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АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА 
ОЛІйНИХ КУЛьТУР У ЗОНІ СТЕпУ

Мета. проаналізувати динаміку і темпи змін 
показників виробництва олійних культур, цінові 
позиції соняшнику, ріпаку, сої, визначити 
структуру та виявити відмінності виробництва 
олійних культур у зоні Степу України. 
Методи. Системного узагальнення, абстрактно-
логічний, економіко-статистичний, графічний, 
порівняльний. Результати. проаналізовано 
динаміку і темпи змін показників виробництва 
соняшнику, ріпаку, сої за період 2012 – 2014 рр. 
у зоні Степу України та за областями. 
Установлено, що площа під соєю скоротилася 
на 14%, під соняшником — на 5%, під ріпаком — 
зросла у 3,4 раза. Висновки. Відбувається 
перехід до інтенсивного типу виробництва 
олійних культур. Основна олійна культура 
в степовій зоні, як і в Україні, — соняшник. 
Нарощування його виробничих обсягів — 
завдяки зростанню урожайності, сої та ріпаку — 
зростанню урожайності і розширенню площ. 
підвищення урожайності завдяки використанню 
нових перспективних сортів насіння олійних 
культур є основним чинником подальшого 
нарощування виробництва олійних культур у зоні 
Степу України. Структура виробництва олійних 
культур у зоні Степу і в Україні має неістотні 
відмінності з переважанням частки соняшнику. 
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Протягом останнього десятиріччя олій-
ні культури є найрентабельнішими серед 
сільськогосподарських культур. Основні 
чинники на їхню користь — ціна на аграр-
ному ринку, стабільний попит на товарну 
продукцію, розвинута інфраструктура, сталі 
напрями збуту. Зона Степу України тра-
диційно для вітчизняного олійно-жирового 
комплексу спеціалізується на виробництві 
та переробці олійних культур. Нині триває 

жвава дискусія щодо переобтяження по-
сівів у цій зоні олійними культурами, зо-
крема, соняшником. Переважна більшість 
дослідників і аналітиків цієї тематики під-
креслюють важливість дотримання науково 
обґрунтованих рекомендацій зональної сис-
теми землеробства, яка передбачає повер-
нення соняшнику на поле через 7 – 8 років 
[1]. З цим не можна не погоджуватися, але 
сучасні реалії функціонування аграрного 
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виробництва на ринкових засадах на пер-
ший план виводять попит на кінцеву про-
дукцію і ціну на неї. Саме тому вибір олій-
них культур на часі для фермерів, середніх 
і великих сільгосппідприємств. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теорію становлення і розвитку аграрних рин-
ків наведено у дослідженнях таких учених, як 
М. Малік [2], О. Коваленко [3], Н. Павленчик 
[4], Г. Тимофеєва [5]. Питання формуван-
ня ціни на аграрну продукцію висвітлено 
в працях О. Шпичака [6], Л. Шкварчука [7],  
Б. Пасхавера [8]. Проблематику розвитку 
ринку олійних культур розглянуто в публіка-
ціях Л. Лопотана, А. Казанжі [1], О. Сакви [9],  
О. Маслака [10].

Мета досліджень — проаналізувати ди-
наміку і темпи змін показників виробництва 
олійних культур, цінові позиції соняшнику, 
ріпаку, сої, визначити структуру та виявити 
відмінності виробництва олійних культур 
у зоні Степу України.

Методи досліджень — системного уза-
гальнення, абстрактно-логічний, економі-
ко-статистичний, графічний, порівняльний.

Результати досліджень. Виробництво 
основних олійних культур у зоні Степу 
України за 2012 – 2014 рр. характери-
зується зростанням на 1,1 млн т, або 
на 18,5% (з 6 до 7,1 млн т) завдяки ста-
більному виробництву соняшнику, сої 
та значному зростанню виробництва рі-
паку — у 4,7 раза (з 149 до 702 тис. т). 
Основними причинами є, по-перше, роз-
ширення площ посіву під ріпаком (з 108 
до 365 тис. га, або у 3,4 раза), по-друге, 
загальна тенденція підвищення рівня уро-
жайності (ріпаку — з 12,7 до 19,4 ц/га,  
соняшнику — з 13,8 до 16,3, сої — з 12,8 
до 18 ц/га). Середній рівень урожайності 
олійних культур у зоні Степу зріс з 13,1 
до 18 ц/га, найвищий рівень урожайності 
ріпаку — 19,4 ц/га (табл. 1). Зазначимо, 
що середній рівень урожайності олійних 

