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СЕЛЕКЦІЙНО-НАСІННИЦЬКІ ІННОВАЦІЇ ІНСТИТУТУ РОСЛИННИЦТВА 

ІМ. В. Я. ЮР’ЄВА НААН – ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ 

 

Закон України «Про інвестиційну діяльність» визначає: «Інвестиційна діяль-

ність забезпечується шляхом реалізації інвестиційних проектів і проведення операцій 

з корпоративними правами та іншими видами майнових та інтелектуальних ціннос-

тей». [1, ст. 3] 

Метою роботи є впровадження селекційно-насінницьких інновацій Інституту 

рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН в мережу науково-дослідних та виробничих 

установ аграрного сектору економіки України. Впровадження селекційно-

насінницьких інновацій Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН забезпечує 

підвищення врожайності польових культур.  

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН (ІР  НААН) – один із найбільших 

наукових центрів по вирощуванню елітних сортів та гібридів польових культур в 

Україні: пшениці озимої та ярої; жита озимого; тритикале озимого та ярого; ячменю 

ярого; проса; гороху; кукурудзи, соняшнику та сої. В ІР НААН розроблено 341 селек-

ційно-насінницьку інновацію для широкого впровадження у виробництво, в тому чи-

слі 219 сортів і гібридів та 122 батьківські компоненти, які внесено до Державного 

реєстру сортів рослин придатних до поширення в Україні на 2019 рік, а 44 з них зна-

ходяться в національних реєстрах інших країн. 

Кількісний склад сортів, гібридів та батьківських компонентів селекції Інституту 

рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН представлено у таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Кількісний склад сортів, гібридів та батьківських компонентів селекції Інституту рос-

линництва ім. В. Я. Юр’єва НААН 

Культура Кількість 

Пшениця озима м'яка 20 

Пшениця озима тверда 2 

Жито озиме (сорти) 4 

Жито озиме (гібриди) 5 

Жито озиме (батьківські компоненти) 6 

Тритикале озиме 13 

Пшениця яра м'яка 6 

Пшениця яра тверда 6 

Полба звичайна 2 

Тритикале яре 9 

Кукурудза (гібриди) 43 

Кукурудза (батьківські компоненти) 33 

Ячмінь озимий 1 

Ячмінь ярий 17 

Просо 8 

Горох 9 

Квасоля 2 

Соя 13 

Соняшник (гібриди) 62 

Соняшник  (батьківські компоненти) 53 

Ріпак озимий 1 

Разом 315 



 

На основі ліцензійних договорів інститут реалізує насіння високих репродукцій 

сортів озимих і ярих зернових, зернобобових культур, батьківських компонентів гіб-

ридів кукурудзи і соняшнику. 

Згідно «Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні 

на 2019 рік», більшість сортів тритикале ярого в Україні представлені ІР НААН. Сор-

ти гороху селекції ІР ім. В. Я. Юр’єва НААН в Україні складають 65 %, проса – 45 %; 

соняшнику – 25 %, тритикале озимого – 13 %, пшениці озимої – 8 %, жита озимого – 

5 %. 

Сорти та гібриди селекції ІР ім. В. Я. Юр’єва НААН відрізняються високою ада-

птивністю до умов вирощування в зонах Степу і Лісостепу України: озимі культури 

зимостійкістю та морозостійкістю, стійкістю до найбільш поширених хвороб. 

Опис інноваційної продукції Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН 

представлено у табл. 2−12. 

У таблицях 2-5 представлено інноваційні сорти та гібриди озимих культур селе-

кції Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН.  

 

Таблиця 2 

Інноваційні сорти та гібриди озимої пшениці селекції Інституту рослинництва 

ім. В. Я. Юр’єва НААН 

 
 

Таблиця 3 



 

 
 

Таблиця 4 

Інноваційні сорти та гібриди жита озимого селекції Інституту рослинництва 

ім. В. Я. Юр’єва НААН.  

 
Таблиця 5 



Характеристика інноваційних сортів тритикале озимого селекції Інституту рос-
линництва ім. В. Я. Юр’єва НААН.  

 
 
У таблиці 6 представлено інноваційні сорти ярих культур селекції Інституту ро-

слинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН.  
 

