НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

І. В. Чехова

Формування
та розвиток
олійних культур:
теорія, методологія,
практика
Монографія

Київ
Аграрна наукА
2021

УДК 339.13:631.52 (477)
Ч 34

Рекомендовано до друку
вченою радою Інституту олійних культур НААН
20 липня 2020 р. (протокол № 7)

Рецензенти:
О. М. Шпичак –
доктор економічних наук, професор, академік НААН
(Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»);
О. В. Боднар –
доктор економічних наук, старший науковий співробітник
(Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»);
М. М. Кропивко –
доктор економічних наук, старший науковий співробітник
(Національна академія аграрних наук України)

Ч 34

Чехова І. В.
Формування та розвиток ринку олійних культур: теорія,
методологія, практика: монографія. Київ: Аграрна наука,
2021. 144 с.
ІSBN 978-966-540-520-7

Висвітлено теоретичні засади та особливості формування ринку олійних
культур в Україні. Проведено оцінювання світового, вітчизняного та регіонального ринку олійних культур, здійснено аналіз попиту і пропозиції соняшнику,
сої, ріпаку, цінової кон’юнктури. Виконано дослідження з визначення економічної ефективності виробництва олійних культур, напрямів використання
продукції з них, рівня конкурентоспроможності на вітчизняному аграрному
ринку. Запропоновано напрями підвищення економічної ефективності виробництва олійних культур, надано пропозиції щодо вдосконалення розвитку віт
чизняного ринку.
Розраховано на науковців, аспірантів, студентів, керівників і спеціалістів
аграрних формувань різної форми власності, фахівців аграрної галузі.
УДК 339.13:631.52 (477)

ІSBN 978-966-540-520-7

© І. В. Чехова, 2021
© Державне видавництво
«Аграрна наука» НААН, 2021

Зміст

Вступ .............................................................................................................5
Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТА
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО
РИНКУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР . ......................................................7
1.1. Економічна сутність ринку олійних культур ........................7
1.2. Особливості функціонування вітчизняного ринку
олійних культур .....................................................................14
1.3. Соціально-економічне значення продукції олійних
культур ...................................................................................22
Розділ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ФОРМУВАННЯ
І РОЗВИТКУ РИНКУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР . ............................32
2.1. Світові тенденції розвитку ринку олійних культур ...........32
2.2. Оцінка вітчизняного ринку олійних культур . ....................41
2.3. Регіональний аспект функціонування ринку олійних
культур ...................................................................................56
Розділ 3. конкурентоспроможність ПРОДУКЦІЇ ОЛІЙНИХ
КУЛЬТУР НА ВІТЧИЗНЯНОМУ АГРАРНОМУ РИНКУ ........67
3.1. Методичні підходи до проведення SWOT-аналізу
виробництва олійних культур ..............................................67
3.2. Оцінювання напрямів переробки соняшнику, сої,
ріпаку в сучасних умовах .....................................................73
3.3. Напрями використання олійних культур як сировини
у біоенергетичній галузі .......................................................82
3.4. Конкурентоспроможність виробництва олійних
культур за інноваційними технологіями .............................89

3

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК РИНКУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР
Розділ 4. РОЗВИТОК ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ
РИНКУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР . ....................................................93
4.1. Аналіз ефективності виробництва олійних культур з
урахуванням різних аспектів їх виробництва . ...................93
4.2.	Формування ціни на ринку олійних культур ......................97
4.3. Оцінювання економічної ефективності виробництва
олійних культур та напрями її підвищення ......................103
4.4. Пропозиції щодо удосконалення функціонування
ринку олійних культур ........................................................114
Висновки . ....................................................................................................126
Список використаних джерел ....................................................................128
Додатки ........................................................................................................137

4

Вступ

Позиції України на світовому ринку олійних культур характеризуються зростаючими виробничими показниками, збільшенням переробних потужностей, швидкими темпами модернізації
технологічних процесів. Ринок олійних культур є одним із найперспективніших для нашої країни. Так, 25% світового виробництва соняшнику, або 60% світового експорту соняшникової олії
належить Україні. Також нарощується експортний потенціал
вітчизняної соняшникової, соєвої олії та ріпаку.
Вітчизняний ринок олійних культур вирізняється масштабним промисловим виробництвом соняшнику, сої, ріпаку і не
значним виробництвом льону, гірчиці, рижію, сафлору, великими обсягами експорту, розвитком інфраструктури та маркетингової діяльності його суб’єктів.
Виробництво олійних культур в Україні є прибутковим напрямом сільськогосподарської діяльності, оскільки попит на цю продукцію стабільний і має позитивну динаміку. Виробництво олійних культур в Україні перевищило 22 млн т на площі 9 млн га.
Щороку близько 18 млн т олійних культур спрямовується на виробництво олії, 4 млн т олійних культур – експортується. Лідерська
позиція за обсягами виробництва належить соняшнику – понад
15 млн т, соя – 4, ріпак – 3,3 млн т. Виробництво олійних культур характеризується високим рівнем рентабельності порівняно з
іншими культурами. Найвищі показники рентабельності зафіксовано у 2015 р. по соняшнику – 80,3%, а у 2016 р. по ріпаку – 45,
сої – 51,8%. Однак станом на 2019 р. рентабельність виробництва
олійних культур стрімко знизилася і становила по соняшнику
23,5%, ріпаку – 9,4, сої – 13,3%.
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Сформувався провідний тренд на вітчизняному ринку олійних культур: соняшник займає провідну позицію серед основних
олійних, вирощування ріпаку зростає, а сої – стабілізувалося.
Особливостями розвитку вітчизняного ринку олійних культур є
збільшення переробки сої та ріпаку, зростання експорту продукції олійних культур у країни ЄС, утримування товаровиробників
від продажу олійних культур в очікуванні підвищення закупівельних цін.
Кон’юнктура на ринку олійних культур змінюється, зростають напрями експорту і споживання продукції, а цінова ситуація
формується не на користь виробників олійних культур. А відтак
у період інтеграційних процесів вітчизняного аграрного ринку
у світові торговельні комунікації актуальним питанням є пошук
напрямів підвищення економічної ефективності виробництва
олійних культур.
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Розділ

Теоретико - методологічні
основи та особливості
функціонування вітчизняного
ринку олійних культур

1.1. Економічна сутність ринку олійних
культур
Ринок з давніх часів визначали як місце або ринкову площу,
де здійснюється купівля або продаж товарів. Ось чому у багатьох слово «ринок» асоціюється з базаром – місцем обміну вироблених благ. Однак ринок – поняття більш широке і містке. Це
і магазини, універмаги, універсами, різні палатки, де продаються харчові продукти, одяг, взуття, товари щоденного вжитку. Є
ринки, на яких продаються і купуються цінні папери (акції, облігації). Це фондові біржі. На товарних біржах, де пропонуються
товари (зерно, цукор, цемент) за стандартними якісними показниками, покупці та продавці вступають у конкретні відносини.
Два учасники або більше беруть на себе юридичні зобов’язання,
якими визначаються їхні дії та відповідальність. Ці та інші відносини між продавцями і покупцями з приводу існуючих та потенційних товарів утворюють ринки [1].
Ринок – це синтетична категорія, за допомогою якої визначаються різноманітні за змістом і параметрами явища. Як правило,
це була торгова площа в центрі міста або спеціально обладнане
приміщення, де зустрічалися продавці (власники товару) і покупці (власники грошей). Тут у результаті досягнутої домовленості встановлювалися ціни на товар, який в обмін на гроші переходив у руки покупця.
Внаслідок розвитку засобів зв’язку необхідність певного фізичного місця зустрічей для взаємодії продавців та покупців стає
неістотною. Учасники товарно-грошових відносин одержують
можливість контактувати й розв’язувати свої проблеми іншим
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Розділ 1. Теоретико-методологічні основи
та особливості функціонування вітчизняного ринку олійних культур

чином. «За наявності сучасних засобів зв’язку і транспорту, –
пише Ф. Котлер, – купець може ввечері дати рекламу товару на
телебаченні, зібрати сотні замовлень по телефону і вже на наступний день розіслати товари поштою, не вступаючи у фізичний контакт з покупцем» [2, с. 55].
Саме тому сьогодні економісти під терміном «ринок» розуміють будь-яку впорядковану структуру, що забезпечує нормальну
взаємодію продавців і покупців. Так, автори відомого підручника пишуть, що ринок – це інститут або механізм, що зводить
разом покупців (пред’явників попиту) і продавців (постачальників) окремих товарів і послуг [3, с. 81]. Це – вузьке тлумачення
категорії «ринок». У широкому розумінні «ринок» означає певний спосіб організації економічного життя, характерними ознаками якого є: самостійність учасників економічного процесу; комерційний характер їхньої взаємодії; суперництво (конкуренція)
господарюючих суб’єктів; формування економічних пропорцій
під впливом динаміки цін і конкурентної боротьби; ціни, що
складаються на основі попиту та пропозиції.
Якщо розглядати еволюцію ринку з точки зору суб’єктів ринкових відносин, то виявляється, що спочатку це були безпосередньо виробники і споживачі товарної продукції. Потім, у міру
його розвитку й відокремлення в самостійні галузі торгівлі та
грошового обігу, активними учасниками ринкових відносин стають торговельні й фінансові посередники: комерційні агенти,
комівояжери, консигнатори, брокери, ділери та ін.
Ринок – складний механізм виявлення й узгодження економічних інтересів. Саме цим і займаються торгові й фінансові
посередники. Вони вивчають стан справ з пропонуванням і попитом тих чи інших товарів, динаміку цін, встановлюють ділові
контакти, прогнозують ринкову ситуацію тощо.
Їх діяльність вважається вкрай необхідною і високо оцінюється суспільством. Існує думка, що в ринковому механізмі посередницькі ланки виконують роль керуючої системи. В умовах
командної економіки, навпаки, посередницька діяльність розглядається як другорядна. Це зумовлено тим, що в такій системі

всеохоплюючим регулятором суспільного життя виступає державний апарат. Посередник, який забезпечує незалежне функціо
нування господарств, своєю діяльністю об’єктивно протистоїть
держапарату, загрожуючи самому його існуванню [4].
Сучасна економіка являє собою синтез великої кількості взаємодіючих ринків. Їх підрозділяють на різні види залежно від
умов діяльності суб’єктів ринкових відносин, відповідності чинному законодавству, за ознакою простору дії, об’єкта купівліпродажу та ін.
Залежно від умов, у яких діють суб’єкти господарського життя, вирізняють вільний, монополізований і регульований ринки.
Вільний ринок – це ринок з великою кількістю виробників
однорідної продукції, які не в змозі впливати на рішення один
одного. В ньому не існує обмежень в інформації щодо попиту,
пропозиції, ціни, якості продукції тощо. Вільне ціноутворення,
відсутні штучні бар’єри при входженні на ринок того чи іншого
товару та виходу з нього.
Монополізований ринок – це ринок, який характеризується
незначною кількістю виробників товару, застосовується його диференціація, існує дефіцит необхідної інформації, ускладнений
доступ до фінансових ресурсів, дії учасників ринкових відносин
погоджуються.
Регульований ринок – це ринок, який контролюється і регулюється державою за допомогою спеціальних заходів економічного
та адміністративного характеру.
За ознакою простору дії вирізняють місцевий (у межах міста
чи села), регіональний (певна територія країни), національний і
світовий ринки, а з точки зору відповідності чинному законодавству – легальний (офіційний) і тіньовий ринки.
Залежно від об’єктів купівлі-продажу розрізняють такі види
ринків: товарів широкого вжитку, товарів промислового призначення, праці, цінних паперів, науково-технічних знань та ін.
Особливу класифікацію видів ринку застосовують фахівці з
маркетингу, які розрізняють ринок продавця і ринок покупця.
На першому більше влади мають продавці, а найактивнішими
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«діячами» вимушені бути покупці. На другому, навпаки, більше
влади мають покупці й найактивнішими «діячами» вимушені
бути продавці.
Залежно від того, хто є покупцем товару і з якою метою купується товар, розрізняють також споживчий ринок, ринок виробників, проміжних продавців, державних установ і міжнародний
ринок.
Споживчий ринок – окремі особи і господарства, які купують
товари для особистого споживання.
Ринок виробників – організації, що купують товари для використання їх у процесі виробництва.
Ринок проміжних продавців – організації, що купують товари
для подальшого перепродажу.
Ринок державних установ – державні організації, що купують товари або для наступного їх використання у сфері комунальних послуг, або для передачі цих товарів за потребою.
Міжнародний ринок – покупці за межами країни, включаючи закордонних споживачів, виробників, проміжних продавців,
держави і установи.
Окремі види ринку не існують самі по собі. Всі вони пов’язані
між собою, утворюючи розгалужену ринкову систему. Вона діє
не лише у межах тієї чи іншої країни, а й глобально, охоплюючи
своїм впливом значну частину світового господарства [4].
Класифікацію ринків за основними ознаками подано на
рис. 1.1.
Економічна сутність ринку розкривається через функції. До
основних функцій ринку потрібно віднести такі:
• стимулювальна – спонукає виробників товарів і послуг знижувати індивідуальні витрати нижче від суспільно необхідних, підвищувати суспільну корисність товарів, їх якість і
споживчі властивості;
• регулювальна – впливає на пропорції між різними сферами
та галузями економіки, приводить у відповідність платоспроможний попит і пропозицію, а через тривалий час – нагромадження і споживання;
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ЗА
ГАЛУЗЕВИМ
ПОДІЛОМ

сільськогосподарський ринок

ринок споживчих товарів і послуг

ринок факторів виробництва

автомобільний ринок

ринок нерухомості

нафтовий ринок

фінансовий ринок

промисловий ринок
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розробок та інформації

За ступенем обмеження
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За адміністративнотериторіальною
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місцевий ринок

монополістичний ринок
національний ринок
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нормами
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нелегальний ринок
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регулювання

За видами
продаж

регульований
ринок

оптовий ринок

нерегульований
ринок

роздрібний ринок

Рис. 1.1. Класифікація ринків [6]
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• контролювальна – сприяє контролю споживачів над виробництвом, вирівнюванню цін;
• конкурентостимулювальна – посилює конкуренцію між виробниками товарів і послуг, стимулює рушійні сили економічної системи;
• санувальна – сприяє збанкрутінню нежиттєздатних підприємств, оздоровлюючи економічну систему [5];
• вартісноутворювальна та ціноутворювальна – здійснюють
остаточне визначення вартості товарів і послуг та їх реалізацію, перетворюють продукт праці на товар;
• відтворювальна – забезпечує безперервність процесу суспільного відтворення, формує цілісність національної системи та її зв’язок з іншими національними економіками світу
[6].
Аграрний ринок має стратегічне значення для розвитку економічної системи країни завдяки значимості для життєдіяльності
людей і забезпечення стабільності в суспільстві. Його стратегічна роль в економіці визначається також наявністю взаємозв’язку
й взаємозумовленості з іншими сферами народного господарства. Функції аграрного ринку мають відмінності й особливості.
Основними функціями аграрного ринку є:
1) забезпечення населення продукцією та продуктами переробки;
2) реалізація сільськогосподарської продукції через торгівлю
між сільгоспвиробниками і закупівельними підприємствами,
а отримані за продукцію кошти надають рух новому виробничому циклу;
3) забезпечення сільського господарства всіма необхідними
засобами виробництва. Це – найважливіше завдання ринку,
оскільки від кількості, якості засобів виробництва, а також
від строків їх постачання залежать виробничі процеси в
сільському господарстві;
4) обслуговування сільського господарства, надання агросервісних послуг, що здійснюються у процесі сільськогосподарського виробництва;

5) проведення заготівель сільськогосподарської продукції і
спрямування її споживачам та на переробні підприємства.
Сільськогосподарський ринок є ланкою, що пов’язує аграрний сектор і промисловість. Пропонуючи товари споживачу, ринок замикає один цикл виробництва і дає початок новому. Через ринок не лише відшкодовуються витрати, але реалізується
й доданий продукт, створюються нагромадження як джерело
розширеного відтворення. Функціонування ринку прискорює
товарний цикл, завдяки чому скорочується час виробництва,
прискорюються його темпи.
Ринок впливає також на обсяги виробництва, асортимент
і якість товарів. У загальній сукупності товарних ринків країни аграрний ринок посідає специфічне місце. Специфіка цього
виду ринку полягає в такому:
• аграрний ринок характеризується відносною стабільністю,
зважаючи на особливу роль продовольства у забезпеченні
життєдіяльності населення;
• достатньо висока ліквідність продовольчої продукції зумовлена відносно низькими цінами на неї порівняно з іншими
групами товарів;
• аграрна продукція вирізняється доволі високим рівнем диверсифікації її використання (пряме споживання населенням, споживання харчовою, легкою та іншими галузями промисловості);
• повнота і збалансованість аграрного ринку є гарантом продовольчої, а отже, національної безпеки, що передбачає
наявність постійного у тій чи іншій формі, прямого чи опосередкованого державного впливу на цей сегмент ринку.
Взаємодія ринку олійних культур відбувається завдяки функціонуванню системи пов’язаних ринків (рис. 1.2).
У результаті взаємодії ресурсних ринків (технічних засобів,
землі, праці, засобів виробництва, фінансів) здійснюється виробничий процес, виробляється продукція. Переважна частина
продукції має товарний характер і реалізується на аграрному
ринку. Ринок олійних культур є складовою аграрного ринку,
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1.2. Особливості функціонування вітчизняного
ринку олійних культур
Теоретичні дослідження ринку олійних культур тісно пов’я
зані із кон’юнктурними змінами і розвитком економічних процесів аграрної галузі в цілому. Проблема розвитку аграрного
ринку досліджується в сучасній економічній літературі переважно на рівні явищ, механізмів його формування та регулювання. Важливим є питання взаємодії суб’єктів ринку, забезпечення товаровиробникам свободи конкурентного виходу
на ринок, формування балансу попиту і пропозиції продукції
олійних культур тощо. Розвиток і взаємодія між виробництвом
і споживанням ґрунтується на коливаннях пропозиції, попиту
і ціни.
Теоретичні та прикладні аспекти функціонування і розвитку
аграрного ринку знайшли відображення в публікаціях: В. Ан

дрійчука, І. Буздалова, П. Гайдуцького, Б. Дмитрука, В. Зіновчука, Ю. Коваленка, І. Лукінова, М. Маліка, В. Милосєрдова,
Б. Пасхавера, П. Саблука, М. Трейсі, І. Ушачова, О. Шпичака,
О. Боднар, В. Юрчишина та ін. Функціонування ринку сільськогосподарської продукції в своїх працях розглядали Т. Дудар,
В. Збарський, М. Єрімізіна, О. Калюжна, В. Кудлай, Т. Лозинська, Г. Пасемко, М. Місевич, М. Трещов.
Формування аграрного ринку відбувається відповідно до загальних закономірностей функціонування і розвитку ринкового
механізму. Аграрний ринок як певна система економічних відносин поряд з особливостями, що визначаються специфікою самого товару (аграрної продукції), має риси, властиві йому саме
як частини цілісної ринкової системи (ринку). Тому сутність
самого аграрного ринку викристалізовується із загального розуміння економічної категорії «ринок». У науковій і спеціальній
літературі тривалий час велися широкі дискусії щодо сутності
й змістовної наповненості цієї категорії. І на те були об’єктивні
причини, оскільки ця категорія є доволі ємною і вживається у
декількох значеннях [7].
Дослідження категорії «ринок» показало, що сучасні погляди
економістів здебільшого характеризують ринок як систему відносин.
Так, Є. Кірілюк вважає, що аграрний ринок – це динамічна
система економічних відносин, форм обміну продукцією аграрного сектору (в інтересах задоволення суспільних потреб) у їх
поєднанні й взаємозв’язку з процесами виробництва, розподілу
й споживання, зумовлених розвитком суспільного поділу праці.
Аграрний ринок є складною багатофункціональною системою
соціально-економічних відносин між людьми (що складаються
в процесі виробництва, обміну й споживання), яка покликана
створювати сприятливі умови для забезпечення населення необхідною сільськогосподарською [7].
Вчені П. Саблук, В. Месель-Веселяк та ін. дають розширене
визначення цієї категорії: аграрний ринок – це сфера взаємодії
суб’єктів ринку щодо забезпечення виробництва й вільного руху
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Рис. 1.2. Взаємодія ринку олійних культур із пов’язаними ринками*
* розроблено автором.

ринку засобів виробництва, ринку землі, ринку фінансів, ринку
праці, ринку інформаційних технологій, ринку насіння.
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сільськогосподарської продукції, продовольчих товарів, засобів
виробництва та послуг для агропромислового комплексу, аграрної науково-технічної продукції [8, с. 6].
Ринок сільськогосподарської продукції В. Шайкін, М. Коваленко визначають як систему економічних відносин між суб’єк
тами ринку в сфері обігу сільськогосподарської і продовольчої
продукції, факторів сільськогосподарського виробництва та послуг [9, с. 13].
Як вважає Л. Леонтьєва, аграрний ринок можна визначити як
сукупність різноманітних видів ринків, на яких складаються економічні відносини між суб’єктами агропромислового комплексу
й різними категоріями споживачів з приводу обігу та розподілу
продукції, робіт і послуг, що виробляються в аграрній сфері [10,
с. 18].
Аграрний ринок є системою економічних відносин, що забезпечують ефективне функціонування агропромислового комплексу на основі зацікавленості усіх суб’єктів ринкових відносин
у кінцевих результатах діяльності [11, с. 34].
На думку Є. Злобіна, ринок сільськогосподарської продукції
можна трактувати як систему економічних відносин, яка формується за участю різних інституцій, забезпечує та регулює виробництво продукції аграрного сектору економіки і рух товару
до споживача у сфері обміну [12, с. 5].
Розвинутий ринок потребує наявності у продавців певного
обсягу конкурентоспроможних товарів, а у покупців – відповідного обсягу коштів, які б формували належну місткість ринку. Пропозиція товарів є ринковою формою прояву результатів
виробництва, а платоспроможний попит – ринковою формою
прояву споживання (потреб). Зростання попиту підтверджується збільшенням обсягів продажу й водночас стає сигналом
до збільшення інвестицій у процес виробництва товарів [13,
с. 7].
Аграрний ринок є сферою прояву економічних відносин між
виробниками і споживачами та виступає інструментом узгодження їх економічних інтересів. Ці відносини набувають форми еко-

номічного суперництва. Цей механізм стимулює виробників на
замовлення і попит споживачів змінювати обсяги виробництва
та реалізації сільськогосподарської продукції відповідно до потреб покупців і замовників, а також допомагає більш повному
задоволенню суспільних потреб в аграрній продукції. Отже, попит виступає формою вираження суспільних потреб і регулює
обсяги аграрного виробництва, розвиток якого визначається
можливими змінами попиту. Завдання виробника не просто задовольняти існуючий попит, а також передбачати його зміни.
В іншому випадку обсяги і структура сільськогосподарського
виробництва не будуть відповідати заявленим обсягам попиту.
Це зумовлює розуміння ринку як форми організації і функціонування суб’єктів господарювання, яка забезпечує взаємодію
виробництва і споживання, прямий та зворотний вплив на сукупність виробничих процесів, що постійно відновлюються на
якісно новій основі [7].
Різноманітним аспектам функціонування ринку олійних культур присвячено роботи О. Шпичака, Г. Калетніка, О. Митченка,
Л. Лопотан, О. Федорченко та ін.
Особливості виробництва й обігу товарної продукції на аграрному ринку, сукупність факторів впливу зумовлюють специфіку
методології дослідження ринку олійних культур. Кожна галузь
має свою специфіку в економіці. Тому галузевий ринок формується і функціонує з урахуванням галузевої специфіки. Розгляд
особливостей забезпечення ефективного функціонування ринку
олійних культур має ґрунтуватися на врахуванні особливостей
формування попиту та пропозиції на товарну продукцію і продукти переробки олійних культур.
Ринок олійних культур є сферою впливу економічних відносин між різними групами виробників в аграрній сфері, переробниками, споживачами товарної продукції. Найважливішими
показниками, що характеризують стан ринку олійних культур,
процеси його формування, функціонування й розвитку, є попит,
пропозиція продукції, їх співвідношення, а також рівень та динаміка цін.
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Дослідження й аналіз ринку олійних культур, специфіки механізму його розвитку зумовлює використання інструментів оцінювання кон’юнктури. Кон’юнктура означає зв’язок, поєднання
різних обставин, явищ і умов, що в сукупності формують певну
ситуацію. Поняття «кон’юнктура» вперше почало використовуватися в кінці ХVII ст. для характеристики ринкової ситуації в
Німеччині. Перше наукове визначення кон’юнктури дав німецький економіст А. Вагнер у книзі «Основи політичної економії»
(1894 р.). «Кон’юнктура» – це сукупність природних, технічних,
економічних, соціальних і правових умов, що впливають на виробництво, збут і ціни товарів. До найважливіших факторів, що
впливають на кон’юнктуру, належали зміни в технології виробництва, коливання врожайності сільськогосподарських культур,
зміни в економічній політиці, соціальній структурі суспільства
[14]. Кон’юнктуру в широкому розумінні цього терміна охарактеризував А. Маршалл як обставини, що складаються [15,
с. 191].
Система ринкових взаємовідносин на ринку олійних культур
характеризується взаємодією попиту та пропозиції. Пропозицію
вирізняють обсяги виробництва, а попиту − обсяги споживання.
Незважаючи на те, що зазначені дві сили на ринку протистоять
одна одній, вони нерозривно зв’язані між собою. У процесі їх
взаємодії, залежно від конкретних умов ринку, відбуваються випадки врівноваження попиту та пропозиції. У більшості випадків такий стан характеризується як стан ринкової рівноваги, що
встановлюється на певний період. Властивістю цього стану є те,
що він не може довго тривати. У ринковій системі відбуваються
процеси, які порушують таку рівновагу, і в наступному періоді
вона може бути встановлена на іншому рівні. Варто зазначити,
що врівноваження сил попиту та пропозиції може відбуватися як
стихійно, так і під регуляторним впливом держави [16, с. 23].
Кон’юнктура на ринку олійних культур характеризується низкою особливостей:
• характер товару (зерно олійних культур – продукт, який
можна довго зберігати та легко транспортувати на великі

відстані, олія, шрот – продукти середньострокового зберігання);
• характеристика попиту (майже всі види продовольчої продукції – продукти з вираженою від’ємною нееластичністю
попиту; продукти широкого вжитку; стабільний рівень споживання продовольства населенням і переробною промисловістю);
• поведінка споживачів (вагомість в експортному потенціалі
країни, важливість стабільності у забезпеченні продовольством, залежність структури споживання від рівня доходу);
• розміщення виробництва (прив’язка переробних потужностей до сировинних регіонів і транспортних узлів; виробництво продукції всіма групами аграрних формувань);
• різноманітність організаційних форм суб’єктів ринку продовольчої продукції.
Отже, особливості ринку олійних культур пов’язані зі специфікою товарної продукції, споживачем, конкуренцією, потребують певних передумов для його ефективної діяльності.
Специфіка формування пропозиції продукції на ринку олійних культур пов’язана із урахуванням їх природних та організа
ційно-технологічних особливостей. Специфіка природної складової полягає в особливостях впливу сезонності та ґрунтово-клі
матичних умов на господарські процеси і результати діяльності.
Існують характерні відмінності щодо порядку формування обсягів продукції рослинництва, тваринництва та результативності за окремими роками. Специфіка організаційно-технологічної
складової полягає у відмінностях організаційної побудови аграрних галузей і відповідних аграрних ринків та можливостей їх
інтегрування [16, с. 24].
Стан ринкової рівноваги вирізняє збалансованість попиту та
пропозиції. Щодо ринку олійних культур варто зауважити, що
така збалансованість може бути досягнута за різних рівнів продовольчого забезпечення населення, переробників, експортерів.
Це потребує обов’язкового врахування особливостей попиту та
пропозиції на цьому ринку, що передбачає розуміння особливос-
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тей продовольчого забезпечення та специфіки структурування
самого ринку олійних культур.
Нині ринок олійних культур в Україні «розподілений» між
суб’єктами олієжирової промисловості, а вірніше сказати, лоббі переробних підприємств, і потужними експортерами сировини олійних культур (із сої і ріпаку). Зацікавленість зазначених
суб’єктів у нарощуванні обсягів товарної продукції олійних
культур (підвищений попит) упродовж останніх 15 років сприяла повній модернізації застарілих олієпереробних потужностей, будівництву сучасних переробних заводів. Пропозицію на
ринку олійних культур формують аграрні формування різної
форми власності, загалом понад 50 тис. підприємств із земельним банком від 100 до понад 10000 га. Таким чином, на ринку олійних культур у сегменті товарної продукції сформовано
баланс інтересів між двома крупними суб’єктами цього ринку.
На одній «чаші терезів» знаходяться переробники соняшнику,
сої і експортери соняшникової олії, товарної сої, ріпаку. Зазначені підприємства є основними двигунами і запитувачами попиту на готову продукцію. На протилежній «чаші» балансують
дрібні, середні та великі виробники товарної продукції олійних
культур. Вони зорієнтовані на прибутковість олійних культур,
вміють вирощувати основні олійні культури, впевнені у гарантованому збуті отриманої продукції. Законодавча база у сфері
ринку олійних культур зорієнтована винятково на споживачів
олійних культур. Цьому є просте пояснення, яке полягає в тому,
що великі «гравці» олійного ринку лобіюють власні інтереси на
рівні профільних асоціацій, пропонуючи вигідні для експорту і
переробки законодавчі акти. Інтереси дрібних фермерів та інших
аграрних формувань враховуються частково і хаотично. Особ
ливо слід відмітити у цій ситуації відсутність прогнозованої і
виваженої державної політики. Зовсім не враховується ступінь
впливу на родючість земель двопільної системи обробки ґрунту,
не піддається оціночним прогнозам відмова від чорних парів.
Отже, враховуючи експортний і виробничий потенціал олійної галузі, аграрна політика держави потребує вдосконалення.

