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Рослинництво традиційно відіãрає важливу роль в економіці країни і потребує постійно-
ãо поліпшення за рахунок досяãнень біолоãічних наук і, перш за все, класичної і молеку-
лярної ãенетики. Молекулярна ãенетика рослин в Óкраїні почала розвиватися в 70-х ро-
ках минулоãо століття. Важливим напрямом досліджень є орãанізація і мінливість ãено-
му рослин, аналіз молекулярно-ãенетичноãо поліморфізму для маркування і картування 
ãенів важливих аãрономічних ознак. ДНК-технолоãії знайшли впровадження в ідентифі-
кації і реєстрації сортів і ãібридів рослин, визначенні ãенотипів, стійких до біотичних і 
абіотичних стресів, з певними показниками якості продукції. Ó розробці і впровадженні 
досяãнень молекулярної ãенетики в розвиток теорії і практики селекції сільãоспрослин в 
Óкраїні значне місце належить Південному біотехнолоãічному центру НААН. 
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ñучасна б³отехнолог³я є пров³дниì фактороì п³двищення ефективност³ св³-
тового рослинництва. â еконоì³ц³ óкраїни рослинництво традиц³йно пос³-

дає значне ì³сце. ó ìинул³ часи óкраїна була «хл³бниì кошикоì» Європи, а в 
2008/2009 ìаркетинговоìу роц³ вона вв³йшла до тр³йки св³тових зернових екс-
портер³в. Поступове п³двищення продуктивност³ сорт³в ³ г³брид³в с³льськогос-
подарських рослин значною ì³рою залежить в³д досягнень б³олог³чних наук ³, 
перш за все, класичної ³ ìолекулярної генетики. ó св³товоìу рослинництв³ в³д-
булося дв³ «зелен³ революц³ї». Перша зелена революц³я базувалась на досяг-
неннях класичної генетики, а друга пов’язана з розвиткоì сучасної б³отехноло-
г³ї ³, перш за все, ìолекулярної генетики. äосл³дження с³льськогосподарських 
рослин ìетодаìи ìолекулярної б³олог³ї ³ ìолекулярної генетики в óкраїн³ у 
склад³ колишнього ñðñð почалося в 70-х роках ìинулого стол³ття. 40 рок³в не 
зовс³ì юв³лейна дата, але в час, коли в óкраїн³ проходить процес рефорìування 
аграрного сектора, це достатн³й прив³д для ретроспективного огляду ³ оц³нки 
важливого етапу в науц³. 

Пров³дн³ науков³ центри àÍ ñðñð не прид³ляли достатньої уваги геноìу с³ль-
ськогосподарських рослин. îсновн³ ìолекулярно-генетичн³ проблеìи вир³шу-
вались на досл³дженн³ ì³кроб³в ³ в³рус³в. öьоìу сприяв складний ³ великий за 
вì³стоì äÍê геноì рослин, особливо злак³в, ³ нерозроблен³сть пор³вняно з ì³к-
роорган³зìаìи ìетод³в вид³лення ³ анал³зу äÍê. Íеìалу роль у небажанн³ фун-
даìентальної акадеì³чної науки вивчати с³льгоспрослини в³д³гравала п³дтриì-
ка певний час кер³вниìи органаìи країни псевдореволюц³йних гасел ò. ëисенка 

Îãëядов³ ñòàòò³
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³ досить част³ звинувачування вчених у не-
забезпеченн³ високих врожаїв.

Íауковцяì âàñãÍІë випала доля 
розробки ìетод³в вид³лення ³ досл³дження 
äÍê с³льськогосподарських рослин. àка-
деì³чної школи ìолекулярних генетик³в 
рослин в ñðñð на той час не ³снувало. àка-
деì³к â.ã. êонарєв, один з п³онер³в анал³зу 
äÍê рослин, основну увагу прид³лив пол³-
ìорф³зìу б³лк³в, а досл³дження геноìу 
с³льгоспрослин було зосереджено в лабо-
ратор³ї ìолекулярної б³олог³ї âñãІ. ó цей 
час для вир³шення генетичних проблеì по-
чали залучатись ìетоди б³ох³ì³ї, б³оф³зики, 
ф³з³олог³ї. àкадеì³к â.î. åн гельгардт опуб-
л³кував статтю про взаєìов³дношення «ор-
ган³цизìу» ³ «редукц³он³зìу», де було зроб-
лено об’єктивну оц³нку пан³вноìу до цього 
часу в б³олог³ї ñðñð «ì³чур³нськоìу аг-
роб³олог³чноìу», по сут³ антигенетичноìу, 
напряìу ³ показано перспективи анал³зу 
ìолекулярних коìпонент³в кл³тини для до-
сл³дження живих орган³зì³в. ó 1966 роц³ в 
журнал³ Crop Science вийшла стаття Coe ³ 
Sarkar про спробу генетичної трансфор-
ìац³ї кукурудзи за допоìогою екзогенної 
äÍê. óвага до äÍê пояснювалась не т³льки 
великиì п³знавальниì значенняì досл³д-
ження геноìу, а й неабиякиì практичниì 
³нтересоì. äовготривалий ³ йìов³рн³сний 
селекц³йний процес створення нових сор-
т³в ³ г³брид³в рослин виìагав суттєвого 
пол³пшення ³ одниì з важливих фактор³в 
кор³нних зì³н ц³лкоì справедливо вважа-
лися äÍê-технолог³ї. âикористання ìоле-
кулярних ìаркер³в об³цяло п³двищення 
ефективност³ традиц³йної селекц³ї, а штуч-
на зì³на посл³довност³ äÍê за рахунок но-
вих ц³нних ген³в значно поширювала ìож-
ливост³ пол³пшення рослин. àктуальниì 
стало досл³дження орган³зац³ї ³ ì³нливост³ 
геноìу рослин, тобто структури äÍê.

