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УДК 631.527:633.11:631.11
1СОРТОВІ ІННОВАЦІЇ У ВИРОБНИЦТВІ ЗЕРНА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

В. А. Пехов, здобувач 
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» 
Науковий керівник: О. Г. Шпикуляк, д-р екон. наук, професор
Вінницький національний аграрний університет 

У статті розкрито організаційно-економічні аспекти функціону-
вання сортових інновацій у розвитку та формуванні ефективності 
зернопродуктового підкомплексу України. Визначено загальні заса-
ди рольових характеристик інновацій, їх «покультурну» структуру у 
взаємозв’язку з ефективністю аграрної галузі загалом, що визначе-
но як головний резерв для економічного зростання. Запропоновано 
авторську оцінку процесів, які сьогодні відбуваються в системі еко-
номічних взаємодій з приводу підвищення конкурентоспроможності 
виробництва зерна на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Ключові слова: сільськогосподарські культури, сортові іннова-
ції, виробництво зерна, високопродуктивні сорти, насінництво.

Постановка проблеми. Головним інновативним кон-
структом організації конкурентоспроможного виробництва і 
відповідно якісного позиціонування сільгосппідприємств на 
ринку зерна є творення – впровадження нових сортів. Саме 
якісний посівний матеріал є основою продуктивності (урожай-
ності), якості (споживчі властивості), а також конкурентного 
балансу «вигід-витрат» у системі «виробництво-реалізація» (ці-
ноутворення). Означений тріумвірат позиціонується нами як 
система причинно-наслідкових зв’язків, які у своїй реалізації 
забезпечують відповідний рівень конкурентоспроможності 
ринкових суб’єктів і товару (в даному випадку зерна). Поста-
новка проблеми в заданому концептуально-методологічному 
вимірі продукована гіпотезою про виняткову значимість ін-
новацій у модельній схемі формування конкурентоспромож-
ності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Науковий 
пошук щодо проблематики виробництва зерна, ефективнос-
ті та інноваційності економічних відносин з цього приводу 
здійснюється багатьма науковцями, серед яких: М. Лобас [1], 
Л. Худолій [2], О. Захарчук [2], О. Шубравська [3], К. Прокопен-
ко [3], В. Жигадло [4], О. Сікачина [4], Б. Погріщук [5], Р. Во-
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лошин [6], П. Саблук [7], Г. Калетнік [7], С. Кваша [8] та ін. Ми 
також прагнемо долучитися до когорти знаних у науковому 
світі фахівців з досліджень проблематики розвитку зерно-
продуктового підкомплексу як базової галузі, яка досягнувши 
значних ефектів на внутрішньому, а головне – зовнішньому 
ринку, має ще значний потенціал для зростання, перш за усе 
за рахунок упровадження інновації. Зазначимо, що це не про-
ста данність моді, а об’єктивна реальність.

Формулювання цілей статті – визначення теоретико-
методичних основ оцінки ролі сортових інновацій у розвитку 
виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами 
й оцінка емпіричних аспектів практики впровадження нових 
сортів зерна з визначенням їх зв’язку з результативними пара-
метрами господарсько-підприємницької діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема 
інноваційного забезпечення виробництва зерна сільськогоспо-
дарськими підприємствами вітчизняного зернового ринку ви-
кликає інтерес щодо аналізу ефективності галузі, адже це ключ 
до зростання обсягів продукування зернового товару. Сорти 
зернових, створені вітчизняною наукою, традиційно пошире-
ні й районуються в територіальному вимірі, але їх викорис-
тання сьогодні залежить від відповідних мотивів підприємця, 
тому аналіз піднятого питання в своєму емпіричному вимірі 
має неоднозначний характер. За дослідженнями вітчизняних 
науковців, а також за даними Державної служби статистики 
України, використання сортового потенціалу зернових – по-
сів насінням сортового походження значно збільшує вихід кін-
цевої продукції (зерна), приблизно на 20-30%, формує зерно 
високої якості, поліпшуючи його споживчі властивості, адже 
впровадження у виробництво високопродуктивного сорту 
пшениці, ячменю, кукурудзи та інших зернових – це по-суті 
впровадження інновацій, фактичне поліпшення інноваційно-
го забезпечення.