Передусім це стосується надання ринкових імпульсів і прий
няття конкретних аграрних програм стимулювання аграрних
виробників здійснювати виробництво інших олійних культур,
диверсифікувати власне виробництво і розширити асортимент
продукції на олійному ринку.
Суб’єкти вітчизняного олійного ринку зацікавлені у нарощуванні його обсягів. Водночас нарощування тільки за рахунок соняшнику не може відповідати інтересам держави. Зрозумілим є
те, що виробники товарної продукції відчувають потребу у гарантованому збуті за вигідними цінами. Оператори експортного
напряму намагаються збільшити партії у регіональній мережі,
для цього зміцнюють і вдосконалюють систему логістики. Відсутність державного регулятора аграрного ринку, який має враховувати інтереси суб’єктів, що пропонують товар на ринку, і
суб’єктів, що споживають продукцію, не відповідає запитам і
вимогам ринку.
Збалансування різних організаційних форм cуб’єктів ринку
можливо здійснювати за допомогою різних регулювальних інструментів. Наприклад, усередині окремих ринків загальний обсяг продукції виробляється різними формами господарювання.
Узагальнено серед сукупності організаційно-правових форм виокремлюють сільськогосподарські підприємства та господарства
населення. Відносно можливостей щодо формування пропозиції
варто наголосити на їх різному техніко-технологічному рівні,
можливості оновлення виробництва та впровадженні інновацій.
Остання обставина важлива в контексті поширення процесів
глобалізації у світі та необхідності на державному рівні будьякі заходи з реформування здійcнювати з урахуванням потреби
підвищення рівня конкурентоспроможності відповідних ринків
[16, с. 25].
Отже, з точки зору економіки держави (на мікрорівні), важливим є установлення ринкової рівноваги між всіма суб’єктами
ринку. Водночас надважливо збалансувати попит і пропозицію
на продукцію олійних культур (на мікрорівні). З точки зору забезпечення економічних пропорцій між попитом та пропозиці-
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єю, між нагромадженням та споживанням, баланс в економіці
досягається на основі стабільності цін, прозорого законодавства.
Механізм розвитку суперечності між виробництвом і споживанням ґрунтується на динаміці трьох параметрів ринку – пропозиції, попиту і ціни. Розвинутий ринок потребує наявності, з
одного боку, у продавців певного обсягу конкурентоспроможних товарів, а з другого, – у покупців відповідної маси коштів,
які б формували належну місткість ринку. Пропозиція товарів
є ринковою формою прояву результатів виробництва, а платоспроможний попит – ринковою формою прояву споживання
(потреб). Зростання попиту підтверджується збільшенням обсягів продажу й водночас є сигналом до збільшення інвестицій
у процес виробництва товарів.

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи
та особливості функціонування вітчизняного ринку олійних культур

До олійних культур належить велика група рослин, у насінні
яких міститься жирна олія. Це – соняшник, сафлор, мак, кунжут, лялеманція, арахіс, ріпак, рижій, рицина, гірчиця біла і сиза
(сарептська), льон олійний. Рослинну олію добувають також з
насіння сої і прядивних рослин – льону-довгунця, конопель, бавовнику тощо.
Рослинна олія має велике економічне значення. Її споживають і використовують у харчовій, кондитерській, маргариновій,
лакофарбній, миловарній, текстильній, шкіряній промисловості,
медицині. Стебла багатьох олійних культур використовують як
паливо для отримання поташу (соняшник), паперу та грубої тканини (рицина, льон-довгунець). Макуха і шрот, що залишаються
після віджиму з насіння олії, є цінним концентрованим кормом
для тварин. На корм використовують також стебла деяких олійних культур.
Кількість олії в насінні олійних культур коливається від 20 до
63% маси насіння. Уміст і якість олії в них дуже змінюється під

впливом низки факторів – тепла, водного режиму, сорту, строків
сівби, обробітку ґрунту, удобрення, пошкодження шкідниками
та ураження хворобами, географічної широти. Зміною умов і
технології вирощування можна регулювати кількість олії в насінні та підвищити його якість [17].
Основними олійними культурами в Україні є соняшник, соя,
ріпак. До альтернативних олійних культур в Україні належать
гірчиця, льон, кунжут.
Соняшник доволі молода сільськогосподарська культура.
Як олійну культуру його вирощують близько 150 років. Батьківщиною є південно-західні райони Північної Америки, де і нині
поширені його дикі форми. В Європу соняшник завезено на початку ХVI ст. Культура швидко поширилася по всій Європі як
декоративна й садивна, у ХVIІІ ст. соняшник завезено в Росію.
У 30-х роках минулого століття селянин слободи Олексіївна Воронезької губернії Д.С. Токарєв звернув увагу на подібність ядра
соняшнику і кедрових горішків й уперше добув із них олію. У
1833 р. у цій самій слободі з’явилася перша олійня на кінній тязі,
а у 1865 р. – перший завод із виробництва рослинної олії [17].
Насіння сучасних високоолійних сортів містить 50–55% олії
(на абсолютно суху масу насіння) і 16% протеїну, а ядро – відповідно 65–67 і 22–24%. Олія соняшнику належить до групи
напіввисихаючих. Йодне число 112–124. Соняшникова олія має
високі смакові якості. Її використовують переважно в їжу, для
виготовлення рибних та овочевих консервів, у хлібопекарській і
кондитерській промисловості. Після рафінування й гідрогенізації її застосовують для виготовлення маргарину. За калорійністю
одна вагова одиниця соняшникової олії відповідає 2–3 одиницям
цукру, 4 – хліба і 8 одиницям картоплі. Крім жирних кислот до
складу соняшникової олії входять фосфатиди, вітаміни А, D, К.
Олію використовують у лакофарбній та миловарній промисловості, для виробництва стеарину, лінолеуму, водонепроникних
тканин тощо.
Соняшникова макуха і шрот, які одержують при переробці насіння на олію, є цінним концентрованим кормом для худоби. Ко-
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шики соняшнику після обмолоту насіння згодовують великій рогатій худобі та вівцям, що за поживністю прирівнюються до сіна.
Попіл із соняшнику є цінним фосфорнокалійним добривом (містить до 36% калію і 4% фосфору). Лузгу насіння використовують
для виробництва етилового спирту, кормових дріжджів та фурфуролу, який застосовують у виробництві лаків і пластичних мас.
З 1 га посіву соняшнику за врожайності 2 т/га можна отримати:
олії – 900–950 кг, протеїну – 340, меду – 35–40, сухих кошиків –
1200, лузги – 460–520 кг. Соняшник вирощують як силосну культуру. Урожайність зеленої маси становить 30–60 т/га і більше.
Сіяти його можливо сумісно з іншими культурами. Соняшник –
добрий медонос (з 1 га одержують до 40 кг меду) [17].
Товарний соняшник має відповідати умовам ДСТУ 4694–
2006 «Соняшник. Олійна сировина. Технічні умови». Вирощена
продукція залежно від критеріїв якості розподіляється на вищий, перший або другий класи. В Україні згідно із медичною
нормою на одну людину повинно припадати 13,4 кг олії, тобто всього потрібно виробляти 611,3 тис. т олії (розрахунково:
45617542 люд · 13,4 кг). За даними асоціації «Укроліяпром», в
Україні виробляють у 5 разів більше олії, ніж внутрішня потреба її споживання. Для забезпечення харчової галузі олією слід
виробляти 1,5 млн т насіння соняшнику. За останні 30 років
споживання рослинних жирів на душу населення подвоїлося. У
країнах Європейської співдружності (ЄС) на одну людину використовують у рік по 41 кг олії, в середньому в світі – 15,7 кг.
Ріпак став основною олійною культурою у багатьох країнах
світу й завойовує гідне місце на полях нашої країни. Останнім
часом, зі створенням сортів ріпаку з низьким умістом глюкозинолатів і ерукової кислоти в олії, площі його посіву розширилися до 1,3 млн га.
Господарське значення ріпаку визначається тим, що він дає
змогу успішно розв’язувати продовольчі проблеми й проблеми
кормового виробництва, більш раціонально використовувати
природно-кліматичні та земельні ресурси регіонів. Насіння ріпаку містить 40–49% олії та приблизно 26% білка.

Ріпак є культурою широкого спектра використання, але провідну роль має олія, вироблена з його насіння. Безерукові низько
глюкозинолатні сорти ріпаку забезпечують одержання високоякісного, корисного для організму тварин і птахів шроту, цінних
білкових поліпшувачів кормів. У складі ріпакового шроту до
37% протеїну, 10–13 – клітковини, 6–8% мінеральних речовин.
Ріпакову олію використовують у хімічній промисловості
як біодизель. Ця олія може конкурувати з багатьма оліями або
тваринними жирами. Використання ріпакової олії як дизельного палива дає можливість замінити обмежені запаси природної
нафти, також знижує навантаження на навколишнє середовище.
Ріпакова олія швидко розкладається, не створює небезпеки для
ґрунтів і водойм. Так, у землі вона розкладається через 7 діб на
95%, тоді як мінеральні – лише на 16%.
В агрономічному плані ріпак має безперечні переваги, оскільки забезпечує отримання з 1 га поля по 1,5–2 т олії, і, на відміну
від соняшнику, не зменшує родючість ґрунту. Навпаки, він поліпшує орні землі, їх фізико-хімічні властивості, слугує фітосанітаром проти кореневої гнилі зернових культур, збільшує запас
у землі органічних речовин і розчинних форм фосфору, поліпшує повітряні й агрохімічні властивості ґрунту.
Агротехнічні вимоги з вирощування ріпаку, будова його кореневої системи, темпи росту й розвитку надземної маси, а також
можливість збирання його в ранні строки характеризують ріпак
як один із найкращих попередників для озимих і ярих зернових
культур, а також як фактор підвищення родючості ґрунтів [18].
Агрономічні властивості ріпаку:
• цінний попередник завдяки розвиненій кореневій системі,
забезпечує надходження та акумуляцію вологи у глибоких
шарах ґрунту, а також сприяє його кращій аерації;
• гарний сидерат. Може забезпечити збільшення органічної
речовини в ґрунті у кількості, еквівалентній внесенню 10–
15 т/га гною;
• раннє достигання культури. Зелену масу ріпак озимий формує раніше за інші кормові культури вже у середині квітня
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або на початку травня. Це доволі важливо для тваринництва.
Крім того, ріпак можна успішно використовувати як післяжнивну або озиму проміжну культуру;
• виступає як біофумігант. Добре розвинена коренева система
сприяє зменшенню забур’яненості полів. За правильної технології вирощування ріпаку знижується інтенсивність ерозії
ґрунтів завдяки поліпшенню їхньої структури;
• ріпак можна вирощувати на всіх типах ґрунтів із рН 6–7 [19].
Соя як цінна білково-олійна культура має широкий спектр
використання: кормовиробництво, харчові, технічні цілі, медицина. Ця культура вирізняється унікальною сукупністю ознак
якості насіння, має достатньо високу продуктивність, широкий
ареал поширення. Саме тому соя за обсягами виробництва є провідною бобовою та олійною культурою у світі, а її експорт становить одну з основних статей світового експорту сільськогосподарської продукції.
За вирощування цієї культури одержують, по суті, два врожаї:
білка і рослинної олії. Жодна рослина у світі не може за тричотири місяці виробити стільки білка і жиру. Соя неперевершена щодо кількості виготовлених із неї продуктів. Соєвий білок
та олію можна знайти на полицях супермаркетів у складі понад
1000 харчових продуктів, починаючи від приправ до салатів,
соєвого м’яса, хліба і закінчуючи смачними готовими стравами.
Високий уміст білка і надзвичайно цінна його збалансованість за амінокислотним складом роблять сою чудовим замінником продуктів тваринного походження у харчуванні людини.
Із застосуванням сої виготовляють соуси, молоко, сир, котлети,
замінники яєчного порошку, кондитерські вироби, ковбаси, консерви тощо. Її використовують як дієтичний харчовий продукт,
що має антисклеротичні речовини. Особливістю хімічного складу сої є вміст у ній фосфатидів – лецитину і цефаліну, потрібних
для живлення нервової тканини.
Водночас насіння сої містить й антипоживні речовини: інгібітори трипсину, хемотрипсину, сапоніни, гемаглютиніни тощо.
Інгібітори можна успішно інактивувати методом теплової об-

робки, який широко застосовують у світовій практиці під час
виготовлення повножирових і знежирених соєвих продуктів,
призначених як для харчових, так і для кормових потреб. Най
доступнішим і найефективнішим способом промислової переробки є виготовлення соєвого молока. З 1 кг сухого насіння установка, названа «соєвою коровою», виробляє 8 л молока.
При додаванні невеликої кількості цукру, солі та харчової соди
можна досягти майже повної смакової ідентичності з коров’ячим
молоком. На відміну від тваринного жиру, що перетворюється в
організмі у холестерин, соєве молоко містить рослинні жири, що
запобігають виникненню інфаркту.
Соєве молоко є основним компонентом у виготовленні сиру
тофу. Головний білок сої – гліцинін під час закисання має властивість згортатися. Сир тофу одержують коагуляцією соєвого
молока майже так само, як виробляють звичайний сир із коров’я
чого молока.
Після віджимання соєвого молока на фільтрі-пресі «соєвої
корови» залишається окара (макуха). Вона є джерелом харчової
клітковини і містить значну кількість поживних речовин сої. В
результаті дуже тонкого помолу сої окара нагадує вологе борошно, яке можна додавати у звичайне борошно і використовувати
під час виготовлення хлібобулочних виробів, печива, соусів.
Окару можна додавати у випічку замість яєць, висушувати і зберігати для використання надалі. Сою широко використовують
під час виробництва м’ясних продуктів у вигляді соєвого борошна, концентрату, ізолятів.
За амінокислотним складом соєвий білок з-поміж усіх рослинних білків найближчий до білка яєць, м’яса, молока. У ньому
містяться всі незамінні амінокислоти, що є необхідними «цеглинками» в процесі утворення людськими та тваринними організмами власного білка. Вміст у білку сої незамінних амінокислот – лізину, треоніну, лейцину, фенілаланіну в 1,5 раза більший,
валіну й ізолейцину – на 7%, триптофану – на 21%, ніж передбачено стандартом щодо якості білка ФАО Всесвітньої організації
охорони здоров’я [20].
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Але не лише амінокислотним складом цінний білок сої. Він
також добре розчиняється і легко засвоюється, на 90% «витягується» із насіння водою й розчином кухонної солі, завдяки чому
із сої можна легко виготовити штучне молоко, близьке за хімічним складом до природного коров’ячого.
Соєвим білком цілком можна замінити значну частину білка
тваринного походження. Особливо цінний він для вегетаріанського й дієтичного харчування людини. Невипадково високобілкові
концентрати й ізоляти із соєвого зерна є поширеними добавками
для приготування різних харчових продуктів. У світовому балансі
рослинного білка соя є лідером, частка якої становить 54,4% усього його обсягу, тоді як частка білка арахісу – 9,5%, соняшнику –
8,5, ріпаку – 12, бавовнику – 12,1%.
Другим основним компонентом соєвого насіння є олія, вміст
якої коливається залежно від сорту й умов вирощування у межах
18–27% [20].
За жирнокислотним складом соєва олія є біологічно найактивнішою з усіх рослинних жирів. Вона містить близько 55%
незамінної ліноленової кислоти, що не синтезується організмом
людини й має надходити тільки з їжею. Із ненасичених жирних
кислот вона містить олеїнову (25%) і ліноленову (8%). Насичених жирних кислот (пальмітинової й стеаринової) в олії сої
близько 12%. Така збалансованість соєвої олії корисними жирними кислотами ставить її у перший ряд за харчовою цінністю. Її цінність зумовлена також умістом біологічно активних
речовин (1 г/кг) – токоферолів, що вирізняються Е-вітамінною
активністю й антиокисними властивостями. Наявність їх в олії
сприяє підвищенню захисних властивостей організму й уповільненню старіння. Вуглеводна частина (17–25%) насіння сої
представлена напіврозчинними цукрами (глюкозою, фруктозою,
сахарозою, рафінозою і стахіозою) та гідролізованими й нерозчинними полісахаридами (крохмаль, клітковина, геміцелюлоза
тощо). Перші з них безпосередньо засвоюються організмом, а
другі (олігосахариди) сприяють активації корисної мікрофлори в
кишківнику людини. Дуже насичене насіння сої й мінеральними

(зольними) елементами (5–6%), виявлені також різні глюкозиди,
представлені, в основному, ізофлавонами й сапонінами. Це біологічно активні компоненти зерна, роль яких недостатньо вивчено. Дослідженнями американських учених Мессіна й Сетчелл
виявлено позитивну роль ізофлавонів у лікуванні раку людини,
що дає можливість виготовлення на їхній основі спеціальних лікарських препаратів [20].
Льон-довгунець – прядивна культура. Вона дає два цінних продукти: волокно і насіння. Основна продукція льонудовгунця – волокно утворюється у стеблах. Від морфологічних
особливостей стебел залежить вихід волокна, кількість якого,
залежно від сорту та умов вирощування, може сягати 20–30%.
У довгих та тонких стеблах волокна більше і воно кращої якості, ніж у товстих і коротких. За міцністю воно вдвічі перевищує бавовняне і втричі – шерстяне. Дуже цінний лляний батист,
одяг, простині, полотно. Із волокна гіршої якості виготовляють
брезенти, мішковину, пакувальні тканини, мотузки, шпагат, нитки, пожежні рукави. Кострицю, яка утворюється при переробці
стебел на волокно і є відходом виробництва, використовують
для виробництва тепло- і звукоізоляційних матеріалів, паперу,
целюлози, меблевих плит, а також як паливо [21].
Ціле насіння льону олійного використовують у багатьох
країнах світу як добавки до різних сортів хліба і круп’яних сумішок, для посипання кондитерських виробів. Білки, екстраговані з лляного насіння із вмістом частинок оболонки, мають
желатиноутворювальну дію та можуть застосовуватися в кулінарії.
Макуха і шрот є доволі цінним кормом для тварин. У 100 кг
макухи льону міститься 115 к. од. і 28,5 кг перетравного протеїну, а в 100 кг шроту – відповідно 103 і 28,9. Макуха і шрот
льону олійного за кормовими якостями переважають таку саму
кормопродукцію інших культур. У практиці годування сільськогосподарських тварин лляну макуху визнано однією із кращих.
За поливання її теплою водою вона розбухає й утворює слиз,
що складається із пектинових речовин. Ця властивість робить
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макуху із льону олійного цінним дієтичним продуктом. Лляна
макуха – корм для всіх сільськогосподарських тварин. Використовують для годівлі тварин і полову з цієї культури: в 1 кг її
міститься 0,27 к. од. і 20 г перетравного протеїну [21].
Гірчиця має велике значення як олійна культура, з її насіння
добувають олію, яка за якістю не поступається соняшниковій.
Насіння гірчиці сарептської містить олії 35–47%, білої 30–40%.
Крім того, в насінні гірчиці є 25–32% протеїну, до 1,7% – ефірної
олії. Гірчична олія належить до слабковисихаючих (йодне число
олії гірчиці сарептської 102–108, білої – 92–122) [22].
Гірчичну олію широко використовують для харчування, а
також у багатьох галузях промисловості – консервній, хлібо
пекарській, кондитерській, маргариновій, миловарній, фармацевтичній. Крім олії насіння гірчиці сарептської містить
0,5–1,7% ефірної (алілової) олії, білої – 0,1–1,1%, яку використовують у косметиці та парфумерії. З макухи сарептської
гірчиці виробляють гірчичний порошок, з якого виготовляють
столову гірчицю, а в медицині – гірчичники. Макуха містить
алкалоїди синігрин та санальбін, тому без належної обробки її
можна давати тваринам у дуже обмеженій кількості. Біла гірчиця дає високий урожай зеленої маси, яку можна використовувати на зелене добриво, для годівлі тварин і як кулісну культуру
на парах для снігозатримання. Добрий медонос і попередник
для всіх культур [22].
Гірчиця біла – стародавня культура. Походить вона з районів
Середземного моря. Олію із сарептської гірчиці використовують у кондитерській, хлібопекарській, консервній промисловості. Вживають її також як харчовий продукт і для виготовлення
гірчичного порошку. Ефірну олію застосовують у медицині та
фармацевтичній промисловості. Олія з білої гірчиці має харчове
значення. Макуху використовують як сировину для виготовлення столової гірчиці. Насіння й олію білої гірчиці застосовують
у консервній і фармацевтичній промисловості. Олія має також
технічне значення. Тваринам макуху гірчиці треба згодовувати у
незначних дозах [23].

Кунжут (сезам) – стародавня культурна рослина, яка приваблювала людину доволі високим вмістом олії в насінні (50–
65%). Крім олії у насінні кунжуту міститься близько 27% білка і 20% вуглеводів. Великою популярністю серед жителів
Середземномор’я користуються кондитерські вироби із перемеленого й підсмаженого насіння кунжуту. Кунжутова олія за
своїми смаковими якостями належить до найкращих харчових олій поряд із широко відомою в усьому світі прованською.
Вона довго зберігається, і тому її часто використовують замість оливкової. Кунжутову олію найвищої якості отримують
із білого насіння. Її використовують для приготування маргарину, желатину, цукерок, козинаків. У консервній промисловості її застосовують для виробництва консервів із сардин, а
також для виготовлення тахінної халви. Широко використовують кунжутову олію у миловарінні, медицині та парфумерії. Із
сажі після спалювання кунжутової олії одержують всесвітньо
відому китайську туш. У складі кунжутової олії виявлено речовини, що підвищують інсектицидну дію різних препаратів.
Основними виробниками насіння кунжуту є Нігерія, Ефіопія,
Судан, Мексика і Венесуела. У колишньому СРСР найпоширенішим кунжут був у Середній Азії, Закавказзі, Молдові й на півдні
України [24].
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Аналіз сучасних тенденцій
формування і розвитку
ринку олійних культур

2.1. Світові тенденції розвитку ринку
олійних культур
Олійні культури є важливою складовою економіки багатьох
країн світу. Світовий ринок олійних культур представлений
трьома основними культурами: соєю, ріпаком та соняшником.
Зростання площ та обсягів виробництва олійних культур у світі
пов’язане із покращенням якісних показників насіння, розширенням напрямів споживання та переробки в харчовій, тваринницькій, енергетичній галузі.
Позитивна динаміка їх виробництва спостерігається упродовж останніх п’яти десятиріч, а обсяги світового виробництва
збільшилися у 15 разів – від 37 до 550 млн т. Провідною олійною культурою, обсяги виробництва та експорту якої найвищі у
світі, є соя, ріпак займає другу позицію, за ним – соняшник. На
сьогоднішній день у світі вирощується понад 500 млн т олійних
культур, з них 335 млн т сої, 70 – ріпаку, 51 млн т – соняшнику.
Таке співвідношення зумовлено сформованими напрямами споживання цих культур, застосуванням у харчовому раціоні населення (у вигляді насіння або олії), попитом у галузі тваринництва та переробки.
Світовий баланс олійних культур характеризується позитивною динамікою, щорічним скороченням кінцевих залишків, невисокими темпами зростання виробництва, високими темпами
споживання. Збільшення виробництва олійних культур за період
2017–2019 рр. відбулося від 576,1 до 593,7 млн т, або на 3%, обсягу споживання – від 553,9 до 597,6 млн т, або на 7,9%. Найвищі темпи зростання (+9,3%) показав експорт (табл. 2.1).
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Таблиця 2.1. Світовий баланс виробництва і споживання олійних культур*,
млн т
2017 р.

