181,9±5,6 19,6±4,6 7,0±0,03 
Інші 36 2.12,8 12 26,1 10 40,0 159,6 162,9 183,9 20,1 8,2±0,57 

Всього: 134 2.14,9±1,6 46 100,0 25 100,0 161±6,4 162,9±8,1 184±8,6 19,9±2,8 7,88±0,12 

339 



 

 

321 
3.6.5. Ефективність схрещування російської рисистої породи з 

французькою рисистою 

Враховуючи недостатність якісних жеребців-плідників російської 

рисистої породи вітчизняної селекції, а також досвід країн з розвиненим 

кіннозаводством, де широко практикується обмін та закупівля кращого за 

показниками роботоздатності племінного матеріалу для збагачення генофонду 

порід та підвищення якості основних селекційних ознак, фахівці прагнули 

використовувати племінний матеріал стандартбредних рисаків з країн Західної 

Європи та Америки [138, 144, 161]. 

Тому, при удосконаленні коней російської рисистої породи активно 

використовують схрещування з вихідною поліпшуючою – американською 

стандартбредною породою. Ефективність цих схрещувань широко висвітлено у 

наукових працях вітчизняних і зарубіжних дослідників [54-56, 58, 85, 126, 129, 

137, 142, 145, 176, 184, 202]. Разом з тим, захоплення схрещуванням зі 

стандартбредним рисаком у російських кінних заводах призвело до того, що 

останнім часом родоводи російських рисаків занадто насичені кличками 

стандартбредних плідників, часто невисокої якості, що негативно впливає на 

призову роботоздатність, погіршує запряжний тип та екстер’єрні якості коней 

[86, 89, 180, 228]. 

Альтернативою поглинального схрещування російського рисака зі 

стандартбредним є помірне використання плідників французької рисистої 

породи, яке останнім десятиріччям набуває у селекційній роботі все більшого 

масштабу. Досвід схрещування з французькими рисистими плідниками мав 

давній, але епізодичний характер [143, 203]. 

Вперше ввідне схрещування російського рисака з французьким на 

початку 60-х років було обмежене вузьким використанням двох посередніх за 

жвавістю французьких жеребців: Халебрана 1.19,6 хв.с (Квіпрокво – Отті Порт) 

та Жолі Гамена 1.21,0 хв.с (Ма Гамен – Абзац). Від цих жеребців було 

отримано дуже мало нащадків, що не дало можливості вірогідно оцінити їх, 

хоча кілька їх нащадків увійшло до жвавого класу 2.10 хв.с і жвавіше: Карабах 
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2.09,5 хв.с, Купаж 2.10,0 хв.с, Зажимка 2.08,5 хв.с. Більш широкого масштабу 

схрещування набуло з 1965 року, коли були імпортовані з Франції жеребці: 

Окапі’С 1.16,6 хв.с (Фе Фоллє Х – Жантьян V) та Н’Ас Ер Аш 1.20, хв.с (Арісто 

– Граціелло Аш). Від цих жеребців було отримано і випробувано 82 нащадка. 

Окапі’С (рис. 3.43) був жвавішим трирічним рисаком Франції тих часів і дав 

кілька ставок лошат у Дібрівському кінному заводі.  

 
Рис. 3.43. Окапі С 2.08,6, руд., 1958 (Фе Фоллє – Жентьян) 

Порівняння жвавості отриманих помісей з матерями показало, що 

нащадки Окапі’С на дистанцію 1600 м поступалися своїм матерям за жвавістю: 

в два роки – на 3,2 с, в 3 роки – на 2,8 с, в 4 роки і старше – на 3,3 с. Потомки 

французьких жеребців в середньому були жвавіші за своїх чистопорідних 

ровесників (російської рисистої породи), але поступалися потомству 

стандартбредних жеребців (табл. 3.109) [203]. 

За попередніми дослідженнями – основна особливість франко-російських 

помісей – відставання дворічок за жвавісною скоростиглістю та перевага над 

російськими ровесниками в старшому віці [146]. Таким чином, Окапі’С та Н’Ас 
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Ер Аш стійко передавали потомству жвавісну пізньостиглість, яка, одначе, 

компенсувалася високими дистанційними якостями. 

Таблиця 3.109 

Порівняльна характеристика рисаків, одержаних від жеребців різних порід 

за віковими групами 

2-х років 3-х років 4-х років 
Групи нащадків середня 

жвавість, 
хв.с 

коней 
класу 

2.20 (%) 

середня 
жвавість, 

хв.с 

коней 
класу 

2.15 (%) 

середня 
жвавість, 

хв.с 

коней 
класу 

2.10 (%) 
Потомство 
чистопорідних 
російських рисистих 
жеребців (n=572) 

2.42,8 
±0,08 0,8 2.27,3 

±0,24 5,8 2.24,3 
±0,14 2,5 

Потомство французьких 
рисистих жеребців 
(n=82) * 

2.42,3 
±0,17 - 2.26,3 

±0,15 5,8 2.21,1 
±0,07 12,3 

Потомство 
стандартбредних 
жеребців (n=439) 

2.37,5 
±0,09 1,6 2.22,3 

±0,11 18,5 2.16,3 
±0,19 21,1 

Примітка: * За даними Ліппінг В.О. [203] 

Серед отриманих від Окапі’С нащадків – п’ятеро – класу 2.05 хв.с і 

жвавіше, причому троє – перевершили батька за жвавістю. В Дібрівському 

кінному заводі був отриманий один з кращих його синів – Гладіолус – 

рекордист 1973 року, який показав високу жвавість – 2.01,4 хв.с. на 1600 м і 

3.15,5 хв.с на 2400 м, дав трьох нащадків класу 2.05 хв.с і жвавіше. Його донька 

Гербера показала кращу за батька жвавість на дистанцію 2400 м – 3.10,5 хв.с. 

Ще один син Окапі’С – Командор показав жвавість 2.01,8 хв.с та дав кілька 

ставок нащадків з середньою жвавістю на 1600 м: 2-х років – 2.42,3 хв.с; 3-х 

років – 2.18,1 хв.с; 4-х років – 2.11,4 хв.с, серед яких троє – класу 2.05 хв.с і 

жвавіше, близько половини нащадків ввійшли до відтворювального складу. 

Син Командора – Вікінг встановив абсолютный рекорд на 2400 м – 3.00,4 хв.с. 

В сучасному маточному складі російської рисистої породи української частини 

популяції використовуються чотири кобили, що походять від Окапі’С. 

З уособленням вітчизняної частини популяції російської рисистої 

породи ситуація з жеребцями-плідниками значно погіршилася. З метою 
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швидкого отримання жвавих коней безконтрольно використовувались 

стандартбредні жеребці, часто сумнівної якості, що значно погіршувало 

племінні якості породи. На цьому фоні з 1994 по 2000 роки в Дібрівському 

кінному заводі досить вдало використовувався французький рисистий жеребець 

Мінден 1.17 хв.с (Брутус Люциус – Маде) (рис. 3.44) лінії Фанданго - 

переможець 14 призів на Венсенському іподромі, і виграш якого склав – 852 

тис. франків. Цей некрупний але глибокий жеребець з яскраво вираженим 

запряжним типом дав більше 80 нащадків, з них 24 (29,6%) – класу 2.10 і 

жвавіше, 5 (6,2%) – класу 2.05 і жвавіше [373]. 

Серед кращих за жвавістю нащадків Міндена наступні: коб. Москва 

(рекордистка СНГ на дистанції 2400 і 3200 м; рекордна жвавість на 1600 м - 

2.03,5 хв.с, на 2400 м - 3.09,4 хв.с; на 3200 м - 4.16,3 хв.с; на 4800 м - 6.55,6 хв.с 

(рис. 3.45); переможці і призери традиційних призів Вілла 2.05 хв.с, Воля 2.09,3 

хв.с, Герміт 2.02,5 хв.с, Граматика 2.06,9 хв.с, Гримуча 2.09,8 хв.с, Гряда 2.06,3 

хв.с, Зумер 2.09,1 хв.с, Кадмєя 2.08 хв.с, Камельок 2.07,9 хв.с, Кармен 2.07,7 

хв.с, Клема 2.08,4 хв.с, Мальва 2.10 хв.с, Мангуш 3.12,6 хв.с (на 2400 м), 

Римлянка 2.04,1 хв.с (на 1600 м); 3.14,3 хв.с (на 2400 м). Сини Міндена – 

Камельок і Герміт та 12 дочок Міндена, зокрема - вищезгадані Вілла, Воля, 

Клема, Москва, Римлянка також увійшли до відтворювального складу. На 

сьогодні близько 3% відтворювального складу кобил російської рисистої 

породи вітчизняної частини популяції походить від Міндена. 

На сьогодні рекорди рисаків в США та Західній Європі набагато вищі за 

українських та російських. Головні міжнародні призи розігруються зі жвавістю 

порядку 1.55-1.56 на 1600 м, в той час, як рисаки вітчизняної селекції не 

можуть подолати абсолютний рекорд Властного – 1.58,7, встановлений у 1975 

році. Останнім часом французькі рисаки досягли значних успіхів. Вони 

успішно конкурують з кращими стандартбредними рисаками, мають рекорди на 

рівні 1.55-1.57, при цьому унікально поєднують високий біговий клас з високим 

ростом та вираженим запряжним типом, хоча і залишаються піздньстиглими і 

проявляють рекордну жвавість у віці 5-7 років. 
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Враховуючи багато факторів, серед яких – катастрофічне безконтрольне 

поглинання російського рисака стандартбредним, що призвело до втрати 

оригінальності типу та зниження призової роботоздатності, успішність в Європі 

та Америці французького рисака, який зберігає запряжний тип та 

дистанційність, позитивний досвід франко-російських схрещувань (наявність 

серед нащадків рекордистів та коней високого бігового класу), перспектива 

отримання трьохпорідних помісей, особливо з представниками лінії Лоу 

Гановера, помірне використання французьких плідників – один з 

перспективних напрямків удосконалення вітчизняної частини популяції 

російського рисака. Останнім часом було зроблено чергові кроки з прилиття 

крові французького рисака у вітчизняну популяцію призових коней. 

