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Визначено основні проблеми та перспективні напрямки розвитку 

бджільництва на Закарпатті. Проаналізовано різноманітність видів меду,  

продуктів бджільництва та їх властивості; проведено аналіз апітуризму та 

вуликотерапії, як різновиду перспективного виду туризму. 
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Постановка проблеми та аналіз попередніх досліджень 

Вивчення бджільництва як галузі господарства є досить важливою, 

оскільки бджільництво – особлива і надзвичайно цінна галузь сільського 

господарства. Її основою є розведення медоносних бджіл, які являються 

бджолинними сім’ями – своєрідними біологічними одиницями. 

Бджільництво дає основні продукти (мед і віск), а також додаткові (пакети 

бджіл, бджолині матки, квітковий пилок, маточне молоко, прополіс). 

Економічне значення бджільництва доповнюється також тим, що бджіл 

використовують для запилення сільськогосподарських культур [1]. 

Вивченням особливостей розвитку, поширення та стану бджільництва 

займалися чимало класиків економічної науки. Можна відзначити праці 

вітчизняних: М. Ф. Токарєва, В. І. Ведеречко, О. І. Лашко, В. А. Гайдара,В. 

П. Пилипенка і зарубіжних економістів-аграрників: Кононов М. М., Финский 

П. Ф, Банников А. Г., Рустамов А. К., Вакулин А. А.; розробки науково-

дослідних установ з проблем економіки та управління АПК. Так, недостатньо 

вивченим залишається подальше обґрунтування напрямів в екологічній 

підсистемі впливу антропогенних чинників на продуктивність продуктів 

бджільництва. 

У даній роботі головне завданням полягає у визначенні основних 

проблем розвитку бджільництва, з'ясуванні особливостей поширення та 

перспективних напрямів розвитку даної галузі, аналіз найоптимальніших 

заходів для покращення рівня бджільництва, визначення шляхів 

популяризації  нових напрямів поширення бджільництва  на території 

Закарпаття. 

Виклад основного матеріалу 

Бджільництво є важливою галуззю сільського господарства. Бджоли 

дають цінний продукт харчування – мед, який відзначається високими 

поживними якостями і має лікувальні властивості. До його складу входять 

переважно виноградний та плодовий цукри, що легко засвоюються 

організмом людини, а також необхідні для організму ферменти, вітаміни та 

мінеральні речовини. При лікуванні деяких тяжких хвороб використовують 

бджолину отруту, маточне молочко та бджолиний клей (прополіс). Окрім 

меду, від бджіл одержують також і віск, що є сировиною для багатьох 
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галузей промисловості та для виготовлення штучної вощини. Дуже важливу 

роль відіграє бджільництво і в підвищенні урожайності багатьох 

перехреснозапильних культур.  

Дослідженнями наукових установ та практикою передових господарств 

доведено, що від запилення бджолами збільшуються врожаї соняшника, 

гречки, гірчиці, насінників еспарцету, люцерни, конюшини, яблуні та інших 

плодоягідних культур на 25-30 і більше відсотків. Від запилення бджолами 

поліпшується також якість насіння, збільшується розмір, соковитість і 

смакові властивості плодів. Користь, яку дають бджоли при запиленні 

сільськогосподарських культур, в 10-15 разів перевищує прямі доходи від 

бджільництва.  

В умовах України, з розвиненим інтенсивним землеробством і 

садівництвом, бджоли є важливим фактором підвищення врожаю багатьох 

зернових, технічних, овочевих, плодоягідних та інших культур. Таким чином, 

бджільництво має не лише медовий, а й переважно запилювальний напрям і є 

досить розвиненою галуззю сільського господарства[2]. 

Розвитку галузі сприяє наявність великих лісових масивів, в яких 

ростуть різноманітні медоноси — малина, ожина, липа, акація... В останні 15 

років інтенсивно закуповують від бджолярів Закарпаття та з вигодою 

розводять карпаток бджолярі Угорщини, Чехії, Словаччини, Румунії, 

Молдови, Польщі, де поширені українські карпатські бджоли. Більше того, 

відселекціонованих карпатських бджіл уже успішно використовують у Китаї, 

Кореї, на Кіпрі, виявили велику зацікавленість у Канаді. 

Сьогодні в області утримується 68,5 тисяч бджолиних сімей, з яких 

67,4 тисячі - в особистих селянських господарствах та 1,1 тисячі  у 

сільгосппідприємствах. 

Виникає проблема низької продуктивності пасік. Однією з причин 

цього є нестійкість погодних умов у горах, часті дощі в період цвітіння 

головних медоносів. Як правило, в несприятливі сезони пасіки дають 

збитки[3]. 

