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                                        ПЕРЕДМОВА                                 

Насиченість продовольчого ринку якісними продуктами вітчиз-
няного виробництва у достатньому обсязі неможлива без інтенси-
фікації тваринництва, де однією зі складових є ефективна селекція. 
Генетичний потенціал сільськогосподарських тварин прийнято роз-
глядати з точки зору можливості формування генних комплексів, 
здатних за певних умов середовища детермінувати бажаний фено-
тип. Завдяки розвитку генетики кількісних ознак сформульовано 
припущення, що наявність детальної інформації про тісно зчеплені 
гени уможливлює молекулярно-генетичне маркірування «головних» 
генів кількісних ознак, а відтак прогнозування й отримання геноти-
пів новонароджених тварин за бажаними фенотипними ознаками. 

На рівні порід, стад, споріднених груп генетичні маркери нада-
ють інформацію щодо особливостей племінного матеріалу, оцінки 
різноманітності генофонду популяцій, що селекціонуються, ство-
рюють можливості прогнозування змін, пов'язаних із селекційни-
ми чинниками, виявлення потенційно високопродуктивних тварин 
у ранньому віці, прогнозування результатів добору при здійсненні 
спрямованого підбору батьківських пар за генотипом [1, 2]. 

Ідентифікація генів та їхніх мутацій, які визначають напрям і 
ступінь розвитку кількісної ознаки (QTL), у країнах з розвиненим 
тваринництвом забезпечує отримання прибутків завдяки скорочен-
ню генераційного інтервалу та застосуванню селекції на основі мо-
лекулярних маркерів (MAS). 

Інтенсивний розвиток сільського господарства минулого сто-
ліття, застосування великомасштабної селекції у тваринництві, яка 
ґрунтувалася на методах оцінювання генотипу за якістю нащадків, 
ефективній системі відтворення та інформаційного забезпечення 
селекційної роботи, дали можливість досягти істотних результатів. 
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Використання схрещування різних місцевих популяцій сільськогос-
подарських тварин з імпортованими сприяло підвищенню генетич-
ного потенціалу продуктивності численних популяцій тварин у над-
звичайно короткий термін, а широкомасштабне ведення штучного 
осіменіння створило умови для програмованої передачі господар-
ськи корисних генів від батьків нащадкам. Однак наразі, внаслідок 
проведення інтенсивної селекції і породоутворення, накопичений 
резерв мінливості зменшується, що не може не впливати на страте-
гічні можливості селекційної роботи. 

Сучасні теоретичні й методологічні засади селекційної роботи 
ґрунтуються на досягненнях генетики і молекулярної біології і по-
лягають у розкритті механізмів формування та прояву селекційних 
ознак, функціонування генетичного апарату в онтогенезі. Кількісні 
та якісні показники продуктивності сільськогосподарських тварин, 
такі як вихід і склад молока і м'яса, плодючість, висока резистент-
ність, є переважно полігенними ознаками, результатом взаємодії ба-
гатьох генів, а чинники навколишнього середовища певною мірою 
модифікують їхній фенотипний прояв. 

Підвищення генетичного потенціалу тварин здебільшого визна-
чається наявністю інформації щодо генів, які контролюють ознаки 
продуктивності і дають змогу цілеспрямовано добирати та підбира-
ти тварин. 

А відтак реформування тваринництва України у сучасних ринко-
вих умовах потребує розробки та впровадження нових методів удо-
сконалення продуктивних якостей тварин, які ґрунтуються на ана-
лізі спадкової інформації на рівні регуляторних або структурних ді-
лянок генів, що безпосередньо пов'язано з перспективою розвитку 
вітчизняної селекції, спрямованої на підвищення продуктивності й 
рентабельності сільськогосподарського виробництва та одержання 
високоякісної конкурентоспроможної продукції. 
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