
 

РЕЗОЛЮЦІЯ 

науково-практичної конференції 

«ПРОБЛЕМИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ТА ВИПЛАТ РОЯЛТІ 

НА РИНКУ НАСІННЯ І САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ» 

Ми, учасники науково-практичної конференції, організованої 

Національним науковим центром «Інститут аграрної економіки», вважаємо 

доцільним зазначити таке. 

Високі щорічні обсяги виробництва зерна в Україні на рівні 75-80 млн т 

реально досягти лише завдяки підвищенню урожайності основних зернових 

культур. Суттєвою складовою у забезпеченні підвищення продуктивності є 

подальший гармонійний розвиток галузей селекції та насінництва, а одним із 

основних завдань останнього є доведення вітчизняної насіннєвої продукції до 

рівня світових стандартів, підвищення її конкурентоспроможності та 

якнайширшого впровадження в Україні та, по можливості, за її межами. 

Для щорічної сівби в межах 15-16 млн га зернових культур необхідно 

мати близько 3,0 млн т насіння нових високопродуктивних сортів і гібридів. 

За розрахунками це – 1,0-1,3 млн т насіння ярих і 1,7-2,0 млн т насіння 

озимих зернових, в т.ч. понад 2 тис т добазового, 500 тис т базового і 2,5 млн 

т сертифікованого насіння. 

Подальше становлення та розвиток вітчизняної селекції й 

насінництва, вихід вітчизняних сортів на міжнародний ринок, залучення 

іноземних інвестицій для створення інфраструктури насінництва, яка б 

відповідала світовим вимогам і нормам, неможлива без запровадження в 

Україні чітких й зрозумілих «правил гри» на ринку насіння для її основних 

учасників, забезпечення законних та прозорих прав на інтелектуальну 

власність селекціонерам та селекційним установам та визначення умов 

державної підтримки селекції та насінництву. 

Основою розвитку вітчизняної селекції й насінництва у подальшому 

вбачається через  запровадження механізму отримання ліцензійних 

платежів на основі реального відображення використання вартості насіння і 



 

садивного матеріалу, й їх реєстрація незалежним органом обліку, нагляду та 

контролю, а також підтримка національної селекції за рахунок використання 

селекційних платежів за Farm Saved Seed  (насіння для власних потреб), 

що використовуються  нині товаровиробниками без погодження із 

селекціонерами.  

При цьому цей механізм  має: 

 бути гнучким – враховувати майбутні потреби, так само як і 

поточні; 

 заохочувати підвищення конкурентоспроможності 

селекційних розробок та насіння; 

 забезпечувати, щоб додаткова вартість створювалася для 

всього ланцюжка створення сорту, винагороджувалися успішні результати; 

 бути ефективним, прозорим, та не залишати великого 

адміністративного сліду. 

Підтримка селекціонерів у всьому світі є досить гострою темою. Також 

це саме можна сказати про використання законних прав на інтелектуальну 

власність для вітчизняних селекціонерів. Якщо проаналізувати реалізацію 

науковими установами НААН та НАН, найбільшими вітчизняними 

селекційними компаніями, то можна зазначити, що у нас досить низький 

рівень продажу кондиційного насіння. Рівень його продажу є найнижчим у 

Європі – лише 4-5% (середнє по ЄС – 50%).  

Досвід  охорони прав на інтелектуальну власність передових країн 

світу визначає основним два ключові елементи здійснення платежів за її 

використання: 

- роялті (ліцензійний платіж) –  сума, що стягається при наданні 

насіннєвій компанії ліцензії на виробництво та продаж насіння сортів рослин, 

які мають правову охорону. Платіж включається до суми вартості 

сертифікованого насіння, сплачується виробником насіння згідно умов 

ліцензійних договорів; 



 

- селекційні виплати за FSS – Farm Saved Seeds (насіння для власних 

потреб) – сума, яку мають сплачувати фермери за використання у цілях 

розмноження на власному господарстві продукції їх врожаю, що був 

отриманий із висадженого розмножувального матеріалу сорту.  

Вітчизняна галузь селекції та насінництва сьогодні переживають не 

найкращі часи: ефективність державної програми формування і здійснення 

насіннєвої політики дуже низька, а контроль в насінництві через постійне 

реформування відповідних органів вкрай недостатній. Як наслідок, має місце 

незаконний обіг насіння сортів сумнівного походження, сортів невизнаних 

або насіння низької якості. Офіційна державна та відомча статистика 

сортових посівів відсутня, через що неможливо прослідкувати за кількістю 

проданого насіннєвого матеріалу, використанням інтелектуальної власності 

та виплатою роялті, а відповідно й податків до державної скарбниці (остання 

статистична інформація по сортових посівах датується 2006 роком). 

Дослідження показують, що однією із загроз для держави є 

нелегальний обіг насіння і занадто малі обсяги закупівлі сертифікованого 

насіння фермерами.  

За результатами обговорення актуальних питань учасники 

науково-практичної конференції визначили, що насінництво у 

перспективі має розвиватися по ринковому шляху за умов створення і 

функціонування цивілізованого, прозорого, регульованого державою 

ринкового обігу насіння і садивного матеріалу та захисту інтелектуальних 

прав селекціонера й селекційних установ.  

Для цього необхідно: 

- удосконалити правові норми та аспекти сплати роялті в Україні 

враховуючи досвід їх використання у країнах ЄС та інших передових країн 

світу;  

- запровадити обов’язкове декларування сортових виробничих посівів 

сільськогосподарськими товаровиробниками, які є власниками землі 



 

сільськогосподарського призначення площею від 25 га та більше (для 

картоплі –  від 10 га); 

- розробити чіткий механізм отримання ліцензійних платежів на 

основі реального відображення використання вартості насіння і садивного 

матеріалу, використовуючи ліцензійні та субліцензійні угоди й їх реєстрацію 

незалежним органом обліку, нагляду та контролю – насіннєвою асоціацією 

України;  

- підтримати національну селекцію за рахунок використання 

селекційних платежів за Farm Saved Seed  – насіння для власних потреб, 

що використовуються  нині товаровиробниками безоплатно та без 

погодження із селекціонерами; 

- підвищити роль насіннєвої асоціації України в частині реєстрації 

ліцензійних угод та виплат роялті, а також контролю, реєстрації та введення 

бази насіннєвих й товарних посівів у розрізі сортів та гібридів;  

- збільшити надходження інвестицій за рахунок сплати ліцензійних та 

селекційних платежів для продукування нових високопродуктивних й 

якісних сортів вітчизняної селекції; 

-  передбачити підтвердження сплати роялті  та/або виплат за FSS як 

умови державної підтримки за відшкодування вартості насіння/садивного 

матеріалу; 

- розробити комплексну державну програму розвитку вітчизняної 

селекції та насінництва. 
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                         Ю.О. Лупенко   директор ННЦ «Інститут аграрної економіки» 

       

                         М.М. Гаврилюк  заступник директора Інституту фізіології               

рослин  і генетики НААН  України                                                                  

 

                         М.В. Роїк      Віце-президент НААН 

 



 

С.А. Володін  директор ЗАТ «Інститут інноваційного 

провайдингу»                          

 

                         С.В. Григоренко  виконавчий директор насіннєвої асоціації 

України                                          

 

                         С.О. Ткачик  заступник директора Українського інституту 

експертизи сортів рослин                                                                     

          

                         О.В. Захарчук завідувач відділу інвестиційного та 

матеріально-технічного забезпечення 

 

                         Ю.С. Бездушна  директор Всеукраїнського інституту прав і 

оцінки 