Для аналізу зареєстрованих спілок пасічників на території 

Закарпатської області було створено картосхему, на якій у відсотковому 

відношенні, з розрахунком від загальної кількості населення районів і 

кількості зареєстрованих бджоло господарств, виділено основні райони їх 

поширення.  
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Рисунок 1- Зареєстровані бджоло-господарства Закарпатської області 

 

Аналізуючи дану картосхему можна сказати, що серед зареєстрованих 

спілок пасічників і бджоло-господарств найбільший відсоток спостерігається 

в Мукачівському районі (0,007%), а саме : Асоціація пасічників Закарпаття, 

МП «Бджілка», ДП Мукачівське дослідне племінне бджологосподарство, 

Товариство бджолярів-любителів, ПП Гайдар Є. В. та інші.  

У відсотковому відношенні можна спостерігати, що серед інших 

найбільш виділяються Хустський (0,004 %) і Свалявський (0,003 %) райони. 

Тут зосереджені такі спілки як : Спілка пасічників «Нарцис», П.П. Пап В.В. 

та Свалявське районне товариство пасічників, відповідно. 

Наступними по кількості йдуть Іршавський, Тячівський та Рахівський 

райони в яких спостерігається 0,001% зареєстрованих бджологосподарств . 

Такими є : Спілка пасічників тячівщини, Товариство бджолярів та любителів 

меду Іршавщини та ПП Сойма В.Г.(Рахівський район).  

В інших районах (Берегіський, Великоберезнянський, 

Виноградівський, Воловецький, Міжгірський, Перечинський та 

Ужгородський) відсутні зареєстровані спілки пасічників та бджолинних 

господарств. 

Можна зробити висновок, що на Закарпатті бджільництвом займаються 

переважно аматори . А основні райони зосередження бджолиних господарств 

можна спостерігати в низинних та передгірних регіонах.  Причиною цього є: 

-велике різноманіття медоносних рослин; 

-значні площі зайняті необхідною рослинністю; 

-незначні перепади температур. 

Основним завданням на перспективу є якісне поліпшення бджолиних 

сімей. Прискорення науково технічного прогресу у бджільництві повинно 

початися з комплексного впровадження вітчизняних та закордонних 

досягнень науки і передового досвіду. Одна з найважливіших передумов 

прискореного НТП у бджільництві - підвищення якості та продуктивності 

бджолиних сімей. Цього можна досягти за таких умов: 

- покращення запилювальних якостей бджіл; 
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- застосування прогресивних методів бджоловедення; 

 -забезпечення пасік платформами, пересувними павільйонами, 

будками, що дасть можливість частіше пересуватися, безпосередньо до 

масивів медоносів, що зробить пасіки більш мобільними,  

- збільшення асортименту та якості продукції;  

- організація ринку збуту продукції бджільництва, розробка сучасних 

методик визначення фальсифікації меду;  

- пошук раціональних способів боротьби з хворобами;  

- упровадження механізації основних виробничих процесів у 

бджільництві, що дасть можливість підвищити продуктивність праці та 

рентабельність пасік;  

- гарантійне збереження бджолиних сімей у зимовий період [4]. 

До актуальних проблем, які потребують нагального вирішення у галузі 

бджільництва можна віднести:  

-збереження і зміцнення підготовки високопрофесійних молодих 

кадрів;  

-активізація контролю за змінами у біорізномінітті та якістю кормової 

бази;  

-забезпечення виробництва якісних і безпечних продуктів, які 

відповідатимуть світовим вимогам із використанням новітніх технологій; 

- удосконалення нормативно-правової бази; розвиток ринку та розробка 

маркетингових стратегій;  

-підвищення ефективності галузі через доповнення статей доходів. 

Крім основного продукту бджільництва - меду, також з пасіки 

добувають бджолиний віск, бджолині стільники, прополіс, пергу, пилок, 

забрус, маточне молочко, бджолину отруту, бджолиний підмор, гомогенат. 

Мед за походженням розрізняють квітковий, падевий і змішані меди. 

Мед падевий буває рослинного і тваринного походження. За технологічною 

ознакою меди бувають відцентрові та стільникові[5]. 

На сьогодні на деяких пасіках використовують вуликотерапію. 

Безпосередньо на пасіці розміщується лікувальний будинок внизу якого 3 

бджолині сім’ї, а над ними – лежанка. Поринувши в ауру спокою та медового 

аромату людина спокійно лежить, а мікровібрації від руху бджіл лікують 

весь організм. Успіх лікування залежить від кількох речей, а саме:  

-мікровібрація, що виникає від роботи бджіл у вулику; 

-потужне біополе комах і фітонциди від бджоло продуктів; 

-температура, адже бджоли підтримують її у своїх хатинках у межах 

36-37 градусів, тобто таку, яка відповідає людському тілі. 