Таблиця 6 
Інноваційні сорти ярих культур селекції Інституту рослинництва 

ім. В. Я. Юр’єва НААН (в дужках − потенційна урожайність, т/га) 

Культура Сорт, урожайність, т/га  
Пшениця яра 
(м'яка) 

Харківська 30 (5,5), Героїня (5,3), Улюблена (6,2), Колективна 
(5,9), Струна (6,1) 

Пшениця яра 
(тверда) 

Нащадок (5,5), Спадщина (5,3), Харківська 39 (4,7), Чадо (5,5), Ди-
настія (6,1), Харківська 27 (4,9), 

Полба Голіковська (5,0), Романівська (5,1) 

Тритикале яре 

Боривітер харківський (8,8), Дархліба харківський (8,5), Хлібодар 
харківський (7), Сонцедар харківський (8,3), Коровай харківський 
(6,7), Оберіг харківський (7,5), Легінь харківський (7,2), Лебідь ха-
рківський (8,3), Аіст харківський (9) 

Ячмінь ярий 

Взірець (10,5), Етикет (9,5), Доказ (9), Алегро (9,5), Контракт (9,7), 
Аграрій (9,5), Шедевр (9,8), Модерн (9), Парнас (9,5), Виклик (4,5), 
Інклюзив (9), Подив (9), Авгур (9), Мальовничий (9,5), Хорс (10), 
Бальзан (9,9), Грін (9,8).  

Просо 
Константинівське (5,5), Вітрило (6,5), Слобожанське (7), Ювілейне 
(6), Козацьке (7), Сонечко слобідське (6,5), Незалежне (6,5) 

Горох 
Царевич (5), Девіз (6), Оплот (6), Отаман (5), Модус (5), Глянс 
(6,5), Гейзер (5), Меценат (5), Гайдук (6,6) 

Квасоля Веселка (2), Отрада (2,5) 

Соя 
Мальвіна (4), Подяка (4), Спритна (4), Естафета (5,5), Байка (5), 
Кобза (4), Перлина (4) 

Насіння представлених сортів успішно реалізується сільгосппідприємствам як 



Харківської так і інших областей.  

У таблиці 7 представлені інноваційні гібриди кукурудзи селекції Інституту рос-

линництва ім. В. Я. Юр’єва НААН.  

 

Таблиця 7 

Інноваційні гібриди кукурудзи селекції Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва 

НААН 

№ Гібрид кукурудзи ФАО 

Потенційна 

врожайність, 

т/га Тип використання 

зерна 
зел. 

маси 

1 2 3 4 5 6 

1 
Харківський 195 

МВ 
190 10,5 45 

Зерно, ранньостиглий, для Лісостепу 

та Полісся. В Поліссі можна вирощу-

вати на силос. 

2 Подих МВ 190 11 45 

Зерно, ранньостиглий, для Лісостепу 

та Полісся. В Поліссі можна вирощу-

вати на силос. Високий потенціал 

урожайності. 

3 
Харківський 250 

МВ 
250 11 55 

Зерно, середньоранній для Лісостепу 

та Полісся. В Поліссі можна вирощу-

вати на силос. 

4 Русич 240 10,3 51 

Зерно, середньоранній для Лісостепу 

та Полісся. В Лісостепу можна виро-

щувати на силос. 

5 
Харківський 291 

МВ 
290 10,3 50 

Зерно, силос, середньоранній для Лі-

состепу та Полісся. Один з найкра-

щих гібридів на силос в своїх зонах. 

6 Вимпел МВ 260 12,5 11,2 

Зерно та силос, середньоранній для 

Лісостепу та Полісся. Високий поте-

нціал урожайності. Швидкий почат-

ковий ріст. Низька збиральна воло-

гість. 

7 Світанок МВ 250 11 45 

Зерно та силос, середньоранній в Лі-

состепу та Поліссі. Високий потенці-

ал урожайності. 

8 Сузір’я 260 11,5 55 

Зерно та силос, середньоранній в Лі-

состепу та Поліссі. Високий потенці-

ал урожайності. 