В 2002-2004 році було закуплено спермопродукцію французької селекції 

(кінний завод «France Trot») від жеребців-плідників французької селекції: 

Б’єсоло 1.16 хв.с (в перерахунку на 1600 м – 2.01,6) (рис. 3.46) і Дахір де 

Прєлон 1.14 хв.с (на 1600 м - 1.58,4) (рис. 3.47), Карп Д’ьєм 1.14 хв.с (1.58,4), 

Імо Жосселін 1.13 хв.с (1.56,8). Зазначені жеребці відносилися до кращих 

плідників Франції, були переможцями престижних призів, оцінені за якістю 

потомства – від них походить значна кількість висококласних рисаків. 

 

Рис.3.44. Жер. Мінден 1.17  
(Брутус Люциус – Маде) 

Рис. 3.45. Одна з кращих доньок 
жер. Міндена – рекордистка 
Москва 2.03,5 (м. Варшава) 
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Рис.3.46. Жер. Б’єсоло 1.16 

(Шариф ді Лєсоло – Оссарі) 
Рис. 3.47. Жер. Дахір де Прєлон 1.14 

(Факір дю Вів’є – Мар’єва) 
 

Спермопродукцію імпортованих жеребців було розподілено по трьох 

кінних заводах та чотирьох провідних племрепродукторах (табл. 3.110), 

маточний склад яких найбільше відповідав високому класу жвавості жеребців-

плідників французької селекції. 

Таблиця 3.110 
Розподіл спермопродукції жеребців-плідників французької селекції 

у суб’єктах племінної справи України 

Суб’єкт племінної справи Жеребець-плідник Кількість 
спермодоз 

Запорізький кінний завод № 86 
Дахір де Прєлон 
Карп Д’єм 
Б’єсоло 

6 
6 
6 

Дібрівський кінний завод № 62 

Дахір де Прєлон 
Карп Д’єм 
Б’єсоло 
Імо Жосселін 

6 
3 
4 
4 

Мирогощанський аграрний коледж Дахір де Прєлон 3 

ТОВ «ЕЛ-ТУР» 
Дахір де Прєлон 
Карп Д’єм 
Бьєсоло 

2 
7 
6 

ПСП «Комишанське Карп Д’єм 
Б’єсоло 

6 
3 

Кінний завод «Шахтар» Карп Д’єм 
Б’єсоло 

3 
3 

Асоціація рисистого конярства Дахір де Прєлон 
Б’єсоло 

2 
3 

Всього: 73 
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У 2006 році на Київському іподромі було випробувано першу ставку 

дворічного помісного молодняку, з яких 3 голови – від Б’єсоло, 2 - від Імо 

Жоселін та 1 – від Карп Д’єм. Також було продовжено випробування жеребця 

старшого віку, одержаного від французького рисистого жеребця Міндена. У 

наступних роках кількість помісного ти чистопорідного французького 

рисистого молодняку збільшувалась (табл. 3.111). 

Популярність плідників французької рисистої породи останніми роками 

пов’язана з їх успіхом на світових іподромах, а також обумовлена походженням 

їх від видатних плідників американської стандартбредної породи і належністю 

до найпрогресивніших ліній та гілок [473]. Таким чином, використовуючи їх, 

селекціонери компенсують відсутність висококласних плідників американської 

стандартбредної породи. 

З 2004 року до України були завезені перші кобили та жеребець-

плідники французької рисистої породи, які у 2005 році дали першу ставку 

лошат французької рисисистої породи, що визнаються Племінною книгою 

Франції. На сьогодні основні суб’єкти з розведення цієї породи – ПР «Рода» та 

ПСП «Комишанське». 

Аналіз призової роботоздатності коней різних вікових груп, одержаних 

від плідників французької рисистої породи, що випробовувались на Київському 

іподромі останнім десятиріччям показав (табл. 3.112), що в усіх вивчених 

групах молодняк, помісний за французькою рисистою породою переважав 

чистопородних ровесників обох рисистих порід за жвавістю на 1600 м. Так, за 

середніми показниками жвавості за вивчений селекційний період (2010-2016 

рр.), встановлено, що у віці двох років помісний молодняк переважав 

чистопородний (російської рисистої породи) на 7,5 с (P>0,95), трьох років – на 

4,4 с (P<0,90), чотирьох років – на 4,7 с (P>0,90). Ровесників французької 

рисистої породи помісні коні переважали у відповідні вікові періоди на 1,7 с, 

3,6 с та 4,3 с. 
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Таблиця 3.111 

Кількість молодняку різних генетичних груп, випробуваного на Київському іподромі (2006-2016 рр.) 

Помісні (одержані 
від плідників 
французької 

рисистої породи) 

Чистопородні 
(французької 

рисистої породи) 

Помісні (одержані 
від плідників 

американської 
стандартбредної 

породи) 

Чистопородні 
(американської 

стандартбредної 
породи) 

Помісні (одержані 
від схрещування 

коней американської 
стандартбредної та 

французької 
рисистої порід) 

вікові групи, 
років 

вікові групи, 
років 

вікові групи, 
років 

вікові групи, 
років 

вікові групи, 
років 

Роки 

n 
2 3 4 5 і 

ст. 

n 
2 3 4 5 і 

ст. 

n 
2 3 4 5 і 

ст. 

n 
2 3 4 5 і 

ст. 

n 
2 3 4 5 і 

ст. 
2006 7 6 - - 1 - - - - - 40 11 7 13 9 1 1 - - - - - - - - 
2007 12 5 6 - 1 3 3 - - - 34 7 12 3 12 1 - 1 - - - - - - - 
2008 9 - 5 4 - 3 1 2 - - 33 12 7 7 7 1 1 - 1 - 1 1 - - - 
2009 5 2 - 3 - 8 4 1 2 - 43 18 12 5 8 - - - - - 1 - 1 - - 
2010 14 10 2 2 - 12 6 3 2 1 24 3 12 4 5 2 2 - - - 2 1 - 1 - 
2011 13 3 9 1 - 28 - 11 14 3 18 4 2 6 6 3 - 2 - 1 2 1 1 - - 
2012 12 2 6 4 - 34 4 8 6 16 16 4 4 1 7 2 - - 1 1 4 4 - - - 
2013 16 9 4 3 - 35 9 3 6 17 14 2 5 3 4 - - - - - 4 1 3 - - 
2014 15 5 8 2 - 16 4 8 3 1 11 4 3 2 2 - - - - - 4 1 1 2 - 
2015 14 3 5 6 - 41 12 4 7 18 4 2 2 - - - - - - - 5 1 2 1 1 
2016 10 5 3 2 - 39 8 10 3 18 4 1 2 1 - 2 2 - - - 15 9 3 2 1 

Всього: 127     219     241     12     38 17 11 6 2 
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Таблиця 3.112 

Порівняльний аналіз призової роботоздатності коней на дистанцію 1600 м, 
одержаних від жеребців рисистих порід 

Групи коней 

чистопородні 
російської 

рисистої породи 

чистопородні 
французької 

рисистої породи 

помісні (потомство 
жеребців 

французької 
рисистої породи) 

Рік Вік, 
років 

n жвавість,  
хв. с n жвавість,  

хв. с n жвавість,  
хв. с 

2 58 2.27,7±0,19 6 2.20,2±0,26 10 2.25,2±0,31 
3 50 2.16,3±0,54 3 2.10,2±0,40 2 2.14,8±0,63 
4 41 2.06,9±0,38 2 2.04,4±0,32 2 2.06,9±0,15 2010 

ст. вік 28 2.04,9±0,29 1 2.06,2 - - 
2 63 2.30,1±0,21 - - 3 2.27,2±0,55 
3 61 2.15,5±0,41 11 2.13,7±0,23 9 2.15,1±0,22 
4 30 2.09,7±0,20 14 2.07,9±0,10 1 2.06,7 2011 

ст. вік 32 2.05,7±0,32 3 2.06,4±0,09 - - 
2 70 2.30,5±0,17 4 2.26,6±0,07 2 2.16,3±0,16 
3 52 2.14,6±0,28 8 2.11,8±0,16 6 2.12,9±0,34 
4 34 2.08,3±0,25 6 2.07,0±0,05 4 2.06,6±0,07 2012 

ст. вік 20 2.05,1±0,17 16 2.05,3±0,07 - - 
2 58 2.25,8±0,32 9 2.29,8±0,33 9 2.25,3±0,14 
3 61 2.15,2±0,27 3 2.16,4±0,19 4 2.09,3±0,25 
4 32 2.10,4±0,34 6 2.07,0±0,09 3 2.07,1±0,23 2013 

ст. вік 16 2.04,6±0,22 17 2.05,9±0,51 - - 
2 41 2.25,0±0,12 4 2.26,1±0,24 5 2.24,3±0,24 
3 42 2.12,7±0,95 8 2.24,0±0,47 8 2.10,6±0,14 
4 24 2.06,2±0,06 3 2.07,3±0,62 2 2.10,6±0,64 2014 

ст. вік 4 2.04,8±0,15 1 2.28,5 - - 
2 46 2.25,8±0,17 12 2.24,5±0,31 3 2.15,0±0,15 
3 41 2.13,1±0,11 4 2.17,4±0,41 5 2.10,9±0,14 
4 30 2.08,2±0,09 7 2.17,8±0,43 6 2.07,0±0,86 2015 

ст. вік 4 2.02,4±0,05 18 2.05,4±0,44 - - 
2 40 2.30,5±0,15 8 2.22,9±0,21 5 2.20,0±0,27 
3 28 2.11,1±0,13 10 2.12,5±0,15 3 2.06,4±0,21 
4 18 2.08,6±0,12 3 2.09,7±0,27 2 2.04,1±0,15 2016 

ст. вік 8 2.00,9±0,05 18 2.05,0±0,41 - - 
2 1195 2.30,8±0,50 43 2.25,0±0,14 37 2.23,3±0,12 
3 1085 2.16,3±0,66 47 2.15,2±0,13 37 2.11,9±0,97 
4 763 2.10,3±0,27 41 2.09,3±0,10 20 2.05,0±0,71 

В 
серед-
ньому: ст. вік 502 2.06,6±0,49 74 2.05,5±0,24 - - 
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Протягом дослідного періоду (2006-2016 рр.) у схрещуванні з російською 

рисистою породу було використано 12 жеребців-плідників французької 

рсиситої породи. Ефективність їх використання наведено в таблиці 3.113. 

Найбільшу кількість молодняку випробувано на іподромі від жеребців 

Монпел’є, Карп Д’єм, Люпін Сан (14, 9 і 8 голів, відповідно). 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). 