П³д впливоì досягнень у досл³дженн³ 
геноìу в³доìої в св³т³ школи проф. äжейì-
са Боннера ³ завдяки його ìетодичн³й до-
поìоз³ у 1971 роц³ в îдес³ у âñãІ почала 

досл³дження лаборатор³я ìолекулярної 
б³олог³ї. äля ³нституту, який ще дек³лька 
рок³в тоìу носив ³ì’я ò.ä. ëисенка, ця под³я 
була не зовс³ì звичайною. òиì б³льше, що 
сп³вроб³тникоì цього ³нституту одниì з 
перших у ñðñð та у св³т³ сп³льно з проф. 
äж. Боннероì розпочато досл³дження ìо-
лекулярної орган³зац³ї äÍê с³льськогоспо-
дарських рослин. ó 1971 роц³ в журнал³ 
PNAS надруковано статтю Ю.ì. ñиволапа 
³ äж. Боннера [1] в як³й ìетодаìи ìолеку-
лярної б³олог³ї досл³джувався геноì горо-
ху. òворча дружба з äж. Боннероì продов-
жувалась впродовж багатьох рок³в ³ його 
поради та допоìога вплинули на р³вень до-
сл³джень геноìу рослин в óкраїн³. Щира 
подяка д-ру äж.Боннеру в³д його посл³дов-
ник³в. 

ó цей час â³дд³лення рослинництва ³ се-
лекц³ї âàñãÍІë очолив видатний радян-
ський генетик ì.â. òурб³н, який п³дтриìу-
вав досл³дження з ìолекулярної б³олог³ї ³ 
ìолекулярної генетики. äиректороì âñãІ 
став один ³з засновник³в б³ох³ì³чної генети-
ки рослин î.î. ñоз³нов, який прид³ляв 
значну увагу ³ сприяв розвитку теоретич-
них аспект³в селекц³ї.

ó 1973 роц³ в êиєв³ було в³дкрито Інсти-
тут ìолекулярної б³олог³ї ³ генетики ÍàÍ 
óкраїни, де почались роботи по введенню 
екзогенної äÍê у рослини ³ усп³шної роз-
робки технолог³ї використання культури 
тканин ³ орган³в рослин. ó 1974 роц³ ви-
йшла в³доìа постанова № 304 öê êПðñ ³ 
ðади ì³н³стр³в ñðñð про розвиток ìолеку-
лярної б³олог³ї ³ ìолекулярної генетики ³ 
використання їхн³х досягнень у практиц³, 
яка надала стиìул досл³дженню геноìу су-
часниìи ìетодаìи ³ забезпечила ф³нансу-
вання для придбання сучасного обладнан-
ня ³ буд³вництва лаборатор³й, у тоìу числ³ ³ 
спец³ал³зованого корпусу лаборатор³ї ìо-
лекулярної б³олог³ї в îдес³, де нин³ знахо-
диться П³вденний б³отехнолог³чний центр. 
Пройшло небагато часу ³ завдяки ентуз³аз-
ìу науковц³в, державн³й п³дтриìц³ й пр³о-
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ритетноìу бюджетноìу ф³нансуванню ла-
боратор³я ìолекулярної б³олог³ї âñãІ отри-
ìала сучасне обладнання ³ стала одн³єю з 
пров³дних у країн³ в галуз³ досл³дження ге-
ноìу с³льськогосподарських рослин.

