
На сьогодні основним питанням у роботі з 

ваговозними породами в Україні є їх збере-

ження й удосконалення, зокрема, підвищення 

робочої продуктивності коней. Досягти цього 

можливо, перш за все, за рахунок селекційних 

заходів, які забезпечують конкурентоспромож-

ність ваговозів у ринкових умовах в Україні та 

за її межами. 

Тому розробка більш ефективних підходів у 

селекційній роботі а також визначення шляхів 

поліпшення племінних та продуктивних якос-

тей ваговозів продовжує бути актуальною. 
У більшості господарств України для вико-

нання транспортних робіт використовують 

т і л ь к и  п л е м і н н и х  к о н е й 

(Новоолександрівської породи), а також їх по-

місі з іншими заводськими породами 

(рисистими, радянський ваговоз, торійськи-

ми), які здатні забезпечити розвиток тягового 

зусилля в межах 20–50 кг. Використання ко-

ней бажаних параметрів значно підвищує еко-

номічну ефективність не тільки галузі конярс-

тва, а і галузі тваринництва в цілому, що й ста-

ло передумовою проведення дослідження. 

Враховуючи ці особливості використання 

коней ваговозних та запряжних порід, виникає 

мета визначити бажаний тип робочого коня 

для обслуговування тваринницьких ферм, а 

також розрахувати економічну ефективність 

використання коней порівняно з механічними 

засобами. 

Матеріал і методи досліджень. Для вико-

нання досліджень у двох господарствах Київ-

ської області (ДГ «Шеченківське» та ТОВ 

ЛЮТИХ С.В., к. с-г. наук, с. н. с. Інститут тваринництва НААН, м. Харків, 

it_uaan@bk.ru 

Проаналізовано результати оцінки коней, яких використовують для обслуговування 

тваринницьких комплексів. Встановлено бажаний тип будови тіла, визначено актуальний 

напрямок селекційної роботи в господарствах. Розрахунок економічної ефективності 

використання ваговозів довів їх перевагу перед механічними засобами. Запропоновано 

використання кінної тяги в сільськогосподарському виробництві, зокрема в обслуговуванні 

тваринницьких комплексів 

Тип робочого коня, проміри, економічна ефективність, собівартість, тяглове зусилля 

«Агро-Дібрівка») були оцінені всі коні, що за-

діяні в обслуговуванні тваринницьких ферм 

(27 голів). Визначено їх походження, вік, ка-

лібр та встановлені екстер’єрні недоліки. Для 

визначення типу та калібру коней взяті 8 про-

мірів: висота в холці, коса довжина тулубу, 

обсяг грудей та п’ястка, висота ноги у лікті, 

ширина грудей, ширина та довжина крупа. 

Проміри визначені з використанням вимірюва-

льної палки, стрічки та циркуля. Отримані ци-

фрові значення статистично оброблені.  

Нормальне тягове зусилля (яке кінь в запря-

жці проявляє за тривалий період часу без знач-

ного стомлення) визначено за допомогою ди-

намометра.  

Загальну роботу вирахувано за формулою: 

А = РS, 

де  А – кількість роботи  

      Р – тягове зусилля 

      S – відстань переміщення воза. 

Для визначення загального об’єму роботи 

коней на кожному відділку проведений хроно-

метраж та ретельне врахування всіх показни-

ків при виконанні роботи кожною пароконною 

запряжкою. Витрати по виконанню добового 

об’єму робіт враховані шляхом підрахунку кі-

лькості обслуговуючого персоналу (їздових), 

їх заробітної плати, вартості упряжі, амортиза-

ції та ремонту возів, а також витрат на годівлю 

та утримання коней. Врахований той самий 

об’єм роботи при використанні тракторів, що є 

в наявності на відділках господарств. 