Наприклад, у 2006 році органами Державної служби ста-
тистики України при проведенні оцінки стану впровадження 
високопродуктивних сортів рослин у сільськогосподарських 
підприємствах (обліком охоплено 17,4 тис. с.-г. підприємств, 
або 83,4% посівної площі в усіх господарських структурах 
України), було встановлено, що сортові ресурси здебільшого 
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формуються на основі насіннєвого матеріалу власного репро-
дукційного насінництва та з посівів, призначених для товар-
ного виробництва. Оригінальне та елітне насінництво у всіх 
посівах сільськогосподарських культур складало лише відпо-
відно 0,2 та 1,7% - усе інше – це нерайоновані, малопошире-
ні та незареєстровані сорти (по пшениці озимій частка таких 
посівів у 2006 році склала 11,4% всіх посівів цієї культури, 
ячменю ярому – 11,0%). Покультурне впровадження сортових 
інновацій у виробництво зерна сільськогосподарськими під-
приємствами наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Сортовий склад посівів зернових у 

сільськогосподарських підприємствах*

Культура Аналітичні характеристики стану

Пшениця 
озима

У сортовому складі посівів пшениці озимої найбільш 
розповсюдженим був сорт „Одеська 267” (14,5% сортових посівів), 
який зареєстровано в реєстрі сортів рослин у 1997 році. Друге місце 
по поширенню займає зареєстрований у 2001 році сорт „Селянка” 
(7,1%), третє та четверте –  сорти „Поліська 90” та „Ніконія” (по 6,8%)

Ячмінь ярий

Частка сортових посівів у загальній площі була 89,0%. Посіви 
сортами, що входять до першої групи (зареєстровані в 2001-
2006рр.), склали 61,4%. Домінуючими сортами ячменю 
ярого були сорти „Вакула” (30,2% загальної площі посівів), 
„Скарлет” (7,6%), „Прерія” (5,1%) та „Сталкер” (4,3% посівів)

Просо Площі засіяні зареєстрованими в реєстрі сортами склали 83,4%

Гречка та 
рис

Зареєстровані сорти займали відповідно 90,3 та 79,4% посівних площ, 
переважно використовуються сорти, які «задіяні» у виробництві 
понад 15 років. Серед сортових посівів рису найбільшу частку займає 
сорт  „Україна 96” (97,4%), сорти „Антей”  та „Мутант 428” - по 1,3%.

Кукурудза на 
зерно

Нараховує 294 сортів та гібридів. Занесеними до реєстру 
сортами посіяно 1024,6 тис.га, або 82,7% усіх посівів. Серед 
посівів кукурудзи на зерно відбулось помітне сортооновлення - 
майже 70% з них (708,6 тис.га) представлене новими сортами, 
зареєстрованими у 2001-2006 роках. Найбільш  поширеними 
сортами були „Кадр 267МВ” (70,5 тис.га), „ПР39Д81” 
(35,2 тис.га), „Сплендіс” (30,7 тис.га). У структурі посівів за 
їх призначенням найбільший обсяг товарних посівів – 94,4%, 
репродукційне насінництво складає 4,9%, оригінальне та 
елітне насінництво представлене незначними площами.

*Дані з аналітичних спостережень органів Державної служби статистики України у 2006 році
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Кожний новий етап розвитку насінництва в нашій країні 
характеризувався подальшим підвищенням його ефективнос-
ті. Перехід на суцільні сортові посіви, забезпечення всіх посівів 
кондиційним насінням, ритмічне сортооновлення посівного 
матеріалу стало можливим у результаті розвитку матеріально-
технічної бази насінництва і селекції, постійного удосконален-
ня системи насінництва, підготовки висококваліфікованих 
кадрів. Щорічно сортовий фонд сільськогосподарських куль-
тур поповнюється новими, більш ефективними сортами і гі-
бридами. Так, у 2014 р. в Україні зареєстровано 7387  сортів 
рослин, придатних для поширення (табл. 2). 