 За 1971–1975 роки розроблено основ-
н³ ìетоди вид³лення ³ анал³зу хроìатину ³ 
високопол³ìерних сполук ³з тканин рос-
лин. З 1975 року поширились досл³дження 
ìолекулярної орган³зац³ї геноìу ³ почалось 
вивчення впливу екзогенної äÍê на спад-
ков³сть рослин. ñер³я експериìент³в, ви-
конаних на ц³лих рослинах у 70-³ роки ìи-
нулого стол³ття викликала багато запи-
тань. Íа в³дì³ну в³д ì³кроорган³зì³в вищ³ 
рослини виявилися ìенш зручниì 
об’єктоì. òруднощ³ посилювались в³днос-
но слабкою генетичною вивчен³стю рос-
лин. îдниì ³з серйозних заперечень проти 
ìожливост³ трансфорìац³ї рослин екзо-
генною äÍê стало припущення деградац³ї 
останньої п³д д³єю нуклеаз тканин росли-
ни-господаря.

ó робот³ І. ñ. îбразцова, Í. ì. Бабак та 
³н. [2] досл³джували б³олог³чну активн³сть 
гетеролог³чної бактер³альної äÍê в ткани-
нах гороху ³ було показано, що трансфор-
ìац³йна активн³сть збер³галася значний 
час п³сля ³нкубац³ї, що св³дчило про пол³-
ìерн³сть екзогенної äÍê ³, отже, про те, що 
äÍêази гороху її не деградували. П³зн³ше 
вивчали на ìодельн³й систеì³ вид³лених 
ядер взаєìод³ю екзогенної гоìолог³чної 
äÍê з ядроì рослинної кл³тини [3]. àвтори 
виявили, що поглинання äÍê ядраìи є ф³-
з³олог³чниì процесоì, в якоìу р³вень на-
копичення регулюється рецип³єнтною сис-
теìою ³ залежить в³д її стану. Було показа-
но, що екзогенна äÍê ìоже проникати в 
тканини рослин ³ взаєìод³яти з вì³стоì 
кл³тинного ядра.

îриг³нальн³сть ³ перспективн³сть до-
сл³джень лаборатор³ї ìолекулярної б³олог³ї 
привернули увагу св³тової науки, ³ її кер³в-
ник був запрошений до ì³жнародного ко-
ì³тету з досл³дження перспективи селекц³ї 

рослин. ðобота ì³жнародного коì³тету за-
вершилась виданняì у Í³дерландах книги 
«Plant Breeding Perspectives» [4].

доñë³джåííя оðãàí³зàц³¿ й м³íëè-
воñò³ ãåíому ñ³ëüñüкоãоñподàðñüкèх 
ðоñëèí. ñпециф³чн³сть генотип³в рослин 
пов’язана з ì³нлив³стю геноìу. ó 60–70-х 
роках ìинулого стол³ття почалось досл³д-
ження орган³зац³ї й вар³абельност³ геноìу 
за анал³зоì процесу в³дновлення вторин-
ної структури äÍê. ó лаборатор³ї ìолеку-
лярної б³олог³ї âñãІ паралельно з робота-
ìи ð. Флейвела з Інституту селекц³ї рослин 
у êеìбридж³ (âелика Британ³я) було вста-
новлено особливост³ ìолекулярної орган³-
зац³ї геноìу рослин [5]. âиявилось, що 
рослини ìають значно б³льшу, н³ж у тва-
рин, фракц³ю äÍê, що повторюється. Íаìи 
висунуто г³потезу, що р³зниця в орган³зац³ї 
äÍê, скор³ш за все, пов’язана з фракц³єю 
посл³довностей нуклеотид³в, яка в³дпов³-
дає за регуляторн³ реакц³ї, забезпечуючи 
функц³онування ³ репродукц³ю рослин у 
ì³нливих уìовах навколишнього середо-
вища. ðослини ìожуть переходити до реп-
родукц³ї, використовуючи р³зн³ ìетабол³чн³ 
шляхи, у той час як геноì б³льшост³ тварин 
ìає захисн³ систеìи пристосування у виг-
ляд³ ìехан³зì³в п³дтриìки пост³йної теìпе-
ратури т³ла й здатност³ до пересування. 
Зб³льшена к³льк³сть повтор³в у геноì³ рос-
лин ìоже забезпечити лаб³льн³сть функ-
ц³онування геноìу в ì³нливих уìовах нав-
колишнього середовища. Íаявн³сть вели-
кої к³лькост³ повторюваних посл³довностей 
äÍê ìоже бути своєр³дниì захисниì фо-
ноì геноìу в³д прояви ìутац³йних зì³н. 
Показано надлишкову к³льк³сть рибосоì-
них ген³в у рослин ³ дек³лька тип³в регуляц³ї 
рäÍê.