Для встановлення економічної ефективнос-

ті використання коней розрахована вартість 
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Таблиця 1. Проміри коней, яких використовують на тваринницьких відділках  
ТОВ «Агро-Дібрівка» і ДГ «Шевченківське» 

Кличка, порода, масть, 

рік народження 
Проміри, см 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

Денихівське відділення 

1. Бамбула, гн., 9 р., нов.. ваг. 156 167 200 22,5 95 47 57 54 

2. Тоніка, гн., 7 р., нов.. ваг. 152 165 203 22,5 91 52 58 53 

3. Ліхая, руд 8 р., поміс.нов.. ваг 162 173 198 20,5 92 43 58 52 

4. Бахча, сол. 11 р. нов.. ваг 159 165 195 22,5 89 45 63 49 

Дородківське відділення 

1. Машек руд мер. 12 р. нов.. ваг 159 170 200 21,5 88 48 56 51 

2. Карий, кар. мер. 13 р. нов. ваг 151 167 191 21,0 88 41 54 47 

3. Каштан, руд. мер. 7 р. нов..ваг 151 163 198 22,0 81 40 56 55 

4. Зухвалий, руд. мер.4 р нов.ваг 167 176 206 24,0 96 48 58 58 

5. Лисий, руд. мер. 16 р. нов. ваг 159 167 197 21,0 92 47 54 48 

6. Іванка, руд. коб. 4 р. пом. нов 163 170 198 21,0 94 42 55 46 

7. Буян, т-руд. мер. 14 р. нов.. ва 156 165 208 22,0 90 51 58 52 

8. Орлик, т-гн. мер. 6 р. нов. ваг 160 167 202 23,0 93 44 58 47 

9. Рулєтка, бур. коб. 8 р. нов. ваг 157 169 210 22,5 99 52 59 52 

10. Малиш, бур. мер. 15 р. нов. в 156 165 195 22,0 87 45 60 48 

11. Лебідка, руд. к. 10р. пом нов 162 173 211 24,0 92 50 62 48 

12. Тамерлан, вор. мер. 4 р нов 161 168 210 22,0 95 44 58 46 

Дібрівське відділення 

1. Зірка, сол. к. 6 р. пом нов 160 165 202 22,0 91 43 60 48 

2. Каштан II, т-руд. мер 3р. нов 157 163 196 22,0 92 41 58 45 

3. Бариня, вор. коб. 11 р. нов. ва 157 163 196 22,0 92 41 58 45 

4. Матільда, руд. коб. 9 р. нов. в 159 167 202 23,5 90 43 58 42 

П’ятигірське  відділення 

1. Кама, вор., коб. 8 р. нов. ваг 155 163 198 22,5 89 45 57 44 

2. Каштан III, бур мер 12 р.нов.в 160 165 201 22,5 91 46 59 46 

3. Горішок, руд. мер 10 р нов 163 171 202 22,5 94 46 58 51 

4. Марс, руд. мер 3 р. нов. ваг 163 171 198 22,5 90 45 57 48 

5. Рекс, руд мер 3 р нов. ваг 160 168 197 22,0 88 46 53 46 

6. Манька, руд коб 13 р пом нов 158 167 195 21,5 87 44 54 47 

7. Заяць, сір. мер 15 р пом. нов 162 169 200 22,5 85 43 52 45 

В середньому 158,7 167,5 200,3 22,2 90,8 45,3 57,3 50,1 

Примітка. 1 – висота в холці; 2 –  коса довжина тулубу; 3 – обхват грудей; 4 – обхват п’ястка; 5 – висота 

ноги у лікті; 6 – ширина грудей; 7 – ширина крупа; 8 – довжина крупа. 
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роботи кіньми порівняно з вартістю роботи, 

що виконується тракторами. 

Результати досліджень та їх аналіз. Як 

було зазначено в методиці, дослідження вико-

нані на 27 головах робочих коней, з яких 14 – 

поміси з радянським ваговозом та торійською 

запряжною породою. Результати взяття промі-

рів коней в розрізі відділень, де використову-

валися коні, представлені в таблиці 1. 

Як видно з таблиці 1, кількість коней у від-

діленнях різна. Це обумовлено, по-перше, різ-

ною кількістю молочної худоби та телят, яких 

обслуговують, а по-друге – різною відстанню 

переміщення вантажу (на більшій відстані зна-

ходяться силосні та сінажні траншеї, скирти 

соломи, більша відстань від кормоцеху до ко-

рівників і телятників). 

