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Економічна ефективність господарства залежить 
від дотримання технології вирощування птахів. За 
оптимізації процесу вирощування мисливського фаза-
на на господарстві «Скіф» протягом 3-х років вдало-
ся збільшити кількість пташенят від однієї самки на 
185 %. У випадку дотримання технології вирощуван-
ня мисливського фазана на всіх господарствах Украї-
ни кількість ділового молодняку підвищиться на 
113103. У перерахунку на грошові показники, еконо-
мічний ефект для Україні в цілому складатиме по-
над13,3 млн грн. 

Ключові слова: мисливський фазан, штучне 
розведення дичини, технологія вирощування 
птахів. 

Постановка проблеми. Мисливський фазан 
на території України став масовим об’єктом по-
лювання лише після освоєння засобів його штуч-
ного розведення та регулярних випусків в угіддя. 
Літус І. Є. [11], аналізуючи стан популяцій цього 
виду в Україні, вважав, що за 20 років (із 1951 по 
1971) здійснений випуск в обсязі понад 370 тис. 
особин є достатнім для розселення територією  
всієї держави. До того ж навіть сьогодні наявна 
чисельність не забезпечує повністю потреби  
мисливців. 
За часів Радянського Союзу було розроблено 

технологію промислового вирощування мислив-
ського фазана [3] та нормативні вимоги на добо-
вий молодняк та інкубаційне яйце [12]. На той 
час УССР вважалася однією з найбільш перспек-
тивних республік щодо розведення мисливсько-
го фазана.  
Кризові явища в економіці нашої країни, що 

розпочалися після розпаду Радянського Союзу, 
призвели до того, що штучне вирощування мис-
ливського фазана зазнало значного занепаду. У 
свою чергу, це призвело до суттєвого скорочен-
ня об’ємів вирощування мисливського фазана на 
господарствах України.  
Тільки починаючи з 2000-х років, у державі 

спостерігається зростання кількості господарств 
із розведення фазана. Вже у 2009 році їх кіль-
кість сягала 27, на яких загалом утримувалося 
19,8 тис. основного поголів’я. У цьому ж році 

інтродуковано було 15,45 тис. голів мисливського 
фазана [14]. У 2013 році кількість господарств із 
розведення фазана сягала вже 45, утримувалося 
при цьому лише 15,185 тис. голів основного по-
голів’я та інтродуковано було 10,56 тис. голів. 
Тобто, у разі зростання кількості господарств їх 
ефективність та показники виробництва за п’ять 
останніх років знижуються. 
Чисельність мисливського фазана у природ-

них умовах весь час коливалась на досить низь-
кому рівні. Більше того, за останні роки кількість 
цих птахів в угіддях скоротилася на 13,79 % із 
406 тисяч (1995 рік) до 347 тисяч особин зараз. 
При цьому в Україні мисливцями впольовується  
близько 35 тисяч фазанів. Для порівняння, у 
Франції, яка за площею угідь менша за нашу 
країну, щорічно випускається 12–15 мільйонів 
особин цього птаха, а впольовується близько 5 мі-
льйонів [16]. Виходячи з вищенаведеного матері-
алу, актуальним залишається визначення про-
блем фазанівництва України. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
В Україні роботи з оцінки економічної ефектив-
ності вирощування мисливського фазана в умо-
вах ex-situ практично не здійснювалися. Наявні 
роботи присвячені історії фазанівництва [1, 2] чи 
деяким морфологічним аспектам природних по-
пуляцій [4, 8–11], або лише впливу окремих фак-
торів на продуктивні показники мисливського 
фазана в умовах ex-situ [5–7]. Робіт із комплексної 
оцінки економічних показників вирощування в 
умовах ex-situ мисливського фазана, на жаль, 
немає.  
Мета і завдання досліджень. Метою роботи 

було визначення економічних проблем штучного 
розведення мисливського фазана в Україні.  
Для реалізації мети були поставлено наступні 

задачі: вдосконалення роботи фазанарію впро-
довж трьох сезонів та аналіз економічної успіш-
ності розведення мисливського фазана в Україні. 
Матеріал і методика досліджень. Нами було 

проаналізовано основні показники роботи фаза-
нарію мисливського господарства «Скіф» у 2010 
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– 2012 роках. Аналізувалося дотримання найваж-
ливіших елементів виробничого процесу. За на-
шими рекомендаціями у 2010 році для оптиміза-
ції вирощування на дослідному господарстві бу-
ло відкореговано статево-вікову структуру бать-
ківського поголів’я з 1:5 до 1:9. Крім цього, було 
вибракувано тварин, які не відповідали вимогам 
за екстер’єрними показниками, а також виправ-
лено час формування сімей (строк формування 
сімей перенесено з кінця березня на другу дека-
ду лютого). Нами було доопрацьовано кормові ра-
ціони батьківського поголів’я, а саме кількість про-
теїну підвищено з 16 % до 20 %. Також у репродук-
тивний період додатково у вольєрах додавалися под-
рібнені черепашки в необмеженій кількості. 
Проводилася селекційна робота за морфомет-

ричними показниками яєць та дефектами. Було 
відкореговано умови зберігання яєць (темпера-
туру в яйцесховищі з +26 °С зменшено до 
+20 °С). Інкубаційний режим також зазнав змін: 
температуру в інкубаторі з +38 °С змінено на 
+37,8 °С, а вологість з 70 % підвищено до 74–76 %. 
Під час утримання молодняка було змінено го-
дування, а саме вміст сирого протеїну підвищено 
до 26 %.  
Оскільки в якості базового корму використо-

