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Ратич Іриней Борисович — доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент 
НААН. Основні напрями наукової діяльності — вивчення дії штучних джерел ультрафіоле-
тового випромінювання на організм молодняку великої рогатої худоби; з’ясування біохіміч-
них механізмів дії екзогенного сульфату на організм птиці; дослідження обмінних процесів 
і продуктивності птиці за впливу протеїнового, амінокислотного та мінерального живлення 
з метою розроблення рецептури чисто рослинних комбікормів та нових мінеральних пре-
міксів; встановлення можливості використання Сульфуру мінеральних сполук для синтезу 
цистину в їх організмі з урахуванням кількості протеїну, сірковмісних амінокислот і загального 
Сульфуру в раціоні. 
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Історія Інституту біології тварин НААН надзвичайно 
багата на постаті, які внесли вагому лепту в розвиток 
наукового напряму біохімії та фізіології сільськогоспо-
дарських тварин. До їх числа належить Ратич Іриней 
Борисович. Це Людина великої працелюбності та 
працездатності; Вчений з великим багажем загальних 
і біологічних знань, глибоким розумінням значення на-
уки та важливості самоосвіти; Вчений, — завжди від-
критий для нових ідей, можливостей та альтернатив-
них рішень, який не нехтує думкою інших, навіть якщо 
вона відрізняється від його власної; Вчитель, котрий 
вміє допомогти учням ставити собі перспективні за-
вдання та знаходити рішення цих завдань, при цьому 
він не боїться здатися їм некомпетентним у чомусь; 
Педагог, який переконаний що «талант — це лише 
декілька відсотків успіху, а інше — це працелюбність, 
розум і досвід».

Для Іринея Борисовича святкування 60-річчя 
створення Інституту є дуже символічним. Адже його 
трудова діяльність повністю утотожнюється з його 
науковою діяльністю і становить 60 років. А всі записи 
у трудовій книжці пов’язані з однією установою — 
Інститутом біології тварин НААН, який є правонаступни-
ком Українського науково-дослідного інституту фізіо-
логії і біохімії сільськогосподарських тварин. У цьому 
інституті він пройшов шлях від старшого лаборанта 
і до директора: 1967–1976 рр. — молодший науко-
вий співробітник; 1976–1989 рр. — старший науковий 
співробітник; 1989–1994 рр. — провідний науковий 
співробітник; 1994–1998 рр. — заступник директора 
інституту з наукової роботи; 1998–2001 рр. — дирек- І. Б. Ратич   |   I. B. Ratych
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тор Інституту; з 2001 р. і донині — головний науковий 
співробітник. 

Дослідження, проведені Іринеєм Борисовичем, 
мали кілька напрямів. У період з 1966 по 1976 рр. 
коло наукових інтересів вченого пов’язане з дослі-
дженнями щодо дії штучних джерел ультрафіолетово-
го опромінювання на організм сільськогосподарських 
тварин. Одним із пріоритетних напрямів у з’ясуванні 
механізму дії ультрафіолетового опромінювання було 
вивчення змін ферментних систем та фізико-хімічних 
властивостей білків шкіри. Доведено, що за ультра-
фіолетового опромінення тварин відбувається фото-
ліз розчинних білків шкіри з утворенням біологічно 
активних сполук, внаслідок чого виникають біологічні 
ефекти, які впливають на продуктивність тварин. 

За вивчення дії штучних джерел ультрафіолето-
вого випромінювання на організм молодняку великої 
рогатої худоби йому вдалося вперше провести імуно-
хімічну ідентифікацію розчинних протеїнів шкіри і сиро-
ватки крові. 

Вивчення обмінних процесів і продуктивності птиці 
різних видових, вікових та продуктивних груп у зв’язку 
з протеїновим, амінокислотним та мінеральним жив-
ленням дало можливість методом авторадіографії 
амінокислотних хроматограм курячого яєчного білка 
вперше встановити використання мінерального Суль-
фуру, міченого за 35S, для синтезу цистину вже після 
24 год. після його парентерального введення. Подаль-
ші дослідження, проведені І. Б. Ратичем з викорис-
танням радіоактивних сульфурумісних сполук, стали 
теоретичною основою для практичного застосування 
мінерального Сульфуру в живленні птиці. Встанов-
лено оптимальні дози добавок сульфату натрію для 
молодняку птиці різних видових і продуктивних груп 
з урахуванням дефіциту цього макроелемента в кор-
мах, розроблено теоретичні основи та  практичні ре-
комендації з використання сульфату натрію в годівлі 
птиці різного віку, виду і напряму продуктивності.

