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РЕФЕРАТ 

Звіт, що його викладено на 50 аркушах паперу, включає 11 таблиць,                        

3 рисунки, 1 додаток. 

Об’єкти дослідження: функціонування та розвиток ринку основних 

олійних культур в Україні, зокрема, льону олійного та рижію, формування 

економічної ефективності виробництва олійних культур, стан олійно-жирової 

галузі, конкурентоспроможність виробництва льону олійного, рижію на 

вітчизняному аграрному ринку.  

Мета дослідження: опрацювання теоретичних економічних аспектів 

розвитку ринку олійних культур, зокрема льону олійного; вивчення 

конкурентоспроможності льону олійного, рижію;  підготовка пропозицій 

щодо збільшення обсягів виробництва льону олійного, рижію; 

обґрунтування доцільності скасування експортного мита на насіння льону 

олійного й рижію в Україні в рамках проекту Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про ставки вивізного (експортного) мита 

на насіння деяких видів олійних культур» щодо скасування вивізного 

(експортного ) мита на насіння льону, подрібненого або неподрібненого, та 

рижію». 

Методи дослідження: монографічний, аналізу, порівняльний, 

спостереження, графічний, статистичний, анкетування, опитування.  

Очікуваний результат: пропозиції щодо збільшення обсягів 

виробнитва льону олійного та рижію, скасування вивізного (експортного) 

мита. 

Ключові слова: РИНОК ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР, СОНЯШНИК, СОЯ, 

РІПАК, ЛЬОН ОЛІЙНИЙ, РИЖІЙ, ПЛОЩА, ВИРОБНИЦТВО, 

УРОЖАЙНІСТЬ, ЦІНА, ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА, 

ВИВІЗНЕ (ЕКСПОРТНЕ) МИТО. 
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ВСТУП 

Виробництво олійних культур є одним із основних джерел формування 

ефективної діяльності та прибутковості сільськогосподарських підприємств. 

Переробка олійних культур відіграє важливу роль у забезпеченні населення 

цінними продуктами харчування, олією, галузі тваринництва - поживним 

кормом, переробної промисловості - сировиною.  

Основними олійними культурами в Україні є соняшник, соя, ріпак. 

Перше місце у виробництві з-поміж них займає соняшник - лідер серед 

основних олійних за площами розміщення, сировина для вітчизняного 

олійно-жирового сектору. Ріпак виступає джерелом зелених кормів і 

прекрасною сировиною для виробництва біопалива, а також засобом 

відновленням родючості ґрунту. Ріпак - ринково приваблива культура, на яку 

постійно зростає попит на внутрішньому і на зовнішньому ринках. 

Використовується дана культура за двома напрямками: експорт і переробка на 

олію. Соя – цінна рослина з точки зору агрономії, оскільки збагачує ґрунт 

азотом та поліпшує його структуру. Соя користується попитом серед 

виробників сільськогосподарської продукції як прибуткова культура з 

найбільшою ринковою динамікою.  

До альтернативних (малопоширених) олійних культур в Україні 

належать: гірчиця (сарептська, біла, чорна), льон олійний, сафлор, кунжут, 

рижій. Гірчиця (жовта, біла, чорна) є фітосанітаром у сівозміні, покращує 

агрофізичні властивості ґрунту, збільшує в ньому вміст органічної речовини, 

є доброю сидеральною культурою і має цінні фітомеліоративні властивості. 

Олія гірчиці характеризується унікальними біологічними і хімічними 

властивостями. Ця найпоширеніша з альтернативних олійних в Україні в 

основному спрямовується на експорт. Льон олійний – важлива олійна та 

технічна культура, гарний попередник для багатьох сільськогосподарських 

культур. Насіння льону олійного характеризується підвищеним і стабільним 
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попитом на аграрному ринку та є експортоорієнтованою продукцією. Сучасні 

сорти кунжуту характеризуються високим вмістом олії (до 60% і вище), яка 

має високі смакові якості на рівні оливкової, окрім цього насіння кунжуту 

використовують у кулінарії. Рижій - ранньостигла олійна культура з цінним 

складом олії, невибаглива до ґрунту.  Ця культура сьогодні забута в Україні, 

натомість дуже популярна в Росії. Сафлор красильний має широке застосування у 

багатьох галузях у вигляді насіння (корм для птиці), олії, силосу (як кормова 

культура). Внутрішній ринок сафлору не розвинений, культура – 

експортоорієнтована на  ринки ЄС, де цей продукт користується високим попитом.  

Головна значимість альтернативних (малопоширених) олійних культур 

полягає в тому, що вони здатні бути гарними замінниками традиційних 

олійних культур у сівозміні на тлі перенасичення соняшником, розширити і 

збагатити внутрішній ринок, а також забезпечити високий рівень 

рентабельності суб'єктам господарювання. 
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ 

ОСНОВНИХ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР 

 

В Україні основне місце у структурі посівних площ серед олійних 

культур займає соняшник – до 70%. Збільшення посівів олійних культур на 

777,6 тис. га, або на 11,7% за останні три роки відбулося за рахунок 

зростання посівів соняшнику на 373,6 тис. га, або на 7,9%, ріпаку – на 163,3 

тис. га, або на 19,6%, сої - на 240 тис. га, або на 21,7%.  

Світове виробництво олійних культур зосереджено на сої - до 58% 

площ всіх олійних зайнято даною культурою. Структура виробництва 

основних олійних у 2013/14 МР на світовому ринку олійних культур також 

свідчить про домінування сої, оскільки частка цієї культури у загальному 

обсязі виробництва становить 57% (284 млн т). Другу позицію займає ріпак - 

до 14% (71,0 млн т), на третій позиції – соняшник з часткою 9% (43,8 млн т). 

Отже, структура світового та вітчизняного ринку основних олійних 

культур значно відрізняється, але спільною їх рисою є нарощування обсягів 

виробництва.  

Виробництво олійних культур в Україні за 2011-2013 рр. зросло на 

3804,1 тис. т, або 30,7% за рахунок збільшення обсягу вирощування: 

соняшнику на 2380 тис. т, або на 27,4%, ріпаку – на 914,2 тис. т, або на 60,4%, 

сої – на 510,0 тис. т, або на 22,5% (табл. 1).  

1. Виробництво олійних культур в Україні за 2011-2013 рр.* 

Культура Посівна площа, тис. га Урожайність, ц/га В

а

л

о

в

и

й

 

з

б

і

р
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,

 

т

и

с

.

 

т 

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Соняшни

к 

4716,5 5081,7 5090,1 18,4 16,5 21,7 8670,5 8387,0 11050,5 

Ріпак 832,8 547,0 996,1 17,2 22,0 23,6 1437,5 1204,4 2351,7 

Соя 1110,3 1412,4 1351,0 20,4 17,1 20,5 2264,4 2410,2 2774,3 

Всього 6660,0 7042 7438 - - - 12373 12002 16177 

*за даними Державної служби статистики 

Відзначимо позитивну динаміку показника урожайності всіх олійних 

культур. Так, середній рівень урожайності сої зріс на 0,1 ц/га, соняшнику – на 

3,3 ц/га, ріпаку – 6,4 ц/га. Справжнім здобутком можна вважати результати 

галузі ріпаківництва, оскільки значне збільшення продуктивності відбувалося 

на тлі незначного нарощування площ посіву. Це свідчить про інтенсифікацію 

виробництва ріпаку в Україні. В той же час можна стверджувати, що 

показники продуктивності не є достатніми з точки зору потенціалу насіння 

олійних культур та досягнень вітчизняної селекції. Так, потенційна 

урожайність сучасних гібридів соняшнику сягає 35-40 ц/га, сортів ріпаку – 

45-55 ц/га, сортів сої – 23-25 ц/га. Таким чином, середній рівень фактичної 

урожайності олійних культур на 15-50% менше потенційного рівня. За 

прогнозами аналітиків у цьому сезоні також відбуватиметься зниження 

урожайності соняшнику до рівня 15-16 ц/га.   

Причинами низької урожайності олійних культур можна назвати: 

розбалансованість науково обґрунтованих сівозмін; погіршення 

фітосанітарного стану агроценозів; зниження родючості ґрунтів; спрощення 

або недотримання технології вирощування олійних культур 

сільгоспвиробниками; використання насіннєвого матеріалу 

низькопродуктивних, неякісних сортів (гібридів); зменшення норм внесення 

мінеральних, зокрема, органічних добрив. Означені тенденції вказують на 
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переважання екстенсивного типу виробництва соняшнику і сої суб'єктами 

господарювання.  

Кожна олійна культура має відповідний усталений напрямок 

використання. Так, 99% обсягу соняшнику перероблюється на олію, понад 

90% ріпаку експортується, соя має два вектори спеціалізації: 55% - експорт, 

38% - виробництво олії. Зазначимо, що переробка основних олійних культур 

збільшилася на 120% (з 9,4 до 11,5 млн т олійних) за рахунок ріпаку та сої. 

Цей процес відбувається паралельно з нарощуванням переробних 

потужностей всередині країни. Так, переробка соняшнику на олію зросла на 

16%, ріпаку  - у 3,4 рази, сої – майже у 2 рази (табл. 2). 

 

2. Динаміка споживання основних олійних культур в Україні за 

2011-2013 рр. 

Культура  Переробка на олію, 

 тис. т  

Насіння,  

тис. т  

Е

к

с

п

о

р

т

,

  

т

и

с

.

 

т

  

2011  2012  2013  2011  2012  2013  2011  2012  2013  

Соняшник  8961  8400  10400  26  27  26  282  150  50  

Ріпак  40  10  145  12  12  11  1208  1270  2200  

Соя  482  580  950  162  198  187  1338  1500  1380  

Всього  9483  8990  11495  200  237  224  2828  2920  3630  

 

Експорт соняшнику скоротився на 83% (з 282 тис т у 2011 р.  до 50 тис 

т у 2013 р.) за рахунок вивізного мита у розмірі 10%, експорт ріпаку – зріс на 
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80% (з 1,2 млн т у 2011 р. до 2,2 млн т), обсяг експорту сої встановився на 

рівні 1,4 млн т. 

Динаміка цінової кон'юнктури на вітчизняному ринку основних 

олійних характеризується відносною стабільністю і прогнозованістю. Так, за 

період дослідження 2011-2013 рр. ціни на соняшник не змінилися і 

коливалися в межах 2900-5000 грн/ т. Ціни на сою зросли на 800 грн/т і 

коливаються в межах 3700-5800 грн/т, ціни на ріпак знизилися: мінімальні (-

700 грн/т), максимальні (-550 грн/т) і становили  від 3700 до 5800 грн/т у 2013 

р. (табл. 3). 

