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Постановка проблеми. Інтенсивне рослинни-
цтво, яке забезпечує надходження головних продо-
вольчих культур, базується на вирощуванні вельми 
обмеженого переліку видів. Серед них вагоме місце 
посідає соя (Glycine hispida Max.), при цьому, на 
думку експертів, таке домінуюче положення куль-
тури в агропромисловому виробництві буде збері-
гатися і надалі. 

Оскільки в її зерні міститься 17–26% жиру, понад 
20% вуглеводів та 36–48% білка, який збалансова-
ний за амінокислотним складом, легко засвоюється 
і за біологічною цінністю близький до тваринного, 
соя відіграє ключову роль у забезпеченні повноцін-
ного харчування людей та виробництві збалансова-
них кормів [1]. 

Ураховуючи важливість сої для Світової і вітчиз-
няної економіки та наявність в Україні необхід-
них умов для її промислового виробництва, існує 
об’єктивна потреба збільшення обсягів вирощу-
вання цієї культури на більш високому, ніж сьогодні, 
технологічному рівні. Зважаючи на сформовану 
структуру посівних площ, ключовою проблемою під 
час її вирощування залишається недостатній рівень 
врожайності [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьо-
годні соя для України є стратегічною культурою, 
експорт зерна якої впродовж 2017–2021 рр. досяг 
рівня 2,35–2,76 млн т, що становить 63% від обсягів 
загального виробництва. Поставки сої переважно 
здійснюються до Туреччини, Білорусі, Єгипту, Італії, 
Ірану, Греції, Лівану [3].

Унікальністю є те, що на відміну від інших польо-
вих культур вона сприяє поліпшенню рівня родю-
чості ґрунту, відтворює її природнім шляхом, під-
вищує врожайність інших культур сівозміни. Окрім 
того, соя має широке господарське використання 
і відіграє важливу роль у підвищенні економічної 
ефективності не лише аграрного, а й промислового 
виробництва [4; 5].

Не менш важливою є її екологічна роль як ком-
понента агроценозу, що забезпечує залучення 
в екосистему біологічного азоту. Зважаючи, що 
за середнього рівня виробничих умов за рахун-
ками азотфіксації з післязбиральними рештками 
та кореневою системою сої в ґрунт надходить 80– 
180 кг/га, а за оптимальних умов до 380 кг/га орга-

нічно зв’язаного азоту, її роль як заходу біологізації 
землеробства неоціненна [6–8].

І хоча загальний баланс азоту на посівах сої 
переважно залишається від’ємним, окрім прямого 
прибутку порівняно з іншими культурами, соєво-
ризобіальні симбіози забезпечують вкладення в 
родючість ґрунту 50–60 $/га та більше в еквіваленті 
на мінеральні азотні добрива.

На жаль, ціни на сою в поточному році впев-
нено знижуються на тлі падіння попиту з боку спо-
живачів олії і шроту, сприятливих погодних умов та 
конкуренції за ринки Китаю між США та Бразилією. 
Однак внутрішні ціни на сою стабілізує зростання 
власної переробки, що має хороші перспективи 
подальшого розвитку [9].

Така ринкова ситуація забезпечує високі ціни та 
прибутковість вирощування сої для аграріїв нашої 
держави.

Важливість виробництва сої для економіки Укра-
їни зумовлена збільшенням валютних надходжень 
за рахунок гарантованого продажу сої та продуктів 
її переробки в економічно розвинені країни Захід-
ної Європи, Близького і Далекого Сходу. Тому еко-
номічні причини – високий попит та підвищена 
прибутковість вирощування – зумовили зростання 
впродовж останніх тридцяти років частки сої в групі 
зернових культур. Так, якщо в 1990–2000 рр. посівні 
площі сої становили 0,7–2,5%, то в 2015–2019 рр. 
частка її посівів становила 17,6–25,8% від загаль-
ної площі. Упродовж 2015–2019 рр. посівні площі 
сої досягли 1,61–2,16 млн га, що дало змогу Україні 
отримувати 3,9–4,4 млн т зерна сої.

