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нання виробництво продукції в аграрних підприємствах та її промислова пе-
реробка. Аналіз свідчить, що найбільш слабкою ланкою в загальному органі-
заційно-технологічному ланцюзі виробництва продукції тваринництва стало 
забезпечення галузі сировиною. При всій важливості розвитку аграрного ви-
робництва як у великих аграрних підприємствах, так і в особистих господар-
ствах населення, досягти його нарощення можливо шляхом розбудови сучас-
них підприємств з високим рівнем технології вирощування і годівлі худоби 
та відновлення роботи не діючих тваринницьких ферм, що дозволятиме на-
рощувати поголів’я худоби та обсяги виробництва тваринницької продукції. 
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У статті обґрунтовано необхідність  проведення та визначення основних завдань 

витратно-цінового моніторингу в селекції озимої пшениці  на прикладі селекційного 
центру ПДАА з метою діагностування та вдосконалення шляхів формування витрат на 
створення сорту з використанням інноваційних методів та нових напрямків селекції, які 
впливають  на розвантаження селекційного процесу у просторі і часі, на зменшення ви-
трат, на ефективне використання сортових рослинних ресурсів селекційних установ та 
на  підвищення науково-технічного рівня виробництва зерна. 
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The article substantiates the need for and definition of the main tasks of benefit cost-
based monitoring  in the selection of winter wheat on the example of  Scientific Selection Center 
of PSAA with the purpose for diagnosing and improving ways of forming varieties of costs using 
innovative methods and new directions of selection that affect the selection process in the 
discharge space and time, reduce costs, the efficient use of varietal resources of scientific 
selection  institutions and  to enhance scientific and technological level of production of grain. 

 
Постановка проблеми. Розвиток діяльності селекційних установ по-

в'язаний з вирішенням завдань по організації пошукових робіт по створенню 
і впровадженню інноваційних розробок в технологію селекційного процесу. 
Відомо, що нові сорти озимої пшениці, як результат селекційної діяльності 
науково-дослідних установ є біологічними інноваціями [7]. Слід зазначити, 
що при створенні сорту чи гібриду зернових культур автори(оригінатори) все 
більше зусиль вкладають не тільки у підвищення їх біологічних, адаптивних 
показників, а звертають увагу на покращення якісних показників, що потре-
бує збільшення фізичних, розумових витрат створювачів інноваційної проду-
кції. Такі зусилля повинні окупатися за рахунок збільшення витрат спожива-
чів, тобто аргументованим підтвердженням збільшення ціни на інноваційну 
продукцію [9]. 

На сьогоднішній день управління витратами та цінами в селекційних 
установах є незадовільним, що негативно впливає на економічний стан селе-
кційних установ. Вирішення проблеми ефективного розвитку та економічно-
го зростання установ, які займаються селекцією польових культур, неможли-
ве без удосконалення управління витратами на  біологічні інновації. Проте 
методика обліку і аналізу витрат на інновації не в повній мірі відповідає су-
часним вимогам. 

Одним із недоліків сучасного обліку є те , що не існує єдиної системи 
спеціалізованих регістрів обліку  й бухгалтерських рахунків для відображен-
ня витрат, доходів і результатів інноваційної діяльності селекційних установ. 
Наявні облікові регістри, бухгалтерські рахунки і статистична звітність не 
надають достовірних даних для проведення економічного аналізу впливу ін-
новаційної продукції на результати  діяльності селекційної установи [5]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід відмітити, що питан-
ням організації і пошуку шляхів підвищення економічної ефективності інно-
ваційної діяльності науково-дослідних установ, вартісної оцінки сортів, як 
об’єкта інтелектуальної власності, визначення ціни інновації, їх ринкової ва-
ртості, управління витратами на інновації,  їх контролю та аналізу присвячені 
роботи багатьох вітчизняних та іноземних вчених, серед яких найбільш відо-
мими є розробки Р. Адамса, О. Гончара, М. Мельниченка, І. Охріменка, 
М. Коденської, Н. Перепелиці, О. Захарчука, О. Бородкіна, Н. Бортник, 
Я. Крупко, І. Крупельницької, Е. Крилова, В. Палія, В. Плаксієнка, А. Прима-
ка, П. Саблука, П. Семиусова, С. Фалька, Х. Фольмута, А. Шеремета, 
О. Шпичака, О. Кантаєвої та інших вчених. 

