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Розглядаючи проблеми державного регулювання розвитку насінництва олійних 
культур в Україні, вкрай важливо визначити чинники, що характеризують цей процес, а 
відповідно, й мають негативний чи позитивний вплив. У статті акцентуються увага на 
проблемах законодавчої та нормативно-правової бази розвитку селекції та насінництва 
олійних культур, пропонуються шляхи їх розв’язання. 

Considering the problems of state regulation of seed oil crops in Ukraine, it is important to 
identify factors that characterize this process and, therefore, also have a negative or positive im-
pact. The article accentuated attention to the problems of legislative and regulatory framework 
of plant breeding and seed oil crops, proposed solutions. 

 
Постановка проблеми. На сьогодні в Україні законодавча база оновлю-

ється, все ширше впроваджуються демократичні методи регулювання суспі-
льних відносин, в тому числі й відносин в галузі насінництва. Підвищення 
ролі права в регулюванні відносин, які складаються при вирощуванні висо-
копродуктивного насіння олійних культур, дозволить задовольнити потреби 
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аграрного виробництва у насінні, вийти на зовнішній ринок, ефективно спів-
робітничати з зарубіжними партнерами. В умовах розвитку ринкових еконо-
мічних відносин державне регулювання по вирощуванню й реалізації висо-
копродуктивного насіння дозволить також забезпечити перехід на нову сис-
тему насінництва, яка сприятиме завданням швидкого впровадження у виро-
бництво досягнень вітчизняної селекції по створенню нових високопродук-
тивних сортів насіння олійних культур. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами державного ре-
гулювання в аграрній сфері займаються такі вчені, як Андрійчук В, Галуш-
ко В.,Завадський М., Латинін М., Макаренко А. Вони мають значні досяг-
нення в даній сфері, але зі вступом України до СОТ деякі питання залишили-
ся поза їх увагою. Зокрема, у всіх працях мало уваги приділено питанням ре-
гулювання насінництва та його ринку. 

Постановка завдання. Мета статті полягає в комплексному досліджен-
ні проблем та обґрунтуванні напрямів вдосконалення регулювання вирощу-
вання й реалізації високопродуктивного насіння олійних культур суб’єктами 
насінництва, спрямованих на вдосконалення аграрного законодавства, прак-
тики його застосування та забезпечення ефективності насінництва. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні сформовано за-
конодавчу та нормативно-правову базу розвитку селекції та насінництва 
олійних культур, основою якої стали Закони України „Про насіння і садив-
ний матеріал", „Про охорону прав на сорти рослин", „Про карантин рослин". 
Ведеться робота по затвердженню державних стандартів на насіння сільсько-
господарських культур, які адаптовані до положень СОТ. Розроблено та за-
тверджено положения про Державний реестр виробників насіння i садивного 
матеріалу. На 6aзі селекційно-генетичного інституту постановою Кабінету 
міністрів України створено Національний центр насіннєзнавства та сортови-
вчення. 

Сучасні механізми, методи, засоби та важелі державного регулювання 
насінництва України дають змогу усім гілкам державної влади (законодав-
чим та виконавчим структурам) суттєво впливати на ефективність ринку на-
сінництва олійних культур. 

З цього можна зробити висновок, що державне регулювання насінництва 
олійних культур – це система важелів і стимулів, за допомогою яких держава 
бере участь у ринкових процесах насінництва, забезпечуючи його стійкий 
розвиток. 

Для українського ринку насіння олійних культур характерна нерівномі-
рність територіального розміщення суб'єктів виробництва при більше рівно-
мірному розподілі об'єктів по території України з основними центрами ви-
рощування біля великих наукових та економічних центрів. Специфіка органі-
зації насіннєвого ринку олійних культур не дозволяє віднести його до ринків 
з розвиненою конкуренцією. Проте, за експертними оцінками, структура оп-
тового ринку другого рівня наближає його до помірно концентрованого. Да-
на інформація свідчить про те, що конкурентне середовище ринку насінницт-
ва в цілому розвинене, тобто на ньому функціонує велика кількість господа-
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рюючих суб'єктів; ринок - відкритий для міжнародної торгівлі, непереборних 
бар’єрів для входження на ринок немає. 