2018 р.

2019 р.

Зміни, %

Початкові запаси

Показник

92,1

110,1

107,1

116,4

Виробництво

576,1

572,8

593,7

103

Імпорт

166,4

175,6

183,2

110,1

Споживання:
внутрішнє

553,9

576,3

597,6

107,9

41,9

43,4

44,4

105,9

Експорт

виробниче

170,6

175,1

186,4

109,3

Залишки

110,1

107,1

100,1

90,9

* Розраховано за даними Української зернової асоціації (УЗА).

Аналіз світового виробництва олійних культур показав збільшення виробництва сої від 19,8 млн т у 2014 р. до 343,8 млн т у
2019 р., а частка української сої в загальному обсязі виробництва
становила лише 1,3%. Зростання виробництва соняшнику становило 30% – від 39,4 млн т у 2014 р. до 51,2 млн т у 2019 р., частка українського соняшнику – 28,3%. Світове виробництво ріпаку
скоротилося на 4,5% – від 71,4 до 68,2 млн т, а частка українського
ріпаку збільшилася за цей період до 4,8% (табл. 2.2).
Таблиця 2.2. Динаміка світового виробництва олійних культур
і частка України*
Показник

Соняшник:
у світі
в Україні
Ріпак:
у світі
в Україні
Соя:
у світі
в Україні

2014 р.

2016 р.

2019 р.

млн т

%

млн т

%

млн т

%

Зміни,
%

39,4
10,2

100
25,9

43,3
13,5

100
31,2

51,2
14,5

100
28,3

129,9
142,2

71,4
2,2

100
3

67,2
1,2

100
1,8

68,2
3,3

100
4,8

95,5
218,2

319,8
3,9

100
1,2

330,4
4,0

100
1,2

343,8
4

100
1,3

107,6
102,5

* Розраховано за даними Інформагентства (ІА) «АПК-інформ».
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ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК РИНКУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

Тенденції виробництва олійних культур у світі і в Україні
збігаються позитивним трендом за соняшником і соєю, а відмінності стосуються темпів нарощування виробництва ріпаку
в Україні і його падіння у світі. За період дослідження темпи
виробництва соняшнику в Україні перевищили світове зростання.
Темпи світового експорту соняшнику за період 2014–2019 рр.
знизилися від 1,6 до 1,4 млн т на рік, або на 14,6%, в Україні
спостерігається його різке зростання – від 45 тис. т до 1 млн т,
або у 2,2 раза. Зростання світового експорту ріпаку становило
13% – від 15 до 17 млн т, в Україні на 24,8% – від 1,9 до 2,5 млн т.
Світовий експорт сої зріс на 18,2% – від 126,1 до 149,1 млн т, в
Україні відбулося зниження експорту сої на 27,7% – від 2,4 до
1,7 млн т. Частка України у світовому експорті зросла у 2019 р.
по соняшнику до 7%, по ріпаку – до 14,4, по сої скоротилася до
1,3% порівняно із 2014 р. (табл. 2.3).
На світовому ринку соєвих бобів лідерами з виробництва
нині є: Бразилія – 37%, США – 28,8, Аргентина – 14,9%. Україна
займає 8-му позицію з часткою 1,2% (рис. 2.1).
Таблиця 2.3. Динаміка світового експорту олійних культур
та частка України*
Показник

2014 р.
тис. т
%

2016 р.
тис. т
%

2019 р.
тис. т
%

Зміни,
%

Соняшник
Світ:
усього
у т.ч. Україна

1663
45

100
2,7

1530
150
Ріпак

100
9,8

1420
100

100
7

85,4
222

Світ:
усього
у т.ч. Україна

15068
1963

100
13

13536
900
Соя

100
6,6

17000
2450

100
14,4

112,8
124,8

Світ:
усього
у т.ч. Україна

126130
2422

100
1,9

138974
2300

100
1,7

149100
1750

100
1,3

118,2
72,3

* Розраховано за даними ІА «АПК-інформ».
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1,2
3,5
3,7

1,2
1,8

США
Бразилія
Аргентина
Китай
Індія
Україна
Інші

9,7
33,4
17,3
31,2

а

13,4

2,9

28,8
14,9
37

б

США
Бразилія
Аргентина
Парагвай
Канада
Україна
Інші

Рис. 2.1. Структура виробництва сої у світі*, %:
а – 2016 р.; б – 2019 р.

* тут і в рис. 2.2–2.20 розраховано за даними ІА «АПК-інформ».

5,6

14
31,2

6,5
19,6

6,1

Україна

14,3

28,3

6,8

а

ЄС-28
Аргентина

19,1

23,1

Росія

25,4

б

Китай
Інші

Рис. 2.2. Структура виробництва соняшнику у світі, %:
а – 2016 р.; б – 2019 р.

Світове виробництво соняшнику в 2019 р. становило 1,4 млн т
за середньої врожайності 2 т/га. Україна займає перше місце у
світовому виробництві соняшнику з обсягом у 2019 р. 14,5 млн т
і часткою 28,3%, за нею розміщується Росія (13 млн т) із часткою 25,4%, на третій позиції перебувають країни ЄС (9,8 млн т)
із часткою 19,1% (рис. 2.2).
Упродовж 2016 і 2019 рр. світове лідерство з виробництва
ріпаку утримує Канада, яка вирощує 27,9% світового виробництва, друге місце за Китаєм – 19,5%, третя позиція належить
країнам ЄС – 16,2%. Україна в цьому рейтингу займає 5 місце з
часткою 4,8% (рис. 2.3).
Загальна площа, засіяна ріпаком у світі у 2019 р., становила
35 млн га. П’ять країн-лідерів із виробництва ріпаку: Канада –
19 млн т; Китай – 13,5; Індія – 7,7; Франція – 3,6; Україна –
3,8 млн т. При незначних посівних площах перші місця за вро-
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1,8

12
30,1

10,1
19,8

20,3

16,2

4,8

Канада
Китай

27,9

11,3
26,2

Індія

Культура

Ріпак

Україна

19,5

а

Таблиця 2.4. Динаміка середньорічних світових ф’ючерсних
та вітчизняних експортних цін на олійні культури*, USD/т

ЄС-28

Інші

б

Рис. 2.3. Структура виробництва ріпаку у світі, %:
а – 2016 р.; б – 2019 р.

Соя
Соняшник

Умови поставки

2014 р.

2016 р.

2019 р.

Зміни, %

Euronext, Франція, FOB
Україна
СВОТ, США, EXW
MATba, Аргентина, EXW
Україна (СРТ)
BSE, Угорщина, EXW
Україна (FOB)

421
452
368
287
433
405
435

459
412
386
377
360
377
421

379
405
320
233
323
230
348

90
89,6
87
81,1
75
56,8
80

жайністю зайняли Чилі – 4,1 т/га, Туреччина – 3,5 і Швейцарія –
3,1 т/га, за ними країни ЄС із середньою врожайністю 3 т/га.
Якщо аналізувати тенденції на світовому ринку олійних культур за 2017–2019 рр., то варто відзначити високі темпи зростання виробництва сої: в Росії – від 1,6 до 2,8 млн т (+71%); ЄС – від
1,2 до 2 (+70%); Україні – від 2,7 до 3,8 (+37%); Болівії – від 2,4
до 3,1 млн т (30%) та їх падіння в Індії – від 9,5 до 8 млн т (-16%)
та Китаї – від 12,2 до 11,5 млн т (-6%), що є винятком на тлі загального зростання показників ринку сої в країнах-виробниках
і пов’язане з природними факторами, що склалися у згаданих
країнах.
Спостерігається перерозподіл структури світового виробництва соняшнику: скоротили його виробництво Індія – від 670 до
420 тис. т (-37%), Туреччина – від 1,4 до 1 млн т (-30%), Казахстан – від 0,5 до 0,4 млн т (-22%), тоді як у США, Аргентині та
Мьянмі зафіксовано приріст виробництва соняшнику у 44; 40 і
25% відповідно.
Світове виробництво ріпаку скорочується в усіх країнахвиробниках, крім США та Чилі, де зафіксовано приріст темпів
виробництва на 40 і 47% відповідно. Найбільшого скорочення
виробництво ріпаку зазнало в Білорусі – від 676 до 300 тис. т,
або вдвічі, Україні – від 2,3 до 1,7 млн т (-28%) та Росії – від 1,4
до 1,1 млн т (-21%).
Ціни на олійні культури характеризуються падінням. У
табл. 2.4 наведено середні світові ціни на олійні культури за

2014, 2016 і 2019 рр. за даними котирувань сої на Чиказькій
біржі СВОТ (США) і MATba, (Аргентина): ріпаку – за результатами укладання контрактів на паризькій біржі Euronext; соняшнику – цін на угорській площадці BSE. Так, ріпак знецінився на 10% (від 421 до 379 USD/т). Соя на американському
ринку коштує дорожче, ніж на аргентинському. Падіння в США
становило 35% (від 368 до 320 USD/т), в Аргентині – 19% (від
287 до 233 USD/т). Соняшник впав у ціні найбільше – на 43%
(від 405 до 230 USD/т) (табл. 2.4).
Як показало співставлення світових і вітчизняних цін на олійні культури, падіння цін експорту за визначений період на віт
чизняну олійну сировину було більш істотним. Так, ціна ріпаку
впала на 11% (від 452 до 405 USD/т), сої – на 25% (від 433 до 323
USD/т), соняшнику – на 20% (від 435 до 348 USD/т).
Формування ціни на світовому ринку олійних культур залежить від таких макроекономічних факторів: обсяг виробництва
і залишків продукції в країнах-лідерах; курс долара США до інших світових валют; попит країн-імпортерів; стабільно високий
попит на сою; переорієнтація імпортерів сої на південноамериканський ринок через зниження потоків імпорту зі США [25,
с. 82]; низька маржинальність переробки ріпаку в ЄС; зростання цін на соєвий та ріпаковий шрот; зміна ціни на нафту. Серед
іншого на ціни впливає рівень підтримки сільськогосподарських

36

37

* Розраховано за даними ІА «АПК-інформ».

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК РИНКУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

Розділ 2. Аналіз сучасних тенденцій формування
і розвитку ринку олійних культур

виробників у кожній країні. Наразі спостерігаються зміни розподілу підтримки сільського господарства на світовому рівні.
Якщо у середині 1990-х років 40% світового бюджету на підтримку аграрного сектору припадало на країни ЄС, то нині ці
самі 40% – це частка Китаю [26, с. 20]. Окремо зазначимо, що
Україна має істотний вплив на ціну тільки на ринку соняшнику
як світовий лідер з його виробництва.
Фактори зростання та зниження цін на олійні культури за
версією сайту www. latifundist.com:
• динаміка цін на нафту;
• конфлікт між США і КНР, а також їх союзників;
• ослаблення карантину в основних країнах-імпортерах, що
сприятиме відновленню обсягів споживання рослинних
олій;
• завершення збору врожаю сої в Латинській Америці і рекордні темпи експорту цієї культури;
• розширення посівних площ під соєю в США на тлі падіння
цін на кукурудзу;
• динаміка відновлення попиту з боку Китаю на олійні та продукти їх переробки. Зростання відбулося за рахунок нарощування імпорту соєвої, соняшникової та ріпакової олій.
Залежно від того є країна експортером чи імпортером вводяться відповідні обмежувальні заходи або заходи стимулювання. Наприклад, обмеження на експорт мають значний вплив
на світовий ринок, оскільки ускладнюють зростання цін через
зниження глобальних поставок [26, с. 19]. Надаючи оцінку поточному стану світового ринку олійних культур експерти акцентують увагу на тому, що ринок є перенасиченим [27, с. 50], про
що свідчить високий рівень кінцевих залишків, пропозиція олійної продукції перевищує попит, посилення конкуренції мотивує
виробників сировини впроваджувати сучасні сорти, гібриди і
технології їх вирощування, виокремлюються в особливу нішу
високоолеїнові сорти соняшнику та ріпаку.
Стосовно перспективних напрямів розвитку світового олійного ринку варто відзначити, що на ринку сої намітилася тенденція

до поступової втрати США лідерських позицій через зниження
частки на ринку на користь соєвих бобів з Бразилії та Аргентини. Одним із основних гравців на світовому ринку сої є Китай
(імпортує понад 65% світової сої), який за останні кілька років
значно збільшив обсяги внутрішнього споживання і відповідно
імпорту [28, с. 21].
Скорочення пропозиції ріпаку в світі, окрім ринків Австралії
та Канади, призведуть до зміни світового балансу попиту і пропозиції ріпаку. Це знайде відображення у ціновій політиці інших
продавців. Водночас можливе зростання ціни на ріпак буде стримуватися значним зниженням маржі для переробників, визваний
неактивним попитом на біодизель в ЄС [29, с. 33–34].
Світовий ринок ріпаку перебуває під впливом сегмента
нафтопродуктів, внаслідок чого ціни попиту на українському
експортному ринку знизилися. Тим не менше попит на вітчизняний ріпак на світовому ринку доволі високий. При цьому поряд
із основними покупцями – країнами ЄС, все більшу зацікавленість проявляють країни Азії [28, с. 24–25]. Особлива увага прикута до Китаю, провідні компанії якого заявляють про наміри
щодо скорочення темпів імпорту ріпаку. Лідер з виробництва й
імпорту ріпаку ЄС-28 другий рік поспіль недоотримує необхідний обсяг урожаю через погодні умови, перспективи отримання
високого врожаю в поточному році також негативні.
Ринок соняшнику збільшує параметри у відповідь на зростання попиту, але істотних змін основних трендів у короткій
перспективі не передбачається. Простежується посилення конкуренції на китайському ринку соняшникової олії серед аргентинських та українських постачальників сировини, але перевага
надається українській олії через високу якість і вподобання споживачів до європейського походження олії [30, с. 12]. Потреби
світової олійної промисловості в нових видах олій сприяли розвитку сегмента високо- та середньоолеїнової соняшникової олії
[31, с. 9], зростає попит на новий вид соняшникової олії «NuSun»
завдяки найбільш збалансованому вмісту жирних кислот. Світовий ринок соняшнику розширюватиметься й надалі у відповідь
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на зростаючий попит на соняшникову олію у світі та популяризацію нових видів соняшникової олії з високоолеїнового соняшнику. Наприклад, у Китаї (головному споживачу соняшникової
олії) спостерігаються зміни структури споживання рослинних
олій: зростання споживання соняшникової олії з відповідним
скороченням споживання кукурудзяної олії [30, с. 12].
Світовий ринок соєвих бобів розвивається в позитивній динаміці, є домінуючим (з часткою 80% загального обсягу олійних),
істотно впливає на поточну і перспективну ситуацію на світовому олійному ринку. Попит і пропозиція сої визначають світові
експортно-імпортні напрями, ціноутворення, баланс та перехідні залишки на світовому ринку олійних культур. Ринок ріпаку
в світі демонструє падіння обсягів виробництва та споживання.
Це пов’язано зі зменшенням посівних площ в ЄС, а також із
несприятливою ціновою ситуацією на ринку нафтопродуктів і
зниженням економічної привабливості виробництва біопалива.
Світовий ринок соняшнику стабілізується через вирівнювання
попиту та пропозиції на олію соняшникову, нарощування обсягів вирощування високоолеїнового соняшнику [32, с. 33–34, 33,
с. 55].
Основні тенденції розвитку світового ринку олійних культур:
• падіння цін на олійні культури на початку маркетингового
року; зниження виробництва і пропозиції ріпаку в країнах
ЄС (Франція, Німеччина);
• висока пропозиція сої в світі і поступова втрата США лідерських позицій;
• зниження світових цін на рослинні олії;
• зменшення перехідних залишків насіння соняшнику;
• відкриття китайського ринку для експорту з України соняшникового шроту;
• збільшення обсягів виробництва високоолеїнового соняшнику;
• високий попит на сою, що стримує падіння цін на культуру.
Визначальними факторами на світовому ринку олійних культур, що впливають на його розвиток, є: коливання національних

валют щодо американського долара в країнах-виробниках олійної сировини; показники обсягів експорту-імпорту насіння країн
лідерів, національні стратегії розвитку економіки і рівень протекціонізму.
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2.2. Оцінка вітчизняного ринку
олійних культур
Нині Україна на світовому ринку олійних культур займає провідне місце за обсягами виробництва й експорту продукції переробки. Україна на першій позиції в світі з виробництва соняшнику
(16 млн т) і експорту соняшникової олії (5,6 млн т). На другій позиції в світі з експорту ріпаку (2,4 млн т) та соняшникової макухи
(4,4 млн т), на шостій позиції з експорту сої (2,2 млн т), на одинадцятій позиції з експорту соєвої олії (2014 тис. т) і ріпакової олії
(144 тис. т).
Вітчизняний ринок олійних культур представлено трьома
основними культурами – соняшник, соя та ріпак, а також мало
поширеними олійними культурами, такими як льон олійний,
гірчиця, та ін. Характеризується зростаючими обсягами виробництва, розширенням напрямів споживання, нарощуванням обсягів експорту насіння та олії.
Соняшник вирощують на площі до 6 млн га і валовим збором
до 16 млн т, тенденція виробництва позитивна. Під соєю зайнято
до 1,5 млн га, валовий збір сої становить до 3,4 млн т на рік, тенденція виробництва негативна. Ріпак розміщують на 1,2 млн га
з виходом продукції понад 3,3 млн т, демонструє позитивну динаміку виробництва. Льон олійний займає не більше 17,7 тис. га,
валовий збір – до 16,4 тис. т, низхідна динаміка виробництва. Гірчицю вирощують на площі 50,6 тис. га, вихід продукції становить
35,4 тис. т, стабільні показники виробництва (табл. 2.5).
Аналіз посівних площ під олійними культурами свідчить про
значне поширення на території України основних олійних культур і щорічне скорочення посівів малопоширених олійних культур. Частка льону олійного впродовж 2012, 2015, 2019 рр. скоротилася від 0,8 до 0,17 п.п. у загальній структурі посівів олійних
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Площа посіву, тис. га
2017 р.
2018 р.
2019 р.

Культура

Соя
Льон олійний
Гірчиця
Ріпак
Соняшник

1692
47,1
40,7
781
5780

1617
32,1
57,9
1031
5923

1505
17,7
50,6
1276
5760

Валовий збір, тис. т.
2017 р.
2018 р.
2019 р.

3344
45,6
31
2223
11937

4267
23,6
33,4
2780
13882

3496
16,4
35,4
3303
14923

* Розраховано за даними Державної служби статистики України.
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Рис. 2.4. Зміни структури посівів олійних культур за 2012, 2015 і 2019 рр.*
* Розраховано за даними Державної служби статистики України.

культур, гірчиці – від 0,7 до 0,5%, сої – від 19,7 до 15,7%, соняшнику – від 70,9 до 58,7%. Збільшення частки посівів фіксується
винятково по ріпаку – від 7,6 до 12,8% (рис. 2.4).
Відповідним чином сформувалася структура виробництва
олійних культур. За період 2012, 2015 і 2019 рр. у загальній
структурі виробництва олійних культур частка льону олійного
скоротилася від 0,4 до 0,1 п.п., гірчиця була на рівні 0,2–0,5%,
частка сої зменшилася від 19,9 до 15%, соняшнику – від 69,4 до
67,4%. Збільшення частки валового збору фіксували винятково
по ріпаку – від 9,9 до 17,2% (рис. 2.5).
Аналіз балансу попиту та споживання олійних культур за
2017–2019 рр. показав зростання початкових запасів і залишків
по всіх олійних, значне збільшення переробки по сої та ріпаку.
Ріпак і соя експортоорієнтовані культури, соняшник переробля-
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Виробництво олійних культур, %

Таблиця 2.5. Посівні площі та валовий збір олійних культур за 2017–2019 р.*
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Рис. 2.5. Зміни структури виробництва олійних культур в Україні
за 2012, 2015 і 2019 рр.*
0

* Розраховано за даними Державної служби статистики України.

ють на внутрішньому ринку. Переробка ріпаку зросла у 2,7 раза,
сої – на 50%. Експорт соняшнику збільшено у 2,8 раза, ріпаку –
на 15%, сої – впав на 36% (табл. 2.6–2.8).
Структура пропозиції олійних культур у 2019 р. сформувалася так: частка валового збору в загальній структурі пропозиції
соняшнику становила 97,7%, сої – 98,5, ріпаку – 98,2%. Перехідні початкові запаси соняшнику в загальній структурі пропозиції дорівнюють близько 0,1%, сої – 1,5, ріпаку – 1,8%. Складова
імпорту є найменшою і по соняшнику становить 0,1%, по сої та
ріпаку імпорт відсутній (рис. 2.6).
Таблиця 2.6. Динаміка балансу попиту та споживання соняшнику*, тис. т
Показник

Початкові запаси
Виробництво
Імпорт
Пропозиція
Споживання
Експорт
Спрос
Залишки

2017 р.

2018 р.

2019 р.

Зміни, %

113
13000
5
13318
13600
35
13635
178

178
14950
5
15133
14600
100
14700
328

328
14625
5
14958
12552
100
12652
1153

290
112
100
112
92,3
285
92,8
647

* Тут і в табл. 2.7 і 2.8 розраховано за даними УЗА.
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Споживання продукції основних олійних культур відбувається за такими напрямами: переробка на олію та експорт. Споживання ріпаку зорієнтовано на експорт (92%) і лише 8% валового
збору переробляється. Соняшник на 99,2% переробляють на олію.
Структура споживання сої: 53% – переробка, 47 – експорт (рис. 2.7).

Попит на вітчизняному ринку олійних культур формують підприємства олієжирового комплексу. Діючі переробні потужності
олійних культур в Україні сягають 19,5 млн т, з яких 14,3 млн т
припадає на олієекстракційні заводи, 5,2 млн т – на олієпресувальні. Переробні потужності щороку зростають на 1 млн т. Визначається проблема загрузки переробних потужностей: загрузка за
соняшником – на рівні 80%, за соєю – нижче 50%. Нарощування
потужностей породжує зростання попиту на сировину. Це, своєю чергою, зумовлює тенденцію до нарощування переробки сої
та ріпаку. Особливостями вітчизняного олієпереробного комплексу є розміщення потужностей на територіях, наближених до
морських портів, концентрація виробництва у великих холдингах та вертикально інтегрованих компаніях.
Лідируючу позицію за обсягами експорту продукції олійних культур займає ріпак. У 2018 р. продажі ріпаку на експорт
становили 1,7 млн т на суму 698 млн дол. США. Експортні
поставки понад сої в обсязі 1,5 млн т принесли вітчизняним
агровиробникам виручку в 600 млн дол. США. Виручка від
експорту 25 тис. т насіння соняшнику становила понад 13 млн
дол. США.
Вперше за останні роки лідируючу позицію в рейтингу найбільших імпортерів вітчизняних олійних зайняла Німеччина. Її
частка сягнула 14% у загальному експорті олійних культур на
суму 191 млн дол. США. Бельгія закуповує 13,2% українських
олійних, Туреччина – 13, Франція – 8,2, Білорусь – 6, Нідерланди – 5,8, Іран – 5,4 і Польща – 4,6%. Сукупна частка цих восьми
країн перевищила 70%.
Установлено, що ринок соняшнику є провідним серед інших
олійних ринків, якщо взяти до уваги обсяги виробництва та
площі посіву. Важливо, що продуктивність соняшнику планомірно зростає. За результатами 2019 р. врожайність соняшнику в Україні становила 2,6 т/га, що є найвищим результатом
за останні чотири сезони. Відзначимо, що за результатами цих
останніх 4 сезонів (2016–2019 рр.) урожайність соняшнику в
Україні становила: 2016 р. – 2,5 т/га; 2017 р. – 2,2; 2018 р. –
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Таблиця 2.7. Динаміка балансу попиту та споживання ріпаку, тис. т
Показник

2017 р.

Початкові запаси
Виробництво
Імпорт
Пропозиція
Споживання
Експорт
Спрос
Залишки

2018 р.

7
2198
0
2205
80
2122
2202
3

2019 р.

3
2665
0
2668
220
2400
2620
48

48
2691
0
2739
220
2450
2670
69

Зміни, %

685
122
0
124
275
115
121
2300

Таблиця 2.8. Динаміка балансу попиту та споживання сої, тис. т
2017 р.

Структура пропозицій, %

100
99,5
99
98,5
98
97,5
97
96,5

0,1
2,2

97,7
Соняшник

Валовий збір

2018 р.

45
3990
0
4035
1306
2700
4006
29

0

0

1,5

1,8

98,5

98,2

Соя

Ріпак

Початкові запаси

2019 р.

29
4335
0
4364
1856
2450
4306
58

58
3780
0
3838
2006
1750
3756
82

Структура споживання, %

Показник

Початкові запаси
Виробництво
Імпорт
Пропозиція
Споживання
Експорт
Спрос
Залишки

100

128
94
0
70
153
64
93
282

0,8

80
60
40

46,6
99,2

0

91,7
53,4

20

8,3

Соняшник
Експорт

Імпорт

Зміни, %

Ріпак

Соя
Переробка

Рис. 2.7. Структура споживання
олійних культур у 2019 р.

