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УКРАЇНА У СВІТОВОМУ РОСЛИННИЦТВІ

УКРАЇНА — ЦЕ 11%
СВІТОВОЇ ПЛОЩІ ЧОРНОЗЕМУ,
що дорівнює площі Сполученого
Королівства

УКРАЇНА — ЦЕ №10
ЗА ПЛОЩЕЮ РІЛЛІ У СВІТІ,

що дорівнює площі чотирьох Угорщин

що дорівнює площі Німеччини

УКРАЇНА – ВИРОБНИК У СВІТІ

Соняшникова олія •
Соняшниковий шрот •

УКРАЇНА — ЦЕ 33 МЛН ГА РІЛЛІ,

УКРАЇНА – ЕКСПОРТЕР У СВІТІ

1

№

• Соняшникова олія
• Соняшниковий шрот

4

• Кукурудза
• Ячмінь
• Жито

5

• Ріпаковий шрот
• Пшениця

Жито •

№

Ячмінь •

№

Кукурудза •

№

6

№7

• Ріпакова олія

Пшениця •

№8

• Олія соєва
• Соєвий шрот
• Овес

Овес •

№10

Джерело: United States Department of Agriculture, Food and Agriculture Organization, World Bank Group
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ЯКУ РОЛЬ ВІДІГРАЄ НАСІННЯ
РОСЛИННИЦТВО – ХАРЧОВА БЕЗПЕКА

Населення світу зростає

Ми потребуємо все більше їжі

Проте ресурси обмежені

9,8

4,4

0,16

7,6

3,0

0,19

млрд ос.

виробництво зернових у світі, млрд тонн

гектарів орної землі на особу в світі

2050 р.

2017 р.
(прогноз ООН)

(прогноз за умови росту споживання
на особу аналогічними темпами як
з 1961 до 2017 р.)

(прогноз за умови росту площі
орної землі на 10%)

Розвиток рослинництва дозволяє забезпечувати наші потреби
врожайність зернових у світі, тонн з гектару

1,4

1961

2,3

3,1

4,1
За відсутності розвитку індустрії насінництва та захисту рослин і, відповідно, росту
врожайності необхідно було би збільшити посівні площі зернових втричі

1980

2000

За оцінками експертів ринку, можливості збільшення площі сільськогосподарських
земель у світі становлять менше 10%

2017

НАСІННЯ – ОСНОВА РОСЛИННИЦТВА

Розвинутість насінництва тісно корелює з рівнем врожайності
врожайність, тонн з гектару, 2018 р.

10,2
Розвинуті технології
насінництва*

4,5

4,9
2,8

Кукурудза

5

Пшениця

Джерела: United Nations, Food and Agriculture Organization, International Seed
Federation, компанії-члени Американської торгівельної палати в Україні

3,4

Базові технології
насінництва**

1,8
Соя

*кукурудза: США, ЄС, Аргентина; пшениця: США,
ЄС, Китай; соя: США, Аргентина, Бразилія

**кукурудза: решта світу; пшениця:
СНД, Індія; соя: решта світу

УКРАЇНА ТА НАСІННИЦТВО У СВІТІ
Світовий ринок комерційного насіння

Міждержавні організації
у сфері насінництва

всі с/г культури за винятком квітів, млрд дол. США

UPOV — Міжнародний союз з охорони
нових сортів рослин
(International Union for the Protection
of New Varieties of Plants)
Забезпечує розвиток правової,
адміністративної та технічної основ для
міжнародної співпраці у сфері захисту
сортів рослин
Україна є членом UPOV з 1995 р.

ISF — Міжнародна насіннєва федерація
(International Seed Federation)
Сприяє захисту прав індустрії насінництва; створенню умов для розвитку
галузі та полегшенню міжнародної
взаємодії
Дві українські насіннєві асоціації
є членами ISF

31

2009

43

2013

17%
OECD Seed Schemes — насіннєві схеми
Організації економічного співробітництва
та розвитку
(Organisation for Economic Co-operation
and Development)
Організовує систему міжнародної
сортової сертифікації насіння для
спрощення торгівлі між країнами
Україна є членом схем з 2009 р.

Неурядові організації
у сфері насінництва

36%

Латинська
Америка

Північна
Америка

45
25%

23%

Європа, Африка
та Близький Схід

АзіатськоТихоокеанський
регіон

2017

ISTA — Міжнародна асоціація з контролю
за якістю насіння
(International Seed Testing Association)
Розробляє стандарти у сфері тестування
насіння та акредитує лабораторії з метою
створення системи надійної та якісної
оцінки в усьому світі
Одна акредитована лабораторія
в Україні
(ДП «Державний центр сертифікації та експертизи
сільськогосподарської продукції»)

Україна вже приєдналася
до п'яти насіннєвих схем
(станом на липень 2019 р.)

