
  

 



2 

 

  
Міністерство освіти і науки України  

Миколаївський національний аграрний університет 
 

Бібліотека 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рекомендаційний покажчик літератури 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Миколаїв 
2020 



3 

 

 
УДК 338.439.5:636.59 
     М18  

 

 

Укладачі:  І. А. Фисенко, зав. сектором бібліотеки 
Редактори:  О. Г. Пустова, директор бібліотеки МНАУ 

 Д. В. Ткаченко, зав. відділом бібліотеки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Миколаївський національний аг-
рарний університет, 2020  
 
© Бібліотека Миколаївського НАУ, 
2020 

 
К63 

Маленька пташка – великий прибуток 
(перепелівництво) : реком. покажч. літ. / уклад. І. А. Фисе-
нко; ред. О. Г. Пустова ; Д. В. Ткаченко. – Миколаїв : 
МНАУ, 2020. – 44 с. 

 



4 

 

 
ПЕРЕДМОВА 

 
Бібліографічний покажчик «Маленька пташ-

ка – великий прибуток (перепелівництво)» при-
свячений темі розведення, вирощування та вироб-
ничо-збутової діяльності перепелів. 

До складу покажчика увійшли відомості про 
навчальні посібники, монографії, статті з науко-
вих періодичних видань, а також матеріали 
всесвітньої мережі Інтернет з питань 
перепелівництва. 

При підготовці видання були використані 
фонди, каталоги та картотеки бібліотеки, бази да-
них бібліотеки МНАУ та електронні версії повно-
текстових документів, розміщених в Інтернет. 

Матеріали у покажчику розміщено за 
алфавітом авторів та назв видань. 

Опис документів наведено мовою оригіналу. 
Бібліографічний опис зроблено за ДСТУ ГОСТ-
7.1:2006 «Система стандартів з інформації, 
б і бл і о т е ч н о ї  т а  в и да в н и ч о ї  с п р а в и . 
Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 
Загальні вимоги та правила складання». Слова і 
словосполучення скорочуються відповідно 
діючим стандартам ДСТУ 35.82-97 «Скорочення 
слів в українській мові у бібліографічному описі. 
Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12-93 
«Библиографическая запись. Сокращение слов на 
русском языке. Общие правила и требования». 



5 

 

Бібліографічний покажчик адресований нау-
ковцям, спеціалістам сільського господарства, 
аспірантам, викладачам, студентам, а також тим, 
хто цікавиться питаннями розведення, вирощу-
вання та виробничо-збутовою діяльністю 
перепелів. 
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ВСТУП 
Птахівництво в більшості країн світу займає 

провідну позицію серед інших галузей сільського-
сподарського виробництва, що пов’язано з потре-
бою забезпечення населення білками тваринного 
походження та продуктами харчування дієтичного 
призначення. Нині у багатьох країнах успішно 
розвивається порівняно молода та перспективна 
галузь птахівництва — перепелівництво, оскільки 
перепели мають низку продуктивних і господар-
ських переваг перед іншими видами птахів. Шви-
дкий ріст, рання статева зрілість і короткий термін 
інкубації яєць перепелів дають змогу використо-
вувати їх як об’єкт для селекційно-генетичних до-
сліджень, одержуючи за рік 5 і більше поколінь. 
Тому велика увага приділяється науковим 
дослідженням у цій галузі.  

Генетичний потенціал продуктивності японсь-
кого перепела досить високий: їх несучість сягає 
310 яєць за рік середньою масою 12,5 г. Незва-
жаючи на маленький розмір, за вмістом вітамінів 
та інших корисних речовин вони не поступаються 
курячим, а за деякими показниками навіть переви-
щують їх.  

Взагалі перепелині яйця — унікальний 
білково-вітамінно-мінеральний комплекс. 
Порівняно з курячим яйцем в 1 г перепелиного 
міститься більше вітамінів: А — в 2,5 раза, В1 — 
в 2,8 і В2 — в 2,2 раза. У 5-ти перепелиних яйцях, 
маса яких відповідає одному курячому, рівень 
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фосфору і калію вищий у 5 разів, заліза — в 4,5 
раза.  