Рис. 2.6. Структура пропозиції
олійних культур у 2019 р.
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2,4; 2019 р. – 2,6 т/га. Найвищі показники врожайності культури за результатами 2019 р. зафіксовано у господарствах Тернопільської (3,6 т/га), Хмельницької (3,5), Вінницької (3,3) і
Черкаської (3,3 т/га) областей. За валовим збором соняшнику
в 2019 р. у топ-5 лідерів увійшли: Кіровоградська (1,51 млн т),
Харківська (1,44), Дніпропетровська (1,41), Миколаївська
(1,04 млн т) і Запорізька (961 тис. т) області.
Соя упродовж 2014–2019 рр. зайняла другу позицію серед
основних олійних культур за соняшником, «потіснивши» при
цьому ріпак. Ринок сої в Україні розширює межі. У 2019 р. сою
зібрано з площі 1,5 млн га обсягом 3,5 млн т за врожайності
культури 23,2 ц/га. Найвища урожайність сої на підприємствах
Запорізької (3,43 т/га), Херсонської (3,25), Рівненської (2,85),
Львівської (2,82) і Хмельницької (2, 8 т/га) областей.
На ринку ріпаку спостерігали тенденції до нарощування обсягів. За результатами 2019 р. зібрано 3,3 млн т ріпаку з площі
1,3 млн га за врожайності 25,9 ц/га, що є рекордом. Найвища
врожайність ріпаку на підприємствах Хмельницької (32,8 ц/га),
Тернопільської (31,1), Вінницької (31,6 ц/га) областей.
Україна інтегрована у світовий ринок олійних культур, є світовим лідером з виробництва і переробки соняшнику та експорту соняшникової олії, по ріпаку, сої займає 6-ту позицію в світі.
Загальний тренд у розрізі культур на вітчизняному і світовому
ринку олійних культур збігається, а відмінності стосуються
темпів нарощування виробництва соняшнику, льону олійного
та темпів падіння виробництва по ріпаку. Темпи виробництва
соняшнику в Україні втричі перевищили аналогічні світові, по
льону олійному – на 25%, падіння темпів виробництва ріпаку
удвічі випередило світове [34, с. 71–77].
Ринок олійних культур завдяки розвитку інфраструктури набув рис прозорості й економічної передбачуваності процесів, що
на ньому відбуваються. Загалом інфраструктура ринку – це система організаційних структур, основною функцією яких є здійснення обмінних процесів в економіці. Основними елементами
інфраструктури товарного ринку в сучасних умовах є біржі, тор-

гові доми, аукціони, ярмарки, місцеві та оптові ринки, заклади
роздрібної торгівлі тощо.
Інфраструктура вітчизняного аграрного ринку інтегрує:
• товарні біржі з торгівлі аграрної продукції;
• агроторгові доми;
• допоміжні суб’єкти біржового ринку (елеватори, сховища,
складські приміщення, транспортні мережі);
• аукціони;
• систему моніторингу і розповсюдження інформації щодо обсягів, ціни, умов фактичного продажу, прогнозування попиту
і пропозиції, цінової ситуації.
Найбільш демократичною та прозорою формою торгівлі
на цьому етапі розвитку суспільства є товарна біржа. Товарна
біржа – це постійно діючий оптовий ринок, що функціонує в
певному місці та відповідно до встановлених правил торгівлі
й регламенту.
Біржова торгівля є невід’ємною складовою оптової торгівлі. Зародження елементів біржової торгівлі починалося з елементарного локального ринку (базару), причому в країнах з
високорозвиненою ринковою економікою базари як один із напрямів реалізації продукції нині повністю припинили своє існування. На заміну їм прийшли товарні біржі. Товарна біржа –
це організований, постійно діючий ринок масових, стандартизованих, замінних товарів та товарних деривативів, на якому
в умовах вільної конкуренції формуються ціни, здійснюється
їх котирування, забезпечується деперсоніфікація й публічність
торгу та зниження трансакційних витрат і зниження ризиків
невиконання угод. Становлення біржової торгівлі у світі відбувалося з ініціативи купців (історично спочатку з’явилися брокери, потім – біржі), а її подальший розвиток та удосконалення
були зумовлені потребами економіки країни і здійснювалися
одночасно з її ростом. В Україні біржова діяльність начебто
здійснюється у всіх регіонах. Однак, незважаючи на те, що біржова діяльність поширена в усіх регіонах України, на біржах,
що діють у чотирьох регіонах України, було укладено 92,7%
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усіх біржових угод. Найбільша частка біржових угод припадала на біржі Києва (79,7%), Полтавської (7,2%), Київської (4%)
та Дніпропетровської (1,8%) областей.
Товарна біржа виконує функції посередника між продавцями
та покупцями, регулятора цін, має торговельно-економічні особ
ливості, зумовлені передусім:
• свободою вибору та здійснення підприємницької діяльності;
• економічною самостійністю ринкових суб’єктів;
• необмеженою кількістю учасників підприємницької діяльності у сфері товарного виробництва і торгівлі;
• інформованістю кожного суб’єкта ринку стосовно поточної
кон’юнктури;
• мобільністю обігу матеріальних, трудових, фінансових та
інших ресурсів;
• вільним вибором партнерів;
• свободою ціноутворення;
• відкритістю економіки відносно зовнішніх зв’язків.
Економічну сутність товарної біржі визначає дія об’єктивного
економічного закону попиту та пропозиції. Товарна біржа оптимізує обсяги аграрної продукції і виступає місцем розподілу її
запасів у часі і просторі та виявлення найвищої ціни і потреби
в них.
Список акредитованих аграрних товарних бірж в Україні налічує 39 товарних бірж (додаток А). Аналіз їх розміщення за
територіальною ознакою показав, що найбільшу кількість товарних аграрних бірж зосереджено у містах: Київ – 9, або 23% загальної кількості; Дніпропетровськ – 3, Донецьк – 3, Херсон – 3,
або 7,7%, Львів – 2, Полтава – 2, АР Крим – 2, Одеса – 2, або 5%,
в інших містах – по 1 товарній біржі.
Проте сфера діяльності товарної біржі, як правило, охоплює
міжрегіональний, національний і міжнародний ринки. А відтак
на регіональному рівні основну роль мають відігравати елементи
інфраструктури нижчого рівня – агроторгові доми, оптові ринки
тощо. Механізм функціонування аграрних бірж полягає у тому,
що робота біржової системи спирається на роботу торгових до-

мів. Пайовиками торгових домів у районах є товаровиробники,
елеватори, транспортні організації, банки, представники районних органів самоврядування.
Торгові доми є агентами, які виконують доручення засновників щодо реалізації продукції та придбання засобів виробництва.
На торгові доми покладаються функції: збору інформації щодо
реального стану локального ринку; надання покупцям документів відносно наявності товару із сертифікатом якості і гарантією
відвантаження; формування лотів продукції; забезпечення збирання, зберігання та відвантаження продукції.
Метою створення агроторгових домів є формування ринкового середовища для вигідної реалізації виробленої продукції
і поліпшення матеріально-технічного постачання аграрним виробникам. Ці ринкові інституції функціонують, як правило, на
районному чи регіональному рівні, виступаючи по суті проміжною ланкою між виробником і системою аграрних бірж у процесі збуту виробленої продукції і матеріально-технічного постачання.
Важливими суб’єктами інфраструктури ринку є елеватори.
Застарілі елеватори не дають змоги якісно зберігати зерно. За
підрахунками Світового банку, втрати зерна, що зберігається в
підлогових елеваторах, досягають 15% у місяць, що при нинішніх низьких світових цінах на зерно відчутно позначається на
доходах аграріїв. У сучасних зерносховищах цей показник не
перевищує 1%.
В Україні близько 1,2 тис. елеваторів, їхні сукупні потужності
експерти оцінюють у 50 млн т. Велика кількість зерносховищ
належить трейдерам, крупним агрохолдингам, держкомпаніям.
На топ-10 найбільших компаній припадає чверть усіх вітчизняних елеваторних потужностей. При цьому держкомпанії будівництвом нових елеваторів не займаються, а переважно їхньою
модернізацією.
Після скасування у 2014 р. норм із сертифікації зерносховищ темпи введення в дію нових елеваторів різко збільшилися.
Прийняття в експлуатацію нових зерносховищ має неоднорід-

48

49

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК РИНКУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

Розділ 2. Аналіз сучасних тенденцій формування
і розвитку ринку олійних культур

ний характер. Так, у 2014 р. було прийнято 833,1 тис. т одночасного зберігання, у 2015 р. – 1881,3 тис. т, тобто вдвічі більше, а у 2016 р. – 962, 5 тис. т.
Незважаючи на активізацію ринку елеваторів, він має знач
ний потенціал для розвитку, який пояснюється такими факторами: валовий збір зерна і насіння олійних культур забезпечений
місцями зберігання лише на 42%; 46% зерносховищ є складами підлогового зберігання з низькими рівнями механізації та
автоматизації; 27% усіх елеваторів знаходяться в управлінні 15
великих агрохолдингів; можливість відвантаження зерна залізничним транспортом мають близько 82% зерносховищ, але її інтенсивність у різних елеваторів відрізняється (середня – близько
900 т/добу, або 16 ж/д вагонів).
На сьогоднішній день в Україні попит на зерносховища
значно перевищує пропозицію. Особливо гостро позначається
нестача місць зберігання зерна в сегменті малого і середнього бізнесу, якому необхідно зберігати врожай до продажу за
вигідною ціною. Найменш забезпеченими регіонами є Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська та Львівська області, в
яких потреба у сховищах покривається наявними потужностями лише на 30%. Найкраща ситуація відзначається в Одеській,
Житомирській, Миколаївській, Полтавській та Херсонській областях.
В основному будівництвом нових елеваторів займаються
агрохолдинги, зацікавлені у збереженні свого врожаю до моменту продажу його за найбільш вигідними цінами. Сховище – це
важлива ланка у виробничому ланцюжку таких підприємств,
оскільки продаж зерна безпосередньо в період збирання невигідний через низькі ціни, а зберігання його на сторонніх площах
пов’язане із додатковими витратами.
Ще однією проблемою вітчизняних зерносховищ є технологічна застарілість. Сучасним вимогам за технологією зберігання і можливості відвантаження до 5 тис. т на добу відповідають лише 25% елеваторів. Втрати зерна у сховищах підлогового
типу досягають 15%, тоді як у сучасних вони не перевищують

1%. Крім того, послуги застарілих елеваторів дорожче на 10%
через збільшене споживання в технологічному циклі сушіння
зерна газу й електроенергії. Все це зменшує доходи вітчизняних агропідприємств. Проблеми створює і застаріле вантажнорозвантажувальне обладнання, яке не дає змоги приймати габаритні вантажні автомобілі і значно збільшує час обслуговування
вагонів-зерновозів.
Отже, вітчизняний ринок елеваторів не насичений. Валовий
збір зерна в країні впевнено переступив позначку 60 млн т, а це
означає, що й попит на нові сховища збільшуватиметься. Одним
із напрямів підвищення ефективності роботи елеваторів є їх модернізація.
Інвестиційний потенціал елеваторів достатньо високий, однак використовується не повністю. Підвищення інвестиційного
потенціалу та його ефективна реалізація значною мірою залежать від державної політики у цій сфері. Частка державної власності в галузі істотна (на рівні 20%). Водночас нині рушійною
силою інвестиційних процесів у галузі є потужні вертикально
інтегровані аграрні холдинги.
Можливим способом збереження балансу державних та приватних інтересів у галузі є створення спільних підприємств,
передача державних елеваторів в оренду із забезпеченням модернізації основних фондів. Загалом сучасна елеваторна промисловість України характеризується:
• структуризацією ринку зберігання зерна та олійних культур
на основі концентрації потужностей. Зростає рівень інтег
рованості елеваторів до складу агропромислових холдингів;
• зміною структури елеваторного господарства від пріоритетного забезпечення потреб українських зернопереробних
підприємств до обслуговування експортних потоків;
• спрацьованістю (зношеністю) основних фондів до 80%, а
також низькими темпами їх оновлення;
• підвищенням рентабельності завдяки використанню енергота ресурсоефективних технологій.

50

51

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК РИНКУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

Розділ 2. Аналіз сучасних тенденцій формування
і розвитку ринку олійних культур

Вагомими суб’єктами аграрного ринку є агрохолдинги України. Агрохолдинги – це вертикально інтегровані компанії, які поєднують виробничу і переробну діяльність на ринку зерна, олійних культур та іншої сільгосппродукції і продуктів її переробки.
Згідно із Законом України «Про холдингові компанії в Україні»
від 07.08.2011 р. № 3528-15 «холдингова компанія – акціонерне товариство, яке володіє, користується та розпоряджається
холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв)
двох або більше корпоративних підприємств». Формування
агрохолдингів у сільському господарстві України 10 років тому
було явищем новим для нашої держави. В аграрному секторі ці
структури почали створюватися пізніше, ніж в інших галузях, і
не лише в Україні, а й в інших країнах світу. В літературі є доволі велика кількість публікацій, присвячених різним аспектам
корпоративного управління, передусім юридичним. Практичні
аспекти побудови системи управління холдингами відображено
у роботах працівників консалтингових фірм, які часто поєднують практичну і наукову роботу.
Структура агрохолдингу залежить від особливостей поєднання в ньому видів діяльності. Можливі такі варіанти побудови холдингу: горизонтальна інтеграція; вертикальна інтеграція;
конгломератна диверсифікація.
До складу горизонтально-інтегрованого агрохолдингу входять
однотипні за видами діяльності структури. Серед таких агрохолдингів можна виділити вузькоспеціалізовані та неспеціалізовані.
До вузькоспеціалізованих можна віднести, наприклад, агрохолдинги, які займаються тільки виробництвом продукції рослинництва, або тільки виробництвом продукції тваринництва.
Вертикально інтегровані холдинги включають у себе види
діяльності, технологічно пов’язані між собою створенням єдиного кінцевого продукту. Наприклад, рослинництво – елеватор –
комбікормовий завод – свинокомплекс – м’ясокомбінат – збутова
мережа.
До складу холдингів конгломератного типу входять підрозділи, види діяльності яких не мають істотних зв’язків між собою.

У таких холдингах підприємства мають високий рівень автономності і пов’язані лише спільною системою управління фінансами.
У сучасній практиці управління агрохолдингами існують такі
типові проблеми, які потребують розв’язання:
• відсутність чітко сформульованої стратегії і розуміння її на
всіх рівнях управління;
• невідповідність юридичної, організаційної і фінансової
структур як між собою, так і стратегічним цілям;
• складність юридичної реорганізації, яка полягає у проблемах
переоформлення договорів оренди землі при злитті, поглинанні юридичних осіб;
• ризики втрати контролю над землями при переоформленні
договорів оренди землі;
• детальне бюджетування в розрізі полів і культур при великих
розмірах виробництва викликає необхідність використання
потужного та спеціалізованого програмного забезпечення;
• некоректно розраховується собівартість продукції через недосконалу систему розподілу та списання витрат на об’єкти
калькуляції;
• нерегламентований інвестиційний процес.
Дослідженнями встановлено, що характерною особливістю
сучасного аграрного ринку є інтеграційні процеси. Великі компанії – виробники сировини на ринку олійних культур України
дедалі нарощують власні виробничі і переробні потужності.
Українська олієжирова галузь представлена підприємствами,
які входять в асоціацію «Укроліяпром». Усі компанії працюють
на базі крупних українських заводів. Продовжує зростати кількість агрохолдингів і їх земельний банк. Так, за даними Українського клуба аграрного бізнесу (УКАБ) у 2017 р. налічувалося
93 сільськогосподарських підприємства, що обробляють понад
10 тис. га сільськогосподарської землі, а у 2012 р. їх кількість
становила 80. Частка сільгоспземель у користуванні агрохолдингів сягає понад 30% усіх сільськогосподарських земель,
тоді як у 2012 р. цей показник становив 25%. Крім того, зріс
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загальний земельний банк в обробці агрохолдингами від 5,6
до 5,95 млн га, збільшення сільгоспугідь у користуванні цією
категорією сільгосппідприємств становило 6,3%. Також УКАБ
прогнозує продовження цих трендів. Як показали дослідження,
агрохолдинги нерівномірно представлені в областях України.
Найбільша їх кількість знаходиться у Київській (32), Чернігівській (28) і Полтавській (26) областях, тоді як менш агрохолдингів представлено у Закарпатській (1), Луганській (5) і
Чернівецькій (5) областях.
Найбільшими агрохолдингами України є такі корпорації, як
«Нібулон», «Миронівський Хлібопродукт», «УкрЛандФармінг»,
«Кернел», «Сварог Вест Груп», «Астарта-Київ» та ін.
«Нібулон» – це підприємства з більш ніж 82 тис. га земель
в обробці. Лідер в експорті цілої низки сільськогосподарських
культур. У наявності також власний торговельний річковий флот,
портово-перевалочні комунікації.
«Миронівський Хлібопродукт» – один із найбільших переробників м’ясопродуктів та виробник комбікормів. В обробці
370 тис. га землі. Найбільший виробник і експортер курятини в
Україні.
«УкрЛандФармінг» – найбільший виробник яловичини, у
власності 654 тис. га. Виробляє як зернові культури, так і буряки цукрові з подальшою переробкою їх на цукор. Контролює
основний пакет акцій агрохолдингу «Авангард».
«Кернел» – провідна компанія з виробництва та експорту
соняшнику і соняшникової олії. Постійно розвивається і нарощує виробничі потужності. Володіє 575 тис. га родючого чорнозему.
«Сварог Вест Груп» – ефективно працює над удосконаленням системи точного землеробства, застосовує нові досягнення
ІТ-технологій. Розвиває всі напрями сільського господарства.
«Астарта-Київ» – один із найбільших виробників цукру в
Україні. Послуги з переробки сільгосппродукції, а також розвинені комплекси тваринництва. Використовує 260 тис. га землі.
Також один з найбільших виробників молока.

Отже, агрохолдинги України є чи не головними суб’єктами
в аграрному секторі країни. Вони – «законодавці» цін на харчові продукти, одні з головних експортерів і «видобувачів» ВВП
країни, творці тисяч робочих місць по всій Україні і новатори в
області сільського господарства і веденні точного землеробства,
«диктатори» правового поля.
Основними переробниками сировини соняшнику за розмірами потужностей є «Каргілл» – 568 тис. т, або 8% загального
обсягу, Пологівський ОЕЗ – 510 тис. т, або 7,1%, Українська
Чорноморська Індустрія – 429 тис. т., або 6%. Найбільші обсяги насіння сої перероблено на підприємствах: Каховка ПромАгро – 120,3 тис. т, Гайсинській філії ДП ЗАТ Теувес Холдінг
«Тегра Україна ЛТД» – 64,7, Протеїн продакшн – 55,4 тис. т.
Важливу роль у забезпеченні прозорості ринку та оперативності дій його суб’єктів відіграє система інформаційного забезпечення. Причому на сучасному етапі його роль зростає не лише
через необхідність оперативної достовірної інформації про ситуацію на ринках, а й у зв’язку з розвитком науково-технічного
процесу.
Система інформаційного забезпечення суб’єктів аграрного
ринку України наразі перебуває лише на етапі становлення. Розвивається мережа консультаційних фірм, дорадчих інституцій,
частково інформаційний супровід здійснюють органи державної та місцевої влади, засоби масової інформації. На сьогодні
інформаційне забезпечення операторів аграрного ринку, і ринку
олійних культур зокрема, поряд із засобами масової інформації,
здійснює низка Інтернет-ресурсів. Серед них – офіційний сайт
Державної служби статистики, на якому можна отримати інформацію про ціни на сільськогосподарську продукцію в цілому по
Україні та в розрізі регіонів.
Інфраструктура ринку олійних культур є однією з основних
передумов його стабільного функціонування, від розвитку якої
залежить як ефективність діяльності окремих господарських
суб’єктів, так і реалізація стратегічних цілей держави у сфері
аграрної політики та продовольчої безпеки.
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2.3. Регіональний аспект функціонування
ринку олійних культур
Україна, перебуваючи на стадії індустріального розвитку, має
доволі значні відмінності у розвитку окремих регіонів:
• регіони на початковому етапі становлення постіндустріальної стадії розвитку (м. Київ, Київська, Харківська області):
характерні динамічний соціально-економічний розвиток у
цілому, порівняно високий рівень розвитку високотехнологічних наукоємних виробництв, наявний потужний інтелектуальний потенціал, розвинутий третинний сектор економіки;
• регіони на високоіндустріальній стадії розвитку з недостатніми можливостями для переходу до постіндустріальної
стадії розвитку (Дніпропетровська, Запорізька, Донецька області): характерні доволі низький рівень розвитку високотехнологічних наукоємних виробництв, консервативна структура промисловості з домінуванням галузей важкої індустрії та
слаборозвинутий третинний сектор економіки;
• регіони на індустріальній стадії розвитку зі сприятливими умовами для переходу до високоіндустріальної стадії
розвитку (АР Крим, Львівська, Одеська області): характерні
розвинутий третинний сектор економіки та наявний інтелектуальний потенціал у поєднанні із середнім для країни
рівнем розвитку високотехнологічних виробництв;
• регіони на індустріальній стадії розвитку з недостатніми
можливостями для переходу до високоіндустріальної стадії
(Луганська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Чернігівська області);
• регіони на низькоіндустріальній стадії розвитку (Кіровоградська, Вінницька, Івано-Франківська, Черкаська, Херсонська, Чернівецька, Волинська, Житомирська, Закарпатська,
Рівненська, Хмельницька, Тернопільська області) [35, 36].
Виробництво олійних культур у розрізі регіонів також різниться за обсягами виробництва, продуктивністю, ефективністю. Аналіз виробництва олійних культур у розрізі природно-

кліматичних зон дасть можливість виявити зональну концентрацію, спеціалізацію вирощування соняшнику, сої, ріпаку.
Так, у зоні Степу України за період 2017–2019 рр. площа посіву
цих культур становила 4335 тис. га у 2019 р. проти 4361 тис. га
у 2017 р., тобто відбулося незначне скорочення – на 0,7%. При
цьому валовий збір збільшився від 7788 до 9704 тис. т, або майже на 24%. Розширення посівів зафіксовано лише по ріпаку –
від 327 до 647 тис. га, або вдвічі, а валовий збір досяг рівня
1,4 млн т у 2019 р. проти 788 тис. т у 2017 р., або вдвічі. Низхідною динамікою відзначається виробництво соняшнику в зоні
Степу. Так, площа посіву соняшнику зменшилася від 3,7 до
3,5 млн га, або на 5%, натомість валовий збір зріс від 6,4 до
7,8 млн т, або на 20%. Посівна площа під соєю скоротилася від
324 до 185 тис. га, або на 43%. Натомість валовий збір сої за
період впав на 13% – від 541 до 471 тис. т.
Аналіз виробництва олійних культур у зоні Лісостепу України
показав, що площа посіву цих культур становила 3157 тис. га у
2019 р. проти 3317 тис. га 2017 р., тобто відбулося скорочення на
5%. При цьому валовий збір збільшився від 7417 до 9127 тис. т,
або майже на 23%. Розширення посівів зафіксовано по ріпаку –
від 273 до 360 тис. га, або на 30%, а валовий збір досяг рівня
1 млн т у 2019 р. проти 822 тис. т у 2017 р., або на 33%. Позитивною динамікою відзначалося виробництво соняшнику в
зоні Лісостепу. Так, площа посіву соняшнику зросла від 1832 до
1854 тис. га, або на 1%, а валовий збір – від 4,5 до 5,9 млн т,
або на 30%. Посівна площа під соєю скоротилася від 1212 до
943 тис. га, або на 23%. При цьому валовий збір сої за період зріс
на 6% – від 2012 до 2154 тис. т.
Як свідчить аналіз виробництва олійних культур у зоні Полісся України, площа посіву цих культур становила 1038 тис. га
у 2019 р. проти 1048 тис. га у 2017 р., тобто скоротилася на 1%.
При цьому валовий збір збільшився від 2292 до 2827 тис. т, або
на 23%. Розширення посівів зафіксовано по ріпаку від 190 до
260 тис. га, або на 37%, а валовий збір досяг рівня 731 тис. т
у 2019 р. проти 603 тис. т у 2017 р., що на 21% більше. По-
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Рис. 2.9. Валовий збір соняшнику в розрізі природно- кліматичних зон
за 2017–2019 рр.
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зитивною динамікою відзначається виробництво соняшнику в
зоні Полісся. Так, площа посіву соняшнику зросла від 400 до
404 тис. га, а валовий збір – від 897 до 1199 тис. т, або на 34%.
Посівна площа під соєю скоротилася від 458 до 376 тис. га, або
на 18%. При цьому валовий збір сої за період зріс на 13% – від
792 до 897 тис. т.
Структура посівів олійних культур в Україні демонструє
чітку тенденцію до розширення посівів ріпаку на 63% завдяки
скороченню посівів соняшнику на 3% та сої на 20%. Соняшник
вирощують переважно у зоні Степу (61%), соя переважає у зоні
Лісостепу (60%), ріпак – у зоні Степу (50%).
Аналіз змін виробничих показників олійних культур у розрізі природно-кліматичних зон показав, що основні площі під
соняшником на рівні 3,5 млн га зосереджено у степовій зоні
України, але упродовж 2017–2019 рр. динаміка негативна; у зоні
Лісостепу – до 1,9 млн га, динаміка негативна; У Поліссі – площа під соняшником не перевищує 400 тис. га, динаміка стабільна. Зростання валового збору соняшнику на тлі скорочення його
площ свідчить про інтенсивність технологій виробництва. Так,
у степовій зоні України збільшення врожаю соняшнику за 2017–
2019 рр. становило 20%, у зоні Лісостепу – 28, у Поліссі – 34%
(рис. 2.8, 2.9).
Основні площі під соєю на рівні 943 тис. га зосереджено у
Лісостепу України, впродовж 2017–2019 рр. динаміка негатив-
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Рис. 2.10. Площі посіву сої в розрізі природно-кліматичних зон
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Рис. 2.8. Площі посіву соняшнику в розрізі природно-кліматичних зон
за 2017–2019 рр.