 ìетодоì äÍê:äÍê-г³бридизац³ї про-
ведено оц³нку внутр³шньовидової дивер-
генц³ї ìалокоп³йної äÍê у культурних 
злак³в. öе була одна з найперших у св³т³ 
спроб оц³нки внутр³шньовидової дивер-
генц³ї у рослин. 
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 За допоìогою анал³зу даних ìолеку-
лярної г³бридизац³ї встановлено внутр³ш-
ньовидовий д³апазон вар³абельност³ фрак-
ц³ї ìалокоп³йної äÍê ³ виявлено, що фено-
типово проявляється не б³льше 0,3 % зì³н 
äÍê. Íевисока частота отриìання необ-
х³дних рекоìб³нантних форì у селекц³йно-
ìу процес³ пов’язана з тиì, що не вс³ зì³ни 
посл³довностей нуклеотид³в проявляються 
фенотипово. ì³нлив³сть на р³вн³ äÍê про-
ходить б³льш швидкиìи теìпаìи, н³ж фе-
нотипова. 

â 90-х роках ìинулого стол³ття ПБö од-
ниì ³з перших у ñÍä запровадив Пëð-
анал³з у генетико-селекц³йн³ досл³дження 
рослин [6]. òехнолог³я Пëð-анал³зу в³дкри-
ла велик³ ìожливост³ анал³зу ìолекуляр-
но-генетичного пол³ìорф³зìу, ìаркування 
агроноì³чно важливих ознак, картування 
геноìу та ³н.

â липн³ 1999 року за ³н³ц³ативою Прези-
дента óààÍ акад. ì.â. Зубця на баз³ в³дд³лу 
ìолекулярної генетики ³ лаборатор³ї б³о-
технолог³ї ñãІ створений П³вденний б³отех-
нолог³чний центр у рослинництв³ óààÍ. Íе-
обх³дн³сть орган³зац³ї спец³ал³зованного 
центру сучасної б³отехнолог³ї викликана 
бурхливиì розвиткоì äÍê-технолог³й ³ ви-
користанняì культури тканин ³ орган³в рос-
лин in vitro в рослинництв³ розвинених 
країн. 

ó пострадянськ³ часи еконоì³ка країни 
стала неспроìожною належною ì³рою п³д-
триìувати теоретичн³ п³дрозд³ли ³нститут³в 
рослинницького проф³лю, що гальìувало 
розробку ³ впровадження сучасних техно-
лог³й. Фундаìентальн³ досл³дження в га-
луз³ генетики, б³ох³ì³ї, ф³з³олог³ї рослин не 
ìогли забезпечити вир³шення б³льшост³ 
нагальних проблеì практичної селекц³ї ³ 
нас³нництва. Íа цей час в³дд³л ìолекуляр-
ної генетики ñãІ накопичив значний досв³д 
досл³дження орган³зац³ї ³ ì³нливост³ äÍê 
рослин, а лаборатор³я б³отехнолог³ї ñãІ 
розробила основи використання культури 
тканин in vitro ³ апробувала розробки в се-

лекц³йн³й програì³. Значниì усп³хоì було 
створення з використанняì техн³ки гапло-
продюсера селекц³онераìи ñãІ за участ³ 
б³отехнолог³в сорт³в ячìеню îдеський 115 
³ Прер³я. 

ñелекц³йно-генетичний ³нститут в³дчу-
вав значн³ ф³нансов³ труднощ³ у забезпе-
ченн³ селекц³ї ³ нас³нництва, ³ п³дтриìка су-
часних б³отехнолог³й, для яких необх³дн³ 
фундаìентальн³ досл³дження, стала 
складною проблеìою. За браку кошт³в на 
забезпечення селекц³йних роб³т ф³нансу-
вання фундаìентальних досл³джень в³дхо-
дило на другий план. îб’єктивниìи уìова-
ìи створення ПБö стало: високий р³вень 
розвитку б³отехнолог³ї рослин ³ необх³д-
н³сть її подальшого розвитку ³ впроваджен-
ня в установи óààÍ. 

розм³ð ãåíому. Інтеграц³йниì показ-
никоì видової ì³нливост³ є вì³ст äÍê в 
ядр³ кл³тини. Íауковцяìи ПБö одниìи з 
перших встановлено поì³тне внутр³шньо-
видове вар³ювання вì³сту äÍê у ядрах кл³-
тин с³льськогосподарських рослин. ê³ль-
к³сть äÍê у хроìосоìах ядер кл³тин р³зних 
вид³в рослин вар³ює 1000-кратно. âва-
жається, що вì³ст äÍê в ядр³ характеризує 
вид. ó той же час, роботаìи ì. Беннета у 
âелик³й Британ³ї ³ нашиìи сп³вроб³тникаìи 
î.â. Бойко та ³н. в óкраїн³ було показано ³с-
тотн³ достов³рн³ внутр³шньовидов³ ì³жсор-
тов³ в³дì³нност³ вì³сту äÍê в ядр³ [7]. âия-
вилось, що геноì не є статичниì ì³сцеì 
збер³гання ³ реал³зац³ї генетичної ³нфорìа-
ц³ї, а його структура достатньо високо ди-
наì³чна нав³ть у ìежах виду. â зв’язку з ви-
сокою вар³абельн³стю вì³сту ядерної äÍê 
обговорювалось питання «розì³ру гено-
ìу». Фундаìентальн³ роботи науковц³в 
ПБö, нар³вн³ з учениìи ìосковського 
 державного ун³верситету ³ìен³ ì.â. ëоìо-
носова, аìериканськиìи й англ³йськиìи 
досл³дникаìи, внесли вклад ³ детал³зували 
саìе поняття «розì³р геноìу». ó культур-
них злак³в нараховується близько 30000 
ген³в, що складає т³льки невелику частину 
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ядерної äÍê. òоìу ð. Бр³ттеноì (ñШà) 
сфорìульовано поняття «к³нетичний роз-
ì³р геноìу», ã.І. ê³р’яновиì (ðос³я) запро-
поновано терì³н «ìоногеноì», а наìи [5] 
введено поняття «ìалокоп³йної» äÍê рос-
лин.