Результати багаторічних досліджень І. Б. Ратич 
узагальнив у монографії «Біологічна роль сірки і мета-
болізм сульфату у птиці». На підставі захисту матері-
алів, викладених у монографії, ВАК України в 1994 р., 
йому присуджено науковий ступінь доктора сільсько-
господарських наук.

Заслуговують уваги дослідження на птиці, при-
свячені вивченню обмінних процесів і продуктивності 
за впливу протеїнового, амінокислотного та міне-
рального живлення, а також розроблення рецептури 
чисто рослинних комбікормів та нових мінеральних 
преміксів.

У дослідженнях, проведених під керівництвом Іри-
нея Борисовича, з позицій фізіології, біохімії та жив-
лення обґрунтовано доцільність збільшення кількості 
Йоду в раціонах птиці для стимуляції синтезу гідро-
літичних ферментів у органах травлення, білкового 
й ліпідного обміну, функції мікробіоценозу сліпої кишки, 
нормалізації морфоструктури щитоподібної залози. 
Визначено оптимальні дози додавання елемента 
до раціонів перепілок, курей-несучок, індичок і гусок, 
які сприяють зростанню несучості птиці, покращенню 
харчової якості одержаних яєць та їхньої біологічної 
цінності, що зумовлює підвищення інкубаційних якос-
тей індичих і гусячих яєць. Розроблено спосіб одер-
жання функціональних продуктів харчування, зокре-
ма яєць, збагачених йодованими амінокислотами. 

Перевагою запропонованого способу одержання яєць, 
збагачених Йодом, є те, що водночас забезпечується 
підвищення несучості курей та перепелів, а також по-
кращуються інкубаційні якості отриманих від них яєць. 
Водночас споживання «йодованих» яєць є ефектив-
ним і доступним засобом профілактики захворювань 
людей, спричинених йододефіцитом.

Уперше встановлено фізіолого-біохімічні механізми 
дії новоствореного комплексного препарату рослин-
ного походження на метаболічні процеси в організмі 
птиці, продуктивність і якість продукції. Показано, 
що випоювання настою з листя евкаліпта курям-
несучкам та настою з листя евкаліпта разом з аскорбі-
новою кислотою курчатам-бройлерам сприяє знижен-
ню інтенсивності перекисного окиснення ліпідів, під-
вищенню активності неферментативної ланки анти-
оксидантного захисту; позитивно впливає на білковий, 
ліпідний і вуглеводний обмін; стимулює Т- і В-клітинну 
ланку імунітету; підвищує продуктивність птиці. Ви-
значено оптимальні дози препарату та запропоно-
вано схеми його використання. Експериментально 
доведена ефективність застосування фітопрепарату 
замість кормових антибіотиків.

Уперше проведено системні дослідження впливу 
комплексу мікроелементів Мангану, Феруму, Цинку, Ку-
пруму, Кобальту і Йоду у формі аквацитратів, виготов-
лених на основі нанотехнологій, на метаболічні про-
цеси, продуктивність і якість продукції курей-несучок, 
курчат-бройлерів та перепілок. Встановлено видову та 
дозозалежну специфічність дії комплексу аквацитратів 
біоелементів. Теоретично обґрунтовано й експери-
ментально доведено доцільність заміни мікроелемен-
тів у формі неорганічних солей у складі гарантованих 
мінеральних преміксів комплексною добавкою цих же 
біоелементів у формі аквацитрату. Показано високу 
біодоступність і біологічну активність біоелементів 
нанотехнологічного походження в кількості, що є 
значно меншою, ніж та, що вводиться в неорганіч-
ній формі до складу преміксів для цих видів птиці. 

Ратич Іриней Борисович наділений від природи 
чітким аналітичним розумом та глибокою інтуїцією, 
володіє надзвичайною здатністю блискавично зре-
агувати на проблему незалежно від її характеру, 
осягнути її та буквально відразу знайти оптимальний 
спосіб її вирішення. 

Іринею Борисовичу притаманний дух новаторства 
і творчої енергії. Його наукові ідеї знайшли розвиток 
у дисертаційних роботах учнів. Під його керівництвом 
захищена одна докторська та шість кандидатських 
дисертацій. 

Науковий доробок І. Б. Ратича становить понад 
400 наукових праць, дві монографії, чотири книги, 
два посібники, 14 методичних рекомендацій та 12 ав-
торських свідоцтв і патентів. 