3. Динаміка цін на основні олійні культури за 2011-2013 рр., грн./т* 

Культура   

2011 2012 2013 Зміни (min) 

З

м

і

н

и

 

(

m

a

x

) 

min max min max min max +;- % +;- % 

соняшник 2900 5000 3450 4800 2900 5000 0 100 0 100 

соя 2850 5000 2900 4600 3700 5800 850 130 800 116 

ріпак 3900 5050 3950 4700 3200 4500 -700 82 -550 89 

*за даними АПК-інформ 

 

Аналіз економічної ефективності виробництва олійних культур показав, 

що виробництво соняшнику характеризується найменшим рівнем витрат на 1 

гектар посіву (2577,7 грн) та нижчою собівартістю 1 тонни готової продукції 

(1370,1 грн). Найбільш рентабельна олійна культура сьогодні – це соняшник – 

27,3%. Рентабельність вирощування сої та ріпаку удвічі нижча, ніж 

соняшнику  – 18,6% та 11,2% відповідно (табл. 4).  

4. Економічна ефективність вирощування основних олійних культур в 

розрахунку на 1 га посівної площі у 2013 р. в зоні Степу України* 

Показники Соняшни Соя Ріпак 
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к 

Виробничі витрати  на 1 га, грн 2577,7 4340,0 3823,0 

Середня ціна реалізації 1 т  

продукції, грн 2980,4 3439,0 

 

3012,3 

Чистий дохід на 1 га, грн 3451,4 5842,9 5177,9 

Повна собівартість 1 т, грн 1370,1 2099,1 2143,2 

Рівень рентабельності, % 27,3 18,6 11,2 
*Розраховано за даними Державної служби статистики України.  

Розвиток ринку олійних культур характеризується низкою 

особливостей: розширення площ під соняшником і ріпаком та скорочення 

площ посіву під соєю; розподіл виробництва наступним чином: найбільша 

частка належить соняшнику (84,6% від загальної площі олійних), друга 

позиція - ріпаку (9,2%), третю позицію займає соя (6,2%); рекордне 

виробництво соняшнику на рівні 11,05 млн т у 2013 р. проти 8,7 млн т у 2011 

р; збільшення обсягів переробки сировини всіх олійних культур на 

вітчизняних переробних потужностях, причому рекордні показники 

переробки зафіксовано по ріпаку (збільшення у 3,4 рази); розбіжність 

фактичних показників продуктивності культур та потенційного рівня їх 

врожайності на 15-50%; стабільність закупівельних цін на насіння соняшнику 

на фоні високого обсягу виробництва; посилення тенденцій до інтенсифікації 

виробництва соняшнику, сої, ріпаку.  

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ РИНКУ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО В УКРАЇНІ 

Згідно з програмою «Розвиток виробництва олійних культур в Україні в 

2011-2015 рр. (по зонах)”, що вона розроблена Міністерством аграрної 

політики та продовольства України, Національною академією аграрних наук 

України, Інститутом рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН, Інститутом 
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олійних культур НААН, Інститутом кормів НААН та Івано-Франківським 

інститутом АПВ НААН, планується скоротити площі посіву соняшнику та 

розширити їх для сої, ріпаку, гірчиці, льону олійного та інших олійних 

культур. Це спрямовано на оптимальне розміщення олійних культур як в 

ланках сівозміни, так і по ґрунтово-кліматичних зонах. 

У структурі сівозмін Степу та Лісостепу України, переобтяжених 

популярним нині соняшником та ріпаком, льон олійний стає доволі сильним 

конкурентом.  Урожайність насіння льону олійного у кращих господарствах 

сягає 10 ц/га і більше. 

Україна виробляє близько 2% світового обсягу льону олійного і входить 

до десятки країн-лідерів з виробництва льону. Окрім нашої країни, дану 

культуру виробляє Канада, Росія, Китай, США, Індія, Аргентина, Казахстан. 

Льон олійний - засухостійкий, і може використовувати вологу, 

недосяжну для іншої культури.  Спостереження доводять, що  після кількох 

днів засухи льон може знову цвісти і дати додатковий урожай. Серед 

сільськогосподарських культур, які вирощуються в посушливих умовах 

півдня України, льон олійний є найбільш посухостійким, скоростиглим, 

потребує невеликих витрат на вирощування та забезпечує отримання 

врожайності до 2,0 т/га. Короткий період вегетації значно скорочує природні 

ризики недоотримання урожаю, а також дозволяє господарствам мати 

виручку від реалізації льону в липні-серпні. За приблизними розрахунками 1 

га посіву льону олійного забезпечує економічні показники 1 га посіву озимої 

пшениці з врожайністю не менше 40 ц/га. 

Саме тому розміщення посівів льону олійного у розрізі природно-

кліматичних зон Україні зосереджено в зоні Степу - від 86% у 2012 р. до 63% 

у 2014 р. від загальної площі. Проте варто відзначити їх скорочення на 25% 

(частково за рахунок анексії Криму). На противагу, тенденції до зростання 

площ під льоном зафіксовано в зоні Лісостепу (на 18,8%), в зоні Полісся – на 

4,5% (Рис. 1).  
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Виробництво льону олійного в Україні характеризується низхідною 

динамікою. За період 2012-2014 рр. площа посіву скоротилася з 47,5 тис. га до 

23,2 тис га, або на 48,7% за рахунок скорочення посівних територій в зоні 

Степу з 40,7 тис. га до 14,7 тис. га, або на 36%. У зоні Лісостепу площа 

посіву льону олійного зросла з 5,1 тис га у 2012  до 6,7 тис га у 2014 р., або на 

30%, в зоні Лісостепу зазначено невелике нарощування площі з 1,7 тис га у 

2012 р. до 1,8 тис. га у 2014 р (табл. 5). 

Аналіз показав, що найбільші території вирощування льону олійного 

зосереджено в АР Крим – від 16,5 тис га у 2012 р. до 18,7 тис. га у 2013 р. Як 

бачимо, Україна втратила найбільший масив виробництва льону олійного. 

Варто зазначити, що АР Крим був виключенням на загальному фоні 

скорочення площ посіву льону в зоні Степу, оскільки демонстрував 

позитивну динаміку.  

Наступну позицію по вирощуванню льону олійного після Криму займає 

Запорізька область, в якій розміщено 5,5 тис га у 2014 р. проти 7,3 тис га у 

2012 р., Харківська обл. - 4,9 тис га у 2014 р. проти 4,3 тис га у 2012 р., 

Одеська обл. – 2,8 тис га у 2014 р. проти 4,8 тис га у 2013 р., Херсонська обл. 

– 2 тис га у 2014 р. проти 8,9 тис га у 2012 р. Зазначимо, низхідна динаміка 

зафіксована по всіх областях-лідерах 

5. 

Посівні 

площі  

льону 

олійного  

в 

Україні 

за 2012-

2014 рр. 

Регіони 
2012 2013 

2

0

1

4 

га % га % га % 

А Р Крим 16481,3 34,70 18673,5 40,62     

Дніпропетровська 3244,8 6,83 1676,8 3,65 1533,63 6,62 

Донецька 556,6 1,18 394 0,86 664 2,87 
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Запорізька 7288,7 15,3 5784,4 12,58 5492,77 23,71 

Кіровоградська 603,6 1,27 190 0,41 200 0,01 

Луганська     924,8 2,01     

Миколаївська 3546,2 7,47 1322,6 2,88 1882,31 8,13 

Одеська   4766,6 10,37 2858,38 12,34 

Херсонська 8969,6 18,90 5543,4 12,06 2015,22 8,70 

СТЕП 40690,8 85,64 39276,1 85,44 14646,31 63,23 

Вінницька 397 0,79 342,5 0,75 476,9 2,06 

Київська 8,9 0,02 11,2 0,02 388,3 1,68 

Полтавська             

Сумська 448 0,89 598,5 1,30 830 3,58 

Тернопільська 30 0,06         

Харківська 4256,1 8,45 2736,7 5,95 4927,1 21,27 

Хмельницька             

Черкаська     25,5 0,06 87,5 0,38 

Чернівецька             

ЛІСОСТЕП 5140 10,81 3714,4 8,08 6709,8 28,96 

Волинська             

Житомирська 747,5 1,48 921,5 2,00 1191,01 5,14 

Закарпатська             

Івано-Франківська 30 0,06 475 1,03 15 0,06 

Львівська 47 0,09 42,3 0,09 603,1 2,60 

Рівненська             

Чернігівська 859,2 1,71 1537,5 3,34     

ПОЛІССЯ 1683,7 3,55 2976,3 6,47 1809,11 7,81 

УКРАЇНА 47514,5 100 45966,8 100 23165,22 100,00 
* http://www.4sg.com.ua/ 

На противагу, найбільшими темпами розширення посівів льону 

відбулося в Київський обл. – з 8,9 га у 2012 р. до 388,3 га, або у 44 рази, та 

Львівській обл. – з 47 га у 2012 р. до 603,1 га у 2014 р., або у 12 разів.  

Відповідно до скорочення виробничих площ склалася тенденція до 

зменшення валового збору льону олійного в Україні – 40 тис т у 2013 р проти 

45,6 тис т у 2011 р., що складає 15%. Особливістю поточного сезону стало 

значне зниження виробництва льону до 24,7 тис. т. Рівень урожайності по 

Україні не перевищує 10 ц/га. Так, у 2011 р. – 9,0 ц/га, 2012 р. – 8,0 ц/га, 2013 

р. – 6,8 ц/га.  

Основні фактори, які обумовлюють скорочення виробництва льону в 

Україні: низький рівень урожайності, висока норма висіву, низька ліквідність 

готової продукції, незначна популярність культури, низький рівень переробки 

сировини, дефіцит якісного насіннєвого матеріалу високих репродукцій, 
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недотримання агротехнічних прийомів вирощування, нестабільний попит з 

боку переробників. 

Основними напрямками споживання вітчизняного льону є експорт та 

переробка на олію (Рис. 2).  

 

Рис.2 Напрями споживання льону олійного в Україні за 2011-2013 рр., тис. т 

Експорт – традиційний напрямок використання льону олійного в 

останні 10 років (не дивлячись на наявність вивізного мита у розмірі 10%). 

Україна щороку експортує 28-30 тис т насіння льону. В той же час виникає 

зацікавленість вітчизняних переробників олійно-жирової галузі. Це пов'язане 

із складом лляної олії, яка містить п’ять жирних кислот: олеїнову, лінолеву, 

ліноленову, пальмітинову і стеаринову. Всередині країни на олію 

перероблюється 7-11 тис т насіння на рік.  

Варто зазначити, що суттєвих змін у перерозподілі напрямків 

споживання не відбувається, окрім незначного підвищення обсягу експорту у 

2013 р. за рахунок високої ціни реалізації при скороченні обсягів виробництва. 

В цілому, обидва напрямки характеризуються як стабільні. 

За оцінками ІА «АПК-Інформ» вперше за останні кілька років обсяги 

внутрішнього споживання можуть перевищити обсяги експорту даної 

олійної.  

Так, експортний потенціал льону в поточному сезоні може становити 

близько 8 тис. т. Основні покупці українського льону - В'єтнам, Бельгія, 

Єгипет, Польща, на території яких діє 0% мито на імпорт олійних культур. 