9 Серпанок 270 12 45 

Зерно та силос, середньоранній в Лі-

состепу та Поліссі. Високий потенці-

ал урожайності. 

10 
Слобожанський 

МВ 
290 11,2 49 

Зерно, середньоранній для Лісостепу 

та Полісся. Рентабельне насінництво. 

11 Танго МВ 270 11,5 46 

Зерно, силос, середньоранній для 

Степу, Лісостепу та Полісся. Високий 

потенціал урожайності. 
1 2 3 4 5 6 

http://www.yuriev.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=164:-195-&catid=11:2013-06-14-14-46-52
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http://www.yuriev.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=172:-250-&catid=11:2013-06-14-14-46-52
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http://www.yuriev.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=173:-291-&catid=11:2013-06-14-14-46-52
http://www.yuriev.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=173:-291-&catid=11:2013-06-14-14-46-52
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http://www.yuriev.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=171:2013-06-23-18-50-11&catid=11:2013-06-14-14-46-52
http://www.yuriev.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=171:2013-06-23-18-50-11&catid=11:2013-06-14-14-46-52
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http://www.yuriev.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=180:2013-06-23-19-01-20&catid=11:2013-06-14-14-46-52


12 Етюд 270 11,4 43 

Зерно, силос, середньоранній для 

Степу, Лісостепу та Полісся. Високий 

потенціал урожайності. 

13 Капітал МВ 270 11,2 56 
Зерно, середньоранній для Лісостепу 

та Полісся. Рентабельне насінництво 

14 Кардинал МВ 280 13,5 38 
Зерно, середньоранній для Лісостепу 

та Полісся. Рентабельне насінництво 

15 Варта МВ 280 14 37 

Зерно, середньоранній для Лісостепу 

та Полісся. Висока стійкість до виля-

гання. 

16 Олігарх МВ 280 11,5 40 
Зерно, середньоранній для Лісостепу та 

Полісся. Висока стійкість до вилягання. 

17 
Пам’ять Чупікова 

МВ 
290 11,2 49 

Зерно, середньоранній для Лісостепу 

та Полісся. Висока стійкість до виля-

гання. 

18 Лелека МВ 260 14 48 

Зерно, середньоранній для Лісостепу 

та Полісся. Стійкий до вилягання, 

кукурудзяного метелика та хвороб. 

19 Борец МВ 290 11 53 
Зерно, силос, середньоранній для 

Степу, Лісостепу та Полісся. 

20 Символ МВ 290 11,2 42 
Зерно, силос, середньоранній для 

Степу, Лісостепу та Полісся. 

21 Гарантія МВ 290 11 45 

Зерно, силос, середньоранній для Лі-

состепу та Полісся. Швидкий почат-

ковий ріст. Високоврожайний на ді-

лянках гібридизації. 

22 Донор МВ 310 16,5 35 

Зерно, силос, середньостиглий для 

Степу та Лісостепу. Найбільш висо-

коврожайний на зерно та силос. 

23 
Харківський 311 

МВ 
310 13 60 

Зерно, силос, середньостиглий для 

Степу та Лісостепу. Ремонтантний, 

після повного визрівання листя та 

стебло залишаються зеленими. 

24 Моноліт МВ 315 11,5 51 

Зерно, силос середньостиглий для 

Лісостепу. Високий потенціал уро-

жайності. 

25 Кредит МВ 310 14 60 

Зерно, силос, середньостиглий для 

Степу та Лісостепу. Найбільш висо-

коврожайний на зерно та силос. 

26 Витязь МВ 340 13,5 53 

Зерно, силос, середньостиглий для 

Степу та Лісостепу. Формує якісну 

силосну масу. 

27 
Харківський 329 

МВ 
320 13,5 62 

Зерно, силос, середньостиглий для 

Степу та Лісостепу. Високоврожай-

ний. 