Проте наукових робіт, присвячених дослідженню, розробці, впрова-
дженню та удосконаленню витратно-цінового моніторингу селекційного 
процесу створення нових сортів , поки що немає. Тим більше, що вихід укра-
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їнських селекційних установ на світовий ринок сортів потребує більш доско-
налого інформаційного забезпечення в формуванні техніко-економічних і фі-
нансових показників селекційного процесу, його економічного обґрунтуван-
ня та визначення первісної і ринкової вартості  новостворених сортів, тобто 
виникає потреба в існуванні достовірної економічної інформації про іннова-
ційну діяльність селекційних установ, яку надає система бухгалтерського об-
ліку [6]. 

Постановка завдання. Метою даної статті є визначення основних на-
прямків і завдань  витратно-цінового моніторингу новостворених сортів ози-
мої пшениці в селекційному центрі ПДАА. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В економічній теорії та 
практиці під моніторингом розуміють аналіз та оцінку фінансового стану 
підприємства на основі даних фінансового та управлінського обліку. Іншими 
словами, моніторинг є системою спостереження та вивчення поведінки еко-
номічного механізму конкретного підприємства  і розробки шляхів для дося-
гнення мети, яку воно ставить перед собою. Ключовим поняттям у визначен-
ні мети моніторингу є тенденції і закономірності розвитку економіки підпри-
ємства, його економічного та фінансового стану. Говорячи про економіку, 
слід мати на увазі, що мова йде, насамперед, про використання його активів 
та пасивів, а інформація показує тенденції і закономірності розвитку 
[8].Система моніторингу має цілком визначену мету, алгоритм функціону-
вання, принципи побудови, критерії оцінки, методи і технології. Тому необ-
хідно вважати доцільною розробку як теоретичних так і прикладних аспектів 
створення та функціонування системи витратно-цінового моніторингу [3]. 

Розробка основних напрямків витратно-цінового моніторингу  селек-
ційної діяльності науково-дослідних установ та визначення його завдань дає 
змогу здійснити діагностування економічного та фінансового їх стану, яке  
можливе за умови забезпечення фактичною обліковою та іншими видами ін-
формації про об'єкти, а також провести поопераційну структуризацію витрат 
селекційного процесу та обґрунтувати  методи   ціноутворення новостворе-
них сортів. 

На сучасному етапі розвитку економіки аграрного сектору України, в 
зв’язку з вступом України в Організацію Європейської сертифікації рослин 
та включення сортів рослин, створених в наукових закладах України, в офі-
ційний каталог Європейського Союзу,  виникає необхідність проведення ви-
тратно-цінового моніторингу селекційного процесу в науково-дослідних 
установах , тому що  єдиним джерелом підвищення валових зборів зерна, 
створення кормової бази для сільськогосподарських тварин та збільшення 
продуктів харчування для населення земної кулі є рівень врожайності ново-
створених сортів сільськогосподарських культур. Витратно-ціновий моніто-
ринг  регіональної селекції озимої пшениці забезпечить  стабілізацію селек-
ційного процесу, що сприятиме підвищенню виробництва зерна та вирішить 
проблему формування та розвитку ринку сортів рослин в сучасних умовах. 

Слід зазначити, що селекція сільськогосподарських культур - один із 
головних засобів прогресу в сучасному рослинництві.  Головне завдання се-
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лекції  - створення сортів з високим генетично детермінованим потенціалом 
продуктивності, стабільною стійкістю до хвороб, шкідників, дії несприятли-
вих чинників середовища, але  цей процес  передбачає  зростання витрат ко-
штів та матеріальних ресурсів за рахунок механізації, сучасного устаткуван-
ня і приладів, фітотронів та інших культиваційних споруд [10]. 

Успішне вирішення головного  завдання  селекції пов’язане з удоско-
наленням селекційного процесу, його інтенсифікацією. Удосконалення селе-
кційного процесу є основним напрямком селекційної діяльності в ПДАА. В 
селекційному центрі проводяться теоретичні дослідження з використанням 
еколого-генетичного підходу, математичного моделювання та комп’ютерних 
технологій, а в останні роки розроблені та впроваджені в селекційний процес 
по озимій пшениці суттєво нові методи та напрями селекції, які не викорис-
товуються майже не в одній країні світу (рис. 1) [12]. 