приєдналася
ще не приєдналася
Зернові

Кукурудза

Сорго

Хрестоцвітні та
інші олійні та
прядивні культури

16.11.2009

16.11.2009

16.11.2009

19.12.2014

Буряк
кормовий
та цукровий

22.12.2017

Овочеві
культури

Конюшина
підземна

Трави та
бобові

Регуляторне середовище у сфері насінництва,
оцінка ефективності від Світового банку
Рейтинг системи насінництва

1

ІНДЕКС СЕЛЕКЦІЇ РОСЛИН
10,0
Польща

6,0
Туреччина

9,0
Нідерланди

8,0
Україна
Захист і ліцензування
прав селекціонерів

Нідерланди

5

Польща

ІНДЕКС РЕЄСТРАЦІЇ СОРТІВ

12 Туреччина

ІНДЕКС КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ НАСІННЯ
11,5

5,5
Польща
7,0
Нідерланди

6,5
Туреччина
5,0
Україна

Процес реєстрації
та доступність інформації про
нові сорти

33 Україна

Польща

10,0
Туреччина

12,0
Нідерланди

3,0
Україна

Контролю за якістю нових сортів
на ринку

Рейтинг характеризує ефективність законодавства та правил, що застосовується до
розробки, випуску та контролю за якістю насіння

Джерела: Organisation for Economic Co-operation and Development, World Bank Group, International Union for the Protection of New Varieties of Plants,
International Seed Testing Association, International Seed Federation, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Kleffmann Group
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НАСІННИЦТВО В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

≈600

№2

Суб'єктів насінництва
та розсадництва

446

Складова витрат
у рослинництві

Річна потреба у насінні,
2018 р.

млн
дол.

Зовнішньої торгівлі
(товарообіг за 2018 р.
для шести основних культур,
що розглядаються далі)

Річні витрати на насіння та посадковий
матеріал,
2017 р.

Насіння – друга за
обсягом складова
витрат у рослинництві після мінеральних добрив

1 875
тис. тонн

48

млрд грн

Частка витрат
на насіння
у собівартості
продукції с/г,
2018 р.

8%

Сільськогосподарські
підприємства

11% господарства
Фермерські

НАСІННЯ – ЦЕ ВИХІДНА ТОЧКА

10%

7

30%

Економіки України*

Експорту України**

2018 р.

2018 р.

Джерела: Державна служба статистики України,
Державний центр сертифікації і експертизи
сільськогосподарської продукції

*частка у ВВП рослинництва та тваринництва (в останньому витрати
на корми становлять більше половини собівартості продукції)

**продукція рослинництва та олії
рослинного походження

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ
Імпорт та експорт насіння основних культур
2016–2018 рр., тис. тонн

ІМПОРТ

ЕКСПОРТ

2016

2017

2018

24,2

Соняшник

2017

2016

0,8

34% Туреччина

23,7

24,0

0,6

30% США

0,3

37% Інші

35,8

Кукурудза

4,4

35% Румунія
58% Білорусь

31,4

35,2

7,7

24% Угорщина
17% Румунія

9,0

25% Інші
41% Інші

3,6

Ріпак
2,0

2,7

0,0

64% Німеччина
26% Франція

0,0

0,0

2,4

2,7

10% Інші

2,2

Пшениця
1,9

2,3

42% Німеччина
29% Чехія

1,8
62% Ізраїль
23% Молдова

29% Інші 15% Інші

Соя
2,0

1,4

1,6

0,0

0,1

0,0

0,7

1,0

0,2

0,0

0,0

Ячмінь
0,5

Джерело: Державна служба статистики України
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НАСІННЯ: ВІД ІДЕЇ ДО ПОЛЯ
ЕТАПИ ВИРОБНИЦТВА

ЕТАПИ РЕГУЛЮВАННЯ
Підготовка до початку виробництва

Аналіз потреб та виведення сорту

Ввезення зразків

У лабораторіях і на місцях селекціонери розробляють нові сорти насіння з новими ознаками
відповідно до потреб клієнтів. Процес виведення
нового сорту триває до 9 років