28 Злагода МВ  310 13,5 58 

Зерно, силос, середньостиглий для 

Степу та Лісостепу. Високоврожай-

ний. 
1 2 3 4 5 6 

http://www.yuriev.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=176:2013-06-23-18-56-56&catid=11:2013-06-14-14-46-52
http://www.yuriev.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=176:2013-06-23-18-56-56&catid=11:2013-06-14-14-46-52
http://www.yuriev.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=175:2013-06-23-18-56-06&catid=11:2013-06-14-14-46-52
http://www.yuriev.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=175:2013-06-23-18-56-06&catid=11:2013-06-14-14-46-52
http://www.yuriev.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=186:2013-06-25-10-52-16&catid=11:2013-06-14-14-46-52
http://www.yuriev.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=178:2013-06-23-18-59-01&catid=11:2013-06-14-14-46-52
http://www.yuriev.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=187:2013-06-25-10-53-21&catid=11:2013-06-14-14-46-52
http://www.yuriev.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=192:2013-06-25-10-58-33&catid=11:2013-06-14-14-46-52
http://www.yuriev.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=194:-311-&catid=11:2013-06-14-14-46-52
http://www.yuriev.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=194:-311-&catid=11:2013-06-14-14-46-52
http://www.yuriev.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=202:2013-06-25-11-06-46&catid=11:2013-06-14-14-46-52
http://www.yuriev.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=195:2013-06-25-11-01-07&catid=11:2013-06-14-14-46-52
http://www.yuriev.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=200:2013-06-25-11-04-47&catid=11:2013-06-14-14-46-52
http://www.yuriev.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=199:-329-&catid=11:2013-06-14-14-46-52
http://www.yuriev.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=199:-329-&catid=11:2013-06-14-14-46-52
http://www.yuriev.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=196:2013-06-25-11-01-50&catid=11:2013-06-14-14-46-52


29 Шедевр МВ  320 12,5 52 

Зерно, середньостиглий для Степ та 

Лісостеп. В Степу, Лісостепу та По-

ліссі можна вирощувати на силос. 

30 Нива МВ 320 12 53 

Зерно, середньостиглий для Степ та 

Лісостеп. В Степу, Лісостепу та По-

ліссі можна вирощувати силос. 

31 
Харківський  340 

МВ 
340 12,5 54 

Зерно, силос, середньостиглий для 

Степу та Лісостепу. Висока насіннєва 

продуктивність ділянок гібридизації. 

32 Мрія МВ  330 12,5 55 

Зерно, силос, середньостиглий для 

Степу та Лісостепу. Висока насіннєва 

продуктивність ділянок гібридизації. 

33 Індустрія МВ  315 12 55 

Зерно, силос, середньостиглий для 

Степу та Лісостепу. Висока насіннєва 

продуктивність ділянок гібридизації. 
 

Батьківські форми кукурудзи успішно реалізуються сільськогосподарським пі-

дприємствам України.   

У табл. 8-10 представлені інноваційні гібриди соняшнику селекції ІР НААН.  

 

Таблиця 8 

Інноваційні гібриди соняшнику селекції Інституту рослинництва 

ім. В. Я. Юр’єва НААН (материнські лінії).  

 
Таблиця 9 

http://www.yuriev.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=198:2013-06-25-11-03-17&catid=11:2013-06-14-14-46-52
http://www.yuriev.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=201:-340-&catid=11:2013-06-14-14-46-52
http://www.yuriev.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=201:-340-&catid=11:2013-06-14-14-46-52


 
Таблиця 10 



 
 

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН успішно реалізовує батьківські 

форми соняшнику сільськогосподарським підприємствам як Харківської так і інших 

областей.  

Позицію Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН серед інших науково-



дослідних установ України за кількістю зареєстрованих у Державному Реєстрі сортів 

та гібридів польових культур наведено у таблиці 11. 

 

Таблиця 11 

Позиція ІР НААН серед НДУ України за кількістю зареєстрованих у Державно-

му Реєстрі сортів та гібридів. 

Культура 
Кількість сортів (гібридів) 

Разом 

Відсоток 

сортів 

селекції 

ІР НААН 

Установи НААН 
Інші віт-

чизняні 

установи 

Іноземні 

фірми   НДУ 

в т.ч. ІР ім. 

В.Я.Юр'єва 

НААН 

Пшениця озима (твер-

да) 
19 2 1  20 10,00 

Пшениця озима (м'яка)  152 20 121 68 341 5,87 

Жито озиме 21 5 2 7 30 16,67 

Жито озиме (гібриди) 4 4     4 100,00 

Жито озиме (батьк. 