культур у практичному використанні менше 
потенційного на 30 – 50%. На думку фахів-
ців, темпи приросту врожайності олійних 
культур в Україні повторюють світові тен-
денції 10-річної давності. Такі показники, 
які нині є в Україні, спостерігалися в Європі 
в 2000 – 2005 рр. Основна причина такого 
розвитку — повільні темпи використання 
сучасних технологічних підходів, високопро-
дуктивних сортів і гібридів насіння. Тому 
те, що давно використовується в Європі, 
для України є чимось абсолютно новим. 
це є свідченням значного недоотримання 
урожаю олійних культур і вказує на перспек-
тиву подальшого розвитку [7].

Аналіз виробничих показників соняшнику 
в зоні Степу України (табл. 2) за період 2012 –  
2014 рр. за областями свідчить, що скоро-
чення площі під соняшником відбулося через 
виключення масивів вирощування на терито-
рії Криму ( – 84 тис. га), її незначного скоро-
чення в Луганській ( – 63 тис. га), Херсонсь-
кій ( – 42 тис. га), Донецькій ( – 45 тис. га)  
областях. Найбільші посіви соняшнику зосе-
реджені в Запорізькій (578 тис. га в 2014 р.  
проти 595,1 тис. га у 2012 р.), Дніпро пет ровсь-
кій (558 тис. га в 2014 р. проти 533,2 тис. га  
у 2012 р.), Кіровоградській (544 тис. га в 
2014 р. проти 481,6 тис. га у 2012 р.) об-
ластях. 

Продуктивність соняшнику зросла в се ред-
ньому на 2,5 ц/га, найбільше — в Одеській 
обл. (з 14,8 до 15,9 ц/га), де зафіксовано 
найвищий рівень урожайності в зоні Степу 
України. Валовий збір соняшнику скоротився 
у 3-х областях, а найбільше — в Херсонській 
обл. ( – 8,4%). Лідерами з виробництва соняш-
нику в зоні Степу України є: Кіровоградська 
обл. (1,1 млн т), Дніпропетровська обл. 
(945 тис. т), Донецька обл. (733 тис. т).

Зіставлення змін виробничих показників 
соняшнику в зоні Степу України та загалом 
по Україні свідчить про їх відмінність. Так, пло-
ща посіву соняшнику в Україні розширилася 

1. Динаміка виробництва олійних культур у зоні Степу України в 2012 – 2014 рр.

Культура
Площа, тис. га Валовий збір, тис. т Урожайність, ц/га

2012 2013 2014 Зміни, % 2012 2013 2014 Зміни, % 2012 2013 2014 Зміни (+,  – )

Соняшник 3711,3 3584,4 3530,5 95,1 5304,4 6924,3 5814,5 109,6 13,8 18,4 16,3 2,5

Ріпак 107,8 390,1 365,4 338,9 149,3 784,6 701,8 470,0 12,7 19,4 19,4 6,7

Соя 342,0 260,4 295,4 86,4 563,3 585,1 615,9 109,3 12,8 18,1 18,0 5,2

Усього 4161,1 4234,9 4191,3 100,7 6017,0 8294,0 7132,2 118,5 13,1 18,6 17,9 4,8
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на 2,5% (з 5 до 5,2 млн га), а в зоні Степу ско- 
 ротилася на 5% — з 3,7 до 3,5 млн га. 
Валовий збір і продуктивність характери-
зуються позитивною динамікою, але в зоні 
Степу темпи їх змін нижчі. 

Аналіз виробничих показників ріпа-
ку в зоні Степу України за період 2012 –  
2014 рр. за областями свідчить про стій-
ку тенденцію до зростання, незважаючи 
на виключення масивів вирощування на те-
риторії Криму ( – 8 тис. га). Посіви ріпаку 
розширилися в усіх областях, а найбіль-
ше — в Донецькій (у 10 разів), Херсонській, 
Одеській обл. (у 4 рази). Найбільші посіви 
ріпаку зосереджені в Одеській (120 тис. га 
у 2014 р. проти 26,6 тис. га у 2012 р.) та 
Дніпропетровській обл. (57,6 тис. га у 2014 р. 
проти 18,6 тис. га у 2013 р.) (табл. 3).