Натомість обсяги переробки льону на олію суттєво не зміняться і, за оцінками 

складуть 9,16 тис. т. 

На зниження експорту, окрім зменшення обсягів виробництва даної 

культури, вплинув дисбаланс цін на експортному ринку. Більш високим 

попитом на світовому ринку користувався дешевший льон російського і 

казахського виробництва. Наприклад, у Казахстані площа посіву льону 

олійного за період з 2009 по 2013 р. площі посіву під льоном олійним зросли 
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з 58 тис т до 410,0 тис т, або у 7 разів, валовий збір із 48 тис т у 2009 р зріс до 

295 тис т, або у 7 разів.  

Для льону олійного є характерною висока ціна реалізації як на 

внутрішньому ринку, так і на зовнішньому. Цінова кон’юнктура останніх 3 

років тяжіє до зростання (рис. 3). Ринкова ціна на льон олійний протягом 

2011 р. коливалася в межах від 3200 грн/т до 4300 грн/т, у 2012  - від 3400 

грн/т до 4550 грн/т, у 2013 р – від 4100 грн/т до 5200 грн/т (рис. 3).  

 

Рис. 3. Цінова кон'юнктура на ринку льону олійного у 2011-2013 рр., грн./т 

Ціна на льон обумовлюється наступними факторами: попитом країн-

імпортерів, пропозицією виробників з країн-конкурентів – Росії й Казахстану, 

обсягами та ціною на вихідний насіннєвий матеріал.  

Сьогодні селекція льону олійного згідно Реєстру рослин, придатних до 

поширення в Україні, зосереджена в руках вітчизняних наукових установ. 

Даний сегмент ринку насіннєвого матеріалу є суто вітчизняним, на відміну 

від ринків насіння соняшнику, ріпаку, сої,  повністю завойованих іноземними 

насіннєвими компаніями протягом останнього десятиліття. 

Динаміка занесення нових сортів льону олійного стабільна (табл. 6). 

Так, на початок 2014 р. в Україні зареєстровано 12 сортів льону 

олійного, з яких 1 іноземний (Німеччина), 11 – вітчизняні. Сорти селекції 

Інституту олійних культур НААН становлять 58% (7 одиниць). Ця установа 

- лідер серед заявників сортів льону олійного. Відомі в Україні сорти  льону 

Орфей, Дебют, Айсберг є лідерами за показниками продуктивності, вилягання, 

осипання, стійкості до хвороб. Тому ці сорти конкурентоспроможні  і 

мають потенціал щодо освоєння ними закордонних ринків. 

6. Аналіз сортів льону олійного”Інституту олійних культур НААН”, 

придатних для поширення в Україні, що знаходяться у Державному 

реєстрі України за 2014 рік 
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Льон кудряш (олійний)  
12 

(1 – 
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сортів 

-8,3%) 

11-

вітчиз.

сортів 

91,7% 

3 
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2, 
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мних 

– 1) 

2 

(66,6

%) 

1 

(33,4 

%) 

7 

(58.3%) 
Південна ніч 8 олн 7 8 8 7  

     Дебют 

 

8 олн 7 8 8 7  

     Орфей 

 

8 олн 7 8 8 7  

     Айсберг 

 

8 олн 7 8 7 7  

     Золотистий 

 

8 олн 7 5 7 8  

     Ківіка 

 

8 олн 7 7 8 8  

     Водограй 

 

       

 

Моніторинг цінової ситуації на товарне та сертифіковане насіння 

олійних культур, а також пропозиції насіннєвого матеріалу показав 

обмеженість останньої, зокрема, що стосується льону та рижію. Пропозиція 

сортів льону на ринку олійних культур представлена сортами вітчизняної 

селекції за адекватною на сьогодні ціною 10-15 тис. грн/т. Підвищеним 
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попитом користуються сорти льону Орфей, Золотистий, Айсберг селекції ІОК 

НААН. Виробниками насіння льону виступають Інститут зрошуваного 

землеробства НААН, ДПДГ «Асканійське», ТОВ «Альфа-агро». 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3 

АНАЛІЗ РИНКУ РИЖІЮ В УКРАЇНІ 

Рижій посівний як олійна культура відомий дуже давно. Перші 

відомості про вирощування рижію в Європі датуються ХІХ ст. і відносяться 

до Франції. 

З 1920 по 1930 р. він висівався на Україні як олійна культура 

другорядного значення. У 1940 р. в Україні ярий рижій вирощувався на площі 

11,4 тис. га. Згодом був практично повністю витіснений соняшником та 

іншими культурами. 

У Росії в кінці 40-х – на початку 50-х років рижій займав площу у 350-

400 тис. га. В наступні роки вирощування рижію в Росії практично 

припинилось. У 80-х роках площі посіву складали всього 1,2 – 3,5 тис. га. 

Рижій поширений практично по всій Європі, але в промислових 

масштабах вирощувався у Західному та Східному Сибіру, де традиційно 

використовувався в їжу. У невеликих кількостях рижій вирощують в 

європейській частині Росії, у Швеції, Германії, Франції, Бельгії та 

Нідерландах. 

У теперішній час рижій знов привертає увагу завдяки своїй 

непримхливості та скоростиглості. Рижій сіють як покривну культуру 

багаторічних трав, тому що після його збирання трави встигають добре 

відрости і зміцніти. Його часто підсівають на зріджених озимих посівах, які 
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випріли чи вимерзли, а також як опорну рослину до гороху і насінної вики, 

щоб надати стеблам цих культур більшої стійкості і запобігти їх виляганню. 

Велика селекційна програма проводиться на Ужгородській ГССКК, у 

Красноярському краї Росії. Водночас наукову роботу з селекції, вирощування 

і використання рижію ведуть в Інституті олійних культур НААН. 

Насіння рижію містить 25-46% олії (йодне число 132-153), 25-32% 

білка. Рижієва олія характеризується високим вмістом поліненасичених – 

лінолевої (близько 20%) і ліноленової (32%), а також ейкозенової (близько 

15%) жирних кислот, що дозволяє віднести її до напіввисихаючих олій та 

використовувати в технічних цілях – аналогічно лляній. В основному вона 

знаходить використання в миловарній (виготовлення мила зеленого), 

металургійній і лакофарбовій галузях промисловості. Олія є придатною 

також для харчових цілей, хоча за смаковими властивостями вона значно 

поступається соняшниковій олії через гіркуватий смак. Проте після витримки 

у холоді протягом деякого часу гіркуватість зникає. 

Олія з рижію надзвичайно корисна для здоров’я завдяки незамінним 

жирним кислотам, таким як лінолева та ліноленова. Ліноленова кислота, 

наприклад, є основним компонентом клітинних мембран, ліноленова відіграє 

важливу роль у кисневому обміні нервових клітин. У жирах тваринного 

походження ця кислота відсутня, або ж міститься в мізерній кількості. 

Досить перспективним є застосування олії рижію в косметичних засобах 

як поживного компоненту. Вона є природним аналогом вітаміну F, так як до 

60 % її складають поліненасичені жирні кислоти, що під дією ферментів 

перетворюються в одну із складових частин ліпідів шкіри (цераміди). 

Маючи протиалергічні, протизапальні, ранозагоювальні і бактерицидні 

властивості, рижієва олія може бути ефективним засобом для комплексного 

лікування різних захворювань шкіри (таких як нейродерміт, псоріаз, екзема, 

діатез, кропив’янка тощо). 

Завдяки вмісту в рижієвій олії цілого комплексу природних 

компонентів, що позитивно впливають на шкіру, цей рослинний продукт 



20 

входить до складу різних косметичних засобів і знаходить широке 

застосування в домашній косметології. 

У складі олії міститься велика кількість поліненасичених кислот 

(вітаміну F), а також “вітамін молодості” Е, що є особливо важливим для 

захисту клітин від окислювального атаки вільних радикалів (тобто від 

старіння). Її можна вводити в косметичні продукти як природний аналог 

вітаміну F, так як більше 50 % складають поліненасичені жирні кислоти. 

Фірма Лорен косметик (м. Москва) широко використовує рижієву олію 

для виробництва кремів. 

Олію насіння рижію використовують для приготування лаків, фарб, 

оліфи, як мастило, в металургії, гумовій і текстильній промисловості, в 

шкіряному виробництві, в миловарінні, застосовується також як пальне.  

Невибагливість, скоростиглість та невисока собівартість рижію дають 

підстави сподіватися на його масштабне вирощування для переробки на 

біодизель. 

Компанія Henry Lamotte Oils (Німеччина), що спеціалізується на 

виробництві авіаційного пального, планує закуповувати в Росії до трьох 

тисяч тонн рижієвої олії на місяць. Перша пробна партія обсягом 600 т вже 

відправлена. Компанія має намір використовувати рижієву олію для 

виробництва біодизеля, в фармакології та косметології, у харчовій галузі. 

Авіакомпанія "Люфтганза" — національний авіаперевізник Німеччини, 

з липня по грудень 2011 року виконала більше тисячі експериментальних 

польотів з використанням авіаційного біопалива на основі рижієвої олії. 

Авіакомпанія  розглянула можливість вкладення коштів в будівництво заводу 

з виробництва такого палива в Пензенській області Росії.  

У США біодизель та авіапальне з рижію мають усі шанси бути 

обраними як для військових так і для комерційних цілей, оскільки вони 

відповідають найновішим всесвітньо визнаним стандартам Американської 

Асоціації випробування матеріалів (ASTM). За даними Асоціації до 
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традиційного авіаційного пального можна додавати до 50% компонентів 

біологічного походження. Одним із таких компонентів є рижієва олія.  

Нафтова компанія Neste Oil, що має філіали в багатьох країнах Європи, 

теж поряд з іншими видами сировини обрала рижій як компонент палива. 

Таким чином, є об’єктивні підстави стверджувати, що рижій посівний у 

найближчій перспективі складе вагому частку у виробництві біодизелю 

завдяки екологічній безпечності, надзвичайній біологічній пластичності до 

агроекологічних умов вирощування, і високій рентабельності виробництва. 

Макуху рижію після спеціальної обробки згодовують худобі, щоправда, 

невеликими кількостями, бо в ній містяться шкідливі для організму 

глюкозиди. У 100 кг макухи міститься 115 кормових одиниць. Дослідження  

вчених Орегонського університету (США) свідчать про те, що при 

застосуванні кормів з макухи рижію у продуктах тваринництва – яйцях, м’ясі, 

молоці – суттєво збільшується вміст вищевказаних корисних для організму 

людини речовин. Так, якщо в раціон курей ввести до 10% кормів з макухи 

рижію, споживання людиною двох яєць на день задовольнить її добову 

потребу в незамінній жирній кислоті омега-3. 

Солома рижію є відмінною сировиною для виробництва паперу 

низьких сортів, виготовлення різних виробів, може використовуватися як 

сірковмісна кормова рослина для введення в раціон овець і птиці та підстилка 

для худоби. Стебла йдуть на виготовлення пензлів, пакувальних матеріалів і 

тимчасової покрівлі для будинків. Солома може служити як альтернативне 

джерело енергії при спалюванні її у формі брикетів у теплових установках. 