Однак попри успіхи промислового вирощування 
сої в Україні існує низка проблем, які об’єктивно 
обмежують сучасний розвиток цієї галузі. Пере-
дусім валові збори цієї культури збільшуються 
переважно екстенсивним шляхом за рахунок роз-
ширення площ посівів і значно меншою мірою – 
за рахунок врожайності. Так, упродовж останніх 
десяти років урожайність культури коливалася 
в межах 16,2–25,8 ц/га, що явно не відповідає ні 
потенціалу сортового складу, ні рівню та можли-
востям сучасних технологій. Це свідчить про висо-
кий вплив погодних умов, порушення агротехніки 
і, відповідно, низький технологічний рівень вироб-
ництва. За результатами математичного моделю-

https://orcid.org/0000-0003-0183-2856


ЗРОШУВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО. Збірник наукових праць. Випуск 76

50

вання з 2000 по 2019 р. врожайність сої щорічно 
зростала на 0,716 ц/га, тоді як площі посіву – на 
113,2 тис га.

Мета статті. Оцінити сучасний стан виробни-
цтва сої та окреслити перспективні напрями вдоско-
налення технологій вирощування культури в умовах 
Півдня України.

Матеріали та методика досліджень. Робота 
виконана на підставі аналізу відкритої статистичної 
інформації та узагальнення результатів вітчизняних 
та закордонних наукових досліджень. Під час підго-
товки статті використано діалектичний, абстрактно-
логічний та аналітичний методи.

Результати досліджень. За своїми ґрунтово-
кліматичними умовами для вирощування сої в 
Україні найбільш сприятливими є умови Черкаської, 
Вінницької, Київської, Чернівецької, Хмельницької, 
Полтавської, Харківської, Сумської, Чернігівської, 
Житомирської, Кіровоградської, Дніпропетровської, 
Донецької, Одеської, Миколаївської, Херсонської, 
Івано-Франківської областей [10].

Проте головними виробниками сої в Україні є гос-
подарства Херсонської, Київської, Вінницької, Кіро-
воградської, Хмельницької та Черкаської областей, 
сумарна частка яких упродовж останніх п’яти років 
становить 54,3% від загального виробництва. 

Особливістю вирощування сої є збільшення 
обсягів її виробництва практично в кожній області, 
проте найбільше зростання за останні двадцять 
років відбулося в зоні Лісостепу та південної час-
тини Полісся: у господарствах Хмельницької, Пол-
тавської, Київської, Вінницької, Сумської областей. 
Так, якщо у Хмельницькій області в 2000–2005 рр. 
було зібрано 2,2 тис т сої, то в 2015–2020 рр. – 
449,4 тис т, а у Полтавській – відповідно 55,5 та 

350,0 тис т. Серед областей зони Степу лідером 
є Херсонська область, де обсяги виробництва за 
вказаний період зросли в 4,7 рази. 

Позитивно, що виробництво сої в Україні зростає 
як за рахунок збільшення площі її вирощування, так 
і інтенсивним шляхом – унаслідок підвищення вро-
жайності культури (рис. 1). І хоча впродовж остан-
ніх двадцяти років її врожайність зростала щорічно 
в середньому на 0,67 ц/га, вона залишається на 
достатньо низькому рівні – 2,24 т/га за останні п’ять 
років та характеризується значними коливаннями 
під впливом абіотичних та біотичних чинників (стан-
дартне відхилення – 7,1), що свідчить про низький 
технологічний рівень її вирощування.

У зональному розрізі вищою є врожайність куль-
тури в зоні Полісся, хоча більше зерна забезпечу-
ють господарства Лісостепової зони. Однак якщо в 
областях зони Полісся та Лісостепу сою вирощують 
на природному тлі зволоження, то в господарствах 
Степової зони – за зрошення, що впливає на сис-
тему землеробства, витрати та технологію її виро-
щування й, відповідно, рівень урожайності [11]. 