Коні, одержані від жеребців французької рисистої породи виявилися 

жвавішими за ровесників, одержаних від жеребців американської 

стандартбредної породи (табл. 3.114): у віці двох років – на 0,5 с, трьох років – 

на 1,2 с, чотирьох років – на 1,1 с. При цьому у потомстві жеребців 

американської стандартбредної породи виявлено більше коней класу жвавості 

2.10 хв. с і жвавіше – на 7,2 %, класу жвавості 2.05 хв.с і жвавіше – на 8,9 %. 

Жеребці-плідники американської стандартбредної породи в середньому 

поступалися жеребцям французької селекції за жвавістю на 1600 м на 2,3 с. 

Таким чином встановлено, що використання генофонду французької 

рисистої породи для схрещування дає можливість поліпшити селекційні ознаки 

коней російської рисистої породи вітчизняної популяції і зменшити інбредну 

депресію в умовах роботи з обмеженим генофондом породи. 
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Таблиця 3.113 

Ефективність використання плідників французької рисистої породи, допущених до схрещування з російською 
рисистою породою вітчизняної селекції (2006-2016 рр.) 

Виявлено коней 
класу жвавості, хв.с: 

Жвавість на дистанцію 1600 м у вікові 
періоди: 

2.10 2.05 Жеребці-плідники 
Жвавість,  
на 1600 м, 

хв.с 

Випробувано 
молодняку, 

гол. n % n % 2 років 3 років 4 років 

Помісі російської рисистої, одержані від плідників французької рисистої породи 
Б’єсоло 2.01,6 7 4 57,1 - - 2.32,0±0,31 2.14,4±0,18 2.07,2±0,07 
Дахір де Прєлон 1.58,4 1 - - - - 2.22,1 2.19,8 - 
Карп Д’єм 1.58,3 9 4 44,4 1 11,1 2.33,3±0,28 2.12,7±0,15 2.07,3±0,22 
Еліо Жосселін н.в. 1 - - - - 2.19,8 2.10,4 - 
Ідало 1.58,4 7 4 57,1 - - 2.18,8±0,20 2.09,1±0,12 2.07,5±0,15 
Ілліко Престо 1.59,9 1 - - - - 2.27,9 2.21,0 - 
Імо Жосселін 1.56,8 2 - - - - 2.28,5±0,15 2.15,2±0,22 2.12,4±0,15 
Ін Лав Віз Ю 1.58,1 2 1 50,0 - - 2.21,8 2.10,7 2.08,8 
Інтерпід д’Авіль 1.57,1 7 2 28,6 1 14,3 2.26,3±0,26 2.12,5±0,23 2.04,2 
Люпін Сан 1.56,7 8 2 25,0 - - 2.30,3±0,42 2.15,5±0,67 2.05,4 
Монпел’є н.в. 14 8 57,1 3 21,4 2.20,0±0,16 2.09,1±0,11 2.06,9±0,17 
Пассворд 1.59,3 1 1 100,0 1 100,0 - 2.14,4 2.04,5 

В середньому: 1.58,5 
±0,05 60 26 43,3 5 8,3 2.25,5±0,12 2.12,2±0,08 2.07,4±0,07 
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Таблиця 3.114 

Ефективність використання плідників американської стандартбредної породи, допущених до схрещування з 
російською рисистою породою вітчизняної селекції (2006-2016 рр.) 

Виявлено коней 
класу жвавості, хв.с: 

Жвавість на дистанцію 1600 м у вікові 
періоди: 

2.10 2.05 Жеребці-плідники 

Жва-
вість,  

на 1600 
м, хв.с 

Випробувано 
молодняку, 

гол. n % n % 2 років 3 років 4 років 

Помісі російської рисистої, одержані від плідників американської стандартбредної породи 
011651 Asparagus 2.08,5 14 4 28,6 1 0,7 2.26,4±0,17 2.14,9±0,15 2.09,7±0,10 
011317 (A) Gill’s Crown 1.58,6 9 7 77,8 3 30,3 2.22,3±0,19 2.09,2±0,13 2.05,2±0,10 
Killer Hanover 1.58,2 7 7 100,0 4 57,1 2.22,4±0,86 2.10,4±2,26 2.04,9±0,99 
011363 E.A.Кostello 2.05,0 9 5 55,6 1  2.33,6±0,45 2.14,4±0,18 2.08,2±0,15 
Logan Kosmos 2.02,2 7 3 42,9 - - 2.28,6±0,22 2.14,2±0,17 2.10,0±0,96 
Locuc 2.05,5 5 2 40,0 - - 2.26,7±0,18 2.15,5±0,11 2.13,2±0,26 
Nuke it Freddie 1.56,5 1 1 100,0 - - 2.25,6 2.09,6 - 
Nunsuchthing 1.54,4 2 1 50,0 - - 2.36,1±0,74 2.11,7±0,44 - 
011235 (A) Parkway Trotpix 1.57,3 1 1 100, - - 2.38,4 2.12,2 2.05,2 
Ray Gun 1.52,7 8 2 25,0 1 12,5 2.22,0±0,30 2.20,5±1,04 - 
011241 (А) Rex R Lobell 1.58.3 1 1 100,0 - - 2.22,6 2.16,6 2.07,8 
011198 (A) Speed Squared 1.57,0 4 2 100,0 2 100,0 2.28,1±3,32 2.12,4±2,49 2.04,5±0,25 
Фігаро 2.04,9 18 6  2  2.26,6±1,57 2.13,6±1,32 2.10,4±1,91 
Frisky Flirt 1.57,1 4 3 75,0 2 50,0 2.22,7±0,69 2.09,6±0,14 2.07,7±0,36 
Homecoming Hero 2.04,8 2 1 50,0 - - 2.22,4±0,21 2.08,9 2.06,0 
Shag Man 2.13,0 1 1 100,0 - - 2.24,9 2.12,2 2.08,2 

В середньому: 2.00,8 
±1,39 93 47 50,5 16 17,2 2.26,0±0,80 2.13,4±0,81 2.08,5±0,62 
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3.6.6. Внутрішньопородна диференціація російської рисистої породи 

коней за маркерами груп крові та мікросателітними локусами 

 

Проведена порівняльна характеристика породних маркерів алелофонду 

російської рисистої породи за частотою еритроцитарних антигенів (рис. 3.48) 

показала, що основними маркерами породи є алелі Aa, Ad, Dd, Dg, Dk, Kа, 

частота яких у популяції досліджених коней становила більше 50 %. 
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Рис. 3.48. Частота маркерів алелофонду російської рисистої породи  

за групами крові 
 

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 

Dcgm, Ddk та Dde (рис. 3.49). 
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Рис. 3.49. Алельні частоти в локусах D-системи груп крові коней російської 

рисистої породи і її помісей з французькою рисистою породою 
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Загальна схожість порід може бути пов’язана зі схожістю походження і 

тривалим схрещуванням обох порід з американською стандартбредною 

породою. Крім того, висока частота саме цих алелів може бути пов’язана із 

призовою роботоздатністю коней, що є основною селекційною ознакою. Так, за 

даними В.Є. Скоцика, вищою частотою алеля Dcgm характеризується генотип 

коней рисистих порід, що входять до класу жвавості 2.05 хв.с, а частотою алеля 

Ddk – генотип рисаків класу жвавості 2.10-2.15 хв.с. 

Характер успадкування різних алелів у потомків жеребців-плідників 

французької рисистої породи значно різниться (табл. 3.114). Так, нащадки 

Міндена, Люпін Сана та Карп Д’єма характеризуються найвищою у вибірці 

частотою алеля Ddk – 0,20, 0,23 та 0,33 відповідно. Найвищою частотою алеля 

Dcgm характеризуються нащадки Люпін Сана та Монпел’є (0,54 та 0,53 

відповідно). Найвищою частотою алеля Dde характеризуються нащадки Люпін 

Сана та Карп Д’єма (по 0,50 по кожній групі). 

Таблиця 3.114 
Частота маркерних алелів за D-системою груп крові у потомства 

жеребців-плідників французької рисистої породи 
Частота маркерних алелів у потомства Жеребці-

плідники n bcm d dk dg cgm de ad інші 

Мінден 23 0,1087 
±0,0068 - 0,1957 

±0,0086 - 0,4565 
±0,0108 

0,2174** 
±0,0090 - - 

Інтрепід 
Д’авріл 14 0,1071 

±0,0110 
0,1429 

±0,0125 
0,0357 

±0,0066 
0,5000** 
±0,0179 

0,5000 
±0,0179 

0,0357***
±0,0066 - - 

Люпін Сан 13 - 0,0385 
±0,0074 

0,2308 
±0,0162 - 0,5385 

±0,0192 
0,5000 

±0,0192 
0,0385 

±0,0074 - 

Б’єсоло 8 0,0625 
±0,0151 

0,0625 
±0,0151 

0,0625 
±0,0151 

0,2500 
±0,0271 

0,4375 
±0,0310 - - 0,0625 

±0,0151 
Карп 
Д’єм 6 0,0833 

±0,0230 - 0,3333 
±0,0393 - 0,0833* 

±0,0230 
0,5000 

±0,0417 
0,1667 

±0,0311 - 

Монпел’є 6 0,008 
±0,034 

0,008 
±0,034 

0,008 
±0,034 - 0,5306 

±0,034 - 0,2500 
±0,0295 - 

У 
середньо

му по 
породі: 

93 0,0806 
±0,0015 

0,0968 
±0,0016 

0,1398 
±0,0019 

0,0914 
±0,0015 

0,5000 
±0,0027 

0,5000 
±0,0027 

0,0161 
±0,0007 

0,0215 
±0,0008 

Примітка: * P>0,90; ** P>0,95; *** P>0,99. 
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Таким чином, плануючи підбори, побудовані на міжпорідному 

схрещуванні, слід враховувати алельний спектр батьків і добирати, відповідних 

особин залежно від поставленого завдання – отримати гомо- або 

гетерозиготного пробанда. 

Згідно результатів досліджень, цільовими критеріями добору до 

генофондної групи коней мають бути ознаки, притманні генотиповій і 

фенотиповій структурі породи, унікальний генетичний поліморфізм. 

 

 

3.6.7. Ефективна чисельність популяції та генераційний інтервал 

генофонду російської рисистої породи коней 

 
Репродуктивне поголів’я російської рисистої породи вітчизняної частини 

популяції складається з 231 голови коней, в тому числі жеребців-плідників – 27 

гол. (11,7 %), кобил – 204 гол. (88,3 %). 