Результатом цієї діяльності є сорти озимої пшениці, які характеризу-
ються високою морозостійкістю та якістю зерна з потенційною урожайністю 
8-12 т/га.  

Один із сортів озимої пшениці, створений в селекційному центрі ака-
демії, Диканька,  визнаний світовою спільнотою одним із найкращих і запро-
поновано його зберігання у Всесвітньому сховищі насіння зразків генофонду 
у Свальбарді (Норвегія) та у генбанку рослин CEMMYT (Мексика) з 2010 ро-
ку для нинішнього і майбутніх поколінь та використання для наукових і се-
лекційних цілей. 

На рис. 1 представлені результати теоретичних досліджень та реалізації 
розробленої селекційної програми. За останній період в селекційному центрі 
ПДАА створено 15 сортів озимої пшениці, 7 з яких внесені до Державного 
реєстру сортів рослин України: Диканька, Левада, Сагайдак, Вільшана, Укра-
їнка полтавська, Коломак 3, Коломак 5 та 8 сортів проходять Державне сор-
товипробування - Лютенька, Оржиця , Царичанка, Соната, Кармелюк, Ман-
желія, Говтва, Сидір Ковпак. 

Моніторинг методів створення нових сортів озимої пшениці з викорис-
танням інноваційних  напрямків селекції озимої пшениці в селекційному 
центрі ПДАА показав, що інтенсифікація селекційної роботи останніми ро-
ками дала можливість значно підвищити продуктивність праці селекціонера , 
скоротити терміни виведення нових сортів з 18-20 років до 13-15 років, тобто 
на 5 років, зменшити витрати  на 20 % на науково-дослідні роботи за рахунок 
розвантаження селекційного процесу та його прискорення у часі, забезпечити 
господарства різних форм господарювання високоякісним насінням нових 
сортів з метою збільшення валових зборів зерна, зниження  його собівартості 
та підвищення прибутковості сільськогосподарських підприємств. 

Пошук шляхів підвищення віддачі потенціалу ресурсів селекції має ва-
жливе значення в підвищенні її  економічної  ефективності. 

Економічна ефективність селекційної роботи виявляється не тільки у 
виведенні поліпшеного сорту, який здатний давати вищий урожай за однако-
вих витрат вирощування порівняно з раніше зареєстрованим сортом, а й у те-
рмінах його створення й освоєння виробництва [10]. 
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Рис. 1. Моніторинг методів створення сортів в селекційному центрі ПДАА 
станом на 2011 рік з використанням інноваційних напрямків селекції озимої 

пшениці та їх економічна ефективність 
Джерело: опрацьовано автором 
 

Теоретичні дослідження в селекції озимої пшениці 

Ін
ф
ор
ма
ці
йн
е 
за
бе
зп
еч
ен
ня

 

підвищення ефек-
тивності вироб-
ництва зерна за 
рахунок  нових 
сортів з поліпше-
ними якостями 
зерна, адаптова-
них до умов сере-

довища 

забезпечення господарств 
різних форм господарю-

вання високоякісним насін-
ням нових урожайних сор-
тів з метою збільшення ва-
лових зборів зерна, зни-

ження  його собівартості та 
підвищення прибутковості 
сільськогосподарських під-

приємтсв 

Ефективність  наукової діяльності селекційного центру ПДАА 

Селекційна установа 

1.Диканька 
2.Левада 
3.Сагайдак 
4.Вільшана 
5. Українка 
Полтавська 
6. Коломак 3  
7. Коломак 5 

1.Лютенька 
2.Оржиця 
3.Царичанка 
4.Соната 
5.Кармелюк  
6.Манжелія 

7.Говтва 
8.Сидір Ков-
пак 

звільнення від 
неперспективного 
селекційного ма-
теріалу на ранніх 
етапах селекції, 
що забезпечує 
зменшення фак-
тичних витрат  на 
створення сорту 

Методи ство-
рення сортів в 

селекції 

Нові напрямки селекції 
озимої пшениці 

Класичний 
метод 

(18-20 років) 

Методи з використанням 
інноваційних технологій 

в теорії добору 
(13-15 років)

Те
хн
ол
ог
ія

 
се
ле
кц
ій
но
го

 
пр
о-

це
су

 (п
ол
ьо
ві

  д
ос
лі
дж

ен
ня

) 