Сьогодні рижій набирає популярності у світі і залишається 

невиправдано забутою культурою в Україні. Рижій успішно 

культивується на полях Росії, США, Канади, Франції, Німеччини. За 

результатами 2003 р. насіння рижію серед всіх олійних займало 4,1 тис. 

га. Зараз вирощування рижію майже не ведеться в Україні. У 2012 р. 

засіяно 127 га в Сумській, Чернігівській, Київський областях. Причина 
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відсутності інтересу – вивізне мито. Збути насіння рижію в Україні не 

просто, а експортувати – невигідно  [15, с. 35-36]. 

Насінництво рижію ярого має бути спеціалізовано. Добазове насіння і 

супереліту вирощують установи — оригінатори сортів. Еліту і репродукційне 

насіння — дослідні господарства наукових установ та спеціалізовані 

господарства. Ці господарства повинні мати необхідну очисну техніку, 

сушарки, складські приміщення. 

На сьогоднішній день рижій вирощують на невеликих площах у 

північних районах Лісостепу, Полісся та в деяких західних областях. В зоні 

Степу України вирощування даної культури не ведеться взагалі. Площа 

посіву рижію в Україні у 2012 р. дорівнювала 127 га, у 2013 р – збільшилася 

до 202 га, за результатами 2013 р. – скоротилася до 71,2 га. Найбільші масиви 

зосереджено в Сумській обл. (69 га у 2014 р проти 94 га у 2012 р.). Незначні 

площі засіяно в Київській обл - 1,4 га, Черкаській  - 0,7 га (табл. 7).  

7. Посівні 

площі рижію 

в Україні за 

2012-2014 рр., 

га 

Регіони 
    

2012 2013 2014 

АР Крим       

Дніпропетровська       

Донецька       

Запорізька       

Кіровоградська       

Луганська       

Миколаївська       

Одеська       

Херсонська       

СТЕП       

Вінницька       

Київська 1 2,40 1,4 

Полтавська       

Сумська 93,9 114,30 69,02 

Тернопільська       

Харківська       

Хмельницька       
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Черкаська   4,71 0,7 

Чернівецька       

ЛІСОСТЕП 94,9 121,41 71,12 

Волинська       

Житомирська       

Закарпатська       

Івано-Франківська       

Львівська       

Рівненська       

Чернігівська 32 81,00   

ПОЛІССЯ 32 81,00   

УКРАЇНА 126,9 202,41 71,12 

 

 

 

 

 

 

 

У Реєстрі сортів рослин у 2014 р. внесено 7 сортів рижію ярого. Всього 

налічується 3 вітчизняні заявники. Кількість сортів селекції Інституту 

олійних культур налічує 5, що ставить частку у 71% від загальної кількості 

(табл. 8). 

8. Аналіз сортів рижію ярого  „Інституту олійних культур НААН”, 

придатних для поширення в Україні, що знаходяться у Державному 

реєстрі України станом на 31.03.2014 
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3 

 (100%) 

 5 

 (71.4 %) 
Престиж 

 

7 олн 8 7 7 8 

     Міраж 7 олн 6 8 8 6 

     Степовий 

1 

5 олн 5 7 7 5 

     Зевс       

     Славутич  олг     

 

Лідерами є сорти ”Інституту олійних культур НААН”, що мають високу 

й середню продуктивність і займають лідерські позиції на ринку селекційного 

насіння.  

Низький попит на насіння селекції ІОК НААН формується фермерами, 

в розпорядженні яких невеликі обсяги землі, а також підприємцями, що 

виробляють рідкісні олії. В той же час, щороку відзначається тенденція до 

пожвавлення попиту на рижій. Це є ознакою того, що певні ринкові запити 

залишаються незадоволеними.  
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РОЗДІЛ 4 

АНАЛІЗ ПЕРЕРОБКИ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ 

Відповідно до структури виробництва олійних культур формується 

ринок продуктів їх переробки. Основою вітчизняного оліє-жирового  

переробного комплексу є насіння соняшнику, який порівняно з іншими дає 

найбільше олії з одиниці площі. Насіння районованих сортів і гібридів 

соняшнику містить понад 48-50% жиру, 16-19% білку, а вихід олії при 

заводській переробці становить майже 47%. Олія широко використовується, 

як в харчовій промисловості для виготовлення маргарину, консервів, хлібних 

і кондитерських виробів, так і у миловарній, лакофарбовій та інших галузях 

промисловості. 

Україна є лідером з виробництва соняшникової олії у світі. У 2013/14 

МР вироблено 4,7 млн т цього продукту. Головні потужності з переробки 

соняшнику на олію зосереджено в зоні основного виробництва. Так, у 

Кіровоградській обл. вироблено 7,6 млн т олії соняшникової, в Запорізькій  

обл. – 5,9 млн т, у Донецькій обл. – 3,9 млн т, в Одеській обл. – 3,6 млн т. До 

п'ятірки найбільших у поточному році ввійшли наступні підприємства-

переробники соняшникової олії: Креатив (Кіровоградська обл.) – потужність 

– 3 т/добу , Запорізький МЖК (Запорізька обл.) – 2,5 т/добу, Вінницький МЕЗ 

(Вінницька обл. ) – 2,2 т/добу, Пологівський МЕЗ (Запорізька обл.) – 2,0 

т/добу, Українська Чорноморська Індустрія (Одеська обл) – 2,0 т/добу. 

Очікується, що на світовий ринок з України буде експортовано 4,2 

млн. т. соняшникової олії. При цьому експорт олії з Росії становить 1,5 млн. 

т. Основні імпортери – Індія (1160 тис т або, 37%), Китай (483 тис т, або 

15%). Значні обсяги експорту пояснюються невеликим обсягом внутрішнього 

споживання олії соняшникової (до 0,5 млн т), тому експерти прогнозують і 
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подальше нарощування потужностей з переробки соняшнику в 

Кіровоградській, Одеській, Харківській обл.  

При переробці насіння, окрім олії, одержують макуху або шрот, що 

становлять близько 35% від маси насіння і є цінним кормом для тварин. 

Стандартна макуха містить 38-42% перетравного протеїну, 20-22% без 

азотистих екстрактивних речовин, 6-7% жиру, 14% клітковини, 6,8% золи, 

багато мінеральних солей. За поживністю 100 кг макухи відповідають 109 

корм. од. Шрот містить близько 33-34% перетравного протеїну, 3% жиру, 100 

кг його відповідають 102 корм. од.  

Без шроту і макухи майже неможливо збалансувати корм для 

тваринництва і птахівництва. Вони є важливим компонентом при 

виробництві різних комбікормів, оскільки дозволяють зменшити витрати 

корму на одиницю тваринницької продукції, знизити її собівартість, а також 

підвищити конкурентоспроможність в умовах ринкової системи 

господарювання. 

Соняшниковий шрот, який переважно використовується на корм худобі, 

теж активно експортується українськими трейдерами. Так, у 2013/2014 МР 

вироблено 4,5 млн. т шроту соняшникового, з яких на експорт спрямовано 3,4 

млн. т. Основними покупцями українського шроту є Франція (19%), Білорусь 

(16%), Польща (13%).  

Україна має великий потенціал з виробництва та переробки сої. У 

нашій державі діє ряд підприємств, що вони випускають продукти переробки 

сої – олію, шрот, концентрат, текстурат, а також потрібні для м’ясної 

промисловості високобілкові ізолятори. У загальній структурі кормового 

вжитку соєвий шрот займає 23% (соняшниковий - 76%, ріпаковий - 1%). В 

поточному сезоні вироблено 803 тис т соєвого шроту, з яких 80 тис т 

експортовано. Країни експортери – Росія (33,%), Білорусь (22%), Турція 

(19%). 

Основні споживачі соєвого шроту і макухи – виробники комбікормів. 

Виробничі потужності комбікормових заводів України дозволяють випускати 

12-15 млн. тонн на рік, проте наразі вони завантажені не повністю. 
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Провідними виробниками комбікормів є Катеринопольський елеватор 

(Черкаська обл.), Миронівський завод круп і комбікормів (Київська обл.), 

Комплекс Агромарс (Київська обл.), Таврійська філія ВАТ «Миронівський 

завод круп і комбікормів» (Херсонська обл.), Бориспільський ЕККЗ (Київська 

обл.), Феоніс (Донецька обл.). 

Високим попитом користується вітчизняна соєва олія на зовнішніх 

ринках. У поточному сезоні вироблено 163 тис т, з них 127 тис т 

експортовано. Країнами-експортерами виступають Польща (45,%) та Іспанія 

(20%).  Головні потужності з переробки сої на олію зосереджено в зоні 

основного виробництва. Так, у Кіровоградській обл. вироблено 31 тис т 

соєвої олії, у Херсонській обл. – 20,6 тис т, у Полтавській обл. – 18 тис т, у 

Запорізькій  обл. – 14,3 тис т. До п'ятірки найбільших у поточному році 

ввійшли наступні підприємства-переробники соєвої олії: Креатив 

(Кіровоградська обл.) – потужність – 800 т/добу , Оліяр (Львівська обл) – 700 

т/добу, Глобинський переробний завод (Полтавська обл) – 700 т/добу, Каховка 

протеїн-агро (Херсонська обл) – 700 т/добу, Пологівський МЕЗ (Запорізька 

обл.) – 370 т/добу.  

Переробка ріпаку на олію в 2013-2014 МР становила 160 тис т. 

Ріпаковий шрот переважає соняшниковий за вмістом незамінних 

амінокислот: лізину – на 33%, цистину – у 2,1 раза. Тонна ріпакового шроту 

або макухи дає змогу збалансувати за білком 8-10 т зернофуражу, 

підвищуючи при цьому вміст перетравного протеїну від 80 до 110 г. При 

переробці ріпакового насіння за безвідхідною технологією, крім олії, макухи 

(шроту), одержують ще цілу низку цінних продуктів.  

Ріпакова олія застосовується у виробництві лаків, фарб, у металургійній 

та інших галузях промисловості, є незамінною основою для виготовлення 

засобів захисту рослин, пластмас, що легко розкладаються у природному 

середовищі. 

Одним з альтернативних видів палива нині вважають біодизель – 

паливо, синтезоване з рослинних олій. Ріпак – найпоширена сировина для 

його виробництва. Ріпакова олія має широкий спектр застосування в різних 
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галузях технічного спрямування. Перевагами цієї культури є те, що ріпак не 

виснажує грунт, натомість істотно поліпшує його структуру.  

Більшість переробних заводів України здійснюють повний цикл 

переробки олійних культур: від приймання, зберігання, попередньої 

підготовки насіння до повного очищення і подальшого отримання переробної 

продукції. Крім цього, кожний із заводів намагається знайти шляхи 

удосконалення процесу переробки за різними напрямками.  