компонент) 
6 6   12 18 33,33 

Тритикале озиме 21 16 6 1 28 57,14 

Пшениця яра (тверда)  9 6 1 1 11 54,55 

Пшениця яра (м'яка)  18 8 4 20 42 19,05 

Пшениця полба  2 2     2 100,00 

Тритикале яре 15 13 3   18 72,22 

Ячмінь ярий 71 15 13 64 148 10,14 

Горох 18 14 9 20 47 29,79 

Соя 87 12 32 67 186 6,45 

Квасоля  12 2 2 2 16 12,50 

Просо 21 6 4   25 24,00 

Разом 476 131 198 262 936 10,82 

У відсотках 50,85 14,0 21,15 28,00 100,0   

 

Місце сортозразків тритікале озимого за площами посівів у сільськогосподарсь-

ких підприємствах у 2011-2012 МР  наведено у таблиці 12. 

Урожайність кукурудзи при інтенсивній технології  вирощування у зоні Лісосте-

пу знаходиться на рівні 9,0 − 13,0 т/га. 

Найбільш сприятливими для вирощування сої є Лісостеп, північні райони Степу, 

південні райони Полісся та зрошувальні землі півдня України. 

Урожайність сої при інтенсивній технології  вирощування у зоні Лісостепу 

знаходиться на рівні 3,5 − 4,6 т/га. 

Середня ціна на зерно пшениці 2-го класу станом на 01.07.2019 року складає 5 

250 грн/т (попит, СРТ, переробка); 3-го класу – 5 150 грн/т. 

Середня ціна на ячмінь станом на 01.07.2019 року складає 4 980 грн/т (попит, 

СРТ). Середня ціна на кукурудзу станом на 01.07.2019 року складає 5 150 грн/т (по-

пит, СРТ − експорт).  

Середня ціна на ріпак складає 12 150 грн/т (попит, СРТ). [5] 
В ІР ім. В. Я. Юр’єва ділянки гібридизації та вирощування батьківських форм 

соняшника складають 1 га.  

  



Таблиця 12. 

Місце вітчизняних сортозразків тритікале озимого за площами посівів у сільсько-

господарських підприємствах у 2018-2019 МР. 

№  Сорт  Установа-оригінатор  

Площі 

посівів, 

га 

%  

1 Гарне Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр'єва НААН 6062 20,57 

2 Ратне Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр'єва НААН 3734 12,67 

3 Амфідиплоїд 256 Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр'єва НААН 3111 10,56 

4 Ладне Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр'єва НААН 2174 7,38 

5 Раритет Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр'єва НААН 1640 5,56 

6 АДМ 11 Миронівський інститут пшениці ім. Ремесла 462 1,57 

7 Амфідиплоїд 52 Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр'єва НААН 389 1,32 

8 АДМ 8 Миронівський інститут пшениці ім. Ремесла 120 0,41 

9 Харроза Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр'єва НААН 115 0,39 

 

Головну мету сільськогосподарських товаровиробників – зниження витрат виро-

бництва і отримання високих прибутків, можна досягти шляхом підвищення урожай-

ності та об’ємів реалізації насіння соняшнику. Підвищення урожайності необхідно 

добиватися шляхом вирощування високопродуктивних гібридів.  

При цьому важливими є фактори: 

1) своєчасне фінансування і виконання всіх технологічних прийомів вирощуван-

ня соняшника; 

2) проведення регулярних тематичних семінарів (конференцій) для ключових 

керівників і спеціалістів господарств із запрошуванням провідних галузевих спеціалі-

стів по вирощуванню соняшника; 

3) зниження витрат на енергоносії а також ціни на них та на засоби захисту рос-

лин за рахунок підвищення продуктивності праці в галузях, які постачають ці засоби; 

4) застосування нових ефективних засобів праці і інтенсифікація  виробництва; 

підвищення продуктивності живої праці і рівня фондовіддачі; 

5) зниження витрат на виробництво, що веде до зниження собівартості сільсько-

господарської продукції і до підвищення рентабельності всього виробництва. 

Рівень рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції в агрофо-

рмуваннях Харківської області у 2018 році становив 15,7 %. 

Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук 

України є координатором по вирощуванню гібридів соняшнику в Україні (рис. 1). 

До мережі Інституту рослинницта ім. В. Я. Юр’єва НААН входять: 

 Устимівська дослідна станція (Полтавська обл., Глобинський район, с. 

Устимівка); 

 ДП ДГ «Елітне» ІР НААН (Харківський район, с. Елітне, вул. Насіннєва, 

буд. 19); 

 ДП ДГ «Пантелеймонівське» (Харківська обл, Великобурлуцький район, с. 

Червона  Хвиля, вул. Центральна, буд. 13); 

 ДП ДГ «Аграрне" ІР НААН України» (42839, Харківська область, Бала-

клійський район, с. Веселе, вул. Миру, буд. 56) (рис. 5.1). 
Закон України «Про науку» передбачає створення нових ринкових механізмів 

трансферу технологій. Нові ринкові механізми створюються для розвитку науково-

технічної та інноваційної діяльності як Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НА-

АН, так і аграрної сфери України. 

http://www.institut-zerna.com/stations/dnipro-index.htm
http://www.institut-zerna.com/stations/polivanivka-index.htm


 
Рис.1. Взаємодія Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН з науково-

дослідними установами НААН 

  
Раціональне використання наявного наукового потенціалу, матеріально-

технічної бази дасть імпульс комерціалізації наукових досліджень і їх впровадження 

на вітчизняному та закордонному ринках. 

В ІР ім. В.Я.Юр’єва НААН вирощуються високопродуктивні гібриди соняшнику 

та кукурудзи: ранньостиглі, середньоранні, універсальні. 

Співпраця ІР ім. В.Я.Юр’єва НААН з підприємствами харчової та інших галузей 

України дасть основу залучення інвестиційних засобів. Перспективні стратегії розви-

тку: державне-приватне партнерство і прямі зовнішні інвестиції. 
Ефективність проекту залежить від збільшення об’ємів впровадження у вироб-

ництво високоврожайних сортів зернових (пшениці, жита, тритикале) та зернобобо-

вих культур (гороху); сучасних гібридів соняшнику з різною направленістю викорис-

тання; інноваційних гібридів кукурудзи різних груп стиглості (ФАО 180-380) з низь-

кою збиральною вологістю зерна, адаптованих до стресових факторів середовища 

всіх зон кукурудзосіяння та пристосованих до енергозберігаючих технологій вирощу-

вання. 

Витрати підготовчого періоду складуть 250 тис. грн. Основні джерела фінансових 

засобів – надання невиключної ліценззії на використання патентів на сорти та гібриди 

в Україні. Загальний об’єм інвестицій – 5 000 тис. грн. Об’єм власних коштів – 100 

тис. грн – внесок здійснюється шляхом надання невиключної ліцензії на використан-

ня винаходів в Україні. Термін реалізації – 1 рік. 
Фінансові показники проекту:  

- чистий приведений дохід (NPV) – 1 100 тис. грн; 

- дисконтований період окупності (DPР) – 12 міс.; 

- індекс прибутковості (PI) − 30 %; 

- внутрішня норма рентабельності (IRR) − 40,0 %. 

Впровадження у виробництво спеціалізованих гібридів соняшнику з оптимізова-

ним жирнокислотним складом олії лінолевого, олеїнового, пальмітинового і стеари-

нового типів для харчової, кондитерської та технічної галузей дасть змогу підвищити 



рівень сировинної безпеки та інвестиційної привабливості оліє-жирового комплексу 

України. 

Реалізація бізнес-проекту дозволить: 

1) зберегти показники родючості ґрунтів та покращити фітосанітарнийо стан; 

2) захистити сорти та гібриди польових культур; 

3) підвищити врожайність сортів та гібридів польових культур;  

4) завантажити виробничі потужності підприємств харчової та оліє-переробної 

промисловостей; 

5) забезпечити високоякісними збалансованими комбікормами підприємства га-

лузей птахівництва та тваринництва України; 

6) забезпечити сировиною підприємства по виробництву біодизеля, біоетанолу, 

паливних гранул, мастильних матеріалів; 

7) за рахунок стабільного експорту продукції забезпечити фінансовий стан дер-

жави. 