Відповідно до моніторингу поголів’я та генеалогічного аналізу при 

середньому виході лошат – 55,7 %, від фактичного поголів’я кобил одержують 

в середньому 134,24±9,37 лошат на рік. Припускаючи, що співвідношення 

новонароджених жеребчиків та кобилок по породі практично однакове, 

середньорічна кількість кобилок складає 57 гол. З урахуванням 10 % вибуття в 

племінне ядро зараховують 51 кобилку на рік. 

Максимальна кількість генерацій (9) спостерігається по лінії Скотланда. 

Основні параметри популяції представлені в таблиці 3.115. 

Таблиця 3.115 

Основні параметри, що характеризують популяцію коней  

російської рисистої породи 

Параметри популяції Розрахункові показники 
Кількість коней репродуктивного складу 231 
Кількість жеребців 27 
Кількість кобил 204 
Максимальна кількість генерацій 9 
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Зважаючи на те, що російська рисиста порода була створена методом 

зворотних схрещувань орловської рисистої та американської стандартбредної 

порід, для удосконалення її жвавісних характеристик використовують 

схрещування з американською стандартбредною та французькою рисистою 

породами. Частка коней від чистопорідних жеребців та отриманих від жеребців 

інших порід (американська стандартбредна, французька рисиста) у вивчені 

періоди селекції представлена на рисунку 3.50. 
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Рис. 3.50. Частка коней (%), які походять від чистопорідних жеребців 
і від жеребців поліпшуючих порід 

У 2015 році частка жеребців поліпшуючих порід складала 47,7 %, що 

перевищує параметри, рекомендовані селекційною програмою, при цьому 

частка жеребців-плідників французької рисистої породи значно збільшилася. У 

період 2010-2015 роки використовували 10 жеребців американської 

стандартбредної породи і 11 жеребців французької рисистої породи. 

Племінне використання жеребців рисистих порід допускається в 3 роки, а 

кобил – в 4, разом з тим, жеребці виступають на іподромах у віці 4-5 років і 

старше (особливо, видатні за призовою роботоздатністю), кобили ж, за рідким 

виключенням, виступають на іподромах до 3-4-річного віку, після чого 

поступають у відтворювальний склад. Разом з тим, від більшої частини 

жеребців, що плануються до племінного використання, за результатами 

випробувань у 2-4-річному віці, починають отримувати потомство (або 

Роки 

% 
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спермопродукцію) і під час випробувань. Від цих показників залежить інтервал 

зміни генерацій. 

Результат розрахунку генераційного інтервалу наведено на рисунку 3.51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.51. Генераційний інтервал (L) між різними родинними групами 

коней російської рисистої породи 

Генераційний інтервал, розрахований за формулою 5 для російської 

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

показник нижчий ніж у французької рисистої породи за результатами 

досліджень Moureaux S. зі співав. [501], які встановили генераційний інтервал 
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для французької рисистої породи – 11,8 років. Також 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. 

Таким чином встановлено, що при структурі відтворювального складу 

11,7 % жеребців на 88,3 % кобил та при середньому генераційному інтервалі 

11,57 років, ефективне поголів’я російської рисистої породи, що впливає на її 

еволюцію складатиме – 169 голів (20 жеребців і 149 кобил). Одержаний 

показник на 331 гол. нижчий за нижню межу генетичного різноманіття, 

запропоновану I. R. Franklin [453] і на 851 гол. нижче межи, визначеної для 

кількості жіночих особин [430, 453]. За такого рівня Ne згідно [363] популяція 

російської рисистої породи втрачатиме 2,37 % генетичного різноманіття за 10 

генерацій. 

 

3.7. Економічна ефективність кіннозаводства і принцип 

ціноутворення на племінну і користувальну продукцію конярства 

 

В умовах обмеженого генофонду особливої важливості набуває 

оптимізація репродуктивного поголів’я тварин, необхідного для відтворення 

поза загрози інбредної депресії. Розрахунок ефективної чисельності популяції 

ускладнюється тим, де добір обмежується кількістю тварин, тривалістю 

інтервалів зміни генерацій. Крім того, кількість репродуктивного поголівя тісно 

пов’язана з економічними показниками, а саме потребою населення у конях 

певного напряму господарського використання. 
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Загальне поголів’я коней в Україні в 2015 році склало 344 тис. голів, 

скорочення за останні 10 років склало 46 %. В суб’єктах племінної справи 

зареєстровано 4,37 тис. гол. племінних коней, у тому числі кобил - 2087 гол. 

Щороку на ринку племінних коней продається в середньому 500 гол. 

молодняку різних порід. В структурі внутрішнього ринку племінних коней 

України (без урахування робочо-користувального поголів’я) коні спортивного 

призначення складають найбільшу частку, тобто є найбільш затребуваними 

(табл. 3.116). 

Таблиця 3.116 
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, в тому числі (гол.):  
              коні спортивного призначення 69,0 
              ваговозні коні 49,5 
              коні рисистих порід 41,7 
              скакові коні (чистокровна верхова) 40,0 
              коні локальних порід (гуцульська) 24,7 
 

Чисельність популяції коней і темпи її змін є найважливішими критеріями 

для визначення загрози зникнення і мають підлягати постійному контролю, 

незважаючи на популярність та економічну ефективність породи, що можуть 

варіювати залежно від «моди» на дану породу. 

При збереженні породи важливо зберегти найбільшу частину генофонду. 

Це важливо до виявлення зв’язків між генами та їх поєднаннями з 

селекційними ознаками. Крім того, вимоги до селекційних ознак, а відповідно 

завдання селекції, можуть змінюватись (зміни у правилах випробувань, 

спортивних змагань, мода на інші види спорту). 

Втім, найякісніша частина поголівя, що найбільше характеризує 

оригінальний фенотип і весь спектр генотипів, має зберігатися у генофондних 

господарствах. Основним методом відтворення у генофондних господарствах 

має бути чистопорідне розведення. 
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Сталий розвиток племінного конярства залежить від ряда факторів: 

мінливість соціального і культурного попиту, зміни у структурі виробництва 

племінної продукції, зміни у національних і міжнародних правових системах, 

що впливають на порядок і правила ввезення імпортної племінної продукції, 

загальний економічний розвиток країни, технічний і технологічний прогрес. 

Здебільшого, саме комбінація змін у виробничих системах і втрата економічної 

доцільності впливають на зниження популярності породи. 

Економічна складова кінноспортивної індустрії складається з наступних 

елементів: вартість спортивного коня, вартість кормів, підстилки, вартість 

амуніції для коня і вершника, ветеринарне обслуговування, оплата послуг 

тренера, берейтора і конюха, оплата послуг постою на стайні (оплата 

комунікацій при утриманні у власній стайні), стартові внески, оформлення 

документів, транспортування коней на змагання, податки, маркетинг. 

Основним показником економічної ефективності спортивного 

кіннозаводства є розмір загального чистого прибутку, як різниця між вартістю 

реалізованих коней і всіма виробничими витратами на їх вирощування і 

продаж, а також рівень рентабельності галузі. 

Ціна спортивного коня, як найдорожчої продукції кінного бізнесу, 

прив’язана до іноземних валют (долара, євро). В країнах Європи ціна на коней 

залишається стабільною, в Україні ж вона зростає в гривневому еквіваленті в 

залежності від курсу валют. Широкий продаж коней українського виробництва 

в Європу найближчим часом мало ймовірний, адже європейські ринки 

переповнені власною продукцією конярства та власники конюшень активно 

шукають нові канали збуту, в тому числі і в Україні. 

Собівартість коня при народженні складається з вартості парування 

(осіменіння) кобили та її утримання у період жеребності (табл. 3.117). 

Вартість парування (осіменіння) значно варіює (від 20 до 1000 євро) в 

залежності від племінної цінності, спортивної та племінної кар’єри жеребця-

плідника. Надалі собівартість підвищується за рахунок вартості елементів, 

зазначених вище, що мають сплачуватися до самого продажу спортивного коня.  
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Таблиця 3.117 

Собівартість спортивного коня в залежності від віку і статей витрат 

Статті витрат Вартість, $ Собівартість, $ 
Лоша при народженні 

Вартість парування кобили 100 
Вартість утримання жеребної кобили 2200 
Заробітна платня конюха 1000 
Ветеринарні послуги, ідентифікація, 
паспортизація, податки 200 

3500 

Лоша при відлученні 
Вартість парування кобили 100 
Вартість утримання жеребної кобили 2200 
Заробітна платня конюха 1000 
Ветеринарні послуги, ідентифікація, 
паспортизація, податки 200 

Підгодівля, амуніція 500 

4000 

Лоша у віці 1 року 
Вартість парування кобили 100 
Вартість утримання жеребної кобили 2200 
Заробітна платня конюха 1000 
Ветеринарні послуги, ідентифікація, 
паспортизація, податки 200 

Вартість утримання коня 1500 
Витрати на тренінг (берейтор) 500 

5000 

Кінь 2 років і старше 
Вартість парування кобили 100 
Вартість утримання жеребної кобили 2200 
Заробітна платня конюха 1000 
Ветеринарні послуги, ідентифікація, 
паспортизація, податки 200 

Вартість утримання коня 2000 
Заробітна платня тренера 2000 

7500 

 
Вартість коня вища, якщо кінь відмінно вирощений і повністю 

підготовлений для виступів у кінному спорті, проте в цьому випадку заводчик 

несе значні витрати. І, навпаки, при продажу лошати після відлучення, витрати 

обмежуються його первісною собівартістю, але і ціна його буде значно нижчою 

і може варіювати лише за рахунок високої генетичної цінності та популярності 

стайні-репродуктора. 
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На європейських аукціонах заводчики практикують продаж лошат після 

відлучення, через відомий родовід, їх ціна в середньому становить 8-10 тис. 

євро, з них до 2 % нащадків жеребців світової популярності продаються за 

ціною 100 тисяч євро і більше. Лошата, потрапляють у трендепо, проходять 

якісну спортивну підготовку і реалізуються спортсменам у віці 4-5 років, за 

середньою ціною в 20 тис. євро і вище. 