У насінні льону олійного міститься 42-49% жиру, що швидко висихає 

(йодне число – 175-195 одиниць), утворюючи тонку гладеньку блискучу 

плівку. Лляна олія містить п’ять жирних ненасичених кислот: олеїнову, 

лінолеву, ліноленову, пальмітинову і стеаринову. 

Найкращу оліфу виробляють саме з цієї олії. Її також широко 

використовують у харчовій, парфумерній, електротехнічній, авіаційній, 

автомобільній, суднобудівній, металообробній промисловості, миловарінні, 

медицині. 

Льон має велику кормову цінність: у макусі міститься 6-12% жиру і 

38% протеїну, а поживність 1 кг її становить 1,2 к.о. Лляний шрот містить 

низку незамінних амінокислот і не потребує екструзії. Поживність 1 кг 

полови, що утворюється під час обмолоту льону, містить 0,27 к.о. і 20 г 

перетравного протеїну. 

Переробка льону на олію наразі розвинута недостатньо, цей ринок 

монополізований і складається з невеликої кількості суб’єктів: ПАТ 

«Ніжинський жировий комбінат», ТОВ «Факторія», ТОВ «Агросельпром», 

ТОВ «Система», ТОВ «АВА». На долю перших двох підприємств 

приходиться понад 60% обсягів переробки льону.  

Але в Україні відсутній внутрішній попит на цю олію з причин 

смакових уподобань і традицій споживання населенням олій у своєму раціоні.  
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РОЗДІЛ 5 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ВИРОБНИЦТВА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР 

Аналіз економічної ефективності показав, що виробництво льону 

олійного є не менш прибутковим, ніж виробництво соняшнику. Згідно 

досліджень, виробництво даної культури залишається рентабельним навіть 

при зниженні врожайності та підвищенні собівартості, оскільки 

середньозважена ціна 1 центнера насіння льону перевищує собівартість 1 

центнера в 1,9 разів.  

За даними Інституту олійних культур НААН, вирощування льону 

олійного у 2011-2013 рр. супроводжувалося витратами на один гектар у 

розмірі 3093-3417 грн., собівартість 1 центнера становила 172-263 грн. За 

результатами  2013 р. при урожайності на рівні 13 центнерів на 1 гектар і ціні 

реалізації 500 грн. за 1 центнер, отримано прибуток на рівні 3083,0 грн, а 

рівень рентабельності виробництва льону олійного становив 91,0%. (табл. 9).  

9. Економічна ефективність виробництва льону олійного 

(в розрахунку на 1 гектар посіву) за період 2011-2013 рр.* 
Показники 2011 2012 2013 

Урожайність, ц/га 18,0 11,0 13,0 

Витрати на 1 га,  грн. 3092,5 3278,2 3417,0 

Собівартість 1 ц, грн. 171,8 298,02 262,9 

Ціна реалізації, грн./ц 372,5 470,0 500,0 

Виручка від реалізації, грн./га 6705,0 5170,0 6500,0 

Прибуток (збиток) на 1 ц, грн. 200,7 171,98 237,1 

Прибуток (збиток) на 1 га, грн. 3612,5 1891,8 3083,0 

Рівень рентабельності, % 117,0 58,0 91,0 

*за даними мережі Інституту олійних культур НААН  

 

За розрахунками Інституту олійних культур НААН витрати на 

вирощування одного гектара ярого рижію у 2011 р. становили 3973,8 грн, а 

собівартість виробництва 1 центнера насіння рижію – 248,4 грн. За 
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результатами 2013 р. при  рівні урожайності даної культури на рівні 11 ц/га і 

при ціні реалізації 1 центнера 500 грн, прибуток на один гектар може 

становити від 2415,8 грн, а рівень рентабельності виробництва - 11% (табл. 

10). 

10. Економічна ефективність виробництва ярого рижію в розрахунку на 

1 гектар посівної площі у 2011 р.* 

Показники Середньозважені 

показники 

2011 р.* 

Середньозважені 

показники 

2013 р 

Урожайність, ц/га 16,0 11,0 

Витрати на 1 га, грн. 3973,8 3084,2 

Собівартість 1 ц, грн. 248,4 280,39 

Ціна реалізації, грн./ц 450,0 500,0 

Виручка від реалізації, грн./т 7200,0 5500,0 

Прибуток (збиток) на 1 ц, грн. 201,6 219,6 

Прибуток (збиток) на 1 га, грн. 3226,2 2415,8 

Рівень рентабельності, % 82 78,3 

*За розрахунками Інституту олійних культур НААН. 

Якщо здійснити співставлення показників економічної ефективності 

олійних культур, то дійдемо висновку, що «нішеві» олійні культури (гірчиця, 

льон, рижій) можуть складати гідну конкуренцію основним олійним і 

забезпечувати високий рівень прибутків – до 3,0 грн/га при майже однакових 

витратах на 1 га посіву (табл. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Економічна ефективність виробництва олійних культур в 

розрахунку на 1 гектар посіву за 2013 р* 
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Показники соняшник ріпак соя 
Гірчиц

я жовта 

Гірчиц

я біла 
Льон 

 

Рижі

й 

 

Урожайність, ц/га 16,5 21,2 20,0 15,0 14,0 13,0 11,0 

Витрати на 1 га, 

грн. 
4064,0 4427 3975 4353,2 4353,2 3417,0 3084,2 

Собівартість 1 ц, 

грн. 
246,32 208,8 198,8 290,2 310,9 262,9 280,39 

Середня ціна 

реалізації, грн./ц 
359,09 365 391,7 460,0 670,0 500,0 500,0 

Виручка від 

реалізації, грн./га 
5925,0 7738 7834 6900,0 9380,0 6500,0 5500,0 

Прибуток (збиток) 

на 1 га, грн. 
1479,2 3311 3859 2546,8 5026,8 3083,0 2415,8 

Рівень 

рентабельності, % 
45,8 75,0 97,0 58,5 115,5 91,0 78,3 

*розрахунки Інституту олійних культур НААН 

 

 

 

РОЗДІЛ 6 

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО, РИЖІЮ НА 

ВІТЧИЗНЯНОМУ АГРАРНОМУ РИНКУ, ОБҐРУНТУВАННЯ 

СКАСУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО МИТА НА НАСІННЯ ЛЬОНУ 

ОЛІЙНОГО, РИЖІЮ В УКРАЇНІ 

 

Суб’єктами ринку льону олійного є оригінатори репродукційного 

насіння, виробники, експортери та переробники товарної продукції, держава 

як регулятор. Кожний із зазначених суб’єктів виконує власну функцію на 

ринку, забезпечуючи поетапність ланцюга: «створення нових сортів - 

виробництво оригінального насіння – виробництво товарного насіння – 

переробка його частини – реалізація продукції на світовому ринку». 



32 

Фактично всі учасники ринку теоретично зацікавлені у збільшенні ємності 

ринку, нарощуванні його обсягів.  

Так, оригінатори репродукційного насіння льону олійного зацікавлені у 

поширенні географії власних сортів в межах країни, а також налагодженню 

системної співпраці з насіннєвими компаніями-виробниками. Виробники 

товарної продукції прагнуть гарантованого збуту готової продукції за 

ринковими цінами. Експортери зацікавлені в стабільному нарощуванні 

обсягів пропозиції на ринку та концентрації великих партій у певних 

територіальних межах. Переробники сировини націлені на виробництво олії, 

що користується попитом, та її збут. Держава зацікавлена у зміцненні 

потенціалу виробництва сільськогосподарської продукції, укріпленні позицій 

альтернативних культур і виході на міжнародні ринки. 

Аналіз розвитку ринку альтернативних олійних культур, 

представлений вище, свідчить про тенденції до скорочення обсягів і ємності 

ринку льону олійного і відсутність повноцінного ринку рижію. Це 

відбувається на тлі зростаючого попиту на сировину всередині країни і 

ззовні.  

Інститут олійних культур НААН як оригінатор і лідер на ринку 

селекційного насіння льону олійного і рижію за результатами маркетингової 

та збутової діяльності проводить власні дослідження. Згідно останніх даних, 

що формуються на основі сучасних методів маркетингу (опитування, 

анкетування) здійснено узагальнення основних факторів, які є перешкодою на 

шляху до розширення посівів льону олійного і рижію в Україні, а також 

популяризації «нішевих» або альтернативних олійних культур. 

Так, серед виробників дрібної та середньої ланки зафіксовано наступні 

проблеми: відсутність гарантійного  збуту готової сільськогосподарської 

продукції, її низька ліквідність, відсутність досвіду культивування зазначених 

культур або невдалий «перший» досвід вирощування (недоотримання 

урожаю, збитки), консерватизм аграріїв (зосередження на соняшнику та 

зернових), небажання ризикувати, велика норма висіву (40-45 кг/га), низька 



33 

врожайність, потреба спеціальної сільськогосподарської  техніки для 

виробництва і доробки насіння рижію, тобто збільшення капіталовкладень. 

Великі підприємства і агрохолдинги, відзначають такі проблеми: 

незадоволення попиту в насінні високих репродукцій, ціна на елітне насіння, 

низька врожайність. Зазначимо, що останнім часом фіксується попит на 

насіння з боку іноземних компаній. Це є свідченням дефіциту високоякісного 

матеріалу на ринку селекційного насіння. 

Компанії-експортери з-поміж проблем виділяють високі закупівельні 

ціни, наявність вивізного (експортного) мита, відсутність великих партій 

товарного насіння, збільшений розмір витрат на логістику у порівнянні з 

іншими олійними культурами, недостатній рівень якості готової продукції, 

коливання рівня пропозиції (нестабільність  балансу); відсутність розвиненої 

інфраструктури, системи зберігання продукції та вимог до неї. 

Переробники, проявляючи певний інтерес до льону олійного, 

сконцентровані на основних олійних культурах і відзначають наступні 

фактори: пропозиція невеликих партій, невелика тривалість зберігання олії 

(швидко втрачається якість), низький попит на лляну, рижієву олію, 

відсутність напрямків збуту шроту з цієї сировини.  

Оригінатори, а саме ІОК НААН як лідер на вітчизняному ринку насіння 

льону олійного та рижію основною перешкодою вбачає наявність 

фальсифікованої насіннєвої продукції (підробок) та відсутність чіткого 

планування обсягів виробництва на 2-5 років у мережі господарств. 

Питання підвищення конкурентоспроможності олійного льону 

знаходиться у площині врахування і збалансування інтересів суб'єктів ринку з 

метою максимально ефективного його розвитку.  

При цьому необхідно враховувати наступні фактори впливу:  

- стан та перспективи розвитку внутрішнього ринку соняшнику, сої, ріпаку;  

- обсяги попиту, пропозиції, цінову динаміку на товарне насіння основних 

олійних культур; 
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- напрямки споживання основних олійних культур (переробка, експорт, 

насіння); 

- стан та перспективи розвитку внутрішнього ринку переробки олійних 

культур, стратегії вагомих операторів;  

- зміни кон'юнктури зовнішніх ринків основних олійних культур;  

- наявність жорсткої конкуренції за сировину (соняшник, сою, ріпак) на 

ринку олійних культур серед переробників і експортерів; 

- баланси попиту та пропозиції на льон олійний, напрямки споживання; 

- обсяги попиту та пропозиції,  цінова ситуація на ринку льону; 

- відсутність конкуренції за сировину на ринку льону олійного між 

переробниками та експортерами. 