ф³ëоãåíåòèчí³ й фåíоãåíåòèчí³ до-
ñë³джåííя. äля вдосконалення теор³ї й 
практики селекц³ї рослин велике значення 
ìає ³нфорìац³я щодо генетичних взає-
ìов³дносин ³ р³вня генетичної в³ддаленост³ 
вид³в ³ сорт³в, що залучен³ до селекц³йних 
програì. ó ПБö розроблено технолог³ї й 
коìп’ютерн³ програìи визначення гене-
тичних дистанц³й та кластерного анал³зу. 
âперше в ñðñð впроваджено коìп’ютерн³ 
програìи анал³зу геноìу «FINGER» ³ 
«NNNGER». ó подальшоìу ð.ì. êаленда-
реì розроблено в³тчизняну коìп’ютерну 
програìу TREES для визначення генетич-
них дистанц³й ³ кластерного розпод³лу ге-
нотип³в. äосл³джено ìолекулярно-гене-
тичний пол³ìорф³зì геноì³в ³ уточнено 
систеìатику Triticeae, Hordeum, 
Helianthus, Sorghum та ³н. 

розðобкà дНк-òåхíоëоã³й. äосл³д-
ження особливостей орган³зац³ї й ì³нли-
вост³ геноìу рослин сприяли розробц³ на-
прик³нц³ 80-х рок³в ìинулого стол³ття пер-
ших в³тчизняних б³отехнолог³й в 
рослинництв³. Íаìи показано, що к³льк³сть 
ген³в, що кодують рðÍê, ìоже зì³нюватись 
в онтогенез³. öе, по-перше, спростувало 
г³потезу, що збиткова к³льк³сть рäÍê необ-
х³дна рослинаì для зì³ни р³вня синтезу 
рðÍê за рахунок активац³ї ³снуючих багато-
числених коп³й рäÍê. âиявилось, що аìп-
л³ф³кац³ї ³ редукц³ї п³длягають як активн³, 
так ³ коп³ї рäÍê, що не експренсуються. Íа 
ц³й основ³ наìи з î.â. Бойко розроблено 
одну з перших в³тчизняних б³отехнолог³й в 
галуз³ рослинництва – визначення гоìеос-
татичност³ ячìеню за показникаìи рäÍê 
(авторське св³доцтво № 1664846 в³д 
22.03.1991 р. Пр³оритет винаходу в³д 
30.03.1988 р.). ó 1991 роц³ отриìано па-

тент на технолог³ю визначення цитоплазìи 
Helianthus petiolaris в кл³тинах Helianthus 
annuus. âажливою под³єю була розробка 
сп³льно з науковцяìи Інституту виногра-
дарства ³ виноробства ³ìен³ â.Є. òаїрова 
б³отехнолог³ї д³агностики бактер³ального 
раку винограду (авторське св³доцтво 
№ 1687617 в³д 01.07.1991 р. Пр³оритет в³д 
22.05.1989 р.). öе була перша в св³т³ äÍê-
технолог³я визначення збудника бактер³-
ального раку. êєнз³ороì î.ë. ³з колегаìи 
[8] вид³лено гени теплового шоку ячìеню 
та показано їх ì³ж- ³ внутр³шньовидовий 
пол³ìорф³зì. 

ñеред нов³тн³х розробок особливе ì³с-
це зайìають äÍê-технолог³ї визначення 
генетичної чистоти, типовост³, а також ди-
ференц³ац³ї, ³дентиф³кац³ї ³ реєстрац³ї сор-
т³в с³льськогосподарських рослин. ó ПБö 
створено в³тчизняну ориг³нальну ìетодику 
реєстрац³ї сорт³в у вигляд³ генетичних фор-
ìул, що показують алельний стан високо 
вар³абельних локус³в. Форìула складаєть-
ся з двох частин – диференц³ювальної ³ та-
кої, що несе ³нфорìац³ю про агроноì³чно 
важлив³ ознаки. Ф³ксац³я сорту у вигляд³ 
ìолекулярно-генетичної форìули ³ ство-
рення банку даних äÍê-типування надає 
³нфорìац³ю про алельний стан генотипу 
(генотип³в у гетерогенних сортах) та є 
зручниì засобоì анал³зу структури сорту, 
оц³нки селекц³йного процесу за певн³ пе-
р³оди й прогнозу селекц³ї за агроноì³чни-
ìи показникаìи (локусаìи). 