Продуктивність ріпаку в середньому в зоні 
Степу істотно зросла (з 12,7 ц/га у 2012 р. 
до 19,4 ц/га у 2014 р.). Найвищий рівень 
урожайності ріпаку виявлено в Луганській 
(22,9 ц/га) та Кіровоградській (22,1 ц/га) обл. 
Найвищі темпи зростання збору врожаю — 
в Донецькій (у 25 разів) та Херсонській 
(у 7 разів) обл. Лідерами з виробництва ріпаку 
в зоні Степу України є: Одеська (251,1 тис. т),  
Кіровоградська (109,3), Дніпропетровська 
(98,9 тис. т) області.

Темпи змін показників виробництва ріпаку 
в зоні Степу є вищими, ніж загалом по Україні. 
Так, площа посіву ріпаку в зоні Степу розши-
рилася у 3,4 раза (зі 108 до 365 тис. га) проти 
58% (з 547 до 865 тис. га) по Україні. Валовий 
збір ріпаку в зоні Степу зріс у 4,7 раза (зі 150 до  

702 тис. т) проти 83% (з 1,2 до 2,2 млн т) 
в Україні. Урожайність є вищою по Україні  
на 3 ц/га. 

Аналіз виробничих показників сої в зоні 
Степу України за період 2012 – 2014 рр. за 
областями свідчить про тенденцію до ско-
рочення площ посіву в половині областей. 
Розширилися посіви в Одеській (+24,4%) 
і Запорізькій (+16,1%) обл. Найбільші посіви 
сої зосереджені в Кіровоградській (150,2 тис. га  
у 2014 р. проти 158,2 тис. га у 2012 р.) та 
Херсонській (101,3 тис. га у 2014 р. проти 
100,7 тис. га у 2012 р.) областях. 

Продуктивність сої в зоні Степу зросла 
з 12,8 до 18 ц/га. Найвищий рівень урожай-
ності сої — у Херсонській (30,5 ц/га у 2014 р. 
проти 26,8 ц/га у 2012 р.) і Запорізькій (27 ц/га 
у 2014 р. проти 18,2 ц/га у 2012 р.) областях 
завдяки зрошуванню земель. Найбільший 
приріст валового збору сої — в Одеській 
(у 3,5 раза), Запорізькій (+72%) обл. Лідерами 
за кількістю зібраної сої в зоні Степу є 
Херсонська обл. (309 тис. т у 2014 р. проти 
267 тис. т у 2012 р.) та Кіровоградська обл. 
(227 тис. т у 2014 р. проти 195 тис. т у 2012 р.)  
(табл. 4).

Порівняння виробничих показників сої 
в зоні Степу України та загалом по Україні 
свідчить про відмінність тенденцій. Так, 
площа посіву сої в степовій зоні скороти-
лися на 13,6% (з 342 до 295 тис. га) на від-
міну від її розширення по Україні на 30% 
(від 1,4 до 1,8 млн га). Валовий збір і про-
дуктивність характеризуються позитивною 
динамікою, але в зоні Степу їх темпи нижчі. 

2. Динаміка виробництва соняшнику в зоні Степу України в 2012 – 2014 рр.

Область

Площа, тис. га Валовий збір, тис. т Урожайність, ц/га

2012 2013 2014
Зміни, 

%
2012 2013 2014

Зміни, 
%

2012 2013 2014 
Зміни 
(+, – )

АР Крим 69,2 83,8  –  – 73,71 109,3  –  – 10,6 13,1  –  – 

Дніпропетровська 533,2 515,8 558,1 104,6 802,93 1172,8 945,3 117,7 15,1 22,7 16,9 1,8

Донецька 454,0 445,1 408,4 89,9 741,81 778,2 732,8 98,8 16,3 17,5 17,9 1,6

Запорізька 595,1 552,6 578,1 97,1 750,07 921,3 769,7 102,6 12,6 16,7 13,3 0,7

Кіровоградська 481,6 507,1 544,2 113,0 908,04 1229,1 1162,3 128,0 18,9 24,2 21,4 2,5