на; у зоні Степу – до 200 тис. га, динаміка негативна; у Поліссі –
площа під соєю не перевищує 380 тис. га, динаміка негативна
(рис. 2.10). Значне скорочення площі посіву сої в зоні Степу відповідним чином позначилося на результатах збору врожаю культури. Валовий збір зменшено від 540 до 470 тис. т, або на 13%.
У зоні Лісостепу спостерігається незначне збільшення валового
збору – від 2 до 2,2 млн т, або на 7%, найбільше зростання валового збору сої зафіксовано у Поліссі – від 792 до 897 тис. т,
або на 15% (рис. 2.11).
Основні площі під ріпаком на рівні 650 тис. га зосереджено у
зоні Степу України, в останні 3 роки динаміка позитивна, збільшення становило вдвічі. У зоні Лісостепу посіви ріпаку розширено від 270 до 360 тис. га, або на 30%. У Поліссі площа під ріпаком зросла від 190 до 260 тис. га, або на 36% (рис. 2.12). Валовий
збір ріпаку зріс у всіх природно-кліматичних зонах відповідно
до розширення площ. У зоні Степу – від 788 до 1440 тис. т., або
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на 80%, у зоні Лісостепу – від 800 до 1100 тис. т, або на 40%,
найменші темпи зростання валового збору ріпаку зафіксовано у
Поліссі – від 603 до 731 тис. т, або на 21% (рис. 2.13).
Основна частина посівних площ і валових зборів ріпаку забезпечується аграрними підприємствами Одеської (373 тис. т
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Рис. 2.13. Валовий збір ріпаку в розрізі природно-кліматичних зон
за 2017–2019 рр.
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за врожайності 19,4 ц/га), Дніпропетровської (283 тис. т за
врожайності 31,4 ц/га), Вінницької (243 тис. т за врожайності
31,6 ц/га), Тернопільської (223 тис. т за врожайності 23,4 ц/га),
Херсонської (197 тис. т за врожайності 22,4 ц/га), Миколаїв
ської (196 тис. т за врожайності 22,5 ц/га), Хмельницької
(240 тис. т за врожайності 32,8 ц/га), Запорізької (170 тис. т за
врожайності 24,2 ц/га), Львівської (191 тис. т за врожайності 28,9 ц/га) областей. Водночас динаміка збільшення валових
зборів і першість позицій лідерів за останні 10 років змінилася
(рис. 2.14, 2.15).
Основна частина посівних площ і валових зборів сої вирощується аграрними формуваннями Полтавської (295 тис. т за
врожайності 19,1 ц/га), Житомирської (277 тис. т за врожайності 23 ц/га), Вінницької (276 тис. т за врожайності 24,5 ц/га), Ки-
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Рис. 2.15. Зміни площ посіву ріпаку в областях-лідерах за 2009–2019 рр.
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Рис. 2.18. Зміни обсягів виробництва соняшнику в областях-лідерах
за 2009–2019 рр.
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Рис. 2.19. Зміни площ посіву соняшнику в областях-лідерах
за 2009–2019 рр.
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Структура розміщення посівів олійних культур за його видами
відповідає історичному розвитку сільського господарства і традиціями окремих регіонів нашої країни, склалася відповідно до
умов вирощування та розміщення інфраструктурних об’єктів.
До особливостей розвитку ринку олійних культур належать
такі:
• скорочення посівних площ під олійними культурами у Степу
та Поліссі, зростання посівних площ під олійними культурами у лісостеповій зоні України;
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ївської (272 тис. т за врожайності 21,4 ц/га), Сумської (238 тис. т
за врожайності 22,6 ц/га), Херсонської (235 тис. т за врожайності 36,2 ц/га), Хмельницької (460 тис. т за врожайності 26,8 ц/га),
Тернопільської (219 тис. т за врожайності 25,2 ц/га) областей.
Найвищі темпи зростання виробництва сої у Хмельницькій і
Тернопільській областях (рис. 2.16, 2.17).
Лідери з виробництва соняшнику в Україні – Кіровоградська
(1,5 млн т за врожайності 27 ц/га), Харківська (1,5 млн т за врожайності 28,3 ц/га), Дніпропетровська (1,3 млн т за врожайності 24,3 ц/га), Миколаївська (1 млн т за врожайності 21,5 ц/га),
Полтавська (0,9 млн т за врожайності 30,5 ц/га), Вінницька
(0,8 млн т за врожайності 34,7 ц/га), Луганська (0,8 млн т за
врожайності 23,4 ц/га) області. За 10 років (2009–2019) виробництво соняшнику збільшено вдвічі (рис. 2.18, 2.19).
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• домінування посівів соняшнику – понад 60% загальної площі під олійними у Степу України;
• стала тенденція до зростання валового збору олійних культур завдяки збільшенню продуктивності;
• спеціалізація виробництва олійних культур за конкретними
культурами у розрізі природно-кліматичних зон України.
Так, соняшник вирощується в зоні Степу – понад 60% загального обсягу валового збору, виробництво ріпаку зосереджено у зоні Лісостепу (33%) та у зоні Степу (37%), а
виробництво сої концентрується у зоні Лісостепу (61%);
• переважає сировинний напрям виробництва олійних культур, про що свідчать зростаючі темпи нарощування площ під
соняшником, соєю, ріпаком.
Сукупність окреслених тенденцій і змін на ринку олійних
культур дає можливість дійти висновку, що в Україні соняшник
залишається найбільш затребуваною культурою у відповідь на
розширення переробних потужностей.
Кожен регіон намагається максимально використовувати своє
положення та ресурси задля підвищення конкурентоспроможності, тобто задіяти усі інституціональні фактори. Вони сприяють розвитку конкурентних переваг регіональних економічних
систем. До них можна віднести:
• розроблену інноваційну стратегію (або програму соціальноекономічного розвитку регіону, міста зі SWOT-аналізом,
сценаріями розвитку, зокрема й інноваційним, програмними
заходами та механізмом реалізації);
• пріоритетні регіональні проєкти технологічної та структурної модернізації, що охоплюють національний і міжнародний рівні;
• розвинену інфраструктуру ринку (банки, страхові компанії
тощо);
• розвиток інновацій та підприємництва;
• удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази, що
сприятиме інноваційному розвитку регіону і стійкому формуванню, розвитку та реалізації його конкурентних переваг [37].

Поряд із конкурентними можливостями у кожному регіоні є
обмеження і негативні чинники. Вони здатні знизити результативність реалізації сприятливих конкурентних можливостей, а
також ускладнити використання соціально-економічного потенціалу в інтересах розвитку ринкових відносин у регіоні. До таких обмежень і негативних чинників можна віднести:
• екстремальні умови виробництва і життєдіяльності населення;
• слабку екологічну вивченість і науково обґрунтовану підготовку території регіону;
• низький рівень виробництва товарів і послуг та недостатній
обсяг виробництва продуктів сільського господарства;
• віддаленість від економічно розвинених регіонів країни, відсутність розвиненої транспортної системи;
• низьку якість продукції та послуг, що різко знижують конкурентоспроможність;
• високе економічне напруження, що породжує серйозні обмеження у розміщенні та регіональному розвитку продуктивних сил;
• недостатній розвиток виробничої та соціальної інфраструктури як стримуюча обставина для інвестування і створення
нових робочих місць.
Перелічені обмеження і негативні чинники впливають на
використання можливостей регіону. Це породжує ситуації, що
потребують еластичних методів управління розвитком регіону.
Для досягнення підвищення конкурентоспроможності регіонів
важливо провести реформування системи державного управління та створити нову систему регіонального управління, спрямовану передусім на зменшення нерівності регіонального розвитку
в Україні. Ефективність нової державної стратегії формування
регіональної політики залежить від:
• наявності закону про регіональний розвиток, розробленого
відповідно до європейських принципів;
• домінування інтегрованого підходу замість галузевого до
врядування на центральному й регіональному рівнях;
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• стабільності інституційних рамок регіонального розвитку;
• наявності розвитку креативної інфраструктури, інформаційної та статистичної систем розвитку територій;
• наявності відповідних економічних інструментів для спрямування та стимулювання регіонального розвитку;
• наявності середньо- та довгострокової стратегій просторового планування, спрямованих на соціально-економічне зближення і стійкий розвиток;
• наявності законодавчих засад і фінансових стимулів для
подальшої децентралізації й делегування повноважень з
центрального рівня та злиття місцевих органів влади.
В європейських країнах реформування територіальної організації влади, зміцнення фінансових засад та компетенції
місцевого самоврядування стало дієвим механізмом стимулювання економічної активності, розробки ефективних стратегій
регіонального та місцевого розвитку, підвищення якості послуг населенню. Це забезпечується передусім завдяки реалізації
принципу субсидіарності у розподілі повноважень між рівнями
управління. Традиційно у центральних органів державної влади
залишаються лише ті повноваження, які потрібні для вирішення
загальнодержавних завдань (національна безпека, великі інфраструктурні проєкти, розвиток науки тощо), тоді як всі завдання
забезпечення життєдіяльності громад вирішуються безпосередньо на місцях.
Це надає місцевим органам влади більшої фінансової незалежності і дає змогу ефективніше використовувати місцеві ресурси для стимулювання економічного розвитку. Саме такий
підхід закладено у концептуальних засадах реформування територіальної організації влади в Україні [38].
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3

Конкурентоспроможність
продукції олійних культур
на вітчизняному аграрному
ринку

3.1. Методичні підходи до проведення
SWOT-аналізу виробництва олійних культур
У сучасних умовах розвитку ринку компаніям, що укоренилися в ньому, і тим, що тільки виходять на ринок, доводиться
все складніше. Їх проблеми пов’язані з високим рівнем жорсткої
конкуренції, надлишком подібних товарів і послуг, перенасиченням рекламних та інформаційних потоків, зростаючими вимогами споживачів до якості продукції, з постійними змінами
кон’юнктури й місткості ринку, а також інноваціями, що прагнуть
завоювати простір. А відтак для успішного виживання і функціо
нування компанії, підвищення якості і конкурентоспроможності
її продукції треба вміти передбачати труднощі, з якими вона
може зіткнутися у майбутньому, і нові можливості, які можуть
відкритися для неї. Тобто компаніям потрібно визначати пріоритетні напрями розвитку, розробляти бізнес-плани, пристосовуватися до змін зовнішнього середовища, використовувати нові
технології організації управлінських процесів, змінювати стратегії діяльності, а отже, – здійснювати стратегічне управління.
Одним із основних інструментів стратегічного управління, що
оцінюють у комплексі внутрішні і зовнішні чинники, які впливають на розвиток компанії, є SWOT-аналіз.
SWOT – початкові літери слів Strengths (Сильні сторони),
Weaknesses (Слабкі сторони), Opportunities (Можливості), Threats
(Загрози). У 1963 р. в Гарварді на конференції з проблем бізнесполітики професор К. Ендрюс уперше публічно озвучив акронім
SWOT. Цей акронім був представлений візуально у вигляді мат
риці SWOT. Спочатку SWOT-аналіз було засновано на озвучу-
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ванні і структуризації знань про поточну ситуацію і тенденції,
пізніше став використовуватися в ширшому значенні – для конструювання стратегій. Тобто з появою SWOT-моделі аналітики
отримали інструмент для своєї інтелектуальної праці [39].
SWOT-аналіз – це процес установлення зв’язків між найхарактернішими для підприємства можливостями, загрозами,
сильними сторонами (перевагами), слабкостями, результати
якого в подальшому можуть бути використані для формулювання і вибору стратегій підприємства [39 ]. Він проводиться з
метою дослідження підприємства як господарюючої системи у
певному ринковому середовищі. SWOT-аналіз – це своєрідний
інструмент; він не містить остаточної інформації для прийняття
управлінських рішень, але дає змогу впорядкувати процес обмірковування всієї наявної інформації з використанням власних
думок та оцінок. SWOT-аналіз дає змогу формувати загальний
перелік стратегій підприємства з урахуванням їхніх особливостей – адаптації до середовища або формування впливу на нього.
Широке застосування та розвиток SWOT-аналізу пояснюються
тим, що стратегічне управління пов’язане з великими обсягами
інформації, яку потрібно збирати, обробляти, аналізувати, використовувати, а відтак виникає потреба пошуку, розробки та застосування методів організації такої роботи.
Методика проведення SWOT-аналізу передбачає здійснення
декількох етапів:
І. Визначення власних сильних і слабких сторін підприємства. Перший етап дає змогу визначити, які сильні сторони
і недоліки підприємства. Для цього потрібно: скласти перелік
параметрів, за яким оцінюватиметься підприємство; за кожним
параметром визначити, що є сильною стороною підприємства,
а що – слабкою; зі всього переліку вибрати найбільш важливі
сильні і слабкі сторони підприємства (табл. 3.1).
ІІ. Визначення ринкових можливостей і погроз (табл. 3.2).
Це своєрідна «розвідка місцевості» – оцінка ринку. Цей етап дає
змогу оцінити ситуацію поза вашим підприємством і зрозуміти,
які у вас є можливості, а також, яких погроз слід побоюватися.
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Таблиця 3.1. Загальні характеристики сильних і слабких сторін
підприємства, що використовуються у SWOT-аналізі*
Потенційні внутрішні
переваги

недоліки

Конкурентні переваги (унікальність);
сильна позиція у специфічних ринкових сегментах, добре знаний лідер;
жорсткий конкурент на ринку;
стратегія наступу чи інша важлива
стратегія;
сприяння зростанню чисельності цільових груп споживачів чи їхній лояльності;
вища за середню обізнаність про стан
ринку;
можливості захисту від конкурентів;
диференціація виробів, обґрунтована
диверсифікація;
достатні фінансові ресурси;
вищі за середні технологічні та інноваційні навички; творчий менеджмент;
добре вивчений ринок, потреби покупців;
вища за середню рентабельність і
прибутковість та маркетингові навички

Відсутність реальних конкурентних
переваг;
постійні атаки з боку ключових конкурентів;
нижчі за середні темпи зростання;
брак фінансових ресурсів, недостатній
прибуток;
втрата репутації у споживачів;
«пасти задніх» у розвитку продукції,
вузька спеціалізація;
недоліки у стратегічній діяльності;
брак дій для пом’якшення конкурентного тиску;
виробництво з високими витратами,
зношення потужностей;
відсутність реальних особливих навичок
у галузі менеджменту, брак талантів;
«новачок» у бізнесі, чию репутацію ще
не доведено;
відсутність міцної позиції, щоб боротися із загрозами

* За даними [40, с. 617].

Таблиця 3.2. Загальні зовнішні можливості та загрози для підприємства,
що використовуються у SWOT-аналізі*
Потенційні зовнішні
можливості

загрози

Розвиток економіки країни;
соціально-політична стабільність;
обґрунтоване законодавство;
обслуговування додаткових груп споживачів;
уходження в нові ринки (сегменти);
розширення виробництва для задоволення потреб споживачів;
споріднена диверсифікація, товари з доповненнями;
вертикальна інтеграція;
можливість руху в бік більш привабливих
стратегічних груп;
самозаспокоєність ключових конкурентів;
швидке зростання ринку

Інфляція;
велика ймовірність виникнення нових
конкурентів (зокрема іноземних);
зростання збуту товарів-замінників;
уповільнений темп зростання ринку;
«ворожі дії» з боку держави;
тенденції до рецесії та скорочення
ділового циклу;
виникнення труднощів при укладанні
договорів із постачальниками
та споживачами;
зміни в потребах і смаках споживачів;
негативні демографічні зміни;
негативна екологічна ситуація;
соціально-політична нестабільність

* За даними [40, с. 618].
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ІІІ. Зіставлення сильних і слабких сторін підприємства з
можливостями і ризиками ринку. Для порівняння можливостей підприємства за умови ринку та узагальненням результатів SWOT-аналізу застосовують матрицю SWOT, яка має такий
вигляд (рис. 3.1).
На перетинах окремих складових груп факторів формуються
поля, для яких характерні певні сполучення, що їх треба враховувати надалі під час розробки стратегій певного типу:
поле СіМ – передбачає розробку стратегій підтримки та
розвитку сильних сторін підприємства щодо реалізації можливостей зовнішнього середовища;
поле СіЗ – орієнтує стратегію на боротьбу із загрозами за допомогою використання внутрішніх резервів;
поле СлМ – спрямовує дії підприємства на використання можливостей для подолання слабких сторін його внутрішнього
потенціалу;
поле СлЗ – передбачає розробку такої стратегії, яка б дала змогу
підприємству не лише зміцнити свій потенціал, а й відвернути
можливі загрози у зовнішньому середовищі [41, с. 221].
З огляду на це існує нагальна потреба розробки стратегій як
подолання загроз, так і усунення слабкості підприємства, що
завжди є важким завданням.
SWOT-аналіз порівняно з іншими методами має як переваги, так і недоліки. Основною його перевагою є простота і можливість витрачати невеликі кошти на його проведення, а також
гнучкість та наявність безлічі варіантів. Також, це системати-

зація знань про внутрішні та зовнішні фактори, що впливають
на процес стратегічного планування; можливість визначити
конкурентні переваги підприємства та сформувати стратегічні
пріоритети, періодично проводити діагностику ринку і ресурсів
підприємства. Недоліками SWOT-аналізу, які потрібно враховувати, є: неможливість урахування всіх сил і слабкостей, можливостей і загроз; суб’єктивність вибору та ранжування факторів
зовнішнього і внутрішнього середовища; погана адаптація до
середовища, що постійно змінюється.
Отже, проведення SWOT-аналізу має важливе значення для
здійснення стратегічного планування, оскільки його методика – ефективний, доступний, дешевий засіб оцінювання стану
проблемної та управлінської ситуації в установі. Він дає змогу
систематизувати проблемні ситуації; краще розуміти структуру
ресурсів, на які слід опиратися в удосконаленні діяльності та
розвитку компанії на перспективу; відстежувати загальний стан
зовнішнього бізнес-середовища; виділяти і використовувати
нові потенційні можливості швидше, ніж конкуренти; вибрати
оптимальну дорогу розвитку й уникнути небезпек; приймати
зважені рішення, що стосуються розвитку бізнесу. Правильно
і вчасно прийняті стратегічні рішення відіграють нині ключову
роль в успішній діяльності організації. Саме вони роблять вирішальний вплив на конкурентоспроможність продукції і підприємства в цілому.
Комплексний аналіз сильних та слабких сторін процесу виробництва олійних культур дає можливість оцінити його реальний стан. Сильними сторонами розвитку виробничого процесу
олійних культур нині є забезпеченість переробними потужностями, стабільний попит на продукцію на внутрішньому та зов
нішньому ринках, унікальні природно-кліматичні умови для
вирощування олійних культур. Слабкі сторони виробництва
олійних культур: низький рівень впровадження сучасних агротехнологій та недотримання технологічних процесів, монополізація вітчизняного олієжирового переробного комплексу, недотримання сівозмін, відсутність науково обґрунтованої політики
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Рис. 3.1. Матриця SWOT
[40, с. 616]
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ціноутворення на ринку олійних культур, диспаритет цін між
олійною продукцією та товарами і послугами суміжних галузей.
Серед основних можливостей потрібно виділити формування
ефективної державної політики на основі комплексних програм
розвитку олієжирової галузі (на прикладі Казахстану); державне регулювання і підтримка виробництва вітчизняного насіння
олійних культур. Загрозами подальшого позитивного розвитку
процесу виробництва олійних культур вбачаємо макроекономічні ризики, зумовлені погіршенням внутрішньої і зовнішньої
кон’юнктури світових цін на продукцію олійних культур, виснаження потенціалу земельних, водних, біологічних ресурсів, генетичного потенціалу рослин через орієнтацію сільгоспвиробників на прибуток (табл. 3.3).
Таблиця 3.3. SWOT-аналіз виробництва олійних культур*
Сторони
сильні (S)

слабкі (W)

Вигідне геостратегічне розміщення у
зоні міжнародних транспортних коридорів;
стабільний попит на продукцію на внутрішньому та зовнішньому ринках;
унікальні природно-кліматичні умови
для вирощування олійних культур;
наявність наукової бази, спроможної
забезпечувати науковий супровід виробництва олійних культур;
постійне зростання валового виробництва продукції;
зростання продуктивності ріпаку;
високий рівень рентабельності соняшнику;
Україна є світовим лідером з виробництва, переробки та експорту соняшнику;
забезпеченість земельними та водними
ресурсами;
забезпеченість переробними потужностями;
високий потенціал виробництва та експорту продукції олійних культур та продуктів їх переробки;
диверсифіковані напрями споживання

Відсутність науково обґрунтованої політики ціноутворення на ринку олійних
культур;
домінування іноземної селекції на ринку олійних культур;
низький рівень впровадження сучасних
агротехнологій та недотримання технологічних процесів;
низька ефективність системи фінансування та страхування;
монополізація вітчизняного олієжирового переробного комплексу;
недотримання сівозмін;
нестабільність показників виробництва
ріпаку;
недостатній рівень урожайності соняшнику та сої;
невідповідність нормативно-правової
бази, законодавства, що регулює виробництво, переробку, експорт олійних
культур реаліям і потребам аграрного
ринку;
диспаритет цін між олійною продукцією та товарами і послугами суміжних
галузей
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Закінчення табл. 3.3
Можливості (O)

Загрози (T)

Використання інноваційних технологій виробництва олійних культур;
розвиток імпортозаміщення соєвих продуктів для
галузі тваринництва та
реалізація експортного потенціалу в ряді суміжних
галузей АПК;
формування ефективної
державної політики на
основі комплексних програм розвитку олієжирової
галузі (на прикладі Казахстану);
державне регулювання і
підтримка виробництва
вітчизняного насіння олійних культур;
здійснення земельної реформи

Макроекономічні ризики, зумовлені погіршенням
внутрішньої і зовнішньої кон’юнктури світових цін
на продукцію олійних культур;
зростання конкуренції на міжнародних ринках;
зміни природно-кліматичних умов як короткострокових, так і довгострокових (глобальне потепління
клімату і пов’язане з цим збільшення пустельних та
напівпустельних земель, зростання дефіциту водних
ресурсів, нестабільність погодних умов та ін.);
критичне спрацювання інфраструктури з транспортування продукції до цільових ринків збуту і
пов’язане з цим подорожчання вартості доставки;
виснаження потенціалу земельних, водних, біологічних ресурсів, генетичного потенціалу рослин через
орієнтацію сільгоспвиробників на прибуток, дефіцит
фінансування, недотримання науково рекомендованих нормативів використання ресурсів;
ризик неефективного державного регулювання олійною галуззю, неефективне використання державних
коштів, виділених на підтримку розвитку галузі,
спотворення сигналів ринку і перекоси у структурі
виробництва та переробки продукції

* Розроблено автором.

3.2. Оцінювання напрямів переробки соняшнику,
сої, ріпаку в сучасних умовах
Олієжирова галузь в Україні є надзвичайно потужною. Нині
в Україні функціонує 64 переробних підприємства олійної сировини, 48 олієекстракційних заводів, здійснюється експорт у
більше, ніж 120 країн світу на загальну суму понад 350 млн дол.
США. Переважну більшість вирощеного насіння соняшнику переробляють на вітчизняних олієжирових комбінатах із подальшою реалізацією на зовнішніх ринках.
Як зазначалося вище, світовий ринок має великий вплив на
вітчизняну олійну галузь, а Україна має свій вплив на світовому
ринку соняшнику як лідер світового виробництва соняшнику й
експорту продуктів його переробки. Найбільший ринковий сегмент – переробка соняшнику на олію. Олію соняшникову видобувають трьома різними методами: холодний прес, гарячий прес
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і рафінована соняшникова олія. Соняшникову олію використовують у вітчизняній харчовій промисловості і розливають як
кінцевий продукт, а також експортують нерафіновану соняшникову олію. Соняшникова олія – це універсальна олія, що витримує високі температури приготування, має світле забарвлення
і нейтральний смак. Вона класифікується як сировина, що реалізується великими оптовими партіями за низькими цінами; як
спеціальна олія, що реалізується невеликими партіями за високими цінами; як преміальна і сертифікована олія, екологічна та
органічна.
Попит на соняшникову олію з кожним роком зростає, голов
ним чином, завдяки підвищенню попиту країн-імпортерів. Крім
того, зростає і відокремлюється ринок високоолеїнового соняшнику, що містить у складі олеїнову кислоту. Харчова промисловість формує попит на соняшникову олію з високим вмістом
олеїнової кислоти, оскільки така олія є більш корисною для організму людини.
Основними виробниками нерафінованої соняшникової олії в
Україні є великі компанії. Майже 25% виробництва нерафінованої і 20% рафінованої олії припадає на частку компанії «Кернел». До п’ятірки виробників нерафінованої соняшникової олії
також увійшли «Vioil» (7%); «Оптимус Агро» (6%); «Європейська транспортна стивідорна компанія» (6%) та «Миронівський
хлібопродукт» (6%). Найбільшими виробниками рафінованої
соняшникової олії є: «Bunge Україна» (17%) і «Дельта Вілмар
СНД» (14%). Лідерство з виробництва соняшникового шроту і
макухи утримує «Кернел» (22%), «Оптимус Агро» (7%) та «Європейська транспортна стивідорна компанія» (7%). Водночас із
великими переробниками в Україні зростає кількість дрібних
«кустарних» переробників, які виробляють олію методом холодного пресування. На ринку такий продукт позиціонується
як продукт із високою харчовою цінністю, або як «органічний»
продукт.
Обсяги переробки соняшнику коливаються залежно від
отриманого валового збору. Так, у 2016/17 маркетинговому

році підприємства України переробили на 46,3% більше сировини, ніж у попередньому маркетинговому році через рекордний врожай і активний попит на соняшникову олію українського виробництва на світовому ринку. Експорт соняшникової
олії становив 4,9 млн т проти 5,4 млн т роком раніше. Частка
агрохолдингу «Кернел» на ринку фасованої соняшникової олії
перевищила 50% [42]. Незважаючи на розвинену промислову
інфраструктуру, щороку 10% врожаю соняшнику експортується без попередньої переробки.
Українську соняшникову олію експортують у понад 120 країн
світу. Традиційними напрямками експорту української соняшникової олії залишаються Індія (45% усього експорту), країни
ЄС (26%), Китай (9%), Малайзія (16,1%), Йорданія (9,1%), США
(2,4%). При цьому Індія, незважаючи на зростання імпортного
мита, збільшила закупівлі на 21,4%, країни ЄС і Китай, навпаки,
скоротили на 17,5 і 13,9% відповідно [42].
З липня 2017 р. експорт соняшникової олії до Туреччини
практично зупинився, а попит близькосхідної держави задовольнявся завдяки олії російського виробництва, а також
продукції з Боснії, Румунії та Болгарії. Всього за 2017/18 МР
Україна поставила до Туреччини 37,6 тис. т соняшникової олії
проти 190 тис. т за аналогічний період попереднього сезону,
тобто відбулося істотне скорочення експорту у 5 разів.
Ключовим напрямком експорту бутильованої соняшникової
олії 2016/2017 МР був Єгипет, на частку якого припадало близько
33% усіх відвантажень, у сезоні 2017/18 МР ця країна практично
повністю переорієнтувалася на соняшникову олію російського
виробництва, а Китай майже вдвічі збільшив імпорт української
бутильованої соняшникової олії [43, 44].
Крім олії для України важливим є експорт інших продуктів переробки олійних культур, зокрема шроту. Основними країнамиімпортерами українського соняшникового шроту є ЄС (58%),
Білорусь (12,0%), Туреччина (5,9%), Марокко (4,9%).
За даними «Укроліяпром», потужності з переробки соняшнику завантажені на 70% при тому, що соняшнику зібрано 15 млн т,
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а потужності з переробки олійних становлять 18–19 млн т. На
користь виробників олійних культур є той факт, що потужності
вітчизняних переробників мають тенденцію до зростання і наразі існує дефіцит сировини. Через недозавантаження потужностей на ринку переробки олійних існує конкуренція за насіння соняшнику, що забезпечує стабільно високі ціни на товарне
насіння соняшнику, незважаючи на зниження експортних цін
на соняшникову олію. Ця тенденція спостерігається упродовж
2017–2019 рр. Водночас рентабельність переробки олійних знижується вже третій рік поспіль, що пов’язано із зниженням ціни
на продукти переробки на світовому ринку. Як зазначає директор «Укроліяпром» С. Капшук, ринок розставить усе по своїх
місцях. Аграрії сіють соняшник, оскільки це вигідно. Близько
40–50% доходів в аграрному секторі одержано завдяки вирощуванню соняшнику. Конкуренція на внутрішньому сировинному
ринку буде загострюватися. Її існування може призвести до поступового подорожчання продукції, але рівень цін залежатиме
передусім від ситуації на світовому ринку. А відтак при зростанні світових цін можна очікувати їх підвищення і на внутрішньому ринку. Виробництво насіння соняшнику та продукти його
переробки були, є і будуть найефективнішими в галузі рослинництва. Україна забезпечена всіма необхідними потужностями
(площа, олієжирові комплекси), щоб зберігати одне з передових
місць у світі в цій галузі [45].
Соя є стратегічною культурою у розв’язанні продовольчої
проблеми в світі. Від її виробництва залежить стабілізація землеробства, підвищення врожайності, ліквідація дефіциту білка,
поповнення ресурсів жирів і запасів азоту ґрунту. Після переробки сої та соєвих продуктів практично не залишається відходів, що однаково сприятливо як для людини, так і тварин. Сою
завдяки своєму унікальному хімічному складу використовують
як олійну і білкову культуру, виробництво якої зростає високими
темпами.
Збільшенню посівної площі під сою в Україні сприяють такі
чинники:

• вона не виснажує землю, а навпаки, підвищує її родючість,
збагачуючи органічним азотом, очищує поле від бур’янів;
• соя майже не уражується хворобами і практично не має
шкідників, завдяки чому її можна вирощувати кілька років
поспіль;
• соєві продукти виступають аналогом м’ясних і молочних
продуктів, а ціна нижча;
• високий вміст білка, що є незамінним компонентом у раціонах годівлі тварини, птиці та риби;
• висока рентабельність культури.
Україна використовує потенціал із виробництва та переробки
сої. В процесі її переробки отримують олію, шрот, корми. Соє
ві продукти застосовують для виробництва напівфабрикатів як
інгредієнти у виробництві м’ясо-молочних продуктів, кондитерських і хлібобулочних виробів. Фактично весь вироблений
шрот використовується внутрішніми споживачами. На сьогодні
розвиток вітчизняного птахівництва – єдиний стимул для збільшення виробництва високопротеїнових соєвих продуктів. Ринок
сої та продуктів її переробки має широкий спектр використання
(табл. 3.4).
Основні чинники, що впливають на формування попиту на
ринку сої та продуктів її переробки: потреба тваринництва у
високобілкових, збалансованих кормах; ціни альтернативних та
супутніх товарів (м’ясо, молоко, олія тощо); платоспроможність
населення; уподобання та звички населення.
Пропозиція сої та продуктів її переробки формується під дією
таких факторів:
а) зміна цін на ресурси – зростання цін на мінеральні добрива
зменшує пропозицію сої;
б) зміна технологій – впровадження нової технології переробки
сої на харчові цілі сприяє збільшенню пропозиції, наприк
лад, на соєві текстурати;
в) зміни цін на інші товари – зниження закупівельних цін на
білкові інгредієнти комбікормів призводить до збільшення
пропозиції соєвого шроту;
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г) зміна кількості постачальників – збільшення кількості підприємств, що переробляють сою, сприяє збільшенню пропозиції продуктів її переробки.
За підсумками 2019 р., виробництво кормів (без урахування
преміксів) в Україні становить 6,3 млн т. Такий результат є найнижчим з 2013 р. Тільки у 2014 і 2018 рр. виробництво кормів
перевищило 6 млн т.