Середня вартість молодого коня спортивної породи в Україні становить 1-

5 тис. $, в залежності від цінності походження. Продаж непідготовлених коней 

старше 3 років є збитковим, адже продати їх за ціну, що покриває собівартість 

практично неможливо. В такому випадку європейські заводчики передають 

коня у користування (оренду) спортсмену, який утримує, тренує і виступає на 

ньому без прав власності. 

Початок участі в спортивних змаганнях суттєво підвищує рейтинг коня, і 

чим вище рівень змагань, тим рейтинг, а відповідно і вартість коня вище (рис. 

3.52). Діаграма показує, що до 8-річного віку собівартість коня ще може 

окупитися, але з роками, якщо її спортивні результати не зросли, вартість 

починає спадати і заводчик має все менше шансів його реалізувати. 

Згідно показників діаграми, кінь, що показав успіхи у спорті, але у 

подальшій спортивній кар’єрі не підвищує свого рівня, згодом також втрачає 

вартість. 

Сталий і зростаючий рівень вартості мають коні рівнів національного 

Гран-прі, міжнародного і олімпійського, але таких коней на вітчизняному рівні 

– одиниці. Так, один з найдорожчих спортивних коней світу – Тотілас (KWPN) 

– успішний виїздковий кінь сучасності, був проданий у віці 11 років за 21 млн. 

$. Варто зазначити, що родовід Тотіласа побудований на перевіреному 

міжпородному поєднанні тракененської породи (б. Gribaldi, тракененська, вор., 

1993) та іншої напівкровної породи, в даному випадку – данської теплокровної 

(м. Lominka, данська теплокровна, гн., 1993). За походженням батька Тотілас 

належить до неперевершеної спортивної лінії Дарк Рональда [438]. 
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Позначення: 1 – кінь, що не проявив себе у спорті, добре виїзжений, з відмінним здоров’ям (хобі-клас, прокат, іпотерапія); 2 – кінь, 

що виступає і періодично займають призові місця у змаганнях рівня чемпіонату України; 3 – кінь, що стабільно виступає у змаганнях 
національного і міжнародного рівнів; 4 – кінь рівня національного і міжнародного Гран-прі; 5 – кінь олімпійського рівня. 

 
Рис. 3.52. Принцип формування вартості спортивного коня залежно від рівня спортивної підготовки 
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Вартість жеребців, ліцензованих породними спілками і допущених до 

племінного використання зростає до 50-400 тисяч євро [392]. Вартість 

вітчизняних ліцензованих жеребців спортивних порід в середньому складає 25-

30 тис. доларів. 

Вартість утримання коня залежить від того, утримується він у власній 

стайні або в орендованій. При утриманні коня в орендованій стайні, ціна 

оренди прив’язується до однієї з валют – долару або євро, при цьому витрати 

стайні зазвичай не залежать від обмінного курсу гривні. На собівартість 

утримання коння значно впливає також придбання кормів – купує їх заводчик 

чи виробляє сам. 

Вітчизняні кінні заводи практикують повний цикл виробництва 

спортивних коней: утримання відтворювального складу, відтворення, 

вирощування лошат, тренінг, випробування. На сучасному ринку зявляються 

також посередники, що скуповують молодняк у кінних заводах за низькими 

цінами, а потім, здійснивши за допомогою найнятого спортсмена (або ж 

посередник – сам спортсмен) спортивну підготовку, реалізують коней за значно 

вищими цінами. 

У практиці європейського кіннозаводства конярські підприємства, як 

правило, спеціалізовані за видами діяльності: 

- утримання жеребців-плідників і послуги парування (осіменіння) – 

функції заводської стайні; 

- утримання кобил з лошатами – функції племінного репродуктора; 

- дорощування і первинний тренінг лошат – функції трендепо; 

- підготовка спортивних коней – функції кінноспортивної бази. 

Отримання прибутку у кінноспортивній індустрії можливе не лише і не 

стільки в одержанні високих призових сум у досить вузькому спеціалізованому 

спортивному товаристві, а більш реально і швидко – при використання коней у 

широкому колі хобі-класу: кінному прокаті, уроках верхової їзди, туризмі, 

іпотерапії, кінних театрах і шоу. 



 

 

345 
В цьому випадку популярність кінного клубу залежить від його 

розташування в інфраструктурі регіону. Основними споживачами послуг 

кінних клубів є міські жителі середнього і високого статку, тому відвідуваність 

клубів, а відповідно – мережа споживачів – в знічній мірі залежить від 

наближеності до міста і транспортного поєднання. Віртість земельної ділянки 

зростає по мірі наближення до міської межі і центральним дорогам, що 

позитивно впливає на споживчу привабливість. І, навпаки, віддаленість від 

міської межі знижує вартість земельної ділянки, а також розширює можливість 

володіти власними пасовищами і водоймами. З іншого боку, все більша 

кількість людей прагнуть відпочивати як найдалі від міста, при цьому великим 

бонусом для власника клубу може бути наявність біля ділянки природних, 

історичних памяток, мальовничих краєвидів. 

Прибутковість кінноспортивного клубу, крім близькості до міста і 

наявності транспортного поєднання залежить від багатьох факторів. 

Сучасний вітчизняний кінний спорт, на жаль, втратив свої позиції на 

світовій арені. Федерація кінного спорту малочисельна і займає малоактивну 

позицію, розформовані кінноспортивні школи, втрачені традиції підготовки 

вітчизняних спортсменів-кіннотників і тренерський склад, здатний реалізувати 

спортивний потенціал коней вітчизняної селекції. Тим більше, на 

популяризацію кінного спорту негативно впливає той факт, що призові суми 

кінноспортивних змагань не покривають витрат на участь у змаганнях. Саме 

тому більшість видатних спортсменів віддають перевагу коням, вирощеним і 

підготовленим у Європі. 

Одним з найпоширеніших видів кінноспортивного бізнесу на сьогодні є 

прокат коней. Наприклад, у США 1 година прокату коня коштує близько 10 $, в 

Україні – близько 8 $. Навчання верховій їзді, відповідно – 45-60 $ за годину в 

США і 15-20 $ – в Україні. Крім прокату, клуб може надавати послуги постою 

коней на своїй території (1-3 тис. $ в місяць за 1 голову), проведення змагань, 

аукціонів і шоу також прибуткове. Враховуючи високу популярність кінного 

спорту в США, наявність широкого прошарку середнього класу населення, 
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клуб з 10 добре виїзженими кіньми може приносити прибуток у кілька 

мільйонів доларів на рік [421]. 

Найбільший вплив на розвиток кінноспортивної індустрії у будь-якій 

країні мають кризові явища в економіці як окремих галузей, так і країни взагалі. 

Таким чином, можна стверджувати, ризові явища у кіннозаводстві і 

кінноспортивній індустрії виникають на фоні наступних факторів: 

- відсутність достатніх інвестицій у галузь; 

- неразвиненість ринкової інфраструктури; 

- нестабільний рівень закупівельних цін на племінну і користувальну 

продукцію; 

- звуження прошарку населення середнього класу, який є основним 

споживачем послуг кінної індустрії; 

- недостатній рівень розвитку людського капіталу у галузевому секторі 

(дефіцит кваліфікованих кадрів); 

- відсутність вигідної кредитної політики, спрямованої на оновлення 

основних засобів виробництва; 

- недосконала система управління у кіоннозаводстві і кінному спорті, що 

гальмує популяризацію і просування вітчизняних коней і спортсменів-

кіннотників на міжнародних змаганнях. 

Таким чином, економічна складова кінноспортивної індустрії складається 

з наступних елементів: вартість спортивного коня, вартість кормів, підстилки, 

вартість амуніції для коня і вершника, ветеринарне обслуговування, оплата 

послуг тренера, берейтора і конюха, оплата послуг постою у стайні або оплата 

комунікацій при утриманні у власній стайні, стартові внески, оформлення 

документів, транспортування коней на з-ревнощів, податки, маркетинг. 

Основним показником економічної ефективності спортивного 

кіннозаводства є розмір загального чистого прибутку, як різниця між вартістю 

реалізованих коней і всіма виробничими витратами на їх вирощування і 

продаж, а також рівень рентабельності галузі. 
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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 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. 
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РОЗДІЛ 4 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Проведені нами комплексні дослідження дозволяють вирішувати 

проблеми збереження і розвитку заводських порід коней, підвищувати їх 

племінну цінність в умовах обмеженого генофонду. Особливо це стосується 

спортивного конярства, що найбільш популярне в економічно розвинених 

країнах світу [175, 187, 392, 407, 438]. 

Матеріали наших досліджень підверджують можливість удосконалення 

селекційних ознак коней в умовах обмеженого генофонду з використанням 

класичних методів селекції і оперативного селекційно-генетичного моніторингу 

[409]. 

Враховуючи, що заводські породи коней вітчизняної селекції 

представлені невеликою кількістю відтворювального складу (300-500 гол.), 

мета наших досліджень була зконцентрована на формуванні системи селекції в 

умовах обмеженого генофонду на основі аналізу селекційно-генетичних 

процесів. Цей напрям та результати роботи узгоджуються з висновками ФАО 

щодо стану всесвітніх генетичних ресурсів тварин [300] та напрямами роботи 

провідних вчених у даній галузі [414, 421, 530, 562]. 

Результати наших досліджень підтверджують і поглиблюють висновки як 

вітчизняних так і зарубіжних авторів про можливість ефективної селекційної 

стратегії в умовах обмеженого генофонду тварин шляхом формування 

розгалуженої генетичної структури, визначення продуктивних лінійних 

поєднань, застосування інбридингу і схрещування з поліпшуючими породами 

[60, 83, 86, 91, 184, 438, 466]. 