Ìàðкувàííя й кàðòувàííя àãðоíо-
м³чíèх озíàк. âикористання ìолекуляр-
них ìаркер³в агроноì³чно важливих ознак 
значно п³двищує ефективн³сть селекц³йно-
го процесу й дає ìожлив³сть в³д³брати рос-
лини з необх³дниìи генаìи або їх алеляìи 
на ранн³х етапах селекц³ї. ó ПБö розробле-
но ìолекулярно-генетичн³ систеìи ìарку-
вання важливих селекц³йних ознак. âизна-
чено, що, по-перше, для ìаркування не-
обх³дно використання генетично 
детерì³нованого ìатер³алу – ìайже ³зо-
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генних л³н³й, рекоìб³нантних ³зогенних л³-
н³й, подвоєних гаплоїд³в, популяц³й, що 
розщеплюються та ³н. êласична ³ ìолеку-
лярна генетика в ìаркуванн³ доповнюють 
одне ³ншого. 

äля пошуку зчеплення використову-
ються пол³- та ìонолокусн³ ìаркерн³ сис-
теìи. ðозроблен³ технолог³ї апробовано 
при ìаркуванн³ ст³йкост³ кукурудзи до фу-
зар³озу [9], соняшника до вовчка [10]. 
î.â. ãалаєвиì та ³н. [11] ìарковано нов³ 
гени ст³йкост³ до твердої сажки, що пере-
несен³ в³д ег³лопса. î.ð. ñтратулою ³ 
Ю.ì. ñиволапоì [12] розроблено техно-
лог³ю визначення алельного стану гена 
β-amy1, пов’язаного з пивоварниìи якос-
тяìи  ячìеню. ñ.â. ×еботар з колегаìи 
вдосконалено ìаркерн³ систеìи контролю 
таких показник³в якост³ зерна пшениц³, як 
твердозерн³сть – ì’якозерн³сть, корот-
костеблов³сть [13,14]. òвердозерн³сть-
ì’яко  зер н³сть є важливиì показникоì 
зерна пшениц³ й ìає стосунок до хл³бопе-
карних властивостей сорту. Зерно твердо-
зерної пшениц³ використовують у хл³бобу-
лочн³й проìисловост³, а ì’якозерної – для 
печива й кондитерських потреб. ó ПБö 
встановлено алельн³ характеристики ген³в 
Pina-D1 та Pinb-D1 для 22 сорт³в ì’якої 
пшениц³. І.â. Петровою [15] запроваджено 
анал³з алельного стану гена Wx у популяц³ї 
пшениц³, який дозволяє до колос³ння ви-
значити генотип ³, такиì чиноì, отриìати 
дан³ до форìування зерна, скоротити тер-
ì³н селекц³йного процесу. 

Балашовою І.à. [16] у сп³льн³й робот³ з 
науковцяìи ñãІ Файтоì â.І. та ñтельìа-
хоì à.Ф. досл³джено ³ ìарковано гени, що 
контролюють тип ³ теìп розвитку Vrn (5L) – 
Vrn A1, Vrn B1, VrnD1. ó Vrn A1 виявлено 
три алельн³ вар³анти: а, b, с. Пол³ìорф³зì 
детектовано у проìоторн³й зон³ гена (³н-
серц³ї). ãенотипи ìоногенно доì³нантн³ за 
Vrn B1 – дворучки. ó рецесивного ³ доì³-
нантного алел³в транскрибована зона 
в³др³зняється одн³єю нуклеотидною заì³-

ною. Передбачається наявн³сть гена Vrn 4 
(ìожливо алельна форìа Vrn B1) ³ гена Vrn 
5, в³доìий т³льки один нос³й даного гена – 
л³н³я Chinese Spring/Hope 7B. ó подаль-
шоìу картовано гени Pрd, Vrd, Eps (per 
se), як³ контролюють чутлив³сть до ярови-
зац³ї, фотопер³оду, тривалост³ яровизац³й-
ного споживання та скоростигл³сть ì’якої 
пшениц³. 