Для ввезення зразків для передреєстраційних
випробувань необхідне підтвердження від контролюючого органу. Обсяг насіння, що може ввозитися, обмежено

Передреєстраційні випробування

(мінімальний строк проходження реєстрації – 2 роки)
З метою захисту прав інтелектуальної власності на сорти
рослин можуть набуватися наступні права: майнові права
інтелектуальної власності на сорт; особисті немайнові
права; майнове право інтелектуальної власності на
поширення сорту рослин. Набуття прав інтелектуальної
власності засвідчується занесенням сорту рослин до
Реєстру патентів та/або Реєстру сортів рослин України

Реєстрація прав

Селекціонери можуть випробовувати сорти до
реєстрації. Це допомагає вдосконалювати сорти
та відбирати найкращі для подальшої реєстрації

Виробництво насіння в Україні
Вибір поля

Суб'єкт насінництва узгоджує питання невисівання
споріднених рослин з іншими суб’єктами, які
використовують земельні ділянки поруч

Підготовка до висіву

Для забезпечення якості виробники інвестують
додаткові засоби в очищення та видалення насіння
інших сортів, бур’янів тощо. Поля ретельно
ізолюють від інших культур, щоб запобігти
забрудненню іншими сортами культур

Висів насіння

Суб’єкт насінництва висіває насіння, веде
насінницьку документацію щодо кожного сорту
та здійснює внутрішньогосподарський контроль

Реєстрація виробника

Для виробництва насіння в Україні суб'єкти мають
бути зареєстровані та внесені до Реєстру суб’єктів
насінництва і розсадництва

Подання плану розташування

Суб’єкт насінництва до 1 березня подає план-схему
розташування насіннєвих посівів для узгодження

Польове оцінювання

Суб’єкт насінництва звертається з заявою щодо
проведення польового оцінювання. Оцінювання
перевіряє, чи відповідає висіяний сорт опису,
складеному під час реєстрації сорту, та Методичним
вимогам щодо збереження сортових та посівних
якостей насіння; по завершенні складається акт

Сертифікат, що засвідчує сортові
якості

Збирання врожаю

На належному етапі дозрівання насіннєвий урожай
збирають.
До і під час збирання виробники захищають якість
ретельним очищення обладнання для збирання,
перенесення та зберігання насіння

Якщо польове оцінювання є задовільним, на
підставі акта суб’єкт насінництва отримує сертифікат, що засвідчує сортові якості насіння з необмеженим строком дії

Доробка насіння

Зі сформованих партій насіння відбираються проби
для визначення посівних якостей (лабораторний
аналіз); здійснення ділянкового та лабораторного
сортового контролю; арбітражного визначення

Супровідні документи

Шляхом проведення аналізу проб визначаються
посівні якості насіння та їх відповідність Методичним
вимогам щодо збереження сортових і посівних
якостей насіння. Результати фіксуються у протоколі
випробувань

Відбір проб

Насіння може проходити такі стадії доробки:
сортування, очищення, сушіння, обмолот, калібрування, протруєння/обробка, дражування/інкрустація, формування і маркування партій

Лабораторне оцінювання

Якщо насіння підлягає реалізації, суб’єкт господарювання має виписати супровідний документ відповідно до ДСТУ 4138-2002 в залежності від категорії
насіння: атестат насіння; свідоцтво на насіння;
свідоцтво на гібридне насіння

Сертифікат, що засвідчує посівні
якості

У разі відповідності вимогам законодавства
протягом 5 днів з дня отримання протоколу
випробування видається сертифікат, що засвідчує
посівні якості насіння. Строк дії – від 5 днів до 1 року,
в залежності від культури

Постачання насіння на ринок
9

Джерела: компанії-члени Американської торгівельної палати в Україні

НАСІННЯ ПШЕНИЦІ В УКРАЇНІ
ПОЧАТОК – НАСІННЯ

580

≈271

Сортів зареєстровано
та можуть вирощуватися
та ввозитися в Україну

2018 р., тис. тонн

станом на 19.07.2019

382

Сорти було вирощено
в Україні
у 2018 р.

235

Обсяг, насіння що пройшло
сертифікацію

Норма висіву, кг на 1 га

3,3

насіння добазової категорії

114,6

насіння базової категорії

152,8

насіння сертифікованої категорії

1 648

Потреба у насінні
2018 р., тис. тонн

Обсяг насіння, необхідний
для забезпечення запланованих
посівів культури на рік

РЕЗУЛЬТАТ — ПРОДУКТ
Зміна з 2010 р.