Внутрішні потреби в соєвому шроті покриваються вітчизняними виробниками більш ніж на 80%, а соєві продукти для
харчової промисловості (концентрати, ізоляти) імпортуються із
США, Бразилії, Нідерландів. Основні постачальники соєвого
білка на український ринок – Cargill, Solae, ADM. Більша частина соєвих продуктів у промисловому використанні припадає на
м’ясопереробну галузь. При цьому 40% становить соєвий концентрат, а 50% – ізолят і текстурат. Основні споживачі соєвих
концентратів – м’ясопереробні підприємства. Частка соєвих замінників у готових продуктах може перевищувати 50%.
У загальній структурі кормів соєвий шрот займає 23%, соняшниковий – 76, ріпаковий – 1%. Основні споживачі соєвого шроту
і макухи – виробники комбікормів. Виробничі потужності комбікормових заводів України дасть змогу випускати 12–15 млн т на
рік, проте фактично виробляється менше 6 млн т.
Провідними виробниками комбікормів, за даними видання
«Latifundist», є АХ «Миронівський хлібопродукт» з часткою
25,3% на ринку вказаної продукції. Підприємство виробляє найбільше комбікормів у країні – 1,5 млн т щороку. Близько 400 тис. т
комбікорму щороку виробляє підприємство UkrLandFarming
LLC з часткою на ринку 6,5% і відповідно займає другу сходинку в рейтингу. На третьому місці – «Українське зерно», з часткою на ринку 6,4% і виробництвом понад 380 тис. т продукції
для тварин. На четвертій позиції «Овостар Юніон» з часткою
4,8% і 300 тис. т комбікорму щороку. П’яте місце посідає комплекс «Агромарс» – частка 4,3%, а виробництво становить понад
200 тис. т комбікорму. Шоста сходинка за «АПК-інвест» із часткою 2,8% на ринку та виробництвом понад 170 тис. т продукції
щороку.
Спостерігається збільшення переробки сої на олію з подальшим її експортом у 18 країн світу. У 2017/18 МР в Україні було
вироблено 135,5 тис. т соєвої олії. Лідерами у переробці сої є:
Глобинський переробний завод (холдинг «Астарта-Київ»), Катеринопільський елеватор (холдинг «Миронівський хлібопродукт») і Пологівський ОЕЗ, сумарна частка яких у загальному
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Таблиця 3.4. Напрями використання сої та продуктів її переробки*

Соєвий
шрот

Соєве борошно,
концентрати,
ізолятори

Продукти
із сої

Соєвий
лецитин

Рафінована
соєва олія

Продукт
переробки

Галузь
використання

Напрям використання

Харчове використання
Промислове
використання

Відбілювачі, кава, кулінарні олія, маргарин, майонез,
фармацевтика, кулінарний жир
Антикорозійні засоби, антистатичні засоби, смолянисті
сполуки, дизельне паливо, дезінфікати, електроізоляція,
фунгіциди, друкарські фарби, пестициди, пластифікатори,
захисні покриття, мило, шампунь, пральний порошок,
вологостійкий цемент, розчинники, мастила
Харчове ви- Хлібобулочні та кондитерські вироби, цукерки, дієтичні
користання продукти, емульгатори, фармацевтика, поживні добавки
Технічне
Спирт, засоби проти піни, дисперсні добавки, фарби,
викорисчорнила, гума, стабілізатори, дріжджі
тання
Продукти із сої
Харчове
Свіжа зелена соя, насіння, корми, соєві ростки, соєве
викорисборошно, хліб, суміші для здоби, розчинні молочні напої,
тання
соєва кава, соєве молоко, соєвий соус, сир тофу
Продукти із соєвого білка
Промислове Клей, реагенти для аналізів, антибіотики, бітум емульсія,
викорискосметика, ферментні добавки, пакувальна плівка, чорнитання
ла, ізофлавони, замінники шкіри, ДСП, пластмаси, полі
естер, фармацевтика, пестициди, фунгіциди, текстиль
Харчове
Харчові пасти, дитяче харчування, хлібобулочні вироби,
викорискондитерські вироби, крупи, дієтичні продукти, напої,
тання
замінники м’яса, локшина, готові суміші, оболонка для
ковбасних виробів, дріжджі
Кормове
Аквакультура, корми для бджіл, замінники молока для
використелят, поросят, корми для великої рогатої худоби, свиней,
тання
птиці, риби, овець, кіз, кролів
Оболонка Корми для молочної худоби, фільтруючі матеріали, хліб
з високим вмістом клейковини

* Узагальнено автором.
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виробництві становить 60%. Також у ТОП-10 переробників –
«Віктор і К», Вінницький МЖК, «Промтехагроторг», «ПротеїнПродакшн», «Тегра Україна», «Оліяр» і агрофірма «Відродження».
Вітчизняна соєва олія експортується в країни ЄС (43,7%), Китай (19,2%), Індію (12,6%) та інші держави світу. Споживачами
українського соєвого шроту є країни пострадянського простору
(47,5%) та країни ЄС (32%).
За оцінками «Експерт Агро», обсяги вітчизняної переробки
сої можуть дорівнювати обсягам експорту, досягши 2,0–2,5 млн т
за умови збереження дії змін, внесених до Податкового кодексу
України щодо відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку. За
прогнозом асоціації «Укроліяпром», створення умов для нарощування переробки сої всередині країни дасть змогу виробити
400–500 тис. т олії і 1,6–1,9 млн т шроту [46].
Ріпак – традиційна для України культура. Вона є однією з найдавніших і провідних олійних культур. При переробці ріпакового
насіння за безвідхідною технологією, крім олії, макухи (шроту),
одержують цілу низку цінних продуктів. Зокрема, у процесі очищення олії залишаються фосфати, які використовують на виробництво харчових і кормових фосфатидних концентратів; соапсток, який застосовують у миловарінні та для одержання жирних
кислот; відходи дезодорації і відпрацьований адсорбент – для виготовлення мийних паст.
Ріпакову олію застосовують у виробництві лаків, фарб, металургійній та інших галузях промисловості, вона незамінна основа для виготовлення засобів захисту рослин, пластмас, що легко
розкладаються у природному середовищі. Ріпакова олія є експортним продуктом до 20 країн світу. Основні країни-імпортери
вітчизняної ріпакової олії – Італія (36%) та Китай (27%).
Перспектива розширення ринку ріпаку зумовлена низкою
факторів: ріпак – універсальна агроекологічна культура, яка
сприятливо впливає на ґрунт, і є прекрасним попередником для
озимих зернових; ріпакова олія є однією з найдешевших рослинних олій і знаходить використання у багатьох галузях; ріпакову

олію використовують як основну сировину для виробництва біопалива.
Особливістю 2018/19 МР було збільшення виробництва ріпакової олії в Україні. За даними асоціації «Укроліяпром», з
урожаю 2018 р. в липні – серпні було вироблено рекордний для
України обсяг ріпакової олії – 108,7 тис. т, що втричі більше,
ніж у відповідному періоді 2017 р. На шести підприємствах було
вироблено 96% загального виробництва ріпакової олії в Украї
ні. Як відзначили в асоціації, вперше і дуже успішно почали
переробку насіння ТОВ «Олсідз Блек Сі», ТОВ «Дельта Вілмар
СНД» і ПрАТ «Чернівецький МЖК». Продовжили нарощувати
переробку ПрАТ «Вінницький МЖК», ПП «Оліяр» і ТОВ «МЕЗ
Градоліт», а також інші підприємства [47].
ТОП-5 виробників ріпакової олії: 1) «Оліяр» (Ставчанський
МЕЗ) – 32,9%; 2) «АДМ Іллічівськ» («Archer Daniels Midland
Company», ADM) – 32,5%; 3) Вінницький олієжировий комбінат
(промислова група «ViOil») – 18,6%; 4) Олієекстракційний завод
«Градоліт» – 6,5%; 5) «Захід-Агроінвест» – 4%.
Упродовж 2018 р. Україна експортувала олії на 3,2 млрд дол.
США, що на 8% менше, ніж у 2017 р. Основним експортним товаром цієї групи є олія соняшникова, виручка від реалізації становила 2,9 млрд дол. США, що на 0,3 млрд дол. США менше, ніж
у 2017 р. Домінуючим імпортером олії українського виробництва
традиційно виступає Індія, яка з 2015 р. нарощує обсяги закупівель соняшникової олії. Якщо у 2016 р. частка Індії у вітчизняному експорті жирів і олій становила 29,4%, у 2017 р. – 34,4, то у
2018 р. – 42%. Решта країн-імпортерів помітно поступаються за
обсягами закупівель: Китай – 7,7%, Ірак – 6,1, Нідерланди – 5,5,
Італія – 5,4 та Іспанія – 4,8%. Сукупно на ці шість країн припадає близько 72% вартості експорту олії і жирів [46]. У 2019 р.
встановлено абсолютні рекорди за обсягами зарубіжних поставок як соєвої олії – 375 тис. т, так і ріпакової – 151 тис. т. Експорт з України соняшникової олії вітчизняного виробництва у
2019 р. сягнув 6,1 млн т, що на 9% більше, ніж у 2018 р.
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3.3. Напрями використання олійних культур
як сировини у біоенергетичній галузі
Україна енергетично залежна від імпортних енергоносіїв.
Монополізація структури виробництва та реалізації нафтопродуктів породила негативні наслідки як для споживачів, так і для
виробників, оскільки це пов’язано із формуванням монополії та
високих цін на цей вид продукції. Імпортозалежність сільського
гоподарства зробила його надто вразливим від цінових коливань
на бензин, що автоматично впливає на підвищення собівартості
вирощеної продукції. У свою чергу, це призводить до зниження ефективності господарювання дрібнотоварних фермерських
господарств, яких налічується понад 80% загальної кількості
всіх економічних суб’єктів. Тому досягнення енергетичної незалежності держави в цілому та її агровиробництва, визначення способів вирішення цього надзвичайно важливого завдання
набувають вагомого значення в сучасних умовах розвитку ринкової економіки. Заміна нафтопродуктів на біопаливо стає не
лише економічно доцільною, а й необхідною умовою сучасного
розвитку аграрної галузі [48, с. 232].
Сучасні умови потребують розроблення технологій виробництва альтернативних замінників нафтопродукції. У вирішенні
цього питання основне місце належить розбудові сучасних виробництв енергії з поновлюваних джерел, а саме – біопаливу
[48, с. 232].
Базовим положенням в економічній теорії є розгляд товарів двох типів: товарів комплементів (доповнювачів) і товарівсубститутів (замінників). Електроенергія та мінеральні ресурси
(нафтопродукти) також мають замінники. Їх можна класифікувати як енергетичні замінники, такі як: 1) вітрова енергія; 2) енергія
Сонця; 3) біопаливо; 4) енергія води. Класифікувати енергетичні
замінники доцільно таким чином: паливо буває у трьох фізичних станах: 1) тверде (торф, дрова); 2) рідке (біоетанол, біометанол, біобутанол, диметиловий ефір, біодизель); 3) газоподібне паливо (біогаз, біоксидметан). До видів біопалива належать:
1) деревне паливо, що виробляють із побічних продуктів дере-

вини, тирси тощо; 2) біопаливо з олійних культур, виробництво
якого відбувається з твердих продуктів та результатів їхньої переробки; 3) спиртове біопаливо, виробництво якого відбувається
з етилового спирту [48, с. 232].
Формування ринку біопалива в Україні на стадії розвитку,
а відтак виникає нагальна потреба у розширенні і поглибленні
наукових досліджень щодо розроблення інновацій нарощування потенціалу енергетичних культур, сировини для виробництва
біопалива. Пріоритетними напрямами науково-технічних рекомендацій з раціонального використання енергоносіїв при переробці олії і жирів є:
• використання гранульованого соняшникового лушпиння як
палива у технологічних процесах при переробці олії і жирів;
• використання циркуляційного методу для розігрівання тропічних жирів;
• повторне використання конденсату високого тиску в процесах дезодорації і гідрогенізації;
• заміна бойлерів на пароутилізатори в системі опалювання та
нагріву розчинів у технологічних апаратах (установках);
• реконструкція схеми при охолоджуванні олії в процесах
дезодорації;
• заходи зі зниження витрат і втрат палива в котельних;
• використання електроенергії для підтримки температури олії
і жирів;
• підбір ефективного устаткування для використання баро
метричних вод у замкнутому циклі.
Розробка і впровадження цих напрямів дасть можливість знизити на 7–10% витрати умовного палива. У результаті впровадження технологій з переробки лушпиння соняшнику в Україні
сформувався ринок цієї сировини і готової продукції. Із збільшенням обсягів переробки соняшнику і виробництва основного
продукту – соняшникової олії, збільшується і кількість лушпиння соняшнику.
Застосування відходів сільськогосподарського виробництва
як сировини для біологічного палива викликає дискусії з при-
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воду доцільності такого напряму, оскільки зростає дефіцит органіки в ґрунтах, і краще рештки рослин залишати на полі. Але
в окремих випадках, за існування надлишку відходів, можна їх
переробляти на хімічні продукти та біопаливо.
Україна має потенціал для розвитку біопаливної галузі, але
частка відновлювальних джерел енергії в енергетичному балансі країни становить лише 10%. Нині відновлювальні джерела
енергії не альтернатива, а доповнення до традиційної енергетики. Одним з альтернативних видів палива нині вважають біодизель – паливо, синтезоване з рослинних олій. В Україні працює
близько 90 спиртових заводів, але здатні до переробки біоетанолу лише 11 з них. Водночас потужності зазначених заводів
достатньо і для виготовлення біодизеля. Окрім того, варто враховувати й потужності олієжирових комбінатів. Зазначене вище
підтверджує той факт, що Україна здатна вирощувати та переробляти значні обсяги біопалива, щоб масштабно використовувати його в різних галузях національної економіки. Науковими
інститутами проведено необхідні розрахунки, у яких пропонується збудувати в Україні близько 3 тис. біогазових установок з
різними об’ємами [49].
Виробницво олійних культур як сегмент аграрного бізнесу
є прибутковим. Напрям використання рослинних решток для
твердого біопалива актуальний, а найголовніше – практичний у
застосуванні. Тверде біопаливо виготовляють у вигляді брикетів
або пелет. Пелети і брикети – види поновлювального палива, які
виробляють методом термічного пресування з відходів деревини
та сільськогосподарської промисловості (тирса, солома, відходи
ріпаку, лушпиння соняшнику).
Основні переваги пелет з лушпиння соняшнику: екологічність, низька вартість, висока теплопроводність. Так, якщо у
2011–2013 рр. замовниками вітчизняних пелет і брикетів виступали споживачі із країн Європи (Польща, Чехія, Німеччина), то,
починаючи з 2018 р., попит на цей вид палива значно підвищився завдяки внутрішньому споживачу (сегмент приватних будинків і котеджів). Це пояснюється зростанням ціни на природний

газ. Варто зазначити, що ціна на вітчизняному ринку на 30–40%
нижча, ніж ціна на зовнішніх ринках.
Водночас лише незначна частина соняшникового лушпиння
переробляється гідролізною промисловістю, а також застосовується як кормова добавка у тваринництві. Здебільшого воно спалюється, забруднюючи атмосферу продуктами згоряння, хоча
до складу соняшникового лушпиння входять до 2% дефіцитних
рослинних восків, білки та клітковина [50]. Відомо, що світова
потреба у восках різноманітної природи перевищує 1 млн т на
рік і безперервно зростає. Вони знаходять широке застосування у медичній, косметичній, електротехнічній, паперовій промисловості, у виробництві продуктів технічного призначення
[51–52].
На практиці біоенергетична галузь олійних культур має два
напрями використання: олію використовують для виробництва
рідкого біопалива – біодизеля, а відходи виробництва (солома) і
переробки соняшнику (лушпиння) – для виробництва твердого
біопалива.
Біодизельне паливо виготовляють способом роздавлювання
насіння для отримання олії, після чого відбувається каталітичний процес, за якого олія взаємодіє з алкоголем (метанолом чи
етанолом). У результаті реакції переетерифікації, що проходить
у спеціальних реакторах за температури 70–85°С і нормальному
тиску, отримують суміш, яку відстоюють. Унаслідок цього олія
розпадається на гліцерин, який осідає на дно, та ефіри жирних
кислот, які є біодизелем [53, с. 93]. У процесі виробництва біодизеля отримують шрот (або жмих, залежно від технології), який
використовують як корм для худоби.
Тверде біопаливо – це тверда біомаса, яку використовують як
котельно-пічне паливо, зокрема дрова, торф, тирса, тріска, солома, інші сільськогосподарські відходи, гранули та брикети,
вироблені з біомаси, деревне вугілля і вуглиста речовина [54–
55]. З лушпиння соняшнику, соломи олійних культур виробляють гранули (пелети) – відходи правильної циліндричної форми, зв’язані між собою способом послідовної обробки вологою,
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температурою та тиском сухої дрібноперсної сировини. За цим
способом отримують висококалорійне чисте паливо, яке можна
застосовувати в різних видах паливних котлів. Значними перевагами пелетів і гранул є те, що вони зручні у транспортуванні
та зберіганні, мають нижчу вологість, ніж деревина.
Перспективними для використання у біопаливній галузі є
переробка залишків від виробництва олійних культур. Так, після переробки насіння льону олійного використовують не лише
олію, а й макуху, яка є не тільки харчовим продуктом, а й цінним
білковим кормом тварин. Доцільним є використання не лише насіння льону олійного, а і його стебла. Адже стебла льону олійного також, як і стебла льону-довгунця, містять у луб’яній частині
целюлозне волокно, що дає можливість виробляти целюлозо
вмісну сировину (луб) для отримання целюлозовмісних інноваційних речовин і матеріалів: целюлози, високоякісного паперу,
композиційних матеріалів та альтернативні джерела палива – паливних пелет.
Основними рушійними силами розвитку сектору біоенергетики є зростання цін на природний газ і доступність відновлюваних джерел для використання. Україна має великий потенціал
біомаси у вигляді сільськогосподарських відходів, що забезпечує умови на перспективу для впровадження виробництва
біоенергетики. Виробництво твердих видів біопалива, в якому
задіяні близько 200 вітчизняних підприємств, набуває розвит
ку. Ринок паливних брикетів та гранул України, на відміну від
ринку біодизеля, вже став самостійним і експортоорієнтованим.
Вироблені в Україні гранули, пелети, брикети реалізують як на
внутрішньому ринку, так і за межами держави. Експорт твердого біопалива зумовлений високою ціною продажу, а також
збільшенням попиту на тверде біопаливо з боку європейських
покупців. Це підтверджує позитивна динаміка показників виробництва й експорту гранул, брикетів. Так, якщо у 2008 р. в
Україні вироблено 77 тис. т пелет та брикетів, з яких 73 тис. т
експортовано, у 2010 р. виробництво цієї продукції становило
640 тис. т і 563,2 тис. т експортовано, то за підсумками 2012 р.

виробництво твердого біопалива становило 1,43 млн т, тобто
зростання виробництва відбулося у 13,5 разів [56, с. 18].
Ціни на пелети залежать від низки факторів, основними з
яких є види пелет, їх якість (зольність) та умови поставки. Ціни
на пелети з лушпиння соняшнику – від 60 до 100 євро/т, стандартний розмір пелет 8 мм, але іноді також пропонується 6 мм
[57, с. 23].
Географічне розміщення виробничих потужностей пелет з
лушпиння соняшнику на території України є нерівномірним.
Найбільша їх частка зосереджена на території Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської, Миколаївської, Харківської, Київської областей, що пояснюється розташуванням на означених
територіях основних виробничих та переробних потужностей з
олійних культур.
За даними Державного агентства з енергоефективності та
енергозбереження, технічно досяжний енергетичний потенціал
відновлювальних джерел становить 98 млн т умовного палива
на рік, з них біоенергетика – 31, вітроенергетика – 28, сонячна
енергетика – 6 млн т. Це більше ніж 40% загального енергетичного балансу країни [58].
Експорт деревних пелет збільшився на 134,6% – до 87,1 тис. т,
деревних брикетів – на 76,2% (до 48 тис. т). Експортні поставки
пелет з лушпиння соняшнику зросли на 133,4% – до 406,8 тис. т,
брикетів – на 23,8%, – до 25,7 тис. т. Виробництво брикетів із
соломи демонструє позитивну динаміку, зокрема постачання
пелет становить понад 3 тис. т, брикетів – 2,7 тис. т. Основними
напрямками експорту українського біопалива є Польща, Німеччина, Данія, Італія [59]. За експертними оцінками, потенційні
можливості нашої країни дають змогу забезпечити виробництво
за рік: біоетанолу – близько 4,5–5 млн т, біодизелю – близько
6 млн т, біогазу – близько 10 млрд м, тепла із котелень на біомасі – близько 8 млн т умовного палива [60].
Стосовно сировини для біодизеля з олійних культур, то пропозиція доволі обмежена. Постачальники практикують продаж
готового біодизеля, а також виробництво біодизеля із сировини
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замовника. Нині в Україні намагаються залучати до біопаливної
галузі сою, ріпак, але це застосування непоширене, має локальний характер. Це спричинено тим, що із цих культур на біопаливо можливо використовувати тільки солому та олію. За сучасних технологій для збирання врожаю сої аграрії використовують
новітню техніку, комбайни, що повністю подрібнюють солому
та залишають її на полі. За таких умов за допомогою техніки
неможливо збирати сировину для виробництва брикетів із соломи сої для біопалива. Крім того, збирання та транспортування
рослинних решток потребують додаткових витрат і технічного
обладнання, місце для зберігання.
Використання сучасного комбайна, що виконує функцію
збирання соєвих бобів та тюкування соломи одночасно, можна отримати додатковий дохід від збирання сої, ріпаку. Значний
інтерес до олійних культур з метою їх подальшого використання в енергетичних цілях сприяв дебатам про те, що традиційні
культури для виробництва моторного біопалива призводять до
поглиблення продовольчої кризи. Зважаючи на всі ці аргументи,
дедалі більше вчених наголошують на доцільності виробництва
біопалива із сировини, яка не є продуктом харчування.
Першочерговим завданням формування ринку біопалива на
нинішньому етапі є прийняття невідкладних заходів щодо докорінного оновлення та прискорення розвитку матеріальноресурсного потенціалу агропромислового виробництва як
основної умови нарощування обсягів конкурентоспроможного
виробництва енергетичних культур для внутрішнього і зовнішнього ринків біопалива на інноваційних засадах.
Деякі зрушення у напрямі формування ефективного ринку
біопалива в Україні здійснено і на законодавчо-правовому рівні. Про це свідчить низка прийнятих законів та указів (Закони
України «Про альтернативні види рідкого та газового палива»,
«Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів
України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива», Указ Президента України «Про заходи щодо
розвитку виробництва палива з біологічної сировини» тощо).