Скорочення поголівя коней основних заводських порід, яких розводять в 

Україні (чистокровна і українська верхові, орловська і російська рисисті) 

викликане змінами економічних умов та вимогами до якості коней. Тому, 

проведена оптимізація поголів’я, заснована на балансі – виробництво-потреба, 

визначило відтворювальний склад кожної породи у межах 200-400 голів. За 
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таких умов ведення племінної роботи вважається досить ускладненим, 

зважаючи на те, що більшість приватних коневласників володіють кількістю 

кобил у межах 1-10 голів, а вибір конкретних методів добору і підбору, а також 

системи розведення у першу чергу залежать від кількості та якості тварин у 

популяції та кожному конкретному суб’єкті племінної справи. Отже, в умовах 

обмеженого генофонду велике значення набуває виявлення найбільш 

ефективних батьківських пар, від яких отримують однорідне високоякісне 

потомство. Особливості селекції, що не залежать від кількості та якості тварин 

у породах, залежать від набору генів, що формують породні ознаки. В даних 

умовах основними завданнями наших досліджень були наступні: 

- моніторинг кількісного і якісного стану заводських порід коней у 

цілому та певних ареалах розведення (кінні заводи і племінні 

репродуктори); 

- аналіз формування та еволюція генеалогічної структури порід; 

- оцінка жеребців-плідників та маточного складу; 

- пошук ефективних генеалогічних поєднань; 

- оцінку ефективності використання інбридингу; 

- аналіз використання міжпорідного схрещування для поліпшення 

селекційних ознак (якщо це передбачено породними селекційними 

програмами); 

- популяційно-генетична оцінка порід. 

Селекцію різних порід коней традиційно здійснюють за комплексом 

ознак: проміри, тип будови тіла, екстер’єр, робоча продуктивність (спортивна і 

призова роботоздатність) [207]. Породи спортивного і призового напрямів 

продуктивності удосконалюють переважно за скаковою, призовою і 

спортивною роботоздатністю, при цьому калібр (проміри), тип будови тіла, 

екстер’єр також поліпшуються. Це пов’язано з тим, що всі ці ознаки мають між 

собою кореляційний зв'язок і внесені до вітчизняних програм селекції як 

цільові індикатори племінної роботи [252-254]. 
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Оцінюванням заводських порід коней за комплексом ознак встановлено, 

що всі вони відповідають за екстер’єрними даними вимогам до порід, що 

закріплені Інструкцією з бонітування [207] та відповідними програмами 

селекції [252-254]. За показниками роботоздатності коні вітчизняної селекції 

поступаються зарубіжним аналогам [149, 151, 170, 507]. 

Вченими і практиками кіннозаводства визначені важливі аспекти 

чистопорідного методу розведення, вміле використання якого підвищує 

ефективність селекції при удосконаленні кінських порід [103, 154, 241, 256, 

365]. До їх числа відносять розведення коней за лініями, яке вважають 

вузловим питанням теорії і практики племінної справи в конярстві [21, 48, 60]. 

Таким чином, поступове генетичне поліпшення є найбільш сталою 

формою удосконалення, має більші можливості адаптації тварин. Селекційні 

ознаки є множинними, інколи між деякими з них виникає антагонізм (негативна 

кореляція), отже, вони можуть підтримуватись внутрішньолінійною селекцією. 

Виділені лінії у подальшому можуть використовуватись у промислових кросах, 

також заснованих на ефекті гетерозису. 

Вивчені нами заводські породи коней є досить розгалуженими для 

ведення селекційної роботи чистопородним методом. Так, вітчизняна популяція 

чистокровної верхової породи складається з 6 генеалогічних ліній, українська 

верхова складається з 8 ліній, орловська рисиста – з 10 ліній, російська рисиста 

– з 4 ліній, крім того у ній виділені нові лінійні відгалуження. При цьому в 

кожній породі превалують 2-3 найбільш прогресивні лінії, що 

використовуються у перевірених кросах. В чистокровній верховій породі це 

лінії Норсерн Дансера і Нейтів Дансера (41,9 % та 25,8 % відповідно), в 

українській верховій – Хобота і Безпечного (22,4 % та 18,8 % відповідно), в 

орловській рисистій – Піона, Пілота і Барчука (23,9 %, 27,5 % і 19,9 % 

відповідно) в російській рисистій – Скотланда і Воломайта із новими 

відгалуженнями (36,4 % та 45,5 % відповідно). 

На прикладі вивчених заводських порід коней доведено, що провідне 

місце в селекційній роботі з породами коней займають кроси ліній. Ефективне 
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формування підборів коней, які належать до різних ліній і генеалогічних 

комплексів, призводить до взаємного збагачення ліній новими якостями, прояву 

гетерозису при чистопородному розведенні, що виражається, зокрема, у високій 

роботоздатності коней. Так, у кросах ліній чистокровної верхової породи 

встановлено високу ефективність кросів ліній – Феларис × Плассі, Феларис × 

Дуглас, Рібо × Дуглас, Норсерн Дансер × Неарко, в яких одержано найбільше – 

9 %, 7,8 %, 7,8 % та 6,7 % відповідно, переможців у скачках. В українській 

верховій породі найбільшу кількість коней міжнародного спортивного рівня 

одержано у внутрішньолінійному сполученні Фактотума (42,9 %) та у кросі 

ліній Безпечний × Фактотум (10,8 %). Найбільш високою роботоздатністю в 

орловській рисистій породі відрізняються коні, які отримані від кросів ліній 

Ісполнітєльний  Пілот, Піон  Пролів, Піон  Вітер. Представники цих 

варіантів добору мали жвавість від 2.10 до 2.11,1 хв. с. У кросах ліній 

російської рисистої породи встановлено високу ефективність кросу – Воломайт 

× Скотланд, в якому 16,3 % коней досягли класу жвавості 2.10 хв.с та 6,9 % – 

класу 2.05 хв.с. Ці дані узгоджуються з результатами досліджень зарубіжних 

авторів [279, 306, 310, 313]. 

В заводських породах коней з обмеженим генофондом визначний вплив 

на еволюцію генеалогічних ліній має індивідуальна племінна цінність, 

препотентність окремих особин, лінійне поєднання та ефективність поєднання 

батьківських пар. Нами доведено пріоритетну роль в усіх досліджених породах 

видатних плідників у формуванні селекційного ефекту як за чистопорідного 

розведення, так і схрещування (особливо з використанням імпортного 

генофонду). Однак, така селекційна стратегія може супроводжуватися значним 

ризиком і зникненням цінних місцевих ліній, як це сталося з російськими 

популяціями чистокровної верхової і російської рисистої порід [186, 313]. 

При чистопорідному розведенні порід коней важливим фактором є 

контроль ступеню зростання гомозиготності при застосуванні інбридингу. За 

даними попередніх досліджень у підборах з коефіцієнтом інбридингу 3 % і 

вище можливе виникнення інбредної депресії [194]. Враховуючи широке 
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висвітлення у наукових публікаціях [7, 142, 377, 402, Cothran,1986, Curik, 

Duncan], даний факт нами не досліджувався, але встановлено, що найбільший 

селекційний ефект щодо удосконалення порід коней чистопорідним методом 

одержано від застосування кросів ліній за помірного інбридингу ступенів IV, V, 

VI на видатних предків. 

Встановлено, що при удосконаленні чистокровної верхової породи 

найбільш результативними за комплексом ознак були підбори за типом 

аутбредного (кросу ліній), української верхової, орловської і російської 

рисистих, новоолександрівської ваговозної – за типом інбредлайн-кросингу. 

Кращі показники одержані від застосування помірного і віддаленого 

комплексного інбридингу. Це вкладається у класичну модель сукупного 

позитивного впливу накопичення цінної спадковості видатних родоначальників 

і переваги гетерозиготних генотипів над гомозиготними. Характерно, що 

застосування інбредлайн-кросингу в селекції коней за комплексом ознак, є 

ефективним як для екстер’єрних, так і для продуктивних (спортивна 

роботоздатність) ознак. Рекомендовані моделі підбору при удосконаленні коней 

заводських порід можна представити загальною схемою (табл. 4.1). 

Таким чином, пріоритет в селекційній роботі з заводськими породами 

коней відведено чистопорідному розведенню, що ґрунтується на розгалуженій 

генеалогічній структурі (5-10 генеалогічних ліній і споріднених груп, 10-30 

маточних родин і гнізд). Доведено переважну роль видатних плідників у 

формуванні селекційного ефекту в породах. Встановлено доцільність 

аутбредного розведення чистокровної верхової породи, при розведенні 

української верхової, орловської і російської рисистих, новоолександрівської 

ваговозної - застосування помірного і віддаленого інбридингу за типом 

інбредлайн-кросінгу. 

Більшість порід коней у світовій практиці удосконалюють з 

використанням міжпорідного схрещування. Схрещування на певному етапі і у 

різних об’ємах використовували при створенні усіх порід коней. 
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Таблиця 4.1 

Моделі підбору при удосконаленні коней заводських порід 

Порода Найбільш ефективна 
модель підбору Критерій оцінки 

Чистокровна верхова 

Крос ліній (аутбредний 
підбір) + простий 
інбридинг помірних 
ступенів (IV-IV, III- IV, 
IV-III) 

73,9 % переможців 
традиційних призів І 
групи 

Українська верхова 

Крос ліній + 
комплексний інбридинг 
на родоначальників 
ліній у помірному та 
віддалених ступенях (ІІІ, 
IV, V) 

72,0 % жеребців-плідників 
класу «еліта» та 69,7 % 
коней високої спортивної 
роботоздатності 

Орловська рисиста 

Крос ліній + простий 
інбридинг помірних 
ступенів (III-III, III-IV, 
IV-III, IV-IV) 

Рекордна жвавість на 
дистанції 1600 та 2400 м, 
25,0 % коней класу 
жвавості 2.10 хв. с і 
жвавіше 

Російська рисиста Крос ліній + аутбредний 
підбір 

74,1 % коней високого 
класу жвавості 

 
Схрещування практикують з породами, які переважають більшість порід 

за комплексом селекційних ознак. Найчастіше при удосконаленні порід коней 

застосовують схрещування з чистокровною верховою і арабською породами 

[114, 133]. Багатьма дослідженнями доведено, що схрещування будь-якої 

породи коней з чистокровною верховою призводить до підвищення жвавості 

[45]. В зв’язку з цим протягом останніх 25 років були проведені 

експериментальні обмежені схрещування на рівні прилиття крові чистокровної 

верхової породи з орловською рисистою, з метою підвищення жвавості 

рисистого алюру. В результаті кількох вдалих поєднань були отримані жваві 

нащадки, які, в свою чергу, були використані у відтворенні. Завдяки цьому 

більш ніж половина (53,6 %) сучасної вітчизняної популяції орловської 

рисистої породи є помісними по чистокровній верховій породі. З одного боку, 

це вплинуло на поліпшення призової роботоздатності коней, з іншого – 

підвищило гетерозиготність популяції. Таким чином, доведено можливість 

створення синтетичних (користувальних) популяцій коней універсального 
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призначення. Використання схрещування з чистокровною верховою породою в 

обмежених обсягах може бути одним із засобів уникнення інбредної депресії у 

популяції коней орловської рисистої породи з обмеженим генофондом, що 

доведено різними дослідниками на російській популяції орловської рисистої 

породи [176, 202]. 