êартування геноìу ячìеню за допоìо-
гою Пëð-ìаркер³в розпочалось у 1996 
роц³ сп³льно з êалендареì ð.ì. ³ Íецвєтає-
виì â.П. [17] ó цьоìу ж роц³ за участю 
×апл³ à.Є.[18, 19] картовано локуси к³ль-
к³сних ознак ячìеню. ó 1998 роц³ для кар-
тування геноìу ячìеню використано л³н³ї 
подвоєних гаплоїд³в ячìеню. ó 1998 роц³ 
ì.ñ. Бальв³нською запроваджено багато-
ìаркерн³ л³н³ї подвоєних гаплоїд³в для кар-
тування геноìу ячìеню [20] äоìеню-
коì â.П., Бєлоусовиì à.î. у 2001 роц³ про-
ведено ìаркування к³льк³сних ознак 
кукурудзи [21] 

За роки ³снування в³дд³лу ìолекулярної 
генетики (лаборатор³ї ìолекулярної б³оло-
г³ї, в³дд³лу генної ³нженер³ї) розроблено ос-
нови сучасної б³отехнолог³ї в рослинниц-
тв³. âнесено вагоìий вклад у досл³дження 
геноìу рослин, його ìолекулярної орган³-
зац³ї й ì³нливост³, що ìає суттєве значення 
для розробки теор³ї пол³пшення рослин. 
ðозроблено ìолекулярно-генетичн³ тех-
нолог³ї п³двищення ефективност³ селекц³ї 
с³льськогосподарських рослин. Б³отехно-
лог³ї, що створен³ у ПБö захищен³ 32 па-
тентаìи на винах³д ³ корисну ìодель.

ñучасн³ в³тчизнян³ б³отехнолог³ї апро-
бовано на практиц³. ñфорìовано в³тчизня-
ну школу ìолекулярних генетик³в с³льсько-
господарських рослин. 

âперше в óкраїн³ впроваджено у ìоле-
кулярно-генетичн³ досл³дження рослин ³ 
тварин ìетод пол³ìеразної ланцюгової ре-
акц³ї. Проведено пр³оритетн³ досл³дження 
ìолекулярно-генетичного пол³ìорф³зìу 
та диференц³ювання сорт³в пшениц³, ячìе-
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ню, рису, сої, винограду, хìелю, л³н³й куку-
рудзи й соняшнику. Íа державноìу р³вн³ 
розглядається äÍê-технолог³я ³дентиф³ка-
ц³ї ³ реєстрац³ї генотип³в важливих с³льсь-
когосподарських рослин за генетичниìи 
форìулаìи. За участю вчених в³дд³лу ìо-
лекулярної генетики ПБö селекц³онераìи 
ñелекц³йно-генетичного ³нституту вперше 
серед країн ñÍä створено г³брид кукуру-
дзи ä³алог ³з використанняì ìолекулярних 
ìаркер³в.

Запроваджено у практику д³агностич-
ної ³ судової ìедицини îдеського рег³ону ³ 
п³вдня óкраїни äÍê-технолог³ї [22].

За радянських час³в значна к³льк³сть 
всесоюзних ³нститут³в аграрного проф³лю 
була зосереджена в óкраїн³ ³ наявн³сть ла-
боратор³ї ìолекулярної б³олог³ї âñãІ, яка 
координувала роботу ³нститут³в âàñãÍІë з 
досл³дження геноìу рослин, створили 
уìови для орган³зац³ї програìи, яка 
об’єднала зусилля спец³ал³ст³в для вир³-
шення важливої проблеìи пол³пшення 
с³льськогосподарських рослин з вико-
ристанняì досягнень ìолекулярної б³оло-
г³ї. Íестача спец³ал³ст³в – ìолекулярних 
б³олог³в рослин, обладнання ³ реактив³в 
стриìували створення нов³тн³х технолог³й. 
Íа цей час ìолекулярна б³олог³я рослин 
пос³ла ì³сце в ìäó ³ì. ì.â.ëоìоносова 
(ìосква), Інститут³ ìолекулярної б³олог³ї ³ 
генетики ÍàÍ óкраїни (êиїв), âñãІ (îдеса), 
âІð (ëен³нград), Інститут³ ботан³ки êазах-
стану (àлìа-àта) та небагатьох ³нших. îс-
новниì ìетодоì досл³дження геноìу були 
анал³з к³нетики реасоц³ац³ї äÍê ³ ìолеку-
лярна г³бридизац³я. ó ìоскв³, êиєв³ ³ îдес³ 
починались перш³ експериìенти по вве-
денню екзогенної äÍê в рослини, як³ з ча-
соì перетворились в генну ³нженер³ю. â 
лаборатор³ї ìолекулярної б³олог³ї âñãІ, яка 
ìала пр³оритетне ф³нансування ³ на той час 
була обладнана сучасниìи приладаìи, 
стажувались ³з ìетод³в досл³дження орга-
н³зац³ї ³ ì³нливост³ структури äÍê рослин 
вчен³ з êиєва, ì³нська, êишинева, òашкен-