- доступність зовнішніх ринків, наявність захисних бар'єрів на всі олійні 

культури. 

Зазначені перешкоди пропонується знизити або нейтралізувати із 

застосуванням комплексного підходу. 

Шляхи щодо підвищення ефективності виробництва льону олійного, рижію: 

1. Надання пріоритетності таким культурам як льон олійний та рижій за 

сприяння і безпосередньої участі Мінагропроду України й мережі 

Національної академії аграрних наук України шляхом впровадження 

дієздатної цільової державної програми з виробництва льону олійного та 

рижію на основі вітчизняних селекційних ресурсів. Програма виробництва 

олійних культур на період 2011-2015 рр. розроблена, але фактично не діє. 

Вона містить наукове обґрунтування обсягів виробництва льону олійного з 

поетапним їх нарощуванням для оптимізації структури посівних площ.  

Ефект:  

- розширення параметрів аграрного ринку, насичення асортименту продукції; 

- збільшення виробництва конкурентоспроможної на світових ринках 

продукції; 

- нарощування площ під льоном олійним у короткостроковій перспективі до 

60 тис га;  
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- збільшення валового збору насіння льону в Україні за існуючого рівня 

середньої урожайності 8-10 ц/га до 50-60 тис т на рік, або у 2-3 рази;  

- підвищення експортного потенціалу держави за існуючої структури 

споживання льону (78% - експорт, 2% - насіння, 20% - переробка на олію) на 

10-16 тис т на рік; нарощування обсягу сировини для переробки на 3-5 тис т; 

-  збільшення щорічної експортної виручки на 60-70 млн грн, або на 30%; 

- нарощування площ під рижієм у довгостроковій перспективі до 5 тис га; 

- збільшення валового збору рижію в Україні за існуючого рівня середньої 

урожайності на рівні 11 ц/га до 55 тис т на рік;  

2. Підвищення рівня культури землеробства, застосування необхідного  

спектру агротехнічних заходів з метою нарощування рівня урожайності льону 

олійного, рижію. При цьому необхідно здійснювати заходи з проведення 

навчальних семінарів, Днів поля, організовувати демонстраційні полігони та 

консультації фахівців на базі Центрів наукового забезпечення АПВ при 

НААН, установ-оригінаторів насіння льону олійного, рижію.  

Ефект:  

- збільшення рівня середньої урожайності льону до рівня провідних 

господарств (18-20) ц/га,  

- зростання валового збору льону олійного до 120 тис т на рік, або у 2 

рази;  

- підвищення експортного потенціалу держави за існуючої структури 

споживання льону (78% - експорт, 1,5% - насіння, 20% - переробка на олію) 

на 63 тис т на рік; нарощування обсягу сировини для переробки – на 17 тис т; 

- збільшення щорічної експортної виручки на 480 млн грн, або у 3 рази; 

- підвищення економічної ефективності виробництва льону - збільшення 

прибутку з 3,0 тис грн. до 6,6 тис грн. на 1 гектар посіву; 

-  зростання рівня рентабельності культури з 91% до 193%; 

- доведення середньої урожайності рижію до потенційного рівня 

урожайності культури (16) ц/га,  

- зростання валового збору рижію до 80 тис т на рік, або на 45%;  
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- підвищення економічної ефективності виробництва рижію - збільшення 

прибутку з 2,4 тис грн. до 4,9 тис грн. на 1 гектар посіву,  зростання рівня 

рентабельності культури з 78% до 159,4%. 

 

2. Забезпечення вільного доступу на зовнішні ринки олійних культур, які не 

мають поширення в Україні шляхом скасування дії експортного 

(вивізного) мита на льон олійний та рижій в розмірі 10% (З-н України 

2555-14 від 21.06.2001) в рамках функціонування режиму автономних 

торгівельних преференцій ЄС.  

Ефект: 

– зняття діючих перешкод на вітчизняному ринку льону олійного, рижію 

у вигляді 10% експортного мита; 

– мотивація до вирощування культури або «надання зеленого світла» для 

всіх учасників ринку льону олійного й рижію; 

– збільшення закупівельної ціни на готову продукцію для вітчизняних 

підприємств-виробників льону олійного та рижію на 5-10%; 

– збільшення виручки від реалізації для вітчизняних підприємств-

виробників льону за рахунок підйому рівня внутрішньої ціни: при існуючих 

параметрах ринку (валовий збір до 38 тис т) - на 15,2 млн грн, при 

нарощуванні ємності внутрішнього ринку (валовий збір до 60 тис т)- на 24 

млн грн ; 

3. створення галузевої Асоціації навколо спільних інтересів щодо 

налагодження стабільного функціонування ринку льону олійного, 

створення ринку рижію.  

Ефект: 

– систематизація вітчизняного ринку льону олійного; 

- започаткування функціонування вітчизняного ринку рижію; 

- налагодження господарських та комерційних зв'язків між суб'єктами 

ринку льону олійного, рижію; 
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- навчання, обмін досвідом, представництво інтересів галузі на всіх 

рівнях; 

- розробка галузевих програм з виробництва насіння і товарної 

продукції, визначення її обсягів; 

- зміцнення фінансового стану підприємств вітчизняної аграрної галузі.  

 

 

РОЗДІЛ 7 

ОБҐРУНТУВАННЯ СКАСУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО МИТА НА 

НАСІННЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО, РИЖІЮ В УКРАЇНІ 

Держава на законодавчому рівні з 1999 р. регулює поставки за межі 

України соняшнику, льону олійного та рижію з метою захисту інтересів 

вітчизняної переробної промисловості у вигляді вивізного мита, яке 

поступово знижувалося з 16 до 10%. У той же час, найвищі темпи обсягів 

експорту зафіксовано по ріпаку, сої, соняшниковій олії – товарам, на які не 

поширюється вивізне мито. 

Така ситуація свідчить про відсутність системності функціонування 

ринку альтернативних олійних культур в Україні, оскільки при наявності і 

прагненні всіх суб’єктів ринку до його нарощування, відбуваються 

протилежні процеси. У зв’язку з цим, завдання держави полягає у 

знаходженні механізму поліпшення кон’юнктури цього ринку шляхом 

врахування і захисту інтересів усіх без виключення суб’єктів ринку. Зняття 

обмежень у сегментах аграрного ринку, що не демонструє зростання, має 

важливе значення у перспективі, має послугувати основою для закріплення 

позицій вітчизняних селекціонерів і виробників на внутрішньому ринку та 

посилення експортного потенціалу аграрного сектору. 

Необхідно також враховувати той факт, що з 01.04.14 до 31.12.15 

введено в дію автономні преференції з боку ЄС на експорт вітчизняної 

сільськогосподарської продукції. За даний період Україна зможе оцінити 
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власні можливості експорту вітчизняної сільськогосподарської продукції на 

ринок країн Євросоюзу.  

За правилами автономних преференцій, що надані країнами ЄС на  

умовах поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ЗВТ+) при 

експорті ріпаку, сої, льону олійного, рижію діє 0% тарифна ставка, насіння 

соняшнику передбачає сплату додаткового збору. 

У той же час, експорт з України зазначених в статті 1 Закону України 

від 10.09.99 № 1033-XIV насіння деяких видів олійних культур, а саме, 

насіння соняшнику, льону олійного, рижію обкладається ставкою  вивізного 

мита - 10% (у відсотках митної вартості товару). Згідно умов поглибленої та 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі нові експорті мита не вводитимуться 

обома сторона, а ті мита, що діють на момент підписання за 10 років будуть 

скасовані.  

Автономні торгові преференції ЄС мають на меті надати 

можливість для модернізації торгових зв'язків та економічного зростання. 

Інструментом для цього є відкриття ринків шляхом поетапного скасування 

митних тарифів, надання безмитного доступу в рамках квот, а також 

масштабної модернізації українських законів, норм, стандартів у 

відповідності з тими, що діють в ЄС у різних сферах, прямо або 

опосередковано пов'язаних з торгівлею. Це створює умови для гармонізації 

стандартів України і ЄС у провідних галузях. 

Завдяки відміні митних ставок ЄС, експорт сільськогосподарської 

продукції дає додаткові надходження до бюджету України у розмірі до 500 

млн доларів США. За даними Мінагропроду Україні, автономні торговельні 

преференції Європейського Союзу засвідчили конкурентоспроможність 

української продукції, адже вони сприяли зростанню експорту товарів з 

України до Європи на 25% у 2014 році. 

Оскільки вітчизняні фахівці всіх галузей сільського господарства 

характеризують позитивними зрушеннями вплив на економіку України 

відміну митних ставок ЄС, стає актуальним питання щодо перегляду розмірів 
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вивізних мит на льон олійний та рижій з боку України (проект Закону 

України «Про внесення змін до Закону України «Про ставки вивізного 

(експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур» щодо 

скасування  вивізного (експортного) мита на насіння льону подрібненого, або 

не подрібненого, та рижію»). 

Позитивний економічний ефект від дії закону полягає у наступних 

зрушеннях: 

1. Для держави: систематизація ринку альтернативних олійних культур, 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняної олійно-жирової галузі, 

збільшення пропозиції олійних культур, відкриття вільного доступу до 

аграрних ринків інших країн, збільшення обсягів виробництва льону олійного 

і, як наслідок, нарощування експортного потенціалу держави;  диференціація 

посівів олійних культур - часткове вирішення проблем з перенасиченістю 

посівів соняшником; популяризація і можливість відновлення виробництва 

малопоширеної олійної культури рижій з урахуванням існуючого на нього 

попиту; підтримка національного сільськогосподарського виробника; 

налагодження взаємовідносин між суб'єктами аграрного ринку 

(селекціонерами, виробниками товарного насіння, експортерами) ринку 

льону олійного, рижію. 

2. Для експортерів – формування великих партій товару за 

територіальною приналежністю (концентрація партій), поліпшення умов 

доставки товару (здешевлення логістики), завоювання нових ринків збуту, 

нарощування експорту, збільшення валютної виручки.  

3. Для виробників насіннєвого матеріалу, селекційних наукових установ, 

компаній – можливість закріпити позиції вітчизняних селекціонерів на 

внутрішньому ринку, збільшити обсяги географічного поширення 

насіннєвого матеріалу, розширення структури насіннєвих посівів. 

Передумови для цього є, тому що динаміка занесення нових сортів льону 

олійного стабільна, а даний сегмент ринку насіннєвого матеріалу є суто 

вітчизняним, на відміну від ринку насіння соняшнику, ріпаку, сої.  
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4. Для виробника товарного насіння - можливість виробництва 

ліквідної продукції, що користується зростаючим попитом, збільшення 

прибутку, який отримує сільгоспвиробник в Україні за своє насіння. 