Слід зазначити, що на даному етапі функціонування на ринку ідуть про-
цеси переділу власності і встановлення контролю над значущими державни-
ми суб'єктами. В деяких випадках зміна власника, укупі з використанням ін-
струментарію антикризового управління, призвела до появи господарюючих 
суб'єктів, що характеризуються високими результатами виробничо-
господарської діяльності і ефективною маркетинговою політикою. Це робить 
ринок насінництва інвестиційно привабливим. 

У цілому властива насіннєвому ринку сегментованість на вітчизняному і 
міжнародному рівнях нерідко є причиною незадоволеності обох учасників 
ринкових відносин. Імпортоване насіння, маючи вищу якість, продається за 
такою ж ціною, що і вітчизняне, це дестабілізує ринок. Тому держава пови-
нна врегулювати питання імпорту насіннєвої продукції. Одночасно із всту-
пом до СОТ нам відкрилась можливість експортувати насіннєвий матеріал на 
міжнародний ринок, але ця можливість не використовується через неврегу-
льовану ситуацію з нормативно-правовою базою, сертифікації та експорту ві-
тчизняного насіння, квотами на нього.  

Сучасний стан українського ринку насінництва олійних культур харак-
теризують наступні, на наш погляд, проблеми функціонування: 

– невідповідність ринкових цін на насіння олійних культур залежно від 
врожайності і якості продукції, що чинить дестабілізуючий вплив на галузь у 
цілому; 

– поява на ринку великої кількості посередницьких структур, що дик-
тують сільгоспвиробникам невигідні цінові умови; 

– слабка інформаційна забезпеченість та прозорість ринку і, як наслі-
док, відсутність рівноважної ціни, що визначає реальний попит і пропозицію. 

Невирішеність цих проблем призводить до деформації системи ціноут-
ворення на насіння, диспаритету цін на промислову і сільськогосподарську 
продукцію, зниження залежності між ціною і якісними показниками насіннє-
вого матеріалу, слабкою контрольованістю насіннєвої продукції, розвитку ті-
ньового ринку насіння олійних культур. Актуальною проблемою розвитку 
ринку насінництва олійних культур є створення адекватного механізму його 
державного регулювання. На наш погляд. напрямами такої діяльності є: 

– створення системи збалансованого задоволення попиту на насіння по 
регіонах, що враховує нерівномірність виробництва і необхідність вдоскона-
лення використовуваних механізмів забезпечення насінням відповідно до ре-
гіональних умов; 

– формування сприятливих умов для розвитку приватних підприємств 
по селекції та насінництву олійних культур; 

– досягнення інформаційної прозорості ринку, яка дозволить долати 
значну частину адміністративних бар’єрів, у тому числі на основі асоційова-
них зусиль виробників; 

–  оптимізація вживаного інструментарію бюджетного фінансування і 
кредитування насіннєвих господарств. 
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Більшість вказаних проблем насіннєвого ринку є наслідком нерозвине-
ності ринку в частині створення і розвитку приватних підприємств по виро-
щуванню елітного насіння. Спосіб їх вирішення полягає в інфраструктурі ри-
нку насінництва, основним елементом якої в наданий час є державні насіннє-
ві підприємства. 

Також дуже актуальним є те, що за договором при вступі до СОТ фінан-
сова підтримка селекції елітного насіння до програм «жовтої скриньки» Це 
означає, що необхідні державні допомоги будуть значно зменшені. Згідно з 
домовленостями України, щорічний сукупний вимір державної підтримки ві-
тчизняного сільського господарства України, який акумулює в собі окремі 
«жовті» програми підтримки, не повинен перевищувати 3 млрд. 43 млн. З них 
тільки 5,6% будуть виділені на допомогу насіннєвим виробникам. У розвину-
тих країнах «жовті» програми» - це ті, що спрямовані на стимулювання ви-
робництва та підвищення прибутковості. 