Зерно та продукти його переробки,
2018 р.

6,6

3,7

24,6

3,1

+0,2 (+3%)

+1,1 (+39%)

+7 755 (+46%)

+2,1 (+231%)

Посівні площі

Врожайність

Валовий збір

Експорт

млн га

тонн з 1 га

млн тонн

млрд дол.

Джерело: Міністерство аграрної політики та продовольства України, Державна служба статистики України, Український інститут експертизи сортів рослин,
ННЦ «Інститут аграрної економіки»
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НАСІННЯ СОНЯШНИКУ В УКРАЇНІ
ПОЧАТОК – НАСІННЯ

1 665

Сортів зареєстровано
та можуть вирощуватися
та ввозитися в Україну

насіння що пройшло
≈35 Обсяг,
сертифікацію
2018 р., тис. тонн

станом на 19.07.2019

273

Сорти було вирощено
в Україні

0,02

насіння добазової категорії

0,4

насіння базової категорії

34,5

насіння сертифікованої категорії

42

Потреба у насінні

у 2018 р.

7

Норма висіву, кг на 1 га

2018 р., тис. тонн

Обсяг насіння, необхідний
для забезпечення запланованих
посівів культури на рік

РЕЗУЛЬТАТ — ПРОДУКТ
Зміна з 2010 р.

6,1

2,3

14,2

4,1

+1,5 (+34%)

+0,8 (+53%)

+7 755 (+109%)

+1,6 (+62%)

Посівні площі

Врожайність

Валовий збір

Експорт

млн га

11

Насіння та продукти його переробки,
2018 р.

тонн з 1 га

млн тонн

млрд дол.

Джерело: Міністерство аграрної політики та продовольства України, Державна служба статистики України, Український інститут експертизи сортів рослин,
ННЦ «Інститут аграрної економіки»

НАСІННЯ КУКУРУДЗИ В УКРАЇНІ
ПОЧАТОК – НАСІННЯ

3 212

Сортів зареєстровано
та можуть вирощуватися
та ввозитися в Україну

насіння що пройшло
≈124 Обсяг,
сертифікацію
2018 р., тис. тонн

станом на 19.07.2019

492

Сорти було вирощено
в Україні
у 2018 р.

0,09

насіння добазової категорії

1,7

насіння базової категорії

122,2

насіння сертифікованої категорії

115

Потреба у насінні
2018 р., тис. тонн

Обсяг насіння, необхідний
для забезпечення запланованих
посівів культури на рік

25

Норма висіву, кг на 1 га

РЕЗУЛЬТАТ — ПРОДУКТ
Зміна з 2010 р.

Зерно та продукти його переробки,
2018 р.

4,6

7,8

35,8

3,5

+1,9 (+69%)

+3,3 (+74%)

+23 848 (+200%)

+2,7 (+339%)

Посівні площі

Врожайність

Валовий збір

Експорт

млн га

тонн з 1 га

млн тонн

млрд дол.

Джерело: Міністерство аграрної політики та продовольства України, Державна служба статистики України, Український інститут експертизи сортів рослин,
ННЦ «Інститут аграрної економіки»

12

НАСІННЯ ЯЧМЕНЮ В УКРАЇНІ
ПОЧАТОК – НАСІННЯ

255

насіння що пройшло
≈101 Обсяг,
сертифікацію

Сортів зареєстровано
та можуть вирощуватися
та ввозитися в Україну

2018 р., тис. тонн

станом на 19.07.2019

135

Сорти було вирощено
в Україні
у 2018 р.

230

Норма висіву, кг на 1 га

1,3

насіння добазової категорії

30,0

насіння базової категорії

69,9

насіння сертифікованої категорії

567

Потреба у насінні
2018 р., тис. тонн

Обсяг насіння, необхідний
для забезпечення запланованих
посівів культури на рік

РЕЗУЛЬТАТ — ПРОДУКТ
Зміна з 2010 р.

2,5

3,0

7,3

0,7

-2,0 (-45%)

+1,0 (+50%)

-1 136 (-13%)

-0,06 (-8%)

Посівні площі

Врожайність

Валовий збір

Експорт

млн га

13

Зерно та продукти його переробки,
2018 р.

тонн з 1 га

млн тонн

млрд дол.