Таблиця 2
Структура Державного реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні на 2014 рік

Ботанічний таксон
Всього 
сортів

У тому числі: % української 
селекціїукр. селекції іноз. селекції

Озимі зернові – всього 364 287 77 79

 у т.ч.: пшениця 275 222 53 81

           жито 32 23 9 72

           ячмінь 34 20 14 59

Ярі зернові – всього 936 393 543 42

 у т.ч.: ячмінь 102 66 36 65

           пшениця 41 41 - 100

           кукурудза 722 261 461 36

Зернобобові культури – 
всього 67 44 23 66

 у т. ч.: горох 43 23 20 53

Круп’яні культури – 
всього 60 53 7 88

 у т.ч.: гречка 15 13 2 87

            просо 22 22 - 100

            рис 12 7 5 58

            ріпак 176 37 139 21

            соя 139 97 42 70

Джерело: Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2014 рік
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Аналітика, зібрана відповідними уповноваженими орга-
нами, вказує на те, що потенційна пропозиція  на ринку на-
сіння і садивного матеріалу в умовах України завжди значно 
відрізняється від обсягів фактичних продаж і тим сильніше, 
чим більш несприятливими є умови для реалізації певного сор-
ту рослин. Якщо у 2012 р. у Державному реєстрі сортів рослин 
знаходилося понад 7,0 тис. сортів, гібридів та ліній рослин, 
то для розмноження сортового, добазового, базового та серти-
фікованого насіння засівалося лише половина їх площ. На ці 
цілі нині в Україні використовується 52% сортів вітчизняної 
селекції та 48% насіння сортів іноземної селекції. 

За даними Мінагрополітики, тільки для забезпечення по-
сіву прогнозованих площ в Україні необхідно мати щорічно 
до 3,0 млн тонн високоякісного насіння різноманітних сортів 
лише зернових культур, з них озимих – 1,8 млн тонн і 1,2 млн 
тонн ярих зернових.

Аналіз використання насіннєвих ділянок основних сіль-
ськогосподарських культур за 2012 р. свідчить про те, що у 
сортових посівах переважали сорти (табл. 3) вітчизняної се-
лекції (80,7%).

Таблиця 3
Сортовий склад посівів на насіннєвих ділянках, 

використаних під посіви 2012 року

Культура

Площа сортових посівів в Україні

загальна, 
тис. га

вітчизняних сортів іноземних сортів

тис. га % тис. га %

Пшениця озима 703,0 614,6 87,4 83,8 11,9

Ячмінь озимий 120,0 85,7 71,4 34,1 28,4

Жито озиме 41,5 40,3 97,1 0,9 2,2

Пшениця яра 33,9 22,1 65,2 11,8 34,8

Ячмінь ярий 227,8 169,5 74,4 55,3 24,3

Джерело: дані департаменту контролю насінництва та розсадництва Державної інспекції 
сільського господарства України

Дані табл. 3 свідчать, що сортові насіннєві посіви жита 
озимого на 97,1% сформовані із українських сортів, пшениці 
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озимої – 87,4%, сої та ячменю ярого – відповідно на 76,4 та 
74,4%, дещо нижчим цей показник є для кукурудзи (61,2%).

Таблиця 4
Площі сортового посіву основних 

сільськогосподарських культур за 2012 рік

Культура

Площа посіву в Україні

загальна, 
тис. га

вітчизняних сортів іноземних сортів

тис. га % тис. га %

Пшениця озима 5038,6 4365,7 87 672,9 13

Ячмінь озимий 925,5 613,6 66 311,9 34

Жито озиме 236,4 225,5 93 10,9 5

Ячмінь ярий 1454,3 1243,0 85 211,1 15

Пшениця яра 158,7 107,5 68 51,2 32

Овес 177,1 151,3 85 25,7 15

Горох 193,5 124,2 64 69,3 36

Кукурудза 3602,4 989,5 27 2612,9 73

Джерело: дані департаменту контролю насінництва та розсадництва Державної інспекції 
сільського господарства України