Для Іринея Борисовича Ратича притаманні риси 
високої моралі, великої працездатності, виконавської 
дисципліни і відповідальності. Він є достойним грома-
дянином і справжнім патріотом нашої неньки України. 
Свого часу Іриней Борисович був заступником голови 
осередку Товариства української мови імені Т. Г. Шев-
ченка, а згодом очолював первинний осередок «На-
родного Руху України за перебудову» Інституту. За-
вдяки його наполегливості та енергійності були органі-
зовані лекції на релігійну та історичну тематику, вечо-
ри української поезії, акції милосердя до знедолених 
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дітей, урочисте відзначення 72-ої річниці ЗУНР і 72-ої 
річниці Злуки з УНР. Було вироблено і заявлено чітку 
позицію членів осередку щодо тогочасних політичних 
подій, зокрема щодо питання про незалежність Укра-
їни. Співробітники наукової установи вперше добро-
вільно вийшли на інститутський мітинг (1990 р.), щоб 
прийняти звернення до Верховної Ради України з ви-
могами реалізації всіх положень Декларації про 
державний суверенітет України, виконання Закону 
про економічну самостійність, Постанови про про-
ходження військової служби.

За безпосередньої участі Іринея Борисовича 
були створені наукові засади для надання Інсти-
тутові фізіології і біохімії тварин статусу наукового 
центру «Фізіологія тварин», сформована і затвер-
джена науково-технічна програма «Біологічні основи 
високої продуктивності тварин».

Не можна не зазначити, що завдяки його напо-
легливості, організаційним здібностям, самовідданій 
роботі вдалося відродити і налагодити в інституті 
видавничу діяльність. Організували видання науково-
теоретичного журналу «Біологія тварин», Науково-
технічного бюлетеня ІФБТ та журналу «Передгірне 
і гірське землеробство і тваринництво».

Завдяки наполегливості І. Б. Ратича створено му-
зей професора С. З. Гжицького — засновника Україн-
ського науково-дослідного Інституту фізіології біохімії 
сільськогосподарських тварин. Тут під звучання гімну 
України проходило вручення дипломів кандидатів 
наук молодим науковцям Інституту. 

За безпосередньої участі Іринея Борисовича 
в 1995 р. проведено Всеукраїнську наукову конфе-
ренцію, присвячену 95-річчю від дня народження 
С. З. Гжицького та в 2000 р. — Всеукраїнську конфе-
ренцію, присвячену 100-річчю від дня народження 
професора С. З. Гжицького. 

Іриней Борисович завжди був переконаний у пріо-
ритетності та важливості досліджень, які здійснювали 
у стінах «рідної» йому наукової інституції. А в часи лік-
відації інституту через обʼєднання двох різнопрофіль-
них установ — «Землеробства і тваринництва захід-
них регіонів» та «Інституту фізіології і біохімії тварин» 
він доклав багато зусиль для відновлення і створення 
інституту, який зараз називається Інститут біології тва-
рин НААН та є правонаступником Українського науково-
дослідного інституту фізіології і біохімії сільсько-
господарських тварин, перейменованого у 1992 р. 
на Інститут фізіології і біохімії тварин УААН. 

Він вимогливий до себе, багато уваги приділяє про-
паганді наукових досягнень. За багаторічну результа-
тивну роботу на теренах науки І. Б. Ратич відзначений 
низкою вагомих нагород. Він — лауреат Державної 
премії в галузі науки і техніки (2019), а також премії 
імені С. З. Гжицького (2008). За співпрацю з Краків-
ським аграрним університетом, спільні дослідження 
та публікації нагороджений відзнакою цього універ-
ситету (2008). Нагороджений Почесною відзнакою 
та грамотою УААН (2006), медаллю «Знак пошани» 
Мінагрополітики України (2009), Почесною грамотою 
Кабінету Міністрів України (2019), грамотою Верховної 
Ради України (2014), медаллю «Незалежність Украї-
ни» ІІІ ступеня — почесною нагородою Міжнародного 
Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» (2013). Від-
значений подяками і грамотами Львівської обласної 
державної адміністрації та Західного наукового центру.

Іриней Борисович завжди уміє створити гарний 
настрій серед людей, що його оточують, знайти цікаву 
тему для співбесіди, йому притаманні чисто людські 
риси характеру — мудрість, справедливість, співчуття 
до ближнього. Він є невибагливим у житті, не прагне 
ні багатства, ні слави, а своєю скромною працею 
заслуговує найглибшу повагу у людей.

Біографічна довідка

Народився 15 жовтня 1939 р. в с. Оріхівець Підво-
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