та. äля об’єднання наукового потенц³алу 
вчених колишнього ñðñð ³ розвитку ìоле-
кулярної б³олог³ї ³ ìолекулярної генетики 
рослин наìи було запропоновано ство-
рення програìи «ãеноì рослин». Ін³ц³атива 
українських вчених була п³дтриìана про-
в³дниìи вчениìи ðос³ї, Б³лорус³ї, ãруз³ї, 
êазахстану. îчолив програìу ³ багато зро-
бив для її розробки ³ реал³зац³ї акадеì³к 
ê.ì. ñитник, який на той час був в³це-пре-
зидентоì óкраїнської акадеì³ї наук ³ голо-
вою âерховної ðади óðñð. âисокий авто-
ритет ³ орган³заторськ³ зд³бност³ ê.ì. ñит-
ника з³грали велику роль в створенн³ 
коìанди однодуìц³в, пров³дних вчених в 
галуз³ ìолекулярної б³олог³ї ³ ìолекулярної 
генетики рослин. Проводились конферен-
ц³ї з геноìу рослин в êиєв³, îдес³, ×ерн³в-
цях, óф³, òб³л³с³ ³ школи з ìолекулярної б³о-
лог³ї рослин в ×ерн³вцях. òака програìа 
була створена на багато рок³в ран³ше, н³ж 
аналог³чн³ програìи на Заход³. Завдяки ц³й 
програì³ розроблен³ заходи по розвитку 
сучасних технолог³й досл³дження геноìу ³ 
впровадження отриìаних результат³в в 
практику рослинництва. За досить корот-
кий терì³н р³вень досл³джень геноìу рос-
лин в óкраїн³ наблизився до св³тового. 
ó 1988 роц³ в êиєв³ друкується ìонограф³я 
«ãеноì рослин», в як³й розглянуто питання 
ìолекулярної структури ³ еволюц³ї геноìу 
рослин. Програìа за союзниìи канонаìи 
про³снувала в ìежах п’ятир³чки. Зараз в 
óкраїн³ досл³дження геноìу с³льськогоспо-
дарських рослин проводяться в ìежах ÍòП 
«ñ³льськогосподарська б³отехнолог³я 
2011–2015 рр.». П³вденний б³отехнолог³ч-
ний центр координує досл³дження з б³отех-
нолог³ї у двадцяти ³нститутах ÍààÍ óкраї-
ни. îстанн³ роки ì³жнародн³ конференц³ї 
«ãеноì рослин» орган³зовуються П³вден-
ниì б³отехнолог³чниì центроì ÍààÍ. àк-
тивну участь беруть ³нститути ÍàÍ óкраїни, 
óкраїнське товариство генетик³в ³ селек-
ц³онер³в ³ì. ì.І. âавилова.
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ðастениеводство традиционно играет важ-
ную роль в эконоìике страны и требует посто-
янного улучшения за счет достижений биоло-
гических наук и, прежде всего, классической 
и ìолекулярной генетики. ìолекулярная ге-
нетика растений в óкраине начала развивать-
ся в 70-х годах прошлого века. âажныì на-
правлениеì исследований является организа-
ция и изìенчивость геноìа растений, анализ 
ìолекулярно-генетического полиìорфизìа 
для ìаркировки и картирование генов важных 
агроноìических признаков. äÍê-технологии 
нашли внедрение в идентификации и регистра-
ции сортов и гибридов растений, определении 
генотипов устойчивых к биотическиì и абиоти-
ческиì стрессаì, с определенныìи показате-
ляìи качества продукции. â разработке и вне-
дрении достижений ìолекулярной генетики в 
развитие теории и практики селекции сельхоз-
растений в óкраине значительное ìесто при-
надлежит Южноìу биотехнологическоìу цен-
тру ÍààÍ.

Ключевые слова: ìолекулярная генетика, ор-
ганизация и изìенчивость геноìа, гены агро-
ноìически важных признаков.
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Crop production has traditionally played an 
important role in the economy of country, and 
required continuous improvement through 
the achievements of biology sciences and, 
especially, classical and molecular genetics. 
Molecular genetics of plants in Ukraine began to 
develop in the 70-s of last century. An important 
area of research is the organization and variability 
of the plant genome, analysis of the genetic 
polymorphisms for marking and mapping of 
genes encoding important agronomic traits. 
DNA technology found in the introduction of 
identification and registration of varieties and 
hybrids of plants, identification of genotypes 
resistant to biotic and abiotic stress, with some 
indicators of product quality. In developing 
and implementing the advances in molecular 
genetics into development of theory and 
practice of plant breeding in Ukraine important 
place belongs to the South Biotechnology 
Center of NAAS.

Key words: molecular genetics, organization, 
and variability of the genome, the genes of 
agronomically important traits.