вувався ПК-5 для бройлерних курчат із досить 
великою фракцією ґранул, у перший тиждень 
вирощування фазаненят корм додатково подріб-
нювали, зменшуючи ґранули до 2–3 мм. Також у 

брудерному приміщені під лампами обігріву було 
піднято температуру до +35 °С. 
Крім цього нами було використано дані держ-

комстату України [13], а саме кількість основно-
го та реалізованого поголів’я мисливського фа-
зана. 
Результати досліджень. У 2010 році в мислив-

ському господарстві «Скіф» від однієї самки було 
отримано в середньому 31,36 яєць за сезон та лише 
3,85 дорослих птахів.  
Слід зазначити, що отримані результати були в  

1,8 разу вищі за середні для України. Зміни технологі-
чного процесу на господарстві «Скіф» дали змогу за 
3 роки суттєво збільшити ефективність його роботи 
(табл. 1). Вдалося збільшити яйценосність самок за 
сезон у середньому на 8,19 %.  
Процеси підвищення яйценосності супроводжу-

ються незначним зростанням середньої маси яєць за 
досліджений період на 3,5 %, а також зменшенням 
кількості дефектів шкаралупи та частки яєць із бла-
китним і білим забарвленням. Завдяки цьому відбу-
вається збільшення придатності яєць до інкубації в 
середньому на 32,2 %.  
Значно підвищується відсоток виводу пташе-

нят, який у 2012 році виявився на 36 % вищим, 
порівняно з 2010 роком.  
Процеси, пов’язані з покращанням якості 

яєць, також позначаються на масі пташенят, – за 
досліджений період цей показник зростає на 
3,12 %.  

1. Розрахунки економічної користі під час запровадження системи управління метапопуляцією  
на прикладі господарства «Скіф» 

Рік досліджень № п/п Показник 2010 2012 
Економічний 

ефект 
1 2 3 4 5 
1 Кількість яєць на 1 самку за сезон 

(шт.) 31,36 33,93 2,57 

2 Середня маса яєць (г) 29,36 30,39 1,03 
3 Придатність яєць до інкубації (%) 69,5 85 15 
4 Кількість придатних яєць до інкубації 

на 1 самку за сезон (шт.) 21,8 28,84 7,04 

5 Виводимість яєць (%) 31 67 36 
6 Відсоток пташенят придатних до  

подальшого вирощування (%) 32 33 1 

7 Кількість пташенят придатних до  
вирощування (шт.) 4,52 12,94 8,42 

8 Збереженість пташенят під час  
вирощування (%) 85 85 0 

9 Кількість дорослих птахів отриманих 
від однієї самки за сезон (шт.) 3,85 11,00 7,15 
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За даними Держкомстату України, природна 
чисельність популяції мисливського фазана ко-
ливається на рівні 325 тисяч (рис. 1). За вартості 
ліцензії на здобування мисливського фазана в 
середньому 75 грн та здобуванні близько 45 тис., 
сума, отримана за полювання на фазана, стано-
вить 3,375 млн гривень. При цьому витрати на 
штучне розведення мисливського фазана в 2013 році 
сягали 787,2 тис. гривень, що склало 23 % над-
ходжень від полювання. Слід зазначити, що ви-
трати у 2009 році були вищими й сягали 1275,6 тис. 
гривень без урахування інфляції. За досліджений 
період кількість фазанаріїв збільшилася з 8 до 45, 
тобто в 9 разів.  

За такої динаміки зростання господарств із 
вирощування мисливського фазана пропорційно 
повинно була б зростати й кількість товарного 
молодняка, але цей показник за досліджений пе-
ріод зріс всього в 2,5 разу (рис. 2). Крім цього 
слід зазначити, що здобувається фазанів у 2 рази 
більше, ніж інтродукується. Статистичні дані на 
2013 рік, свідчать, що кількість основного пого-
лів’я фазанів на фазанаріях сягала 15189 особин, 
а діловий вихід молодняка склав 25395. Таким 
чином, за сезон від однієї самки було отримано в 
середньому лише 2,01 фазанів. Для порівняння, в 
Європейських країнах цей показник дорівнює 20 
– 25 особин на самку за сезон [15]. 
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Рис. 1. Динаміка природної чисельності та кількості фазанаріїв в Україні 
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Рис. 2. Динаміка природної чисельності, здобутих та розселених фазанів в Україні 
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У випадку дотримання всіма господарствами 
України технології вирощування мисливського 
фазана економічний ефект становив понад 113 тис. 
особин ділового молодняку. У перерахунку на 
грошові показники, економічний ефект по Укра-
їні в цілому складатиме близько 13,3 млн. грн., 
що майже втричі більше, ніж прибуток мислив-
ського господарства за надання послуг із полю-
вання на даний вид. 
Висновки: 1. Економічна ефективність на фа-

занарії залежить від технології дотримання ви-
рощування птахів. За оптимізації процесу утри-
мання мисливського фазана на господарстві 
«Скіф» протягом трьох років вдалося на 185 % збі-
льшити отримання пташенят від однієї самки. У 

цьому разі, економічний ефект для господарства 
складав 270 тис. гривень. 

2. За досліджений період кількість фазанаріїв 
збільшилася з 8 до 45, тобто в 9 разів. У цьому 
випадку кількість товарного молодняка зросла 
лише в 2,5 разу. Витрати на штучне розведення 
мисливського фазана в 2013 році сягали 787,2 тис. 
гривень, що склало 23 % відсотка прибутку від 
полювання.  

3. У випадку дотримання всіма господарст-
вами України технології вирощування мислив-
ського фазана, економічний ефект складав би 
понад 113 тис. особин ділового молодняку:  
у перерахунку на грошові показники для Украї-
ни буде сягати близько 13,3 млн гривень. 
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