Джерело: Міністерство аграрної політики та продовольства України, Державна служба статистики України, Український інститут експертизи сортів рослин,
ННЦ «Інститут аграрної економіки»

НАСІННЯ СОЇ В УКРАЇНІ
ПОЧАТОК – НАСІННЯ

247

насіння що пройшло
≈72 Обсяг,
сертифікацію

Сортів зареєстровано
та можуть вирощуватися
та ввозитися в Україну

2018 р., тис. тонн

станом на 19.07.2019

134

Сорти було вирощено
в Україні
у 2018 р.

130

0,3

насіння добазової категорії

12,2

насіння базової категорії

59,9

насіння сертифікованої категорії

у насінні
222 Потреба
2018 р., тис. тонн

Норма висіву, кг на 1 га

Обсяг насіння, необхідний
для забезпечення запланованих
посівів культури на рік

РЕЗУЛЬТАТ — ПРОДУКТ
Зміна з 2010 р.

Боби та продукти його переробки,
2018 р.

1,7

2,6

4,5

1,0

+0,6 (+60%)

+1,0 (+59%)

+2 781 (+165%)

+0,8 (+360%)

Посівні площі

Врожайність

Валовий збір

Експорт

млн га

тонн з 1 га

млн тонн

млрд дол.

Джерело: Міністерство аграрної політики та продовольства України, Державна служба статистики України, Український інститут експертизи сортів рослин,
ННЦ «Інститут аграрної економіки»

14

НАСІННЯ РІПАКУ В УКРАЇНІ
ПОЧАТОК – НАСІННЯ

486

насіння що пройшло
≈1,3 Обсяг,
сертифікацію

Сортів зареєстровано
та можуть вирощуватися
та ввозитися в Україну

2018 р., тис. тонн

станом на 19.07.2019

37

Сорти було вирощено
в Україні
у 2018 р.

5

Норма висіву, кг на 1 га

0,001

насіння добазової категорії

0,3

насіння базової категорії

1,0

насіння сертифікованої категорії

4,9

Потреба у насінні
2018 р., тис. тонн

Обсяг насіння, необхідний
для забезпечення запланованих
посівів культури на рік

РЕЗУЛЬТАТ — ПРОДУКТ
Зміна з 2010 р.

1,0

2,7

2,8

1,1

+0,1 (+15%)

+1,0 (+56%)

+1 281 (+87%)

+0,5 (+78%)

Посівні площі

Врожайність

Валовий збір

Експорт

млн га

15

Насіння та продукти його переробки,
2018 р.

тонн з 1 га

млн тонн

млрд дол.

Джерело: Міністерство аграрної політики та продовольства України, Державна служба статистики України, Український інститут експертизи сортів рослин,
ННЦ «Інститут аграрної економіки»

ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ГАЛУЗІ

МОЖЛИВОСТІ

Визнання еквівалентності української системи
сертифікації насіння в ЄС
Дозволить забезпечити конкуретноспроможний експорт
вітчизняного насіння до країн ЄС
Процедура визнання еквівалентності системи сертифікації
насіння стосовно України триває вже 8 років з моменту подання
заявки та 4 роки після аудиту

Розширення участі у насіннєвих схемах
Організації економічного співробітництва та
розвитку
Приєднання до всіх насіннєвих схем ОЕСР надасть можливість
українським виробникам насіння відкрити нові експортні ринки

Приєднання України до насіннєвих схем ОЕСР
приєдналася

ще не приєдналася

ВИКЛИКИ

Захист прав інтелектуальної власності у сфері
насінництва

Фальсифікація та крадіжки насіння

Відсутність ефективного законодавчого механізму врегулювання
питання захисту прав інтелектуальної власності дуже часто
призводить до зловживання з боку недобросовісних осіб та
стримує власників прав інтелектуальної власності у інвестиціях
в українську економіку та виведенні нових продуктів на ринок

Останніми роками масштаби торгівлі контрафактним насінням
набули значного розмаху, при цьому на сьогодні ефективна
боротьба з підробками насіння відсутня
Також суттєво почастішали випадки крадіжок товарів під час
внутрішніх перевезень насіння та засобів захисту рослин

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИРІШЕННЯ

Посилити роботу у напрямку вдосконалення та застосування
законодавчої бази для врегулювання питання захисту прав
інтелектуальної власності у сфері насінництва

Виокремити в рамках структури Національної поліції України
спеціалізований відділ, який займатиметься розслідуванням
випадків крадіжок і підробок насіння та засобів захисту рослин

16
Джерела: АСС

17

вул. М. Амосова, 12
Бізнес-центр «Горизонт Парк», 15 поверх
м. Київ, Україна
+380 44 490 58 00
chamber@chamber.ua
www.chamber.ua