Луганська 362,1 365,9 298,8 82,5 558,35 639,5 531,5 95,2 15,4 17,5 17,8 2,4

Миколаївська 467,7 437,5 459,1 98,1 692,60 939,9 728,9 105,2 14,8 21,5 15,9 1,1

Одеська 393,7 380,5 371,4 94,3 480,88 777,2 672,7 139,9 12,2 20,4 18,1 5,9

Херсонська 354,7 296,1 312,4 88,0 296,05 356,9 271,3 91,6 8,3 12,1 8,7 0,4

Степ 3711,3 3584,4 3530,5 95,1 5304,4 6924,3 5814,5 109,6 13,8 18,4 16,3 2,5

Україна, всього 5081,7 5090,1 5209,0 102,5 8387,1 11050,510102,0 120,4 16,50 21,70 19,40 2,9
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Структура виробництва олійних культур за 
областями зони Степу свідчить про концен-
трацію на виробництві соняшнику у всіх облас-
тях, крім Херсонської. Понад 70% від загаль-
ної площі олійних культур займає соняшник 
у Кіровоградській і Одеській обл., понад 
80% — у Миколаївській і Дніпропетровській, 
понад 90% — у Запорізькій, Донецькій, 
Луганській областях. На загальному фоні 
розподілу виробничих площ під олійними 
культурами Херсонська обл. є винятком, де 
41% посівів зайнято під соняшником, 47 — під 

соєю, 12% — під ріпаком (рис. 1).
У структурі виробництва олійних культур 

у зоні Степу і в Україні відмінності неістотні. 
Основною олійною культурою в степовій 
зоні, як і в Україні, є соняшник, але його 
частка у структурі виробництва олійних 
культур різниться: 81,5 проти 62,3%. Частки 
ріпаку та сої у степовій зоні становлять мен-
ше 10%, тоді як по Україні частка ріпаку 
перевищує 13, а сої — 24% (рис. 2, а, б).

Аналіз цінової ситуації на ринку олійних 
культур за 2013 – 2015 рр. свідчить про  

3. Динаміка виробництва ріпаку в зоні Степу України в 2012 – 2014 рр.

Область

Площа, тис. га Валовий збір, тис. т Урожайність, ц/га

2012 2013 2014 
Зміни, 

%
2012 2013 2014

Зміни, 
%

2012 2013 2014
Зміни 
(+,  – )

АР Крим 6,2 8,4  –  – 8,3 16,4  –  – 13,4 19,4  –  – 

Дніпропетровська 18,6 77,8 57,6 309,7 24,6 161,4 98,9 402,0 13,3 20,7 17,2 3,9

Донецька 0,8 6,5 8,7 1087,5 0,68 14,2 17,5 2573,5 8,0 21,9 20,0 12,0

Запорізька 8,3 38,8 30,6 368,7 10,5 71,7 47,3 450,5 12,7 18,5 15,5 2,8

Кіровоградська 23,1 52,3 49,5 214,3 42,7 126,0 109,3 256,0 18,5 24,1 22,1 3,6

Луганська 1,55 1,4 1,9 122,6 1,9 1,9 4,3 226,3 12,8 13,6 22,9 10,1

Миколаївська 11,8 50,7 44,5 377,1 14,8 97,2 92,1 622,3 12,5 19,2 20,7 8,2

Одеська 26,6 95,5 120,3 452,3 34,9 196,1 251,1 719,5 13,3 20,5 20,9 7,6

Херсонська 10,8 58,7 52,3 484,3 10,7 99,8 81,3 759,8 10,0 17,0 15,5 5,5

Степ 107,8 390,1 365,4 339,0 149,3 784,6 701,8 470,1 12,7 19,4 19,4 6,7

Україна 547,0 996,0 865,2 158,2 1204,4 2351,7 2199,2 182,6 22,2 23,6 25,5 3,3

4. Динаміка виробництва сої в зоні Степу України в 2012 – 2014 рр.

Область

Площа, тис. га Валовий збір, тис. т Урожайність, ц/га

2012 2013 2014
Зміни, 

%
2012 2013 2014

Зміни, 
%

2012 2013 2014
Зміни 
(+,  – )