За умов зрошення в АР Крим, Херсонській, 
Миколаївській, Запорізькій, Одеській областях існує 
можливість повністю реалізувати потенціал райо-
нованих сортів і одержувати сталий урожай зерна 
понад 3–3,5 т/га. За даними Інституту зрошуваного 
землеробства НААН, у зоні Степу науково обґрун-
тованим є збільшення площі сої до 650–700 тис га, 
що становить 13–17% від площі посівів технічних 
культур. Це надасть можливість за рахунок зро-
шення додатково отримати 86,4 тис т сої [12].

Питома частка посівів сої на зрошуваних землях 
повинна становити 30–35%, а адаптовані до умов 
зрошення сорти – не менше 50%. Такий напрям 

 

Рис. 1. Обсяги вирощування сої в Україні
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селекції сої провадиться в ІЗЗ НААН, що дає можли-
вість підвищити врожайність зерна, поліпшити його 
якість і забезпечити високу окупність ресурсів [13]. 

Тут значні переваги має Херсонська область, 
де зосереджено основні площі зрошуваної ріллі, 
а врожайність є однією з найвищих серед інших 
адміністративних одиниць України. І хоча впродовж 
2019–2020 рр. площі вирощування сої значно ско-
ротилися, що, відповідно, позначилося на вало-
вому зборі зерна, Херсонська область залишається 
серед лідерів за обсягами її вирощування. Упро-
довж останніх десяти років її частка коливалася 
в межах 8,0–12,5%.

Наукові дослідження засвідчують наявність 
чинників, що обмежують досягнення у різні за 
метеорологічними умовами роки потенційної про-
дуктивності сільськогосподарських культур через 
невідповідне врахування біології рослин, відсут-
ність науково обґрунтованого підходу до техноло-
гічних аспектів вирощування сої. До останнього 
часу в Україні основні досягнення щодо обсягів 
виробництва відбувалися переважно шляхом зміни 
структури посівів та збільшення площ експортоо-
рієнтованих культур та меншою мірою за рахунок 
підвищення сучасними технологічними заходами та 
прийомами врожайності. Тому сьогодні, за висно-
вками науковців, генетичний потенціал сортів сої 
використовується лише на 30–60% [14].

Проте аналіз стану світового та вітчизняного про-
мислового виробництва сої, напрямів інноваційних 
наукових досліджень її вирощування та переробки 
свідчить, що найбільш перспективними очікуваними 
змінами будуть інновації та оптимізація інтенсивних 
технологій вирощування культур, використання біо-
технологій у селекції захисті рослин та посилення 
азотфіксації, створення сортів спеціального призна-
чення, впровадження прогресивних технологій пере-
робки культури, розширення асортименту соєвої 
продукції в харчовій, фармацевтичній та інших галу-
зях і виробництві екологічно чистої продукції [15; 16].

Таким чином, подальше зростання виробництва 
сої в Україні нерозривно пов’язано з розвитком 
селекції та насінництва, які дають змогу, реалізу-
ючи агротехнічними заходами генетичний потенціал 
сформованих сортових ресурсів культури, досягати 
вищої врожайності [17]. 

Великі перспективи та специфічні завдання 
зумовлені зональними відмінностями. І хоча за 
останні десять років середня врожайність сої 
у регіонах, де вона вирощується без зрошення, 
досягла 1,73–2,61 т/га, на зрошуваних землях 
у передових господарствах вона вище у 1,5–2 рази.  
Розробки науковців України свідчать, що потен-
ціал цієї культури значно вищий та що в промисло-
вих масштабах за зрошення реально отримувати 
3,5–5,0 т/га зерна сої [18]. 

Проте такого рівня можна досягти, запроваджу-
ючи сучасні адаптовані до таких умов сорти куль-
тури інтенсивного типу, які формують урожай визна-
ченої якості.