Для насіннєвого ринку України вступ до СОТ із встановленням мініма-
льних закупівельних цін та інтервенційні закупівлі можуть призвести до пе-
ревищення вітчизняних цін над світовими, що негативно позначиться на кон-
курентоспроможності української  насіннєвої продукції. Тобто важливим та 
актуальним завданням державного регулювання насіннєвого виробництва є 
ясне визначення процедури здійснення інтервенцій, співвідношення прав і 
обов'язків суб'єктів інтервенційних взаємин. Це вимагає внесення змін до 
Правил здійснення державних закупівельних і товарних інтервенцій для ре-
гулювання ринку насіннєвої продукції, які сприятимуть залученню великої 
кількості учасників, створенню конкурентного середовища і забезпеченню 
виконання торгових операцій. 

Висновки. Розглянувши проблеми державного регулювання насінницт-
ва, можна зробити такі висновки:  

1. Для ефективного функціонування насінництва необхідно випереджа-
льний розвиток його інфраструктури. Найбільш значима підтримка інтегра-
ційних процесів, спрямованих на захист економічних інтересів виробників, 
кооперація або створення на її принципах спільних підприємств і організацій 
з кредитування, закупівель насіннєвого матеріалу, матеріально-технічного 
забезпечення та інших видів агросервісного обслуговування. 

2. Розвиток ринку вимагає створення системи його інформаційного за-
безпечення. Інформація повинна бути достатньо повною, достовірною, своє-
часною та доступною для користувачів. Необхідні суттєві зміни в системі об-
ліку, статистичної звітності, забезпечення регулярного  аналізу і прогнозу 
ринкової ситуації. Важливим є  питання доступності інформації про рівні сві-
тових і внутрішніх ринкових цін на різні види зерна і продукти його переро-
бки, витратах виробництва,тарифи на перевезення та зберігання. 

3. Основна мета державного регулювання ринку насінництва олійних 
культур - забезпечення країни насінням власного виробництва - повинна до-
сягатися як за рахунок мобілізації потенційних можливостей  як власних на-
сіннєвих підприємств, так і за рахунок структурної перебудови насіннєвого 
господарства. Бюджетне фінансування повинне забезпечувати вирішення за-
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вдань, що мають важливе значення: формування державних фондів; фінансу-
вання наукових досліджень по селекції та насінництву. 

4. Якнайшвидше оновлення законодавчої бази через вступ України до 
СОТ та врахування всіх її вимог щодо подальшого розвитку насіннєвого ри-
нку олійних культур. 

5. Важливою сферою діяльності антимонопольних органів щодо держа-
вного регулювання ринку полягає в усуненні адміністративних бар'єрів, що 
перешкоджають вільному руху міжрегіональних товаропотоків насіння, а та-
кож створенню умов по недискримінаційного доступу виробників до потуж-
ностей з його виробництва. 
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Статтю присвячено формуванню інвестиційного клімату в підприємствах аграрно-
го сектору України. 

The article is devoted to formation of an investment climate in the enterprises of agrarian 
sector of Ukraine. 

 
Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки залучення 

інвестицій є вагомим чинником економічного зростання, поліпшення 
економічної ситуації в країні та покращення добробуту населення. В аграрній 
сфері залучення інвестицій виступає також засобом забезпечення 
продовольчої безпеки держави, гарантом розвитку її сфер. Дослідження по-
казують, що для успішного залучення інвесторів в розвиток економіки аграр-
них підприємств необхідно створити умови для їх діяльності, тобто сформу-
вати сприятливий інвестиційний клімат, як України, регіонів так і кожного 
аграрного господарюючого суб’єкта зокрема. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам інвестування в 
АПК присвяченні наукові праці вчених-економістів, серед яких: І.А. Бланк, 