АР Крим 17,3 13,9  –  – 37,4 33,6  –  – 21,6 24,2  –  – 

Дніпропетровська 13,8 4,7 5,8 42,0 11,2 6,2 6,9 61,6 8,1 13,4 11,9 3,8

Донецька 2,2 0,9 0,9 40,9 1,5 0,5 0,7 46,7 6,8 6,2 7,8 1

Запорізька 8,7 7,3 10,1 116,1 15,8 20,6 27,3 172,8 18,2 28,3 27,0 8,8

Кіровоградська 158,2 124,0 150,2 94,9 194,7 189,7 226,8 116,5 12,3 15,3 15,1 2,8

Луганська 1,0 0,8  –  – 0,6 0,8  –  – 6,6 10,2  –  – 

Миколаївська 31,2 15,2 16,4 52,6 26,8 23,0 26,9 100,4 8,6 15,1 16,5 7,9

Одеська 8,6 6,4 10,7 124,4 5,3 10,0 18,5 349,1 6,1 15,7 17,3 11,2

Херсонська 100,7 87,4 101,3 100,6 269,6 300,6 308,8 114,5 26,8 34,4 30,5 3,7

Степ 342,0 260,4 295,4 86,4 563,3 585,1 615,9 109,3 12,8 18,1 18,0 5,2

Україна 1412,4 1351,0 1792,3 126,9 2410,2 2774,0 3871,4 160,6 17,1 20,5 21,6 4,5
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зростання цінових позицій на олійні культу-
ри. Найдорожчою 3 роки поспіль є соя (від 
3650 – 5800 грн/т у 2013 р. до 7300 – 9600 грн/т  
у 2015 р.), 2-гу позицію займає соняшник 
(від 2900 – 5000 грн/т у 2013 р. до 7100 –  

9650 грн/т у 2015 р.), 3-тю — ріпак (від 
3200 – 4400 грн/т у 2013 р. до 6100 – 7500 грн/т  
у 2015 р.) (рис. 3). 

Важливо зазначити, що за цей період ціна сої 
зросла удвічі, або на 3700 грн/т; соняшнику — 
у 2,4 раза, або на 4400 грн/т; ріпаку — вдвічі, 
або на 3000 грн/т відповідно до зростання ви-
трат на вирощування. Так, тільки за останній 
рік витрати на виробництво соняшнику збіль-
шилися з 3500 до 6000 грн/т, або в 1,7 раза; 
сої — з 4000 до 6000 грн/т, або у 1,5 раза; ріпа-
ку — з 5000 до 6500 грн/т, або в 1,3 раза. ціна 
на аграрному ринку є також вагомим мотивацій-
ним чинником у прийнятті рішення щодо фор-
мування сівозміни на користь олійних культур 
у господарствах усіх форм власності.
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Рис. 1. Структура виробництва олійних 
культур у зоні Степу за областями у 2014 р.: 

 — соняшник;  — соя;  — ріпак
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Рис. 2. Структура виробництва олійних 
культур: а — у зоні Степу; б — в Україні:  — 
соняшник;  — ріпак;  — соя 
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Рис. 3. Цінова ситуація на ринку олійних 
культур у 2013 – 2015 рр.:  — соя;  — 
соняшник;  — ріпак

Аналіз виробництва основних олійних куль-
тур у зоні Степу України за 2012 – 2014 рр.  
свідчить про перехід до інтенсивного типу 
виробництва олійних культур. Нарощування 
виробничих обсягів соняшнику відбуваєть-
ся завдяки зростанню урожайності, сої та 
ріпаку — завдяки зростанню урожайності 
і розширенню площ. Лідерами з виробництва 
соняшнику є: Кіровоградська (1,1 млн т),  
Дніпропетровська (945 тис. т), Запорізь-
ка (733 тис. т) області; з виробництва  
ріпаку: Одеська (251,1 тис. т), Кіро  во - 
градсь ка (109,3 тис. т) області. Найбільший 
урожай сої зібрано в Херсонській (308,8 тис. т),  
Кіровоградській (226,8 тис. т) областях. 
Посилюється концентрація виробництва со-
няшнику в регіоні як найпривабливішої культури 
серед олійних у співвідношенні витрат вироб-
ництва і ціни на готову продукцію. Водночас 
найбільші темпи зростання виробничих 

показників — у ріпаку. Підвищення врожайно-
сті завдяки використанню нових перспектив-
них сортів насіння олійних культур є основним 
чинником подальшого нарощування виробни-
цтва олійних культур у зоні Степу України. 
Структура виробництва олійних культур у зоні 
Степу і в Україні має неістотні відмінності 
з переважанням частки соняшнику. Порівняння 
динаміки, темпів змін, тенденцій виробництва 
олійних культур у зоні Степу України із середні-
ми показниками по Україні свідчить, що основні 
відмінності полягають у скороченні площ посіву 
під соняшником і соєю, а також у значно вищих 
темпах зростання всіх виробничих показників 
ріпаку в степовій зоні. Основною олійною куль-
турою в степовій зоні, як і в Україні, є соняшник. 
Перспективи подальших досліджень полягають 
у детальному обґрунтуванні організаційних 
і технологічних чинників підвищення ефектив-
ності виробництва олійних культур. 
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