Прийняття вказаної законодавчої бази дали змогу схвалити програми розвитку виробництва дизельного біопалива в країні; проводити наукові дослідження технологій вирощування ріпаку для
різних кліматичних зон; впровадити розроблення нормативної
документації (державних стандартів, гармонізованих із стандартами ЄС) щодо виробництва та використання дизельного біопалива; виготовлення та випробування дослідних ліній (малої
потужності) з виробництва дизельного біопалива; використовувати різноманітні заходи щодо зміцнення сировинної бази через
розширення площ вирощування ріпаку тощо [48, с. 252].
Виробництво біопалива в Україні є комерційно й екологічно
вигідним. Проте недосконалість законодавчо-нормативної бази
щодо державної підтримки підприємств, задіяних до реалізації
Програми розвитку виробництва дизельного біопалива, значно
ґальмує цей процес. Тому потрібно передусім на державному
рівні визначитися зі способами впровадження енергоощадних
технологій і тільки потім розробити нормативні документи з їх
реалізації.
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3.4. Конкурентоспроможність виробництва
олійних культур за інноваційними
технологіями
Сучасний розвиток аграрної галузі неможливий без впровадження та використання інновацій та техніко-технологічних
рішень, оскільки рівень активізації останніх визначають загальний рівень конкурентоспроможності як на внутрішньому, так
і зовнішньому ринках. Впровадження інновацій сприяє підвищенню продуктивності праці, економії різних видів ресурсів,
скороченню витрат та зниженню собівартості агропродовольчої
продукції, нарощуванню обсягів і підвищенню ефективності
сільськогосподарського виробництва, що впливає на залучення
інвестицій [61].
Нині основним викликом світових інноваційно-технологічних
процесів є розвиток сільського господарства, спрямований на
динамічність агровиробництва завдяки використанню передо-
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вих технологій, безпечність деяких з них дотепер не досліджено
детально. А відтак зазначені процеси можуть супроводжуватися
виникненням різних ризиків, наприклад: негативний вплив на
здоров’я населення країни як через продукти споживання, так
і на територіях, де вирощується продукція; занедбання природних ресурсів, особливо ґрунтів та підземних вод, через інтенсифікацію сільськогосподарської, агропродовольчої діяльності
та неконтрольоване використання у процесі виробництва недостатньо перевірених інноваційних технологій [62].
Проблему інноваційного забезпечення та впровадження передових технологій у сільському господарстві досліджували такі відомі економісти, як В. Амбросов, М. Кропивко, О. Дацій, П. Музика, П. Саблук, О. Крисальний, В. Ситник, О. Шубравська та ін.
На сьогодні Україна є одним із основних світових виробників насіння соняшнику. Надмірне розширення посівів соняшнику призвело до того, що в багатьох господарствах його частка у
структурі посівних площ перевищує 25–30% замість рекомендованих наукою 8–10%, а повернення цієї культури на попереднє
місце вирощування здійснюється через 1–3 роки. За даними нау
ковців, висока концентрація соняшнику в сівозміні, крім різкого погіршення фітосанітарної ситуації на полях (накопичення в
ґрунті інфекцій, хвороб та шкідників), призводить до сильного
висушування ґрунту на глибину 2–3 м, а відновлення запасів
продуктивної вологи після вирощування соняшнику в степовій
зоні відбувається через 3–4 роки.
Соняшник порівняно з іншими культурами набагато більше
виносить з ґрунту поживних речовин, посилює мінералізацію
гумусу, що істотно впливає на недобір урожаю інших культур
сівозміни. Проте попит на готову продукцію соняшнику для
його подальшої переробки, сприятлива кон’юнктура на світовому ринку олійних культур стають підставою для розширення
його посівних площ в Україні і водночас перегляду класичних
агрономічних основ щодо розміщення цієї культури в сівозміні.
При використанні сучасних, більш стійких проти хвороб
гібридів соняшнику, застосуванні інтенсивних технологій його

вирощування, своєчасному захисту від хвороб, шкідників та
бур’янів, повернення цієї культури на попереднє місце вирощування рекомедовано здійснювати без значного зниження урожайності в більш короткі строки – через 4–6 років. Однак на практиці вирощування соняшнику на одному місці здійснюється через
1–3 роки, або в монокультурі. Це є неприпустимим, оскільки
впливає на стан та продуктивність інших культур сівозміни, а
також призводить до значного погіршення родючості ґрунту.
У цьому аспекті слід зважати на перспективні підходи, які можуть вплинути на використання соняшнику (табл 3.5).
Аграрії різної форми власності, незважаючи на нестабільність
інноваційної і кредитної політики держави, здійснюють інтеграцію передових світових науково-технічних розробок, впевнено
адаптують їх у власне виробництво. Яскравим прикладом цьому
є використання новітніх технологій і селекційних розробок у діяльності аграрних холдингів. Вітчизняні агрохолдинги, найбільші
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Таблиця 3.5. Характеристика соняшнику залежно від напрямів використання
готової продукції *
Показник

Здоров’я
нації

Високо
олеїновий
соняшник

Соняшник
без
глютену
Соняшник
без ГМО

Характеристика соняшнику

Користь соняшникової олії, швидше за все, побачить більше виробників харчових продуктів. Оскільки тренд здорового харчування
зростає, відбуватиметься заміна нездорової продукції для задоволення вимог споживачів зі здоровими звичками
Насіння високоолеїнової звичайної соняшникової олії містять 65%
лінолевої кислоти і 20% олеїнової кислоти. Селекціонери вже вивели до продажу гібриди соняшнику з рівнем олеїнової кислоти від
60 до 90%. Це відкрило можливості для отримання високоолеїнової
соняшникової олії для стабілізації їжі, збільшення терміну зберігання продуктів і як здорового інгредієнта продукції.
Західноєвропейські країни переходять на соняшникову олію з високим умістом олеїну і виробники вибирають високоолеїнові гібриди,
щоб скористатися цією можливістю на ринку
Зростання глютенової хвороби призвело до сильного росту ринку
«без глютену», борошно з насіння соняшнику можна використовувати як безглютенову альтернативу пшеничному борошну
Через високий ризик перейняття генів від культивованого диким
соняшником, навряд чи коли-небудь вийде дозвіл на виробництво
сортів соняшнику з умістом ГМО

* Узагальнено автором за даними офіційного сайту https://latifundist.com
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з яких «Кернел Груп», «Нібулон», «Миронівський хлібопродукт»,
«Укрлендфармінг», «Астарта-Київ», використовують передовий
досвід європейських компаній, інноваційна діяльність цих підприємств сприяє розвитку сільського господарства країни.
Сучасне конкурентоспроможне аграрне виробниво олійних
культур неможливо організувати без впровадження інноваційних
технологій і робробок. Широкий спектр інноваційних рішень,
який вже напрацьований на практиці сільськогосподарськими
підприємствами, дає можливість індивідуального підходу в їх
застосуванні залежно від етапу виробництва і виду виробництва. У вітчизняному землеробстві активно впроваджуються
інновації обробітку ґрунту для підвищення родючості та збереження мікроелементів. До прогресивних технологій обробітку
ґрунту й точного землеробства належить технологія «mіnі-tіll»
(мінімального обробітку), що передбачає мінімізацію технікотехнологічного впливу на ґрунт під час його обробітку, «nо-tіll»
або «zero-tіll» (технологія нульового обробітку), що не передбачає механічних рішень для усунення ущільнень з метою захисту
поверхні від ерозії, «strіp-tіll» (смуговий обробіток ґрунту), що
передбачає мінімальний обробіток ґрунту. Кожна технологія має
особливості використання та адаптування до обробітку ґрунту,
переваги та недоліки, можливі проблеми у застосуванні, але
впровадження ресурсоощадних і мінімальних технологій обробітку ґрунту безперечно є перспективним, незалежно від своїх
процесних особливостей та умов господарювання.
У виробництві олійних культур нові техніко-технологічні
рішення пов’язані із селекційними досягненнями, органічним
землеробством, мікрозрошенням, супутниковим спостереженням, нанотехнологіями. Для підвищення конкурентоспроможності виробництва продукції олійних культур найпоширенішим
є впровадження досягнень селекції та генної інженерії. Серед
основних новацій для виробництва ріпаку, соняшнику є сорти і
гібриди ріпаку озимого, системи захисту, гербіциди, а основними новаціями на соєвому ринку – нові продукти переробки.
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4.1. Аналіз ефективності виробництва олійних
культур з урахуванням різних аспектів
їх виробництва
Продукція олійних культур на аграрному ринку Україні є конкурентоспроможною як за технологічними, так і за економічними
параметрами, має високий рівень рентабельності, користується
стабільним попитом на внутрішньому і зовнішньому ринках, характеризується зростаючими ціновими позиціями. Ринкова позиція продукції олійних культур є конкурентною, кожна олійна
культура має стабільний попит і відповідні напрями використання, а перехідні залишки не перевищують 2%.
Коливання обсягів виробництва олійних культур зумовлюється впливом факторів фізичного, екологічного, технологічного,
та економічного характеру. Фактори фізичного характеру визначають різний рівень вимогливості культур до пухкості орного
шару, до стану його водно-повітряного режиму та неоднаковий
вплив оброблюваних рослин на щільність, структуру і склад
орного шару ґрунту. Фактори екологічного порядку пов’язані з
екологічною важливістю сівозмін у раціональному використанні природних ресурсів, що полягає у забезпеченні оптимального
балансу в системі «рослина – середовище». Науково обґрунтовані сівозміни передбачають відповідність у часі та просторі
адаптивного потенціалу оброблюваних сільськогосподарських
культур особливостям ґрунту і клімату, тим самим надаючи вирішальний вплив на ефективність використання природних ресурсів. Фактори технологічного характеру пов’язані з розвитком
техніки, обладнання, процесів обробки культури та виготовлен-
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ня матеріалів і технологій, сприяють підвищенню урожайності.
Фактори економічного характеру полягають у тому, що з метою
більш продуктивного використання ресурсів, техніки, технології
і робочої сили в сівозмінах доцільно мати культури різних термінів сівби та збирання (озимі, ранні ярі, пізні зернові) [63].
Попередній аналіз виробничих показників олійних культур
показав позитивну динаміку валових зборів соняшнику, сої, рі
паку на основі зростання продуктивності в розрізі природнокліматичних зон України. Ефективне виробництво продукції
олійних культур визначається впливом комплексу факторів, наведених вище. Але, на нашу думку, основними з них є техно
логічні та економічні, серед яких площа ріллі, її родючість,
організація насінництва, агротехніки сівби, догляду, збирання,
післязбиральної доробки, організація сівозміни тощо.
Як показав аналіз виробництва соняшнику в розрізі аграрних підприємств за площею користування та розміром господарств, найвища продуктивність його виробництва (до 28 ц/га)
фіксується у 911 підприємствах із площею користування понад
2000 га. Урожайність соняшнику в інших 21,3 тис. аграрних формуваннях з розміром площі до 2000 га нижче на 1–5 ц/га. Найнижча продуктивність у господарствах 100–200 га – 21,8 ц/га
(табл. 4.1).

Загалом, в Україні соняшник вирощують 22 тис. аграрних підприємств, більша частина яких (13,6 тис.) здійснює діяльність
на площі до 200 га з урожайністю 21,8 ц/га.
Як показав аналіз виробництва сої в розрізі аграрних підприємств за площею користування та розміром господарств,
найвища продуктивність його виробництва (понад 25 ц/га) фіксується у 166 аграрних підприємствах з площею користування
понад 2000 га. Урожайність сої в інших 9,6 тис. аграрних формуваннях з розміром площі до 2000 га нижче на 1–5 ц/га. Найнижча продуктивність у господарствах із площею користування 100–200 га – 20,1 ц/га. Загалом, в Україні сою вирощують
10 тис. аграрних підприємств, більша частина яких (7,1 тис. од.)
здійснює діяльність на площі до 200 га з урожайністю 20 ц/га
(табл. 4.2).
Виробництво ріпаку здійснюється у 5,8 тис. аграрних формуваннях, 3 тис. з яких є невеликими підприємствами з площею до
200 га. Як показав аналіз виробництва ріпаку в розрізі аграрних
підприємств за площею користування та розміром господарств,
найвища продуктивність його виробництва (26,7 ц/га) фіксується у 434 аграрних підприємствах із площею користування понад
1000 га. Урожайність ріпаку в інших 5,3 тис. аграрних формуваннях із розміром площі від 100 до 1000 га нижче на 1–2 ц/га,

Таблиця 4.1. Групування підприємств за розмірами зібраної площі
соняшнику у 2018 р.*
Підприємства
з площею,
га

З них:
100−200
200−500
500−1000
1000−2000
2000−3000
понад 3000

Обсяг
виробництва,
тис. т
13088,6

% до
загальної
кількості
100

Урожайність,
ц/га

22251

% до
загальної
кількості
100

13602
2821
3313
1510
736
175

61,1
12,7
14,9
6,8
3,3
0,8

1051,2
1090,2
2830,2
2865,6
2819,5
1178,5

8
8,3
21,6
21,9
21,6
9

21,8
26,4
26,8
27,1
27,9
27,9

одиниць

* Дані Державної служби статистики України.
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Таблиця 4.2. Групування підприємств за розмірами зібраної площі сої
у 2018 р.*
Підприємства
з площею,
га

З них:
100–200
200–500
500–1000
1000–2000
понад 2000

одиниць
9825

7144
1169
928
327
166

% до
Обсяг
% до
загальної виробництва, загальної Урожайність,
ц/га
кількості
тис. т
кількості
100
3338,4
100
23,3

72,7
11,9
9,5
3,3
1,7

456
376,2
652,5
558,9
576,1

* Дані Державної служби статистики України.
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13,7
11,3
19,5
16,7
17,3

20,1
22,1
22,5
24,4
25,3
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а найнижча продуктивність у господарствах із площею користування 100–200 га – 24,5 ц/га (табл. 4.3).
Як показав аналіз виробництва соняшнику в розрізі форм
господарювання, 85,3% цієї продукції вирощується у сільськогосподарських підприємствах, а 14,7% – у господарствах населення. Зауважимо, що врожайність соняшнику в сільськогосподарських підприємствах була на рівні 21,8–27 ц/га, що
перевищує урожайність у господарствах населення з показником 15,6–18 ц/га (табл. 4.4.)
Як показав аналіз виробництва сої в розрізі форм господарювання, 89,8% цієї продукції вирощується у сільськогосподарських підприємствах, а 10,2% – у господарствах населення.
За період 2017–2019 рр. частка категорії господарств населення збільшилася від 7,4 до 10,2%. Відзначимо, що урожайність
сої в сільськогосподарських підприємствах зросла від 20 до
Таблиця 4.3. Групування підприємств за розмірами зібраної площі ріпаку
за 2018 р.*
Підприємства

% до
Обсяг
% до
загальної виробництва, загальної Урожайність,
ц/га
кількість кількості
тис. т
кількості
5828
100
3247,8
100
25,7

з площею,
га
З них:

100−200
200−500
500−1000
Понад 1000

2917
1165
1137
434

50,1
20
19,5
7,4

333
449,3
940,8
789,3

10,3
13,8
29
24,3

24,5
25,9
25,8
26,7

* Дані Державної служби статистики України.

Таблиця 4.4. Структура виробництва соняшнику в розрізі форм
господарювання за 2017–2019 рр.*
Рік

Господарства всіх форм
Підприємства
Господарства населення
обсяг,
урожай- обсяг,
урожайобсяг,
урожай%
%
% ність,
тис. ц
ність, ц/га тис. ц
ність, ц/га тис. ц
ц/га

2017 119377
2018 138827
2019 149234

100
100
100

20,7
23,4
25,9

102534 85,9
118796 85,6
127207 85,3

* Дані Державної служби статистики України.
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21,8
24,6
27,3

16843 14,1
20031 14,4
22027 14,7

15,6
18,2
20

Таблиця 4.5. Структура виробництва сої в розрізі форм господарювання
за 2017–2019 рр.*
Рік

Господарства всіх форм
Підприємства
Господарства населення
обсяг,
урожайобсяг,
урожайобсяг,
урожай%
тис. ц
ність, ц/га тис. ц % ність, ц/га тис. ц % ність, ц/га

2017 33447

100

19,8

30965 95,6

20,2

2483

7,4

15,5

2018 42666

100

26,4

39133 91,7

27,1

3533

8,3

20,6

2019 34965

100

23,2

31419 89,8

23,7

3546,4 10,2

19,8

* Дані Державної служби статистики України.

Таблиця 4.6. Структура виробництва ріпаку в розрізі форм господарювання
за 2017–2019 рр.*
Рік

Господарства всіх форм
Підприємства
Господарства населення
обсяг,
урожайобсяг,
урожайобсяг, %
урожай%
% ність, ц/га тис.
тис. ц
ність, ц/га тис. ц
ц
ність, ц/га

2017 22233
2018 27806
2019 33029

100
100
100

28,5
27
25,9

21906 98,5
27518 98,6
32708 99

28,6
27
25,9

326
288
321

1,5
1,4
1

23
21
21,1

* Дані Державної служби статистики України.

23,7 ц/га, а урожайність у господарствах населення – від 15,5
до 19,8 ц/га (табл. 4.5).
Як показав аналіз виробництва ріпаку в розрізі форм господарювання, майже весь обсяг від 98,5% у 2017 р. до 99% у 2019 р.
цієї продукції вирощується в сільськогосподарських підприємствах, а 1% – у господарствах населення. Відмітимо, що урожайність ріпаку в сільськогосподарських підприємствах впала
за період від 28,6 до 25,6 ц/га, а урожайність у господарствах
населення – від 23 до 21,1 ц/га (табл. 4.6).
4.2. Формування ціни на ринку
олійних культур
Аграрне виробництво функціонує в умовах конкуренції. Це
передбачає наявність великої кількості продавців і виробників
олійної продукції, при цьому частка кожного суб’єкта у загальній структурі настільки мала, що жоден з них окремо не може
істотно впливати на ціну, регулюючи таким чином свої доходи.
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Навіть за наявності державної підтримки сільське господарство
недалеко відійшло від чистої конкуренції. А відтак аграрні підприємства будують свою виробничу і маркетингову діяльність
з урахуванням тієї обставини, що ціни на сільськогосподарську
продукцію і ресурси, які вони закуповують, формуються під
впливом зовнішніх факторів, які не піддаються, або мало піддаються впливу кожного окремого сільськогосподарського виробника. Проте спільно вони спроможні зменшити їх негативну
дію [64].
Ціна на аграрну продукцію, як і ціна на інші ринкові товари і
фактори виробництва, є результатом взаємодії попиту та пропозиції. Ціна як результат взаємодії різних ринкових сил, серед іншого, визначається і структурою ринку [65, с. 125]. Основними
факторами високих та стійких ринкових цін на олійні культури
є: розвинута інфраструктура олієжирового підкомплексу; зростаючий попит внутрішніх переробників на олійну сировину на
тлі розширення потужностей; стабільний експортний попит на
соняшникову олію, товарне насіння сої та ріпаку; високі закупівельні ціни.
Ціна на аграрному ринку є вагомим мотивуючим фактором
у прийнятті рішення щодо формування сівозміни на користь
олійних культур у господарствах усіх форм власності. Відносно
довготривале і стабільно випереджаюче зростання цін на олійні
культури, до яких належать передусім соняшник, ріпак та соя,
призвело до значного розширення площ цих культур [66, с. 98].
Нарощування параметрів вітчизняного ринку олійних культур зумовлені високим рівнем рентабельності виробництва та
цін, сталим попитом на насіння та олію, розгалуженою мережею
торговельно-збутових зв’язків. Серед багатьох чинників впливу
ціна є ключовою економічною категорією, в якій перетинаються
практично всі основні проблеми розвитку ринку. Ціна виступає
одним із головних показників ефективності виробництва, слугує орієнтиром для прийняття господарських рішень, особливо
в умовах ринкових відносин, важливим інструментом внутрішньофірмового планування [65, с. 19].

Ціна займає вагоме місце у ринкових відносинах, вирівнюючи протилежні економічні інтереси продавців та покупців товару
чи послуг, є гнучким ринковим інструментом впливу на сукупний попит та пропозицію товарів і послуг на ринку.
Ціни формуються під впливом двох важливих факторів –
стратегічного та тактичного. Стратегічний фактор є фактором
довготривалої перспективної дії і виражається в тому, що ціни
ґрунтуються на основі вартості товару. Тобто коливання ціни
відбувається навколо вартості. Тактичний фактор часто змінюється, оскільки динаміка кон’юнктурних змін доволі висока. Ці
фактори важливі в умовах ринкової економіки, їх потрібно знати
і використовувати, а найбільшого успіху досягають ті суб’єкти
ринку, що вміло поєднують обидва фактори зміни ціни [66,
с. 101].
Оскільки основними механізмами визначення ринкової ціни
за умов досконалої конкуренції є співставлення попиту і пропозиції, то можливість впливу на ціну в умовах досконалої конкуренції визначається еластичністю попиту. Для більшості олійних
культур еластичність попиту становить 0,2–0,35%. Це означає,
що для того, щоб товаровиробник мав вплив на ціну, його частка
в загальних обсягах реалізації повинна приблизно рівнятися кое
фіцієнту еластичності. Однак правомірно аналізувати не ринок
усієї країни, а окремих районів, регіонів, оскільки за регіонами
країни ціни на продукцію істотно відрізняються.
Виявлення факторів впливу на ціни продукції олійних культур здійснюється з урахуванням напрямів споживання товарного
насіння і продуктів його переробки. У попередніх дослідженнях
встановлено, що насіння соняшнику майже в повному обсязі переробляють на олію з подальшим її експортом до 97%. Насіння
сої та ріпаку також експортується, але за двома напрямами – вивіз насіння та олії у співвідношення 60:40. У зв’язку з експортним напрямом ринків збуту продукції олійних культур, найвагомішим фактором впливу на формування цінових позицій на
внутрішньому ринку є валютні коливання курсу гривні відносно
долара США. Девальвація національної валюти спричиняє під-
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вищення ціни на внутрішньому ринку, а зміцнення гривні, навпаки, сприяє зниженню цін попиту та пропозиції. Ціна на насіння
вітчизняної сої та ріпаку не впливає на процес ціноутворення на
світовому ринку через невеликі обсяги виробництва і перебуває
у прямій залежності від обсягів пропозиції та цін на провідних
ринках світу (США, Бразилія, Аргентина, ЄС).
Протилежна ситуація простежується на ринку соняшнику.
Через лідируючу позицію України з виробництва та переробки
цієї культури світові ціни формуються під впливом обсягів пропозиції та переробки вітчизняного насіння соняшнику. Цінова
політика на ринку сої також пов’язана з невеликими партіями
пропозиції насіння від виробників та невисокими темпами продажів соєвого шроту, зростаючою конкуренцією за сировину
між переробниками та орієнтованими на експорт компаніями.
Стримування продажів виробниками насіння соняшнику на тлі
високої конкуренції за сировину забезпечує високі цінові позиції
на олійну. Жорстка конкуренція між переробниками одночасно з
обмеженістю пропозиції формує високу ціну. Ціна на рослинні
олії залежить від цінової ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів.
Також на рівень цін істотно впливають базові умови поставки товару. До базових умов належать: витрати на вантажнорозвантажувальні роботи, страхування, транспортування, оформлення митних документів. Ці умови відображаються на рівні цін.
Базові умови поставки в контрактах купівлі-продажу регулюються стандартними торговельними умовами «Інкотермс». Вони
чітко фіксують зобов’язання сторін, які здійснюють міжнародні
торговельні операції і являють собою міжнародні правила використання умов поставки у зовнішній торгівлі. «Інкотермс» зводить до мінімуму інтерпретацію термінів у зовнішній торгівлі
різних країн.
Усі терміни зовнішньої діяльності згруповані в «Інкотермс»
за чотирма базовими категоріями. До групи «Е» включено умови, згідно з якими покупець отримує готовий до відправки товар
на складі продавця (умови EXW). До групи «F» включено умови,

за якими продавець зобов’язаний доправити товар до транспортних засобів у розпорядження перевізника, вказаного покупцем,
а також виконати митні процедури (FCA, FOB, FAS). Група «С»
включає в себе умови, за якими продавець повинен заключити
договір перевозки, але не приймає ризик втрати або пошкодження товарів після відгрузки (CFR, CIF, CPT). Група «D» об’єднує
умови, за якими продавець несе всі ризики та витрати, пов’язані
з доставкою товару в пункт призначення (DAF, DES, DEQ, DDU,
DDR).
Вибір базових умов постачання залежить від рівня конкуренції, ступеня політичних і регіональних ризиків, стабільності та
платоспроможності контрагентів, рівня конкурентоспроможності товарів на світовому ринку. На вітчизняному ринку склалася
практика застосування переважно умов купівлі-продажу на умовах групи «E» (найчастіше на умовах EXW), згідно з якими покупець отримує готовий до відправки товар на складі продавця.
Джерелом інформації для аналізу цінових позицій олійних
культур на внутрішньому ринку є довідкові та розрахункові
ціни на олійні культури, що містяться на сайтах інформативних
агентств, дошках оголошень аграрних інтернет-видань тощо.
Офіційні індекси цін та середні ціни реалізації на олійні культури наведено на сайті Державної служби статистики України,
їх використання корисне при ретроспективному аналізі. Моніторинг цінової ситуації здійснюють низку періодичних аграрних видань. Так, рівень середніх цін можна знайти в аграрній
газеті «Аграрний тиждень», «Олієжировий комплекс», Інформагентства «АПК-інформ».
Упродовж 2008–2019 рр. зафіксовано зростання цінових позицій на олійні культури на внутрішньому ринку в гривневому
еквіваленті. Ціновий тренд у розрізі мінімальних і максимальних позицій у гривні сформувався таким чином: по сої – від 3,1–
4,5 тис. грн/т у 2012 р. до 8,2– 9,8 тис. грн/т у 2019 р.; по соняшнику – від 3,5–4,7 тис. грн/т у 2012 р. до 8,2–11,4 тис. грн/т у 2019 р.;
по ріпаку – від 3,95–4,5 тис. грн/т у 2012 р. до 11,5–12,6 тис. грн/т
у 2019 р. (рис. 4.1).
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Рис. 4.1. Мінімальні та максимальні ціни на олійні культури впродовж
2012–2019 рр*.
* Розраховано за даними ІА «АПК-інформ».