Н.В. Лещук та ін. виділяють чотири напрями 
використання сої: для промислової переробки на 
соєвий шрот та повножирову олію; для використання 

соєвого білка у складі комбікормів та шроту тварин-
ництві; для отримання соєвого білка харчового при-
значення (зерно, недостигле зерно проростки, олія, 
борошно, крупа, кава, соус, молоко, вершки, окара, 
сир тофу, м’ясо); для застосування в медицині та 
косметології [19]. І хоча в Україні соя не набула такого 
широкого використання, як, наприклад, у США, 
Китаї, Бразилії, своєрідне використання сої потре-
бує сортів спеціального призначення для отримання 
продукції визначеної якості [20]. Доцільно очікувати 
формування таких сегментів ринку сої і в Укра-
їні та створення відповідного сортового складу. 

Важливим елементом інтенсифікації вироб-
ництва сої на сучасному етапі є запровадження 
оновлених технологій вирощування. Ураховуючи 
загальні тенденції аграрного виробництва, такими є 
ресурсозберігаючі технології обробітку ґрунту, роз-
рахункові методи визначення норми добрив з ура-
хуванням потенціалу симбіотичної азотфіксації, 
водозберігаючі режими зрошення, інтегровані сис-
теми захисту рослин. 

Безумовно, Південь України ще має можли-
вості для подальшого збільшення виробництва 
сої за рахунок розширення площі вирощування, 
проте головний потенціал зосереджений у підви-
щенні врожайності, а також у запровадженні про-
міжних посівів культури. Такі посіви забезпечують 
можливість водночас значно повніше використати 
сонячну енергію та інші агрокліматичні ресурси, 
що сприяє суттєвому збільшенню прибутковості та 
окупності меліоративних систем. Проте такі посіви 
формуються у принципово інших умовах із нетипо-
вою динамікою метеорологічних величин. Це вима-
гає коригування класичної технології вирощування 
та зміни окремих базових елементів, таких як сис-
теми передпосівного обробітку ґрунту та живлення, 
сортового складу тощо. Попередні зональні дослі-
дження, що були проведені на Півдні України, свід-
чать про вирішальне значення для вирощування 
проміжного врожаю своєчасного та чіткого дотри-
мання елементів технології, що потребує від госпо-
дарств високого рівня технічного та технологічного 
забезпечення [21]. За таких умов більшої актуаль-
ності набуває чинник часу, швидке проведення тех-
нологічних заходів, оскільки соя за таких умов різко 
знижує врожайність [22]. Так, за даними ВНІІМК, змі-
щення строку сівби з 15 на 28 червня зумовлювало 
стійке зменшення врожайності на 0,09–0,38 т/га, 
що залежно від сорту становило від 5,4% до 20,6% 
попереднього рівня [23].

Необхідно враховувати, що система проміжного 
вирощування сої для зрошуваних умов Півдня Укра-
їни є одним із важливих чинників біологізації зем-
леробства і складовою частиною збалансованого 
природокористування, тому наукове обґрунтування 
та розроблення технології післяжнивного вирощу-
вання сої на основі сучасних елементів є важливим 
науково-практичним завданням.

Висновки. Соя є однією з головних культур 
сучасного інтенсивного землеробства, яка, зва-
жаючи на тенденції розвитку світової економіки, 
набуватиме більшої ваги у розв’язанні продоволь-
чих проблем. Розвиток експортного потенціалу 
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України щодо сої та продуктів її переробки повинен 
базуватися на інтенсивних засадах та підвищенні 
врожайності культури. Збільшення обсягів виро-
щування сої в зоні Степу України безпосередньо 
залежить від розвитку зрошення. Сучасні наукові 
розробки дають змогу отримувати врожайність сої 
на рівні 3,5–4,5 т/га. Значним резервом збільшення 
виробництва сої за зрошення є запровадження піс-
ляжнивних посівів. Зміна умов вегетації зумовлює 
необхідність розроблення відповідних елементів 
технології її вирощування з урахуванням сучасних 
вимог ресурсозбереження, екологічної безпеки 
та біологізації системи землеробства. Ринкова 
кон'юнктура, сучасний сортовий склад сої та струк-
тура зрошуваних сівозмін сприяють вирощуванню 
сої в проміжних посівах та зумовлюють практичне 
значення таких досліджень
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