5. Для виробників (переробників) олійно-жирової продукції: 

диференціація сировинних потоків, розширення асортименту готової 

продукції, заповнення потужностей, налагодження випуску нової продукції, 

отримання додаткового джерела доходів. 
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Ринок олійних культур в Україні щороку зростає. Збільшення посівів 

олійних культур на 777,6 тис. га, або на 11,7% за останні три роки відбулося 

за рахунок зростання посівів соняшнику на 373,6 тис. га, або на 7,9%, ріпаку 

– на 163,3 тис. га, або на 19,6%, сої - на 240 тис. га, або на 21,7%.  

Переробка основних олійних культур збільшилася з 9,4 до 11,5 млн т, 

або на 120% за рахунок ріпаку та сої. Так, переробка соняшнику на олію 

зросла на 16%, ріпаку - у 3,4 рази, сої – майже у 2 рази.  

Експорт соняшнику скоротився на 83% (з 282 тис т у 2011 р.  до 50 тис 

т у 2013 р.) за рахунок вивізного мита у розмірі 10%, експорт ріпаку – зріс на 

80% (з 1,2 млн т у 2011 р. до 2,2 млн т), по сої обсяг експорту стабілізувався 

на рівні 1,4 млн т. 

Виробництво льону олійного в Україні характеризується низхідною 

динамікою. За період 2012-2014 рр. площа зменшилася на 48,7% за рахунок 

скорочення посівних площ в зоні Степу. Україна виробляє близько 2% 

світового обсягу льону олійного і входить до десятки лідерів країн -

виробників льону. Україна щороку експортує 28-30 тис т насіння льону, 

всередині країни на олію перероблюється 7-11 тис т на рік.  

Рижій набирає популярності у світі і залишається несправедливо 

забутою культурою в Україні. Площа посівів рижію в Україні у 2012 р. 

дорівнювала 127 га, у 2013 р – збільшилася до 202 га, за результатами 2013 р. 

– скоротилася до 71,2 га. Ринок не є самостійним, на ньому відсутній попит 

та обмежена пропозиція. 

Динаміка цін на ринку олійних культур за період дослідження: без 

суттєвих змін по соняшнику, позитивна по сої (+16%), льону олійному 

(+21%), низхідна по ріпаку (-11%).  

Вітчизняний ринок селекційного насіння по льону олійному та рижію 

зосереджений в «руках» вітчизняних селекційних установ. Лідером є 

Інститут олійних культур НААН: по льону олійному – 58,3% ринку, по рижію 

– 71,4%. 
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Відзначаються тенденції щодо збільшення переробних потужностей 

на 30-40% щороку. Це є передумовою і сигналом для подальшого 

нарощування обсягів виробництва олійних культур як сировини. 

Налагоджено замкнутий цикл переробки соняшнику на олію (10,5 млн т, або 

94%), а також сої (майже 1 млн т, або 34%). Значними темпами зростає 

переробка ріпаку на олію і становить понад 150 тис т на рік, або 7%.  

Співставлення показників економічної ефективності олійних культур 

доводить, що льон олійний та рижій можуть складати достойну 

конкуренцію основним олійним і забезпечувати високий рівень прибутків – до 

3,0 грн/га при майже однакових витратах на 1 га посіву. 

Ринок соняшнику в Україні – найбільший за ємністю в межах олійного 

ринку, не демонструє значних темпів зростання, орієнтований на вітчизняний 

оліє-жировий переробний комплекс (виробництво нерафінованої олії) з 

подальшим експортом. Характеризується стабільними виробничими 

показниками, прогнозований, з розвинутою інфраструктурою, буде зростати 

незначними темпами. Діє вивізне мито 10%. 

Ринок сої в Україні – найбільш динамічний у порівнянні з іншими 

ринками олійних культур, демонструє найвищі темпи зростання посівних 

площ і валових зборів. Характеризується двома векторами спеціалізації – на 

вітчизняний оліє-жировий переробний комплекс (виробництво нерафінованої 

олії) з подальшим експортом, а також на експорт насіння. Експорт насіння сої 

має від'ємну динаміку в останні 2 роки (вивізне мито – 0%). Перспективний у 

короткостроковому періоді. 

Ринок ріпаку в Україні – винятково експортоорієнтований (вивізне мито 

– 0%), стабільний і прогнозований, демонструє найбільші темпи зростання 

показників продуктивності. Перспективний у короткостроковому періоді з 

огляду на зростання обсягів внутрішньої переробки насіння ріпаку на олію і 

використання як сировини для біоенергетичної галузі. 

Ринок льону олійного в Україні – експортоорієнтований (діє вивізне 

мито 10%). У той же час, не збалансований в межах суб'єктів і основних 
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параметрів, демонструє падіння темпів виробничих показників, орієнтований 

на виробництво в зоні Степу. Характеризується нестабільними виробничими 

показниками, не прогнозований, не має розвинутої інфраструктури. 

Перспективний у середньостроковому періоді з огляду наявності попиту 

експортерів, виробників, переробників.   

Ринок рижію в Україні не функціонує як самостійний в силу 

відсутності суб'єктів і об'єктів ринку, майже не вирощується в Україні (діє 

вивізне мито 10%). Ринок рижію є на сьогодні незначною складовою ринку 

олійних культур України. Перспективний у довгостроковому періоді з огляду 

наявності попиту експортерів, виробників. 

Оскільки вітчизняні фахівці всіх галузей сільського господарства 

характеризують позитивними зрушеннями вплив на економіку України 

відміну митних ставок ЄС, постає на часі питання щодо скасування  вивізних 

(експортних) мит на льон олійний, рижій з боку України (проект Закону 

України «Про внесення змін до Закону України «Про ставки вивізного 

(експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур» щодо 

скасування  вивізного (експортного) мита на насіння льону подрібненого, або 

не подрібненого, та рижію» (Додаток 1). 
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Проект 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проекту Закону України  

«Про внесення змін до Закону України «Про ставки вивізного 

(експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур» щодо 

скасування  вивізного (експортного) мита на насіння льону подрібненого, 

або не подрібненого, та рижію» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту 

 
Сьогодні в Україні серед основних проблемних питань аграрного 

сектору економіки є підвищене навантаження на сівозміну соняшником, який 

є головною олійною культурою. Малопоширені олійні культури, до яких 

відносяться льон олійний, гірчиця, рижій здатні стати гарними замінниками 

традиційних олійних культур у сівозміні на тлі перенасичення соняшником, 

розширити і наситити внутрішній ринок альтернативними культурами, а 

також забезпечити високий рівень рентабельності суб'єктам господарювання. 

За рівнем показників економічної ефективності льон олійний та рижій 

можуть складати достойну конкуренцію основним олійним культурам 

(соняшнику, ріпаку, сої) і забезпечувати високий рівень прибутків –              до 

3000 грн/га при майже однакових витратах на 1 га посіву. 

Якщо ринок основних олійних культур (соняшник, ріпак, соя) в Україні 

характеризується значними обсягами, нарощуванням площ, темпів 

виробництва продукції, розвиненою інфраструктурою, то розвиток ринку 

малопоширених олійних культур майже відсутній на тлі планомірного 

скорочення площ від посівами льону олійного, гірчиці, рижію і падінням 

темпів їх виробництва. 

Льон олійний серед сільськогосподарських культур є найбільш 

посухостійким, скоростиглим, потребує невеликих витрат на вирощування. 

Короткий період вегетації дозволяє господарствам мати виручку від реалізації 

льону в липні-серпні. За приблизними розрахунками 1 га посіву льону 

олійного забезпечує економічні показники 1 га посіву озимої пшениці з 

врожайністю не менше 40 ц/га.  

Виробництво льону олійного в Україні характеризується низхідною 

динамікою. За період 2012-2014 рр. площа посіву скоротилася з 47,5 тис. га 

до 23,2 тис га, або на 48,7%. Валовий збір льону олійного скоротився з 45,6 

тис т у 2011 р до 40 тис т у 2013 р, або на 15%. Розміщення посівів льону 

олійного в Україні на 70% зосереджено в зоні Степу України. Рівень 

урожайності по Україні не перевищує 10 ц/га, що є менше потенційного у 2 

рази.  

Основним напрямком споживання вітчизняного льону в останні 10 

років є експорт (до 80% загального обсягу). Україна щороку експортує 28-30 

тис т насіння льону на загальну суму 200-350 млн грн, при цьому державою 

стягується вивізне (експортне) мито у розмірі 10% від контрактної вартості 
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насіння. Основні покупці українського льону - В'єтнам, Бельгія, Єгипет, 

Польща, на території яких діє 0% мито на імпорт олійних культур. Більш 

високим попитом на світовому ринку користується дешевший льон 

російського і казахського виробництва. Наприклад, у Казахстані за період з 

2009 по 2013 р. площі посіву під льоном олійним зросли з 58 тис т до 410,0 

тис т, або у 7 разів, валовий збір із 48 тис т у 2009 р зріс до 295 тис т, або у 7 

разів.  

Переробка льону на олію всередині країни є незначною - 7-11 тис т на 

рік, або 15-20% від загального обсягу сировини. При цьому лляна олія має 

широкий спектр застосування: харчова, електротехнічна, авіаційна, 

автомобільна, суднобудівна, металообробна промисловість, медицина. 

Переробка льону на олію в Україні не розвинута, напрямок монополізований і 

складається з невеликої кількості суб’єктів: ПАТ «Ніжинський жировий 

комбінат», ТОВ «Факторія», ТОВ «Агросельпром», ТОВ «Система», ТОВ 

«АВА». Частка перших двох підприємств до останнього часу становила 

понад 60%. В силу політичних і економічних обставин ТОВ «Факторія» 

(Донецька обл.) не здійснює закупівлю сировини і переробки.  

Для льону олійного є характерною висока ціна реалізації як на 

внутрішньому ринку, так і на зовнішньому. Ціновий тренд за останні 3 роки 

зростаючий. Ринкова ціна на льон олійний протягом 2011 р. коливалася в 

межах від 3200 грн/т до 4300 грн/т, у 2012 р. - від 3400 грн/т до 4550 грн/т, у 

2013 р – від 4100 грн/т до 5200 грн/т. 

Ринок льону олійного в Україні характеризується нестабільними 

виробничими показниками, не прогнозований, не має розвинутої 

інфраструктури, але достатньо перспективний у середньостроковому періоді 

з огляду наявності попиту всіх без виключення суб'єктів: експортерів, 

виробників с.-г. продукції, переробників.  

Рижій - ранньостигла олійна культура, не вибаглива до ґрунту, 

характеризується цінним складом олії. Вирощування рижію в Україні в занепаді, 

але він набирає популярності в Росії. Виробництво рижію доцільно 

супроводжувати подальшою переробкою отриманого насіння на олію. Олія з 

рижію завдяки незамінним жирним кислотам, таким як лінолева та 

ліноленова, надзвичайно корисна для здоров’я. Ліноленова кислота, 

наприклад, є основним компонентом клітинних мембран, відіграє важливу 

роль у кисневому обміні нервових клітин. У жирах тваринного походження 

ця кислота відсутня, або ж міститься в мізерній кількості. В технічних цілях її 

використовують при виготовленні біодизеля, лаків, фарб, оліфи, мила. 