При удосконаленні української верхової і вітчизняної популяції 

російської рисистої порід допускається помірне схрещування з вихідними і 

поліпшуючими породами. Для української верхової породи допускаються 

чистокровна верхова, чистокровна арабська, тракененська, гановерська, 

вестфальська і інші спортивні породи німецького кореня, схожі за методом 

створення і походженням з вітчизняною спортивною породою з видатними 

спортивними якостями. Для російської рисистої – традиційно американська 

стандартбредна і французька рисиста, що використовується порівняно недавно. 

Програмами селекції схрещування з поліпшуючими породами має 

здійснюватись на рівні прилиття крові, але на практиці заводчики часто 

перевищують допустимі ступені кровності, намагаючись якнайшвидше 

поліпшити спортивну або призову роботоздатність потомства. у 2015 році 

частка жеребців вихідних порід (чистокровної верхової і західноєвропейських) 

була доведена до параметрів, рекомендованих селекційною програмою і 

становила 20 % [254]. Останніми 3 роками у племінному ядрі породи 

використовували 2 жеребців чистокровної верхової породи, 8 жеребців 

спортивних порід німецького кореня та 7 помісних жеребців. 

Порівняльний аналіз чистопорідних, помісних та коней інших порід, 

вирощених і підготовлених в Україні показав, що відмінних успіхів у 

спортивних помісей не спостерігається. 

Встановлено, що найбільший вплив на сучасне поголів’я коней 

української верхової породи здійснило схрещування з чистокровною верховою 

і тракененською породами як за екстер’єрними, так і за спортивними ознаками. 

Аналіз племінного використання жеребців-плідників західноєвропейських 

порід для удосконалення коней української верхової породи доводить, що вони 
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позитивно впливають на селекційні ознаки потомства. Зважаючи на обмежену 

кількість високоякісних жеребців-плідників української верхової породи та 

позитивний вплив плідників західноєвропейської селекції на потомство, 

доцільне подальше використання схрещування, за умови високої селекційної 

цінності плідників та відповідності їх типу української верхової породи. Згідно 

схожості походження спортивних порід західноєвропейської селекції, родоводи 

яких будуються на генетичних комплексах чистокровної верхової, 

тракененської, голштинської порід рекомендовано використовувати для 

схрещування з українською верховою породою західноєвропейський генофонд 

без породного обмеження, віддаючи перевагу типовості, екстер’єрним 

показникам і високим спортивним здібностям [360]. 

Для удосконалення російської рисистої породи як вітчизняної, так і 

російської популяцій традиційно використовується схрещування з вихідною – 

американською стандартбредною породою, що походить від чистокровної 

верхової і є найжвавішою з усіх рисистих порід [129, 137, 139, 142, 380]. 

Ефективність цих схрещувань широко висвітлено у наукових працях як 

зарубіжних, так і вітчизняних дослідників . Разом з тим, захоплення 

схрещуванням зі стандартбредним рисаком у російських кінних заводах 

призвело до того, що останнім часом родоводи російських рисаків занадто 

насичені кличками стандартбредних плідників, часто невисокої якості, що 

негативно впливає на призову роботоздатність, погіршує запряжний тип та 

екстер’єрні якості коней [163]. Альтернативою поглинального схрещування 

російського рисака зі стандартбредним є помірне використання плідників 

французької рисистої породи, яке останнім десятиріччям набуває у селекційній 

роботі все більшого масштабу [146, 241]. Популярність плідників французької 

рисистої породи у вітчизняних заводчиків останніми роками пов’язана з їх 

успіхом на світових іподромах, а також обумовлена походженням їх від 

видатних плідників американської стандартбредної породи і належністю до 

найпрогресивніших ліній та гілок. Таким чином, використовуючи їх, 
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селекціонери компенсують відсутність висококласних плідників американської 

стандартбредної породи [143]. 

Аналіз результатів схрещування вітчизняної популяції російської 

рисситої породи з французькою рисистою показав, що потомство французьких 

жеребців в середньому є жвавішим за чистопорідних ровесників та потомків 

американських стандартбредних жеребців. В усіх вивчених групах молодняк, 

помісний за французькою рисистою породою переважав чистопородних 

ровесників російської рисистої породи та потомків американських 

стандартбредних жеребців 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. Таким чином, 

використанням плідників французької рисистої породи можливо компенсувати 

відсутність висококласних плідників американської стандартбредної породи і 

насичити генофонд рисаків вітчизняної селекції новим племінним матеріалом. 

Враховуючи багато факторів, серед яких – катастрофічне безконтрольне 

поглинання російського рисака стандартбредним, що призвело до втрати 

оригінальності типу та зниження призової роботоздатності, успішність в Європі 

та Америці французького рисака, який зберігає запряжний тип та 

дистанційність, позитивна оцінка франко-російських схрещувань (наявність 

серед нащадків рекордистів та коней високого бігового класу), перспектива 

отримання трьохпорідних помісей, помірне використання французьких 

плідників – один з перспективних напрямків удосконалення вітчизняної 

частини популяції російської рисистої породи з обмеженим генофондом [146, 

302]. 

Аналіз ефективності міжпородного схрещування вітчизняних популяцій 

коней з обмеженим генофондом доводить, що планове, науково-обгрунтоване 

використання імпортного генофонду високої племінної цінності на фоні 

загального підвищення в Україні культури спортивного і призового 

кіннозаводства, дасть можливість значно підвищити якість коней вітчизняної 
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селекції - покращати спортивні якості, жвавість, типовість та екстер’єрні 

показники, що зрештою дозволить підвищити реалізаційну вартість молодняку 

та конкурентоспроможність вітчизняного конярства на міжнародному рівні. 

Разом з тим необхідно усвідомлювати, що очікування високих темпів 

удосконалення селекційних ознак у коней методом міжпорідного схрещування 

із застосуванням навіть найвидатніших представників світового генофонду, 

можливе лише за умов забезпечення відповідних умов утримання, виховання, 

тренінгу і випробувань. Крім того, тенденція порід коней однакових напрямів 

використання до генетичного змішування, надбання однакових рис - втрата їх 

оригінальності, потребує підтримання необхідного рівня гетерогенності 

вітчизняних популяцій, підтримання оригінальності типу та адаптаційної 

здатності, що може бути їх перевагою у подальшому. 

На сучасному етапі удосконалення порід тварин найважливіший фактор 

успішної селекції – генетичний моніторинг генофонду. Основна мета 

генетичного моніторингу коней – ідентифікація і картування генів – маркерів 

кількісних ознак [376, 385, 402]. 

У конярстві України з 2001 року проводиться системний аналіз порід 

коней за рівнем поліморфізму імуногенетичних факторів [3, 164, 280]. З метою 

вивчення генетичних особливостей вітчизняних популяцій коней в рамках 

державної програми ідентифікації і паспортизації племінних коней, в 

лабораторії генетики ІТ НААН на базі створеного банку імунодіагностикумів 

проведена атестація 12360 коней 28 порід. За даними генетичного моніторингу 

та генетико-популяційного аналізу створено інформаційну систему, на основі 

якої вирішуються селекційно-генетичні питання породного удосконалення. В 

процесі розробки системи генетичної паспортизації порід коней досліджені 

закономірності розподілу частот генів, побудовані генетичні профілі 

структурних частин порід, визначені генетичні дистанції, виявлені 

макроспецифічні алелі. Останніми роками розгорнуті дослідження, засновані на 

ДНК-технологіях [281]. 
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Встановлено, що досліджені заводські породи коней мають характерні 

генетичні профілі, що підтверджують їх оригінальність у порівнянні зі 

спорідненими імпортними. Встановлено вплив імпортних плідників на 

генетичну структуру вітчизняної популяції коней. Зафіксовані коефіцієнти 

схожості між структурними одиницями порід (генеалогічними лініями та 

маточними родинами). За кількістю ідентифікованих алелів за дослідженими 

локусами і визначених частот алелів розраховано ступені гетерозиготності - Н, 

ефективна кількість алелей в локусі - Е та індекс ступеня поліморфізму – 

РІС, показано, що в популяціях підконтрольних груп коней досліджені 

мікросателітні локуси мають високий ступінь поліморфізму, тобто вітчизняні 

популяції коней володіють достатнім потенціалом генетичної мінливості. 

Порівняльна характеристика української верхової породи і вихідних 

порід, що задіяні у міжпорідному схрещуванні (чистокровна верхова, 

тракененська, гановерська, вестфальська) показала значне різноманіття цих 

порід за маркерами алелів групи D. 

На генетичному рівні доведено, що міжпорідне схрещування може значно 

підвищувати генетичну мінливість української верхової породи і впливати на її 

кількісні ознаки. Отже, при плануванні підборів батьківських пар необхідно 

враховувати необхідність збереження у певній мірі генотипової стабільності 

породи і використовувати міжпорідне схрещування лише у популяціях з 

високим рівнем гомозиготності - кінних заводів з найбільшим обсягом 

чистопорідного розведення української верхової породи. 

В результаті міжпорідного схрещування орловської рисистої породи з 

чистокровною верховою породою у помісних коней змінився генетичний 

профіль D-системи груп крові, на цьому прикладі можна впевнено 

констатувати збагачення генофонду і можливість інтенсивної селекції порід 

коней з обмеженим генофондом. 

Аналіз ефективності схрещування російської рисистої породи з 

французькою рисистою показав, що значна різниця спостерігається лише за 

алелями D-системи, зокрема - Dcgm та Dde. Загальна схожість порід може бути 
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пов’язана зі схожістю походження і тривалим схрещуванням обох порід з 

американською стандартбредною породою. Необхідно враховувати, що 

характер успадкування цих алелів у потомків різних плідників французької 

рисистої породи значно різниться (наприклад, нащадки Міндена та Карп Д’єма 

характеризуються вищою за середньє значення по породі частотою алеля Ddk - 

4,74 % та 59,23 % відповідно). Таким чином, плануючи підбори батьківських 

пар, побудовані на міжпорідному схрещуванні, слід враховувати алельний 

спектр батьків і добирати, відповідних особин залежно від поставленого 

завдання – отримати гомо- або гетерозиготного пробанда. 