Для вичерпної характеристики типу будови 

тіла піддослідних коней були розраховані се-

редні показники всіх взятих промірів (8) по 

всій піддослідній групі (27 голів), а також 

окремо по чистопорідних Новоолександрівсь-

ких ваговозах та помісях (таблиця 2).  

Дані таблиці 2 свідчать, що за абсолютними 

показниками промірів чистопородні ваговози і 

помісі відрізняються. Помісі та коні з радянсь-

ким ваговозом і торійською запряжною вищі в 

холці та більше розтягнуті. Однак, результати 

статистичної обробки матеріалу довели, що 

вірогідно коні цих груп відрізняються лише по 

двох показниках – висоті в холці та косій дов-

жині тулубу (td = 6,1 та td = 7,8 при р>0,95). 

Порівняння по решті показників не виявили 

вірогідної різниці. 

Результати розрахунку загального об’єму 

роботи коней на кожному відділку представле-

ні в таблиці 3.  

Аналіз показників свідчить про те, що най-

більший об’єм щоденної роботи виконувався 

на П’ятигірському відділку, де утримувалося 7 

голів робочих коней, з яких 5 – чистопородні 

ваговози, а 2 – помісі. За промірами та типом 

будови тіла вони, вірогідно, не відрізнялися 

від коней, що утримувалися на інших відділ-

ках.  

Те, що об’єм виконаної роботи був майже 

вдвічі більший, ніж на інших відділках, пояс-

нюється лише набагато більшою відстанню 

переміщення вантажу (місць розташування 

силосних і сінажних траншей, а також місць 

зберігання соломи та зернової суміші для ви-

готовлення монокорму для дійних корів і те-

лят). 

Аналіз порівняння всіх чотирьох груп коней 

за промірами в розрізі відділень не виявив сут-

тєвої різниці між ними. 

При проведенні хронометражу та врахуван-

ні тяглового зусилля було встановлено, що всі 

Таблиця 2. Середні показники промірів чистопородних коней Новоолександрівської 
ваговозної породи та помісей в піддослідних групах  

Групи 

коней 

К–ть 

голів 
Показники 

Найменування промірів 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Чистопо-

родні ва-

говози 

n = 14 

проміри, см 156,

2 

165,4 189,1 22,3 20,6 45,2 58,1 48,4 

М±m ±0,8 ±0,1 ±3,5 ±0,2 ±0,3 ±0,3 ±0,5 ±0,3 

Cv, % 2,0 1,2 22,1 2,5 4,7 9,0 3,5 8,5 

Помісі n = 13 

проміри, см 161,

4 

169,8 188,6 22,2 90,9 45,3 36,5 51,9 

М±m ±0,7 ±0,2 ±3,6 ±0,3 ±0,2 ±0,2 ±0,8 ±0,7 

Cv, % 1,5 1,8 23,0 4,9 3,5 5,4 5,1 20,2 

Разом n = 27 

проміри, см 158,

7 

167,5 200,3 22,2 90,8 45,3 57,3 50,1 

М±m ±0,7 ±0,2 ±0,4 ±0,2 ±0,2 ±0,3 ±0,5 0,5 

Cv, % 2,4 2,0 2,5 3,8 4,1 7,3 4,4 15,7 
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піддослідні коні в парній запряжці розвивають 

достатню тягу (20–25 кг) і підібрані згідно ви-

робничих вимог  (особливостей характеру, ста-

ті, віку, вгодованості). 

Розрахунок економічної ефективності вико-

ристання коней порівняно з трактором пред-

ставлено в таблиці 4. 

Витрати на пальне та мастила розраховані 

за цінами на перше півріччя 2014 року. Як ба-

чимо з табличних даних, собівартість утриман-

ня та використання коней для обслуговування 

тваринницьких ферм у 2,3 рази дешевше ні ви-

користання механічних засобів. 

Це відкриває досить великі перспективи у 

можливості використання кінної тяги на робо-

тах, де вага вантажу не перевищує 2 т, а від-

стань його переміщення може бути будь-якою.  