Рижієву макуху після спеціальної обробки використовують як 

концентрований корм для тварин. Солома рижію є сировиною для 

виробництва паперу, паливних брикетів, стебла використовують для 

виготовлення пензлів, пакувальних матеріалів і тимчасової покрівлі для 

будинків.  

Площа посіву рижію в Україні у 2012 р. дорівнювала 127 га, 2013 р – 

збільшилася до 202 га, у 2013 р. скоротилася до 71,2 га. Урожайність 

культури дорівнює 11-16 ц/га. Дуже низька пропозиція рижію обумовлює 
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високу ціну на ринку від 5000 грн/т у 2011 р. до 7000 грн/ т у 2013 р. Ринок 

рижію в Україні не функціонує як самостійний в силу відсутності суб'єктів і 

об'єктів ринку, майже не вирощується в Україні, але перспективний у 

довгостроковому періоді з огляду наявності попиту експортерів і виробників 

с.-г. продукції.  

Поточна ситуація на ринку льону олійного та рижію свідчить про 

відсутність системності функціонування вітчизняного аграрного ринку, 

оскільки при наявності і прагненнях всіх суб’єктів ринку до його 

нарощування, відбуваються протилежні процеси. І завдання держави - знайти 

механізм щодо поліпшення кон’юнктури цього ринку шляхом врахування і 

захисту інтересів всіх без виключення суб’єктів ринку. 

 

2. Мета і завдання законопроекту 

Держава на законодавчому рівні з 1999 р. регулює поставки за межі 

України соняшнику, льону олійного та рижію з метою захисту інтересів 

вітчизняної переробної промисловості у вигляді вивізного мита, яке 

поступово знижувалося з 16 до 10%. В той же час, найвищі темпи обсягів 

експорту зафіксовано по ріпаку, сої, соняшниковій олії і на ці товари не 

поширюється вивізне мито, як на льон олійний, рижій.  

Враховуючи скорочення ємності вітчизняного ринку льону олійного і 

відсутність самостійного ринку рижію, мотивація держави щодо обмеження 

експорту насіння цих культур втрачає сенс, оскільки за наявних обставин 

вивізне мите є виключно обмежувальним і стримуючим заходом на шляху 

подальшого розвитку зазначених ринків. 

Необхідно також враховувати той факт, що з 01.04.14 р. до 01.11.14 р. 

введено в дію автономні преференції з боку ЄС на експорт вітчизняної 

сільськогосподарської продукції. За правилами автономних преференцій, що 

надані країнами ЄС на умовах поглибленої та всеохоплюючої зони вільної 

торгівлі (ЗВТ+) при експорті ріпаку, сої, льону олійного, рижію діє 0% 

тарифна ставка, насіння соняшнику передбачає сплату додаткового збору. 

Оскільки обсяги виробництва льону олійного, рижію в Україні щороку 

скорочуються, відповідного скорочення зазнають напрямки споживання 

готової продукції – експорт, переробка на олію. Основними факторами 

падіння темпів розвитку цього ринку є наявність експортного мита, низька 

ліквідність готової продукції, нестабільний попит з боку переробників. 

Законопроект розроблено з метою створення умов для розвитку 

вітчизняного ринку малопоширених олійних культур, закріплення позицій 

вітчизняних селекціонерів і виробників на внутрішньому ринку, підвищення 

конкурентоспроможності виробництва льону олійного, рижію, нарощування 

експортного потенціалу держави, запровадження вільного доступу до 

світових ринків для вітчизняних виробників аграрної продукції. 

Завданням законопроекту є скасування вивізного (експортного) мита на 

насіння льону подрібненого, або неподрібненого та рижію для зняття 

обмежень в сегментах аграрного ринку, що не демонструють зростання, 

проте мають важливе народногосподарське значення. Це слугуватиме 
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основою для закріплення позицій вітчизняних селекціонерів і виробників на 

внутрішньому ринку та посиленню експортного потенціалу аграрного 

сектору. 

 

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту 

Законопроектом пропонується скасування вивізного (експортного) мита на 

насіння льону подрібненого, або неподрібненого, та рижію у розмірі 10% від 

митної вартості насіння. 

 

4.  Місце законопроекту в системі законодавства 

У даній сфері правового регулювання діють: 

Закон України "Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння 

деяких видів олійних культур" зі змінами і доповненнями. 

Закон України "Про митний тариф України". 

Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність". 

Реалізація положень цього законопроекту після його прийняття не 

потребує внесення змін до інших законодавчих актів.  

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація положень законопроекту не потребує додаткових видатків 

Державного бюджету.  

Надання пріоритетності культурам льон олійний, рижій за сприяння і 

безпосередньої участі Міністерства аграрної політики та продовольства 

України, мережі установ Національної академії аграрних наук України 

шляхом започаткування дієздатної цільової державної програми з 

виробництва льону олійного, рижію на основі вітчизняних селекційних 

ресурсів може забезпечити наступний ефект:   

- розширення параметрів аграрного ринку, насичення асортименту продукції; 

- збільшення виробництва конкурентоспроможної на світових ринках 

продукції; 

- нарощування площ під льоном олійним у короткостроковій перспективі до 

60 тис га;  

- збільшення валового збору насіння льону в Україні за існуючого рівня 

середньої урожайності 8-10 ц/га до 50-60 тис т на рік, або у 2-3 рази;  

- підвищення експортного потенціалу держави за існуючої структури 

споживання льону (78% - експорт, 2% - насіння, 20% - переробка на олію) на 

10-16 тис т на рік; нарощування обсягу сировини для переробки – на 3-5 тис 

т; 

-  збільшення щорічної експортної виручки на 60-70 млн грн, або на 30%; 

- нарощування площ під рижієм у довгостроковій перспективі до 5 тис га; 

- збільшення валового збору рижію в Україні за існуючого рівня середньої 

урожайності на рівні 11 ц/га до 55 тис т на рік;  

- збільшення закупівельної ціни на готову продукцію для вітчизняних 

підприємств-виробників льону олійного, рижію на 5-10%. 
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Підвищення рівня культури землеробства, застосування необхідного  

спектру агротехнічних заходів у ланках товарного виробництва з метою 

нарощування рівня урожайності льону олійного, рижію шляхом проведення 

навчальних семінарів, Днів поля, організації демонстраційних полігонів та 

консультацій фахівців на базі Центрів наукового забезпечення АПВ при 

НААН, установами-оригінаторами насіння льону олійного, рижію. 

 Ефект:  

- збільшення рівня середньої урожайності льону до рівня провідних 

господарств (18-20) ц/га,  

- зростання валового збору льону олійного до 120 тис т на рік, або у 2 рази;  

- підвищення експортного потенціалу держави за існуючої структури 

споживання льону (78% - експорт, 1,5% - насіння, 20% - переробка на олію) 

на 63 тис т на рік; нарощування обсягу сировини для переробки – на 17 тис т; 

- збільшення щорічної експортної виручки на 480 млн грн, або у 3 рази; 

- підвищення економічної ефективності виробництва льону - збільшення 

прибутку з 3,0 тис грн. до 6,6 тис грн. на 1 гектар посіву; 

- зростання рівня рентабельності культури з 91 до 193%; 

- доведення середньої урожайності рижію до потенційного рівня (16 ц/га),  

- зростання валового збору рижію до 80 тис т на рік, або на 45%;  

- підвищення економічної ефективності виробництва рижію - збільшення 

прибутку з 2,4 тис грн. до 4,9 тис грн. на 1 гектар посіву,  зростання рівня 

рентабельності культури з 78 до 159,4%; 

- збільшення виручки від реалізації для вітчизняних підприємств-виробників 

льону за рахунок підйому рівня внутрішньої ціни: за існуючих параметрів 

ринку (валовий збір до 38 тис т) - на 15,2 млн грн, при нарощуванні ємності 

внутрішнього ринку (валовий збір до 60 тис т) - на 24 млн грн.  

Створення галузевої Асоціації навколо спільних інтересів щодо 

налагодження стабільного функціонування ринку льону олійного, 

формування ринку рижію може дат наступний ефект: 

- систематизація вітчизняного ринку льону олійного; 

- започаткування функціонування вітчизняного ринку рижію; 

- налагодження господарських та комерційних зв'язків між суб'єктами ринку 

льону олійного, рижію; 

- навчання, обмін досвідом, представництво інтересів галузі на всіх рівнях; 

- розробка галузевих програм з виробництва насіння і товарної продукції, 

визначення її обсягів; 

- зміцнення фінансового стану підприємств вітчизняної аграрної галузі.  

 

 

6. Прогноз результатів 

Позитивний економічний ефект від дії законодавчого акту полягає у 

наступних зрушеннях: 

1. Для держави: систематизація ринку малопоширених олійних культур, 

підвищення конкурентоспроможності виробництва вітчизняного льону 

олійного, рижію, вільний доступ на світові ринки, збільшення обсягів 
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виробництва льону олійного, нарощування експортного потенціалу держави; 

диференціація посівів олійних культур і часткове вирішення проблем з 

перенасиченістю посівів соняшником, популяризація і можливість 

відновлення виробництва рижію в Україні, налагодження взаємовідносин між 

суб'єктами аграрного ринку. 

2. Для виробника товарного насіння: зростання рівня закупівельних цін 

на внутрішньому ринку, збільшення доходів від виробничої діяльності, 

стабілізація виробничої і збутової діяльності по льону олійному, розширення 

спектру олійних культур за рахунок вирощування льону олійного, рижію, 

вільний доступ до зовнішніх ринків.  

3. Для експортерів: зниження операційних витрат, модернізація 

торгівельних зв'язків, відсутність перешкод при виході на зовнішні ринки, 

формування великих партій товару за територіальною приналежністю 

(концентрація партій), поліпшення умов доставки товару (здешевлення 

логістики), завоювання нових ринків збуту, нарощування експорту, 

збільшення валютної виручки.  

4. Для виробників насіннєвого матеріалу, селекційних наукових 

установ, компаній – можливість закріпити позиції вітчизняних селекціонерів 

на внутрішньому ринку, збільшити обсяги географічного поширення 

насіннєвого матеріалу, розширення структури насіннєвих посівів. 

Передумови для цього є, тому що динаміка занесення нових сортів льону 

олійного стабільна, а даний сегмент ринку насіннєвого матеріалу є суто 

вітчизняним, на відміну від ринку насіння соняшнику, ріпаку, сої.  

5. Для виробників (переробників) олійно-жирової продукції: 

диференціація сировинних потоків, розширення асортименту готової 

продукції, заповнення потужностей, налагодження випуску нової продукції, 

отримання додаткового джерела доходів. 

 

 

 

 

 