Ек
ол
ог
о-
ге
не
ти
чн
ий

   

К
ом

п’
ю
те
рн
і  
те
хн
ол
ог
ії 
з 
ви
ко

-
ри
ст
ан
ня
м 

 к
ла
ст
ер
но
го

 а
на
лі
зу

 

М
ат
ем
ат
ич
не

 
мо

де
лю

ва
нн
я 

 
(с
тв
ор
ен
ня

 м
од
ел
і с
ор
ту

)  

Те
хн
ол
ог
ія

 
се
ле
кц
ій
но
го

 
пр
о-

це
су

(л
аб
ор
ат
ор
ні

, 
бі
о-

 
те
хн
о-

ло
гі
чн
і д
ос
лі
дж

ен
ня

) 

О
сн
ов
ні

 т
ен
де
нц
ії 
ро
зв
ит
ку

 с
тв
ор
ен
ня

 с
ор
ті
в 

С
ор
ти

, я
кі

 в
не
се
ні

 д
о 
Д
ер
ж
а-

вн
ог
о 
ре
єс
тр
у 
со
рт
ів

 р
ос
ли
н 

 

С
ор
ти

, щ
о 
пр
ох
од
ят
ь 
Д
ер
ж
а-

вн
е 
со
рт
ов
ип
ро
бу
ва
нн
я 

зменшення витрат 
на науково-дослідні 
роботи за рахунок 
розвантаження се-
лекційного процес-
су на 20% та скоро-
чення терміну ви-
ведення нових сор-
тів (з 18-20 років до 

13-15 років) 



 

 319

Як показали дослідження, на створення нових сортів  потрібна величе-
зна кількість інтелектуальної праці  та матеріальних витрат. За даними ком-
панії Asgrow Seed (США), на виведення нового сорту в середньому витрача-
ється  11,1 року без обліку на оцінювання, сортовипробування, маркетинг 
тощо. Витрати на створення сорту пшениці становлять 1,5-2,5 млн. доларів 
[10]. 

Слід зазначити, що  в Україні поки що немає офіційно визнаного  мето-
ду визначення первісної вартості сорту як об’єкта інтелектуальної власності, 
а комерційне використання об’єктів інтелектуальної власності як товару по-
требує їх вартісної оцінки. [4]. 

На сьогодні в наукових установах сорти рослин створюють за державні 
кошти, використання яких пильно контролюють відповідні державні струк-
тури, наділені правом притягати до юридичної відповідальності керівників 
установ за укладення законодавчо не унормованих  угод, тому відсутність 
офіційно визнаного методу вартісної оцінки стала серйозною перешкодою 
для їх застосування у господарському обігу. Крім того, невизначеність з пер-
вісною оцінкою вартості сорту не дає змоги відобразити їх у бухгалтерсько-
му обліку, що утруднює притягнення до кримінальної відповідальності юри-
дичних і фізичних осіб за несанкціоноване використання або привласнення 
результатів чужої інтелектуальної праці  [4]. 

Особливо гостро це питання стоїть у сфері захисту прав на селекційні 
досягнення. Різного роду комерційні структури та інші посередники намага-
ються реалізовувати, а в ряді випадків уже реалізовують агропідприємствам 
насіння рослин сортів невідомої селекції репродукції, але під назвами відо-
мих сортів, створених у державних селекційних установах. Отже, стає реаль-
ністю потрапляння в господарський обіг не сертифікованого насіння, що мо-
же призвести до зниження якості та врожайності сільськогосподарських 
культур, дискредитації досягнень вітчизняних селекціонерів [4]. 