Крім того, враховуючи невибагливість Но-

воолександрівських ваговозів та їх помісей, 

довговічність використання, добрий норов та 

пристосування до різних кліматичних умов, а 

також сучасні ціни на трактори, їх обслугову-

вання та пальне, можна без сумніву запропо-

нувати використання коней в сучасному вітчи-

зняному тваринництві. 

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. Коні Новоолександрівської породи, 

що вирощуються на племінній фермі ТОВ 

«Агро-Дібрівка» і використовуються на влас-

них тваринницьких відділках та в ДГ 

«Шевченківське» за показниками промірів 

майже співпадають з цільовим стандартом по-

роди (висота в холці: 154–157; коса довжина 

тулубу: 162–174; обсяг грудей: 196–203; обсяг 

Таблиця 4. Розрахунок собівартості транспортних робіт за рік  

Таблиця 3. Показники загального об’єму робіт коней на відділеннях  

Відділення Щоденно виконана робота, кг.м. 

Дородьківське 187680 

Денихівське 138920 

Дібрівське 168360 

П’ятигірське 390080 

Статті витрат Коні Тракторні роботи 

витрати в рік,  

грн. 
структура, % 

витрати в рік, 

грн. 
структура, % 

Оплата праці з 

нарахуваннями 
97860 72,2 97860 32,1 

Корми 8520 6,3 – – 

Засоби захисту тварин 150 0,1 – – 

Пальне та мастила – – 153405 50,3 

Амортизація 6000 4,4 16666 5,5 

Поточний ремонт 2400 1,8 6666 2,2 

Роботи та послуги 200 0,1 – – 

Інші матеріали 900 0,7 11000 3,6 

Загальновиробничі 19572 14,4 19572 6,4 

Всього, витрат, грн. 135602 100 305169 100 

у т. ч.   на роботу 132890 98 x x 

на гній 2712 2 x x 

Собівартість 1 дня, грн. 363, 83 x 835,50 x 



Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.3.№1, 2015 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Програма селекційно-племінної роботи з но-

воолександрівською породою коней на період 

до 2010 року / Д. А. Волков, О. О. Новіков, С. 

В. Лютих. – Інститут тваринництва УААН Ха-

рків: 2001 – 80 с. 

2. Програма селекційно-племінної роботи з 

новоолександрівською породою коней на пері-

од до 2020 року / Д.А. Волков, С.В. Лютих. – 

Інститут тваринництва НААН Харків: 2014 – 

68 с. 
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Проанализированы результаты оценки лошадей, которых использовали для обслуживания 

животноводческих комплексов. Установлен желательный тип телосложения, определено акту-

альное направление селекционной работы в хозяйствах. Расчет экономической эффективности 

использования тяжеловозов доказал их преимущество перед механическими средствами. Пред-

ложено использование конной тяги в сельскохозяйственном производстве, в частности в обслу-

живании животноводческих комплексов 

Тип рабочего коня, промеры, экономическая эффективность, себестоимость, тяговое уси-

лие 

п’ястка: 22,5–23,5) і повністю відповідають 

виробничим вимогам до робочого коня.  

Актуальним напрямком селекційної роботи 

в господарстві є чистопорідне розведення ко-

ней Новоолександрівської породи. Викорис-

тання у селекційній роботі вводного схрещу-

вання з кіньми радянської ваговозної та торій-

ської запряжної породами сприяло укрупнен-

ню робочих коней, але не вплинуло на їх шви-

дкісність, маневреність та розвиток необхідно-

го тяглового зусилля. 

Розрахунок економічної ефективності вико-

ристання ваговозів довів їх перевагу перед ме-

ханічними засобами. Це дає змогу пропонува-

ти використання кінної тяги в сільськогоспо-

дарському виробництві, зокрема в обслугову-

ванні тваринницьких комплексів. 

Одержані у результаті проведених дослі-

джень дані, щодо ефективності селекції коней 

ваговозних порід та їх помісей за показниками 

бажаної будови тіла, мають прикладне значен-

ня для практичного їх застосування при розро-

бці перспективних програм розвитку галузі, 

планів селекційно-племінної роботи, схем ра-

ціонального і ефективного їх використання. 

Разом із цим, результати роботи можуть бути 

використані як інформаційна основа в подаль-

ших наукових дослідженнях в області розве-

дення коней. 