Оліє-жирова галузь промисловості України є високо конкурентоспроможною, це 

зумовлено унікальним поєднанням природних умов на території України для виро-

щування основної сировини, до якої тяжіє промисловість – насіння соняшнику. Є до-

цільним збільшувати обсяги виробництва, оскільки світове споживання рослинних 

олій має тенденцію до зростання. При цьому потрібно враховувати всі можливі ризи-

ки, які виникають при виході з цією продукцією на світовий ринок. Аналіз ризикових 

ситуацій у світлі світової фінансової кризи та позицій України на світовому ринку 

соняшникової олії потребує подальших наукових розвідок. Використання спеціалізо-

ваних гібридів в якості сировинних джерел окуповується за 3-4 роки. 
В Інституті рослинництва ім. В. Я. Юрʼєва НААН 3-5 липня 2019 року було про-

ведено Міжнародну наукову конференцію «Підвищення ефективності селекції та рос-

линництва у сучасних умовах», присвячену пам’яті і науковій спадщині видатного 

вченого Василя Яковича Юр’єва.  

Доповідачі обговорили життя та наукову спадщину В.Я.Юр’єва. Висвітлено пи-

тання: сучасні досягнення в селекції та насінництві польових культур; генетичні ре-

сурси рослин; генетика, біохімія та біотехнологія польових культур; адаптивність до 

біо- та абіотичним чинників; новітні технології в рослинництві.  

За результатами конференції видано збірник об’ємом 322 сторінки з 140 тезами 

доповідей 329 авторів від 28 науково-дослідних установ 8 закладів вищої освіти із 8 

країн: Азербайджан, Алжир, Республіка Білорусь, Іран, Республіка Молдова, Польща, 

РФ, Україна. 

Рішення Міжнародної наукової конференції: здійснювати обмін науковими роз-

робками; проводити координацію при складанні планів науково-дослідних робіт; 

проводити підтримку у друкуванні актуальних досягнень вчених; вести пропаганду 

вирощування культур без ГМО. 

05.07.2019 року на базі Селекційного центру Інституту рослинництва ім. В. Я. 

Юр’єва НААН України, ДП «ДГ «Елітне» ІР НААН за підтримки групи компаній 

«UKRAVIT» та за участі представників Департаменту агропромислового розвитку 

Харківської обласної державної адміністрації та управлінь агропромислового розвит-

ку районних державних адміністрацій Харківської області відбувся «День поля – 

2019». Метою заходу було ознайомлення з агротехнологічними та селекційними до-

сягненнями науково-методологічного центру та головної установи Центру наукового 

забезпечення АПВ Харківської області ‒ Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва 

НААН, демонстраційно-технологічними посівами зернових колосових та зернобобо-

вих культур. 



Загальна кількість учасників Дня поля – 2019 склала 205 осіб, в т.ч. з Харківської 

області – 150, Київської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Запорізької, До-

нецької, Луганської областей – 55, учасників Міжнародної науково-практичної кон-

ференції з інших регіонів України, Республік Білорусь та Молдова ‒ 15. 

Обґрунтовано напрями реалізації наукового забезпечення трансферу інновацій в 

галузі рослинництва. 

В рамках Дня поля-2019 по окремій програмі взяли участь 15 науковців – учас-

ників Міжнародної наукової конференції, які представляли інші регіони України, а 

також Республіки Білорусь та Молдову. На дні поля було обговорено широке коло 

проблем, в тому числі і векторів взаємовигідного співробітництва за напрямами тран-

сферу селекційних та технологічних інновацій.  

Курси підвищення кваліфікації успішно пройшли 48 науковців з 12 науково-

дослідних установ НААН України та вищих навчальних закладів аграрного профілю. 

Отримано патент на винахід, подано 20 заявок на реєстрацію сортів рослин і 

отримано 20 авторських свідоцтва про державну реєстрацію. Кошторисна вартість 

завдання в 2019 р. – 21,0 тис. грн; фактичний обсяг фінансування – 23,0 тис. грн. 

Штат відділу науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності − 7 

співробітників, з них 3 кандидати наук. 
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