Дуже популярною на Закарпатті також стала апітерапія - медичне 

використання бджолиних продуктів. Використовуться мед, перга, віск, 

прополіс, маточне молочко («королівське желе») та бджолина отрута, 

бджолиний підмор, воскова моль, трутневий гомогенат. Згідно з чинним 

законодавством України, апітерапія визначається як «лікування та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0_(%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4
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профілактика захворювань за допомогою продуктів бджільництва»[6]. Вона 

популяризується саме як екзотичний вид екотуризму – апітуризм. 

Апітуризм має на меті дегустацію (випробування та/або оцінка якості 

харчових продуктів за допомогою смаку продуктів бджільництва) 

безпосередньо у виробника, споживання та купівля продуктів бджільництва 

за місцем проживання чи місцем знаходження виробника, медичне 

використання бджолиних продуктів (мед, перга, віск, прополіс, маточне 

молочко, бджолина отрута, бджолиний підмор та ін) у процесі лікування та 

профілактики захворювань. Наприклад веномне застосування апітерапії. 

Потужною складовою апітуризму може стати лікувальний туризм. Для 

оздоровчих цілей можуть використовуватись не лише продукти 

бджільництва або бджолина отрута, а й цілюща енергетика бджолиної сім'ї, і 

успішні приклади такого використання вже відомі і приваблюють 

споживачів. Медовий туризм може розв’язати проблему необхідності 

психічного оздоровлення та реабілітації за рахунок впливу на здоров’ї 

людини природних, фізіологічних та екологічних чинників. Популярність 

апітуризму як виду відпочинку пов’язана з тим, що він найбільшою мірою 

відповідає фізіологічним та рекреаційним потребам людей, що живуть в 

умовах урбанізованого середовища, в районах з складної екологічною 

ситуацією і постійними нервовими перенапруженнями. 

Однак, розвиток апітуризму гальмується у зв’язку з недосконалістю 

нормативно-правової бази, відсутністю цілісної системи державного 

регулювання туризму в регіонах, повільних темпів зростання обсягів 

інвестицій у розвиток матеріальної бази особистих селянських господарств, 

невдалий підхід до рекламування регіонального туристичного продукту на 

внутрішньому ринку туристичних послуг та товарів та недостатня 

інформаційна, організаційна, матеріальна підтримка суб’єктів 

підприємництва туристичної галузі з боку органів державної та 

муніципальної влади [7].  

Основною метою розвитку апітуризму є створення 

конкурентоспроможного на внутрішньому та світовому ринках 

національного туристичного продукту, який здатний максимально 

задовольнити потреби як наших громадян, так і іноземців. Для того щоб все 

вище зазначене вступило в дію, необхідно в першу чергу: 

-забезпечити збереження та відновлення природного середовища й 

історико-культурної спадщини; 

-здійснити наповнення місцевого та державного бюджетів; розширення 

ринку внутрішнього туризму;  

-сприяти стійкому зростанню обсягів в’їзного туризму, забезпечення 

комплексного розвитку рекреаційних територій та туристичних центрів з 

урахуванням соціально-економічних інтересів їх населення [8]. 
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Висновки 

За результатами роботи розглянуто і висвітлено основні напрямки 

розвитку бджільництва на Закарпатті. 

Виходячи з вище зазначеного можна зробити наступні висновки:  

1. Підвищення продуктивності бджільництва можна досягти за рахунок 

раціонального використання бджіл і маток різних порід, так як різні породи 

бджіл проявляють високу продуктивність лише при наявності оптимальних 

для них кліматичних умов і певного типу медозбору. 

2.Підвищенню рентабельності бджільництва сприятиме підготовка 

фахівців-бджолярів вищої кваліфікації, організація виставок, ярмарків, де 

більш широко повинна рекламуватися продукція бджільництва, сучасні 

технології та обладнання. 

3.Апітуризм є своєрідним ознайомленням з культурою бджільництва, 

можливістю куштувати та купувати мед та бджолопродукти прямо на місці 

виробництва, а також є лікувальним туризмом. Крім того, він є сталим видом 

туризму, що не виснажує ресурси, а сприяє їх збагаченню. Його розвиток 

сприяє соціально-економічному відродженню сільської місцевості, 

забезпечує диверсифікацію сільськогосподарського виробництва, підвищує 

рентабельність бджолярської справи та створення нових робочих місць. 
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