Одержані дані генетичного моніторингу по деяких параметрах 

співпадають із дослідженнями інших авторів [376, 402]. 

Сучасні вимоги до племінного обліку коней заводських порід включають 

обов’язкове тестування за стандартним (рекомендованим ISAG) набором 

мікросателлітних локусів ДНК як маркерів для генетичної експертизи 

походження коней. Алельний поліморфізм мікросателлітів заснований на 

кількості тандемів повторів нуклеотидних блоків ДНК. Саме визначення 

поліморфізму дінуклеотидних повторів ДНК дозволило досягти значних успіхів 

у вивченні геному людини і тварин на початку 1990-х років. 

Мікросателліти ДНК є ідеальними генетичними маркерами завдяки 

високій поліморфності (6-8 алелів на локус у середньому), кодомінантному 

характеру успадкування, сталості в онтогенезі і відомою локалізацією у геномі. 

Ці властивості дозволяють продуктивно використовувати цей тип маркерів в 

програмах преселекції. Комерційний набір для типування ДНК коней включає 

17 мікросателітних локусів, для яких відома хромосомна локалізація, що 

забезпечує виявлення зчеплення генетичних маркерів з кількісними ознаками. 

З метою накопичення даних про генотипову структуру коней заводських 

порід та генетичної паспортизації, нами проведені генетико-популяційні 

дослідження коней української верхової породи за 8 мікросателлітними 

локусами: АНТ4, AHT5, ASB2, HTG4, HMS2, HMS6, HMS7, VHL20, що 
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входять до панелі маркерів, рекомендованих ISAG для диференціації порід 

коней. 

Встановлено переважну гетерозиготність за дослідженими 

мікросателлітними локусами, зокрема - 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). 

Розраховані частоти гомо- та гетерозиготних генотипів в цілому по 

породі за всіма досліджуваними мікросателлітними локусами (характеристика 

породи). 

Встановлено, що українська верхова порода коней характеризується 71 % 

гетерозиготних генотипів, що свідчить про наявність генетичної 

різноманітності в даній популяції, яка є необхідною умовою для ефективної 

селекційної роботи. 

Дослідженням генетичної структури випадкової вибірки коней 

української верхової породи за мікросателлітними локусами ASB2, HMS2, 

HTG6 встановлено значний ступінь поліморфізму. 

Досліджено генетичну структуру групи коней орловської рисистої породи 

(n=24) за мікросателлітними локусами: ASB2, HMS2, HTG6, за якими виявлено 

високий поліморфізм за всіма локусами (визначено по 4 різних алельних 

варіанти кожного локусу). 

Максимальна гетерозиготність встановлена за локусом ASB2 (0,958), 

також значною кількістю гетерозиготних генотипів характеризується 

досліджена популяція за локусом HTG6 (83,3%). Розподіл гомо- та 

гетерозиготних генотипів на рівні 37,5% та 62,5% виявлено за локусом HMS2. 

За кількістю ідентифікованих алелів за дослідженими локусами і 

визначених частот алелів розраховано ступені гетерозиготності - Н, ефективна 

кількість алелей в локусі - Е та індекс ступеня поліморфізму – РІС, показано, 

що в популяціях підконтрольних груп коней досліджені мікросателітні локуси 

мають високий ступінь поліморфізму. 
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Таким чином, аналіз розподілу алельних варіантів мікросателітних 

локусів ДНК досліджених порід коней виявив їх високий поліморфізм, отже - 

високу інформативність, що дозволяє використовувати їх не тільки для 

вивчення особливостей генетичної структури популяцій коней, а і в вирішенні 

спірних питань експертизи походження племінних коней за умов порівняння 

молекулярно-генетичних профілів ДНК за мікросателлітними локусами батьків 

та їх нащадків. 

Основна проблема збереження кінських порід полягає у тому, що 

утримання тварин часто не є економічно вигідним, а отже населення потребує 

підтримки, щоб забезпечити виживання порід. Суспільство несе 

відповідальність за ці породи і обов’язок за відшкодування комерційного 

прибутку, адже збереження породного різноманіття є запорукою успішного 

майбутнього [405]. Саме тому підтримка конярства здійснюється у провідних 

європейських країнах за рахунок держави (Франція) або суспільних організацій 

(Великобританія). Разом з тим, кількість поголів’я коней у цих країнах не 

перевищує споживчих потреб населення, залишаючись на рівні активної 

репродукції [161, 169, 170, 438, 449]. 

Важливим кроком при складанні програм збереження генофонду є 

розрахунок ефективного розміру популяції (Ne), який залежить від генетичного 

дрейфу і коефіцієнту інбридингу у популяції [389]. Визначення ефективної 

кількості поголів’я для активної репродукції необхідне для оптимізації програм 

селекції, а для цього необхідно виявити статус ризику і тренди розвитку порід у 

сучасних умовах, а також їх роль, напрям використання, культурну та 

економічну цінність [114]. Концепція збереження генофонду тварин в контексті 

популяційної генетики і планування селекційного процесу складається з аналізу 

структури популяції, визначення генераційного інтервалу, ефективної 

чисельності популяції, внеску поліпшуючих порід і обґрунтування їх 

використання для міжпородного схрещування [448]. 
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На прикладі української верхової породи та вітчизняної частини 

популяції російської рисистої породи нами розраховано генераційний інтервал 

та ефективну чисельність популяцій. 

Середній генераційний інтервал (для пар батьки–нащадки) для 

української верхової породи склав: L=10,24±0,73 років. Генераційний інтервал, 

розрахований нами для української верхової породи коней (L=10,24±0,73 років) 

узгоджуються з даними для інших верхових порід коней, щодо різноманітності 

цих показників. Так, встановлено середній генераційний інтервал для 

чистокровної верхової породи – 10,5 років, французької рисистої – 11,8 років, 

арабської – 9,7 років, тракененської – 10 років, андалузької – 10,11 років [480, 

501, 552, 556]. Ефективна чисельність популяції української верхової породи 

дорівнює: Ne (generation)=169,9 голів. 

При визначеній структурі відтворювального складу 8 % жеребців та 92 % 

кобил та при середньому генераційному інтервалі 10,24 років, річне поголів’я 

української верхової породи має складати 1700 голів (170 жеребців і 1530 

кобил), а ефективна частина популяції, що впливає на еволюції породи – 170 

голів (14 жеребців і 156 кобил). Одержаний показник на 330 гол. нижчий за 

нижню межу генетичного різноманіття, запропоновану I. R. Franklin [453] і на 

844 гол. нижче межи, визначеної для кількості жіночих особин [430, 453]. За 

такого рівня Ne згідно Стратегії управління генетичними ресурсами ФАО [363] 

популяція української верхової породи втрачатиме 2,35 % генетичного 

різноманіття за 10 генерацій. 

Генераційний інтервал, розрахований за формулою 5 для російської 

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

показник нижчий ніж у французької рисистої породи за результатами 

досліджень Moureaux S. зі співав. [501], які встановили генераційний інтервал 

для французької рисистої породи – 11,8 років. Також 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. 
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Встановлено, що при структурі відтворювального складу 11,7 % жеребців 

на 88,3 % кобил та при середньому генераційному інтервалі 11,57 років, 

ефективне поголів’я російської рисистої породи, що впливає на її еволюцію 

складатиме – 169 голів (20 жеребців і 149 кобил). Одержаний показник на 331 

гол. нижчий за нижню межу генетичного різноманіття, запропоновану I. R. 

Franklin [453] і на 851 гол. нижче межи, визначеної для кількості жіночих 

особин [430, 453]. За такого рівня Ne згідно Стратегії управління генетичними 

ресурсами ФАО [363] популяція російської рисистої породи втрачатиме 2,37 % 

генетичного різноманіття за 10 генерацій. 

В умовах обмеженого генофонду особливої важливості набуває 

оптимізація репродуктивного поголів’я тварин, необхідного необхідного для 

відтворення поза загрози інбредної депресії. Розрахунок ефективної 

чисельності популяції ускладнюється тим, де добір обмежується кількістю 

тварин, тривалістю інтервалів зміни генерацій. Крім того, кількість 

репродуктивного поголів’я тісно пов’язана з економічними показниками, а саме 

потребою населення у конях певного напряму господарського використання. 

Загальне поголів’я коней в Україні в 2015 році склало 344 тис. голів, 

скорочення за останні 10 років склало 46 %. В суб’єктах племінної справи 

зареєстровано 4,37 тис. гол. племінних коней, у тому числі кобил - 2087 гол. 

Щороку на ринку племінних коней продається в середньому 500 гол. 

молодняку різних порід. В структурі внутрішнього ринку племінних коней 

України (без урахування робочо-користувального поголів’я) коні спортивного 

призначення складають найбільшу частку, тобто є найбільш затребуваними. 

Економічна складова кінноспортивної індустрії складається з наступних 

елементів: вартість спортивного коня, вартість кормів, підстилки, вартість 

амуніції для коня і вершника, ветеринарне обслуговування, оплата послуг 

тренера, берейтора і конюха, оплата послуг постою на стайні (оплата 

комунікацій при утриманні у власній стайні), стартові внески, оформлення 

документів, транспортування коней на змагання, податки, маркетинг [437, 547]. 
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За нашими розрахунками 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 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. 

Розвиток галузі будуватиметься в першу чергу на потужній племінній базі 

вітчизняної селекції з використанням кращого світового генофонду. 

Рентабельність конярства буде залежати у першу чергу від інтенсивності 

розвитку інфраструктури областей України, в якій значну позицію будуть 

займати спорт, дозвілля і оздоровлення людини [548]. 

Підсумовуючи аналіз та узагальнення основних результатів наукових 

досліджень, можна констатувати, на базі тривалих селекційно-генетичних 

досліджень розроблені і впроваджені методи управління селекційним процесом 

у кіннозаводстві, створено систему знань, що дозволяють поглибити уяву про 

методи інтенсивної селекції заводських порід коней з обмеженим генофондом, 

підвищити ефективність застосування методів розведення заводських порід 

коней в умовах обмеженого генофонду для подальшого їх збереження та 

удосконалення. 
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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. 

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 



 

 

366 
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 (P>0,95) позитивного впливу інбридингу на видатних 

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

Dcgm та Dde, успадкування яких у потомства різних плідників французької 

рисистої породи значно різниться. 

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 
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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. 
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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 

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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