Таким чином, обґрунтувавши необхідність розробки та запровадження 
витратно-цінового моніторингу новостворених сортів озимої пшениці в селе-
кційних установах, ми можемо визначити його основні завдання : 

- аналіз економічної ефективності селекційної діяльності науково-
дослідних установ та визначення пріоритетних напрямів дослідження; 

- прогнозування витрат на створення нових сортів озимої пшениці; 
- створення ефективної системи управління витратами за рахунок удо-

сконалення класифікації витрат на створення нових сортів; 
- зменшення витрат на науково-дослідні роботи за рахунок інновацій-

них технологій селекційного процесу та його прискорення у часі, 
- визначення первісної вартості сорту озимої пшениці як об’єкта інте-

лектуальної власності, враховуючи витрати  на створення сорту і витрати на 
державне сортовипробування з метою вдосконалення  методичних підходів 
формування витрат новостворених сортів  та відображення її в бухгалтерсь-
кому обліку; 

- розрахунок мінімально допустимої ціни реалізації оригінального та 
елітного насіння озимої пшениці, тобто визначення ринкової ціни оригіналь-
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ного та елітного насіння озимої пшениці для здійснення комерційних опера-
цій; 

- удосконалення інформаційної системи  та нормативної бази в еконо-
мічних розрахунках витрат селекційного процесу ; 

- внесення пропозицій відносно методики формування технологічних 
карт селекційного процесу озимої пшениці; 

- підвищення ефективності виробництва зерна за рахунок поліпшення 
якості зерна та збільшення видового складу сортів озимої пшениці, що забез-
печить розвиток ринку сортів в Україні та за кордоном; 

- забезпечення господарств різних форм господарювання високоякіс-
ним насінням  новостворених сортів з метою збільшення валових зборів зер-
на, зниження його собівартості та підвищення прибутковості сільськогоспо-
дарських підприємств. 

Висновки. Виходячи з вищезазначеного, варто відмітити, що  моніто-
ринг витрат виробництва базується на принципах скорочення і їх зниження, 
виявлення безперервного слідкування за відхиленням витрат від нормативів; 
створення сукупності інформаційних підсистем; максимальної повноти інфо-
рмаційного забезпечення; функціонування інститутів управлінської діяльнос-
ті; диференціювання та агрегування інформації за рівнями управління; вибір 
технічних засобів і програмного забезпечення [2]. В свою чергу, моніторинг 
цін – це система збирання, опрацювання, зберігання та розповсюдження ін-
формації цін на новостворені сорти, що купуватимуться сільськогосподарсь-
кими підприємствами, вітчизняними та зарубіжними насіннєвими організаці-
ями та інформування суб’єктів ринку і органів державного управління відно-
сно цих тенденцій [1]. 

Слід зазначити, що ціна залежить від впливу двох основних факторів - 
собівартості та якості реалізованої продукції, тому проблема  витрат і цін є 
ключовим фактором ефективності сільськогосподарського виробництва, 
оскільки визначає кінцеві результати діяльності будь-якої організаційно-
правової форми господарювання [11]. Таким чином, проведення  витратно-
цінового моніторингу в селекції озимої пшениці дасть змогу визначити та 
удосконалити методи формування виробничих витрат та цін на новостворені 
сорти озимої пшениці, що забезпечить високу економічну ефективність  се-
лекційної діяльності  наукових установ.  
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Вказані основні результати дослідження щодо тенденцій розвитку вітчизняних 

небанківських фінансових посередників у сучасний період. Визначений вплив діяльності 
парабанків на формування ВВП країни. Також, висвітлені реалії функціонування інсти-
тутів спільного інвестування на фінансовому ринку України, виявлені проблеми їх діяль-
ності та визначено основні напрями подолання наявних недоліків. 

These key findings regarding trends in the domestic non-bank financial intermediaries in 
the modern period. The influence of parabankiv the formation of GDP. Also, highlight the 
realities of the operation of collective investment institutions in the financial market of Ukraine, 
revealed problems of their activities and define the main directions of overcoming existing 
shortcomings 

 
Постановка проблеми. Відновлення після світової фінансової кризи 

2008 року та розвиток вітчизняної економіки не можливий без ефективного 
функціонування всіх її галузей, економічних суб’єктів господарювання, дер-
жавних органів влади тощо. Проте, процес економічних реформ в Україні не 
можливий без функціонування ефективного фінансового ринку. Дана сфера 
економічних відносин кардинально впливає на становлення, розвиток, струк-
туру та специфіку фінансової системи країни. За допомогою фінансового ри-
нку, його окремих ланок, акумулюється, трансформується, перерозподіляєть-
ся фінансові активи, що сприяє підвищенню продуктивності та ефективності 
економіки в цілому. Потужну частку опосередкування переміщення капіталів 
між учасниками фінансового ринку забезпечують саме банки та небанківські 
фінансові посередники. В Україні фінансове посередництво представлене на-