Завдяки високій концентрації цінних пожив-
них речовин яйця перепелів є дуже корисними не 
тільки як продукти харчування, а й як важливий 
лікувальний засіб, який широко рекомендують до 
вживання медики в усьому світі. За вмістом 
незамінних амінокислот (тирозину, треоніну, 
лізину, гліцину і гістидину) перепелині яйця та-
кож переважають курячі. Завдяки цьому вони ма-
ють антибактеріальні, імуномодулювальні, 
протипухлинні властивості, нормалізують 
діяльність шлунково-кишкового тракту, серцево-
судинної та інших систем.  

Наприклад, в Японії перепелині яйця вжива-
ють для виведення з організму радіонуклідів. 
М’ясо перепелів, яке за поживними й смаковими 
якостями перевищує м’ясо всіх видів 
сільськогосподарської птиці, є не менш цінним 
дієтичним і лікувальним продуктом харчування, 
ніж перепелині яйця.  

Ніжне, соковите й ароматне м’ясо перепела 
належить до делікатесів. Крім цього, перепелине 
м’ясо використовують у харчуванні під час 
лікування хвороб серця, шлунка, печінки, легенів, 
нирок, хронічних хвороб, воно поліпшує тонус, 
зміцнює кістки . У його складі є значна кількість 
калію, який «відповідальний» за роботу головного 
мозку, має гіпотензивну дію. Крім того, м’ясо пе-
репела є джерелом таких мікроелементів, як сірка 
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і фосфор, які потрібні для нормалізації обміну ре-
човин; наявність у ньому вітаміну РР сприяє 
поліпшенню мікроциркуляції крові, а також 
вважається відмінним засобом для профілактики 
подагри.  

Порівняно з курячим м’ясом, перепелине 
м’ясо містить у кілька разів більше вітамінів А, 
В1 і В2 , а також вітаміну D, тому його вживання 
може бути профілактикою рахіту. Використання 
перепелиних яєць у раціоні людей дає змогу зни-
зити негативні наслідки від забруднення середо-
вища канцерогенами і сприяє оздоровленню нації.  

З поширенням тенденцій здорового харчуван-
ня та рекомендацій медиків про корисність пере-
пелиних яєць під час реабілітації людей, що по-
страждали від впливу радіаційного опромінення, 
яйця та м’ясо перепелів належно оцінені та зайня-
ли гідне місце в арсеналі дієтологів багатьох країн 
світу, зокрема й в Україні.  

У нашій країні через нездорову екологію в 
низці регіонів поширення найціннішого в медико-
поживному відношенні продукту споживання та-
кож актуальне й необхідне не менше, ніж у 
Японії, Білорусі й інших країнах. Тому широкі 
можливості використання перепелів як продукту 
для дієтичного харчування і з лікувальною метою 
зумовлюють подальше поширення галузі 
перепелівництва у світі. 

У світі щороку вирощують 1,4 млрд гол. 
перепелів для отримання яєць та м’яса. Більшість 
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перепелів (270 млн гол.) утримують у Китаї, де 
виробляється близько 20% світової продукції. 
Європейський Союз виробляє понад 100 млн гол. 
перепелів, споживання їхнього м’яса щороку 
зростає на 5–10%, яєць — на 15%. Проте 
промисловість значною мірою нерегульована і 
офіційних опублікованих статистичних даних про 
це немає.  

В Україні ця галузь отримала розвиток 
порівняно недавно. Перші спроби розведення 
перепелів почалися в середині 60-х років ХХ ст. У 
країні стали створюватися невеликі перепелині 
ферми на підприємствах, а також в особистих 
підсобних і фермерських господарствах. Нині ве-
ликими в Україні вважаються птахогосподарства, 
в яких утримується 100–150 тис. гол. перепелів, 
але діючі перепелині підприємства прагнуть найб-
лижчими роками збільшити кількість поголів’я до 
300 тис. гол. Хоч до європейських масштабів 
вітчизняному перепелівництву ще далеко, нині 
воно набуває обертів.  