З метою аналізу структури виробничих посівів основних 
сільськогосподарських культур у процесі цих досліджень були 
опрацьовані  відповідні дані департаменту контролю насін-
ництва та розсадництва Державної інспекції сільського гос-
подарства України (табл. 4). Із загальної дослідженої площі 
посіву 10,2 млн га засіяно сортами української селекції, що 
становить 57,4%. Порівняння сортових насіннєвих та вироб-
ничих посівів сільськогосподарських культур свідчить про сут-
тєве зниження частки сортів вітчизняної селекції від 80,7% за 
2005 р. до 57,4% за 2012 р., або майже на чверть від загальної. 

Незважаючи на наявність цілого ряду проблем інфра-
структурного, нормативно-правового, виробничого характеру, 
а також науково-інноваційного забезпечення, зернопродук-
товий сегмент вітчизняного агрогосподарського комплексу 
у своєму розвитку досяг чималих успіхів. Зокрема, Україна 
у глобальному вимірі по-суті вражаючих результатів, хоча 
вони позиціонуються в кількісному аспекті, але це: 2,5% у 
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світовому виробництві зернових (станом на 5 березня 2015 
р.); виробництво – пшениці – 9 місце, ячменю і кукурудзи – 
5 місце (2013 р.); експорт – пшениця – 6, ячмінь – 5, кукуру-
дза – 3 місце (2013 р.); зернові (всього) – 3 місце за обсягом 
експорту (32,3 млн т), після ЄС (38,5 млн т) і США (72,3 млн т) 
(2013/2014 М.Р.). Закріплення за Україною статусу стабільно-
го світового виробника – лідера на зерновому ринку дає під-
стави стверджувати, що у підприємств зернопродуктового 
комплексу, особливо виробничої складової, є величезні мож-
ливості, до того ж потенціал ще далеко не використаний. Та й 
більш ємний зовнішній ринок надає їм значні стимули, зокре-
ма вартісного характеру.

Висновки. Об’єктивно так склалося, що зерно є найбільш 
важливим видом продовольчих ресурсів і «провідником» у роз-
витку інших галузей (тваринництво, харчова промисловість 
та ін.). Саме тому в об’єктивно-інституційному плані зерно-
продукування в усіх відношеннях визнано як невід’ємний 
атрибут формування продовольчої безпеки, а також валового 
національного продукту й валової продукції галузі сільського 
господарства (приблизно четверта частина у вартісному вира-
женні). Сортові інновації тут відіграють одну з головних ролей, 
тому що визначають підвалини ефективності виробництва 
зерна у його конкурентоспроможності та якості.
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В. А. Пехов. Сортовые  инновации  в производстве зерна 
сельскохозяйственными предприятиями.

В статье раскрыты организационно-экономические аспекты функцио-
нирования сортовых инноваций в развитии и формировании эффективности 
зернопродуктового подкомплекса Украины. Определены общие принципы 
ролевых характеристик инноваций, их «покультурная» структура во вза-
имосвязи с эффективностью аграрной отрасли в целом, что определено как 
главный резерв для экономического роста. Предложена авторская оценка про-
цессов, происходящих сегодня в системе экономических взаимодействий по 
поводу повышения конкурентоспособности производства зерна на внутреннем 
и внешнем рынках.

Ключевые слова: сельскохозяйственные культуры, сортовые иннова-
ции, производство зерна, высокопродуктивные сорта, семеноводство.

V. Pekhov. Innovation grades in production of grainagricultural 
enterprises

In article organizational and economic aspects of functioning of high-quality 
innovations in development and formation of effi ciency of grain subcomplex of 
Ukraine are shown. The general principles of main characteristics of innovations, 
their "each-crap" structure in interrelation with effi ciency of agrarian branch in 
general are defi ned. They are as the main reserve for economic growth. The 
author offers his own assessment of processes in system of economic interactions 
concerning increase of competitiveness of grain production in domestic and foreign 
market.

Keywords: crop, varietal innovation, the production of grain, high-yield 
varieties, seed
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