В Україні щороку утримують близько 3 млн 
гол. перепелів, тобто з урахуванням загальної 
чисельності сільськогосподарської птиці (близько 
200 млн гол. та 500– 600 млн бройлерів) їхнє 
поголів’я виглядає не надто переконливо. Водно-
час ця галузь птахівництва в нашій країні 
динамічно розвивалася до 2014 р 

З 2002 до 2014 р. кількість перепелів в Україні 
збільшилася в 20 разів. І хоча з 2015 р. 
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спостерігався спад у цьому секторі через втрату 
частини територій, нині ситуація стабілізувалася і 
настав час відновлення й зростання. Світовим 
лідером за показниками виробництва перепелиних 
яєць є Китай, де щороку виробляють близько 100 
млрд шт. яєць цього виду птиці. Значно поступа-
ються йому інші «гравці» цього ринку.  

Лідером зі споживання яєць і другою за ви-
робництвом (2,9 млрд шт. яєць) є Японія з її 
традиціями та відношенням саме до цієї 
продукції. У США виробляють 1,1 млрд шт. пере-
пелиних яєць, у Канаді та Росії — відповідно в 2 
та 7 разів менше. Україна, за нашими розрахунка-
ми, входить до десятки виробників перепелиних 
яєць у світі (0,53 млрд шт.) і має величезні шанси 
стати одним із лідерів.  

Про ефективність і користь вирощування 
перепелів в Україні можна робити висновки за по-
казниками виробництва продукції. Якщо щороку в 
Україні виробляється близько 17 млрд курячих 
яєць, то перепелиних — трохи більше 500 млн шт. 
При цьому поголів’я перепелів в Україні налічує 
близько 3 млн гол. Такі показники для України 
досить непогані.  

П р о т я г о м  о с т а н н ь о г о  де с я т и л і т т я 
спостерігається поступове зростання виробництва 
перепелиних яєць в Україні. Максимальне вироб-
ництво яєць перепелів в Україні було досягнуто у 
2014 р. (638,8 млн шт.). Відокремлення та майже 
зруйнована інфраструктура з виробництва 
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продукції перепелів на тимчасово окупованих 
територіях поряд з економічною кризою та зни-
женням рівня життя в країні призвели до змен-
шення загального виробництва яєць. Протягом 
2016–2017 рр. цей показник дорівнює 530–532 
млн шт.  

Проте Україна має величезний потенціал ви-
робництва цього виду продукції, а відкриття за-
кордонних ринків слугуватиме додатковим стиму-
лом росту галузі. Ринок перепелиного м’яса є 
похідним від ринку перепелиних яєць і загалом 
дещо відстає від нього в своєму розвитку.  

Основними країнами-виробниками перепели-
ного м’яса є Китай, Іспанія, Франція, Італія і 
США. Визначено обсяги виробництва м’яса 
перепелів у різних країнах, за винятком Китаю, 
який є беззаперечним лідером за цим показником 
(близько 200 тис. т щороку). Наступним після Ки-
таю виробником м’яса перепелів є Іспанія — 9,3 
тис. т, що становить менше 5% від обсягу вироб-
ництва особливих видів м’яса птиці в країні і 
тільки 1% — від обсягу виробництва бройлерів.  

Подальше місце займають Франція, яка 
виробляє близько 8,1 тис. т цього делікатесного 
продукту, Італія та США з виробництвом 3,9 та 
3,7 тис. т перепелиного м’яса відповідно. Японія, 
де з урахуванням національних традицій дуже по-
любляють цю пташку, має низький рівень вироб-
ництва м’яса перепелів, на відміну від показників 
виробництва яєць, за якими ця країна посідає 2-ге 
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місце у світі. В Україні, за даними «Союзу 
птахівників України», виробляється близько 1,2 – 
1,5 тис. т м’яса перепелів, що відповідає рівню 
Бразилії та Португалії (1,6 тис. т) і майже у 2,5 
раза більше, ніж у Росії (0,6 тис. т ).  

Отже, м’ясні породи перепелів також можуть 
брати участь у поповненні балансу м’ясних 
продуктів у країні. Проте перепелине м’ясо мен-
шою мірою представлене в роздрібній 
торговельній мережі через обмеженість вироб-
ництва загалом, а також через нечисленність 
м’ясних порід перепелів. З огляду на це нині 
перепелині м’ясопродукти в основному 
сконцентровані в системі громадського харчуван-
ня. За даними «Союзу птахівників України», 
внутрішній ринок України наразі заповнений ли-
ше на 25%, тому на перспективу прогнозується 
збільшення поголів’я перепелів до 10,8 млн гол.  

Вважаємо, що, враховуючи сучасні тенденції 
щодо поліпшення експорту та загального зростан-
ня обсягу ринку продукції перепелів у світі, 
поголів’я цього виду птиці зростатиме до 30 млн 
гол. Для утримання такої кількості перепелів 
потрібно лише 225 тис. т комбікорму, що стано-
вить 2,5% від загальної потреби корму 
сільськогосподарської птиці в Україні. Тому з 
урахуванням усіх складників, до яких можна 
віднести середній рівень рентабельності (10–15%) 
для внутрішнього ринку, високу технологічність і 
невелику площу приміщень (для утримання 10 
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тис. гол. потрібно близько 500 м2 ), достатню базу 
для годівлі та високий кадровий потенціал, можна 
спрогнозувати значне збільшення ринку продукції 
перепелівництва, аж до експорту перепелиних 
яєць і м’яса, а також збільшення продуктів 
промислової переробки із застосуванням 
інноваційних технологій.  

Важливим також є розвиток наукових 
досліджень у цій галузі з метою подальшого вияв-
лення нових і уточнення вже відомих біологічних 
функцій білків перепелиного яйця і їх похідних 
для підвищення їхньої ролі у лікуванні та 
профілактиці хронічних і інфекційних захворю-
вань. Наразі ринок перепелиної продукції значно 
розширився і став доступним для широких верств 
населення. Водночас низький рівень життя 
більшої частини населення країни є стримуваль-
ним чинником у забезпеченні балансу попиту й 
споживання продуктів перепелівництва. 

Орієнтація товаровиробників на максимізацію 
виробництва, зниження собівартості й подальше 
поліпшення якості продукції дасть змогу значно 
розширити ареал збуту яєць і м’яса перепелів. З 
огляду на те, що на перепелині яйця й м’ясо по-
пит у населення зростає, особливо для дієтичного 
й лікувального харчування, можна впевнено й до-
сить обґрунтовано орієнтуватися на позитивні 
перспективи розвитку перепелівництва. Водночас 
ефективний розвиток галузі можливий лише за 
підтримки з боку держави і за налагодження 
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надійних ринків збуту продукції. Адже інтенсивне 
збільшення кількості перепелиних господарств не 
розв’язує проблему. Лише розробка державних 
програм, спрямованих на популяризацію 
продуктів перепелівництва, дасть змогу розшири-
ти виробництво. У 2017 р. Кабінет Міністрів 
України ухвалив постанову, згідно з якою в По-
рядку розподілу державних дотацій з’явилися 
перепелині яйця та м’ясо.  

Отже, аналіз наявних тенденцій розвитку 
вітчизняного перепелівництва свідчить, що для 
України, яка займає особливе географічне, 
кліматичне та політичне положення, розвиток ви-
робництва яєць та м’яса перепелів є дуже пер-
спективним. У такому сенсі наша країна має до-
сить високий як внутрішній, так і експортний 
потенціал такого виду продукції. Щоб популяри-
зувати цю галузь, слід надати особливого значен-
ня поширенню спеціалізованої наукової 
літератури про утримання та розведення 
перепілок у домашніх господарствах і про умови 
створення перепелиних мініферм, а до населення 
донести інформацію про користь перепелиних 
яєць та м’яса перепілок. 

 
Джерела: 

Катеринич О. О. Розвиток 
перепелівництва в Україні / О. О. Катеринич, 
С. М. Панькова // Вісник аграрної науки. – 
2020. – № 4. – С. 42-48.  
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