Середня ціна соняшнику становила у 2012 р. 4100 грн/т
і 9800 грн/т у 2019 р., сої – 2300; 9000 грн/т, ріпаку – 4225;
12050 грн/т відповідно за роками. За вказаний період ціна соняшнику зросла у 2,3 раза, або на 5700 грн/т, сої – у 4 рази, або
на 6700 грн/т, ріпаку – втричі, або на 7825 грн/т (рис. 4.2).
Зростання цін на олійні культури на внутрішньому ринку внаслідок зростання витрат на їх вирощування супроводжувалося
позитивною динамікою цін на соняшник, сою, ріпак упродовж
2012–2018 рр. та їх зниження у 2019 р. Цінові графіки в розрізі
культур різнилися в діапазоні цінових значень і періодів спаду та
підйому цін. Найбільше падіння цін у 2019 р. відбулося на сою
від 11,2 до 9 тис. грн/т. Останні 4 роки найдорожчим є ріпак – від
10,5 тис. грн/т у 2016 р. до 12 тис. грн/т у 2019 р.
Отже, найвагоміші фактори впливу на формування цін на внутрішньому ринку олійних культур такі: обсяги виробництва та
споживання; собівартість виробництва; динаміка кон’юнктурних
змін; валютні коливання курсу гривні відносно долара США; рівень конкуренції за сировину між переробниками та експортерами, стримування продажів виробниками; базові умови поставки
товару. Цінова ситуація на вітчизняному ринку залежить від ці-
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Рис. 4.2. Середні ціни на соняшник, сою, ріпак упродовж 2012–2019 рр.*
* Розраховано за даними ІА «АПК-інформ».

нових тенденцій на світовому ринку. Така ситуація свідчить про
слабкість вітчизняного уряду в можливостях активізації впливу
на цінову ситуацію. Однак це зовсім не означає, що її треба зберігати і в майбутньому. Очевидно, що уряд, який дбає про рівень
доходів вітчизняних товаровиробників у сільськогосподарській
сфері, зобов’язаний впливати на цінові тенденції, оскільки це є
одним із його основних завдань [66, с. 101].
4.3. Оцінювання економічної ефективності
виробництва олійних культур та напрями
її підвищення
Динаміка реалізації олійних культур упродовж 2012–2019 рр.
позитивна. Так, за останні 7 років обсяги реалізації олійних
культур зросли на 57% – від 10,6 млн т у 2012 р. до 16,7 млн т у
2019 р. Найбільшими темпами зросли обсяги реалізації ріпаку –
у 2,2 раза (від 1,2 млн т у 2012 р. до 2,8 млн т у 2019 р.), сої – на
65% (від 1,9 млн т у 2012 р. до 3,2 млн т у 2019 р.), соняшнику – на
45% (від 7,4 млн т у 2012 р. до 10,6 млн т у 2019 р.) (табл. 4.7).
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Таблиця 4.7. Динаміка обсягів реалізованої продукції насіння культур
олійних сільськогосподарськими підприємствами в Україні*, тис. т

Таблиця 4.8. Обсяги реалізації олійних культур за областями України,
2017–2019 рр.*, тис. т

Культура

Рік
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Усього
10618 11997 13100 14526 12140 13615 13684 16729
Соняшник 7432 7694 8399 9439 8202 9187 8967 10677
Соя
1942 2157 2637 3477 2933 2504 2289 3211
Ріпак
1242 2144 2064 1609 1004 1923 2382 2792

Зміни,
%

157
143
165
224

* За даними http://www.ukrstat.gov.ua/

Область

Рік
2018

2019
СоняшСоняшСоя Ріпак
Соя Ріпак
Соя Ріпак Соняшник
ник
ник

Україна
1828
Вінницька
106
Волинська
41
Дніпропетровська 24
Донецька
1
Житомирська
116
Закарпатська
21
Запорізька
30
Івано-Франківська 27
Київська
201
Кіровоградська
67
Луганська
–
Львівська
54
Миколаївська
16
Одеська
4
Полтавська
141
Рівненська
58
Сумська
143
Тернопілська
67
Харківська
33
Херсонська
183
Хмельницька
164
Черкаська
98
Чернівецька
30
Чернігівська
123

2017

1805
141
81
109
37
63
2
51
84
110
68
8
114
53
213
30
54
41
111
26
90
117
74
19
91

7475
482
19
733
305
142
4
508
55
385
581
331
35
534
478
427
41
344
101
713
238
219
387
21
332

2290
168
57
4
–
132
8
30
44
225
62
–
108
8
4
184
83
142
104
25
237
248
95
52
140

2383
179
134
169
34
86
1
54
86
166
81
6
165
84
280
22
77
46
175
13
124
161
111
28
84

8969
515
59
741
408
224
4
477
41
593
656
406
60
583
525
543
55
381
175
869
301
324
417
35
440

3211
242
66
12
–
234
28
16
59
363
88
–
134
7
4
232
88
228
155
44
244
345
155
49
264

2792
191
136
235
61
107
–
139
112
156
118
–
155
147
300
27
93
36
178
14
121
206
121
22
83

10677
588
79
964
497
199
6
624
72
536
886
549
65
623
445
684
65
642
173
1041
371
361
485
24
544

Обсяги реалізації олійних культур у розрізі областей Украї
ни залежать від обсягів виробництва, вирізняються позитивною динамікою, темпи зростання обсягів різняться. Найбільші обсяги реалізації соняшнику в Харківській області – від
713 тис. т у 2017 р. до 1041 тис. т у 2019 р., Дніпропетровській –
від 733 тис. т у 2017 р. до 964 тис. т у 2019 р., Кіровоградській
областях – від 581 тис. т у 2017 р. до 886 тис. т у 2019 р. Найвищі темпи зростання (у 4 рази) реалізації соняшнику за цей
період зафіксовано у Волинській області.
Найбільші обсяги реалізації сої в Київській області – від
201 тис. т у 2017 р. до 363 тис. т у 2019 р., Хмельницькій – від
164 тис. т у 2017 р. до 345 тис. т у 2019 р. Найвищі темпи зростання (вдвічі) реалізації сої за період зафіксовано у Львівській,
Тернопільській, Вінницькій областях.
Найбільші обсяги реалізації ріпаку спостерігаються в Одеській – від 213 тис. т у 2017 р. до 300 тис. т у 2019 р. і Дніпропет
ровській областях – від 109 тис. т у 2017 р. до 235 тис. т у 2019 р.
Найвищі темпи зростання (вдвічі) реалізації ріпаку за період
зафіксовано у Миколаївській і Дніпропетровській областях
(табл. 4.8).
Серед багатьох складових економічної ефективності виробництва продукції олійних культур виділимо, на нашу думку,
найбільш інформативні – рентабельність і собівартість. Рентабельність виробництва – узагальнюючий показник діяльності.
Він об’єднує всі фактори виробництва і реалізації продукції,
оборотність господарських коштів. На основі аналізу середньо-

го рівня рентабельності можна визначити, які види продукції забезпечують прибуткову діяльність виробників.
Рентабельність виробництва олійних культур стабільно вища,
ніж по рослинництву. Однак за 2014–2019 рр. рівень рентабельності виробництва олійних культур знизився вдвічі (табл. 4.9).
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Таблиця 4.9. Рівень рентабельності основних олійних культур
за 2014–2019 рр., %

Таблиця 4.10. Собівартість виробництва олійних культур упродовж
2014–2019 рр.*, грн/т

Культура

Соняшник
Соя
Ріпак

Рік
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Зміни, ±

36,4
34,5
26,2

80,5
38,4
44

61,9
51,8
45

41,3
28,8
43,6

32
21
31

23,5
13,3
9,4

-12,9
-20,9
-16,8

* Розраховано за даними Державної служби статистики України.

Культура

Соняшник
Соя
Ріпак

Рік
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Зміни,
%

2700
3500
3200

3550
5000
4200

4500
5100
5500

4700
5500
5450

4100
4680
6053

5678
7410
7724

210
212
241

* Розраховано за даними Державної служби статистики України.

Так, за період 2014–2019 рр. зниження рівня рентабельності
виробництва ріпаку становило від 26,2 до 9,4%, сої – від 34,5 до
13,3, соняшнику – від 36,4 до 23,5%. Найвищий рівень рентабельності олійних культур зафіксовано у 2015 р. по соняшнику
80,5%, у 2016 р. – по ріпаку – 45%, по сої – 51,8%.
Відзначимо, що рентабельність виробництва олійних культур у фермерських господарствах перевищує середній рівень
рентабельності. Так, у 2017 р. рентабельність сої в цій групі
аграрних виробників становила 30,1%, ріпаку – 43,6, соняшнику – 41,2%. У 2018 р. рентабельність сої, виробленої фермерами сягала 31,5%, ріпаку – 30,7, соняшнику – 30,3%. У 2019 р.
рентабельність сої у цій групі аграрних виробників становила
15,1%, ріпаку – 17,9, соняшнику – 24,7% (додаток Б).
Рентабельність виробництва олійних культур в областях
України у 2019 р. різниться, найвищий рівень цього показника
по сої зафіксовано у Чернігівській області – 22,7%, Рівенській –
21,8, Волинській – 21,3%. Від’ємне значення рентабельності
сої у Луганській області – �27,3%. Найвища рентабельність соняшнику в Хмельницькій – 36,1%, Миколаївській – 32,6, Чернігівській областях – 31,1%. Максимальна рентабельність виробництва ріпаку зафіксовано у Миколаївській – 31%, Запорізькій
областях – 28,7%. Від’ємне значення рентабельності ріпаку в
Тернопільській області – �24,6% (додаток В).
Собівартість виробництва олійних культур упродовж останніх 5 років збільшилася вдвічі. Так, по соняшнику зростання
становило від 2,7 тис. грн/т у 2014 р. до 5,6 тис. грн/т у 2019 р.,
по сої – від 3,5 тис. грн/т у 2014 р. до 7,4 тис. грн/т у 2019 р.,

по ріпаку – від 3,2 тис. грн/т у 2014 р. до 7,7 тис. грн/т у 2019 р.
(табл. 4.10).
Об’єктивне обґрунтування ефективності виробництва основ
них олійних культур потребує детального аналізу виробничих
чинників. Це дасть змогу виявити невикористані резерви у виробництві конкурентоспроможної продукції. Тому здійснимо
аналіз собівартості, прибутковості вирощування основних олійних культур. Від рівня собівартості залежать економічна ефективність вирощування сільськогосподарських культур, фінансові результати діяльності підприємства, темпи розширеного відтворення, фінансовий стан підприємства.
За економічним змістом і видами витрат, що включаються у
собівартість продукції, розрізняють виробничу та повну собівартість. Виробничу собівартість формують витрати, пов’язані з виробництвом і доробкою продукції. У повну собівартість включають виробничу собівартість та витрати підприємства, пов’язані
зі збутом продукції.
Витрати виробництва характеризують вартість виробництва
продукції для підприємства. Витрати складаються зі спожитих
засобів виробництва та заробітної плати і набувають форми собівартості продукції. Різниця між вартістю продукції і собівартістю дорівнює розміру прибутку підприємства.
Для забезпечення кращих фінансових результатів при найменших видатках потрібно дотримуватися режиму економії та
постійного контролю над складовими виробничої собівартості,
аналізу витрат за статтями та елементами. Особливо ретельно
необхідно аналізувати непродуктивні витрати. Аналіз собівар-
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тості єдиний спосіб, який сприяє підвищенню ефективності виробництва.
Витрати, пов’язані з виробництвом і реалізацією продукції,
можуть групуватися постатейно і поелементно. Перелік статей
витрат і методи розподілу за видами продукції визначаються методичними рекомендаціями з питань планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) залежно від
характеру та структури виробництва. Виділяють такі елементи
витрат: матеріальні витрати (за вирахуванням зворотних відходів), витрати на оплату праці, відрахування на соціальні потреби, амортизація, інші витрати.
Як показав аналіз структури витрат на вирощування ріпаку
в 2017–2019 рр., зростання за статтями: «мінеральні добрива» –
від 24,4 до 25,8%, «пальне» – від 8,4 до 9,5, «оплата праці» – від
3,9 до 4,5%; скорочення частки статей: «оплата послуг» – від 9,7
до 8,1%, «решта» – від 20,3 до 19,2% (табл. 4.11).
Аналіз структури витрат на вирощування сої в Україні за
2017–2019 рр. показав, що частка статті «прямі витрати» становить 47,6% проти 46,7% загальновиробничих витрат. Зростання зафіксоване за статтями: «пальне» – від 9 до 9,4%, «оплата
Таблиця 4.11. Структура виробничої собівартості ріпаку в Україні*, %
Стаття витрат

Прямі витрати, у тому числі:
насіння і посадковий матеріал
мінеральні добрива
пальне і мастильні матеріали
решта матеріальних витрат
Прямі витрати на оплату праці
Інші прямі витрати, у тому числі:
амортизація необоротних активів
відрахування на соціальні заходи
оплата послуг і робіт сторонніх організацій
решта прямих та загальновиробничих витрат
Усього

2017 р.

2018 р.

2019 р.

59
6,9
24,4
8,4
19,3
3,9
37,1
6,2
0,9
9,7
20,3
100

59,9
6,7
25,3
9,5
18,4
4,2
35,9
6,5
1
8,9
19,5
100

60
6,1
25,8
9,5
18,6
4,5
35,5
1
7,2
8,1
19,2
100

* Складено за даними Державної служби статистики України.
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Таблица 4.12. Структура виробничої собівартості сої в Україні*, %
Стаття витрат

2017 р.

2018 р.

2019 р.

Прямі витрати, у тому числі:
насіння і посадковий матеріал
мінеральні добрива
пальне і мастильні матеріали
решта матеріальних витрат
Прямі витрати на оплату праці
Інші прямі витрати, у тому числі:
амортизація необоротних активів
відрахування на соціальні заходи
оплата послуг і робіт сторонніх організацій
решта прямих та загальновиробничих витрат
Усього

50,8
10,4
12,3
9
19,1
4,7
44,5
5,7
1,1
13,4
24,3
100

48,7
9,9
11,1
10
17,7
5,1
46,2
6,2
1,1
13,7
25,2
100

47,6
9,5
12
9,4
16,7
5,7
46,7
1,3
7,5
13,9
24
100

* Складено за даними Державної служби статистики Україна.

праці» – від 4,7 до 5,7%. Зміна структури матеріальних витрат
виробництва сої відбувається у разі скорочення частки статтей:
«насіння» – від 10,4 до 9,5%, «амортизація» – від 5,7 до 1,3%
(табл. 4.12).
Аналіз структури витрат на вирощування соняшнику в Україні
за 2017–2019 рр. показав зростання за статтями: «пальне» – від
10,5 до 11,6%, «оплата праці» – від 4,9 до 5,6, «амортизація» – від
6,2 до 6,9, «відрахування на соціальні заходи» – від 1,1 до 7,5%.
Зміна структури матеріальних витрат виробництва соняшнику
відбувається через скорочення частки статтей: «насіння» – від
14,1 до 11,9%, «амортизація» – від 6,2 до 1,2% (табл 4.13).
Отже, показники економічної ефективності виробництва
олійних культур за ці роки знизилися. Спостерігається чітка тенденція до зниження рівня рентабельності олійних культур через
зростання собівартості виробництва і різкого зниження цін на
готову продукцію. А відтак постає проблема пошуку резервів і
дієвих шляхів для підвищення ефективності виробництва олійних культур.
Ефективне виробництво олійних культур можливе у рамках
олієжирового підкомплексу, під яким розуміється сукупність
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Таблиця 4.13. Структура виробничої собівартості соняшнику в Україні*, %
Стаття витрат

2017 р.

2018 р.

2019 р.

Прямі витрати, у тому числі:
насіння і посадковий матеріал
мінеральні добрива
пальне і мастильні матеріали
решта матеріальних витрат
Прямі витрати на оплату праці
Інші прямі витрати, у тому числі:
амортизація необоротних активів
відрахування на соціальні заходи
оплата послуг і робіт сторонніх організацій
решта прямих та загальновиробничих витрат
Усього

56,7
14,1
16
10,5
16,1
4,9
38,4
6,2
1,1
8,1
23
100

56,2
13,2
15,6
11,9
15,5
5,2
38,6
6,9
1,1
8,1
22,5
100

54,6
11,9
16,7
11,6
14,4
5,6
39,8
1,2
7,5
8,1
23
100

* Складено за даними Державної служби статистики України.

НАПРЯМИ ТА ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
Напрям 1 –
управління витратами
і ресурсами

Напрям 2 –
розвиток і удосконалення
виробництва

Напрям 3 –
удосконалення
системи управління

Заходи щодо
підвищення поточної
виробничої діяльності
підприємства,
що стимулюють
раціональне
використання
природно-сировинних
ресурсів:
• зростання
продуктивності праці
і зменшення ємності
заробітної плати
у готовій продукції;
• зниження загальної
ресурсомісткості
виробництва

• Прискорення впровадження результатів НТП
у практику діяльності
підприємства;
• удосконалення організаційної та виробничої
систем управління,
форм і методів організації діяльності, планування і мотивації;
• підвищення якості і
конкурентоспроможності виготовленої
продукції;
• удосконалення і
постійне коригування
всіх видів діяльності
для забезпечення їх
вимогам сучасності

• Заходи щодо мобілізації
внутрішніх та зовнішніх
факторів впливу.
• Фактори внутрішнього
середовища передбачають
оперування на рівні
підприємства.
• Зовнішні фактори належать
до таких, якими управляти
майже неможливо, оскільки
потребують істотних
структурних зрушень,
розгалуження інфраструктури підприємства, залучення
інституційних механізмів
для забезпечення належних
передумов функціонування
підприємства тощо

різноманітних галузей і видів діяльності, куди входить виробництво, заготівля, зберігання, переробка та реалізація готової продукції і продуктів переробки, що формує обсяги виробництва
підкомплексу. Ефективність функціонування ринку олійних
культур неможливе без розвиненої інфраструктури: наявності
спеціалізованої техніки, каналів збуту, науково-дослідних інститутів, селекційних компаній, об’єктів зберігання і переробки
олійних культур.
Підвищення ефективності виробництва олійних культур є вирішальною передумовою прискореного розвитку вітчизняного
аграрного комплексу і зростання результативності економіки
України в цілому. Це можливо завдяки виявленню та локалізації
негативних факторів та стимулюванню дії позитивних, зокрема
удосконалення організаційної структури, збалансування виробничого потенціалу, впровадження нових технологій.
Категорія «ефективність» на рівні підприємства характеризує
зв’язок між величиною отриманого результату його діяльності
та кількістю інвестованих або витрачених у виробництві ресурсів. Заходи підвищення ефективності функціонування підприємств можна об’єднати у три напрями (рис. 4.3).

Заходи щодо підвищення ефективності роботи підприємств
є взаємозалежними. Однак найважливішого значення набувають чинники, визначені третьою групою (напрямом), оскільки
їх мобілізація передбачає визначення місця реалізації в системі
управління діяльністю [67, c. 469–470].
Суть проблеми підвищення ефективності виробництва олійних культур полягає в тому, щоб на кожну одиницю ресурсів
(витрат) досягати максимально можливого збільшення обсягу
виробництва (доходу, прибутку). Можливі напрями реалізації
внутрішніх і зовнішніх чинників підвищення ефективності діяльності підприємств неоднакові за мірою впливу, ступенем використання та контролю. Той чи інший суб’єкт господарювання
може й повинні постійно контролювати процес використання
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Рис. 4.3. Напрями підвищення ефективності роботи підприємств
[67, c. 469–470]
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внутрішніх чинників через розробку та послідовну реалізацію
власної програми підвищення ефективності діяльності, а також
враховувати вплив на неї зовнішніх чинників. Тільки вміле використання всієї системи названих чинників може забезпечити
достатні темпи зростання ефективності виробництва (діяльності) підприємств. При цьому обов’язковість урахування зов
нішніх чинників не є такою жорсткою, як чинників внутрішніх
[68, с. 462–464].
Підвищення ефективності виробництва олійних культур безпосередньо залежить від ефективності діяльності підприємства,
що здійснює операційну діяльність з їх вирощування. Як показав аналіз ефективності виробництва олійних культур у розрізі форм господарювання, найефективніші в Україні на сьогодні сільськогосподарські підприємства з площею користування
понад 1000 га. Це зумовлено тим, що аграрні формування, які
мають у розпорядженні значні земельні ділянки, відповідним
чином формують основні фонди, а обігові кошти дають змогу
здійснювати оперативно фінансові витрати і за необхідності
здійснювати їх запозичення. Малі підприємства, а тим більше
фермери, у переважній більшості не мають власних основних
фондів, користуються сторонніми послугами, а кредитні ресурси
для них недоступні. Шляхи підвищення ефективності діяльності
сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах ведення
аграрного бізнесу показано на рис. 4.4.
Варто відзначити, що досягнення певного рівня успішності
функціонування підприємства нерозривно пов’язане з набуттям
підприємством ознак конкурентоспроможності. Конкурентне
ринкове середовище потребує від підприємства постійного вдосконалення. Для того, щоб бути конкурентоспроможним, підприємство повинно мати конкурентні переваги, основними способами їх отримання є такі:
1) стати кращим самому через вживання заходів щодо удосконалення власної діяльності та підвищення її ефективності;
2) безпосередньо послабити конкурентів;
3) змінити ринкове середовище.

Оскільки реалізація останніх двох напрямів потребує значних
зусиль, основним засобом отримання конкурентних переваг залишається підвищення ефективності власної діяльності.
Отже, підвищення ефективності діяльності підприємства
полягає у забезпеченні максимально можливого результату на
кожну одиницю витрачених трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Основні напрями у забезпеченні підприємств
новітніми технологіями, вдосконаленні управління, організації виробництва і праці, ефективності використання ресурсів
тощо. Тільки правильне використання системи чинників може
забезпечити високі темпи зростання ефективності виробництва.
Фінансова результативність, економічна ефективність виробництва основної продукції є важливим комплексним показником
діяльності підприємства й окремих галузей економіки. Функціо
нування підприємства супроводжується безперервним кругообігом коштів у вигляді витрат ресурсів та одержання доходів,
їхнього розподілу і використання.
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здобуття кредитів в іноземних валютах,
якщо вони надані державними банками
правильний підбір сорту з урахуванням його біологічних особливостей,
природно-кліматичних і ґрунтових умов
впровадження комплексної механізації та автоматизації
виробництва
раціональне використання виробничих засобів та трудових ресурсів
використання оренди як нової прогресивної форми господарювання
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широке використання прогресивних форм організації виробництва
й оплати праці

Рис. 4.4. Сучасні способи підвищення ефективності діяльності
сільськогосподарських підприємств [68, с. 462–464]
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Основними показниками фінансової результативності аграрних підприємств є грошові надходження від реалізації сільсько
господарської продукції. Основною проблемою, що перешкоджає
зростанню прибутковості, рівня рентабельності виробництва
продукції олійних культур є недостатній рівень матеріальнотехнічного забезпечення виробництва, що зумовлено відсутністю власного капіталу та умов доступу до кредитів, а також диспаритетом цін на технічні засоби і кінцеву продукцію.
З метою підвищення прибутковості аграрних підприємств
слід використовувати передусім внутрішні резервні можливості щодо забезпечення ефективного використання наявного
виробничо-ресурсного потенціалу та проведення маркетингової діяльності. Основа маркетингової роботи в аграрних підприємствах – це розробка оптимальної програми виробництва
основних видів продукції відповідно до вимог ринку і потреб
споживачів з урахуванням фінансових можливостей, що дасть
змогу оптимізувати отримання прибутків на одиницю залучених
у виробництво земель та інших ресурсів. Водночас формування
виробничої програми має враховувати переваги ведення високо
ефективних технологій, їх вдалого поєднання, адекватності до
регіональних природно-кліматичних умов господарювання. Це
дасть можливість врахувати вплив кліматичного та агротехнологічного потенціалу на якість виробленої продукції, забезпечить
конкурентні переваги підприємства у разі зниження собівартості
продукції, що, своєю чергою дасть змогу вигравати цінову конкуренцію на ринку.

Розділ 4.
Розвиток та вдосконалення функціонування ринку олійних культур

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин діяльність
аграрних підприємств відбувається в динамічних, нестабільних
умовах, що негативно позначається на загальних показниках їх
господарської діяльності. Стратегічний розвиток аграрних господарств повинен бути зорієнтований на збільшення обсягів

виробництва і підвищення якості продукції за оптимальних витрат на її виробництво. З метою забезпечення стабільного розвитку аграрних підприємств основними пріоритетами має стати реалізація внутрішніх чинників забезпечення ефективності
виробництва, а саме: оптимізація розмірів землекористування;
раціональність у використанні виробничого потенціалу; впровадження інтенсивних агротехнологій виробництва; диверсифікація виробничої діяльності; спеціалізація на основі розробки
оптимальної програми виробництва основних видів продукції.
Конкурентне ринкове середовище формує умови для економічного розвитку. Наукові підходи й інструментарій підвищення
ефективності виробництва насіння олійних культур мають велике
значення в період інтеграційних процесів вітчизняного аграрного ринку у світові торговельні комунікації. Посилення конкуренції в олієжировому секторі, загострення процесів монополізації
виробництва насіння олійних культур, нарощування обсягів
переробки та диференціація напрямів їх споживання сприяють
необхідності застосування підприємствами-виробниками нових
і сучасних інструментів гнучкого реагування на численні ринкові виклики та трансформації. Оскільки олієжировий комплекс
України займає вагоме місце у світовому виробництві насіння
олійних культур, актуальним питанням залишається пошук нових напрямів підвищення економічної ефективності виробництва насіння олійних культур.
Підвищення конкурентоспроможності аграрної продукції є
питанням державного рівня, до якого завжди прикута увага нау
ковців. Серед пропозицій щодо підвищення конкурентоспроможності виробництва аграрної продукції увага концентрується на виробничих аспектах або ринкових заходах регулювання.
Наприклад, вирощувати соняшник за новими енергоощадними
технологіями «no-till» та «strip-till», застосовувати конкретні
мікродобрива, гібриди і сорти високих репродукцій насіння для
отримання кращих урожаїв, поліпшувати мотивацію праці [69,
с. 40]; встановлювати ціни, які забезпечать прибуток для розширеного відтворення, зменшити податки для аграріїв, встановити
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систему пільг [70, с. 127]; переорієнтація на інноваційний шлях
розвитку економіки України, здійснення структурних зрушень у
господарському комплексі регіонів [71, с. 175]; створити кластери з підприємств, пов’язаних єдиним технологічним циклом
одержання кінцевої продукції, на рівні держави забезпечити
підтримку престижності вдосконалення та поліпшення якості
продукції [72]. Особливої актуальності ці питання набувають
під час спаду економіки або економічної кризи. Ризик зниження рівня конкурентоспроможності продукції внаслідок змін поточної кон’юнктури вітчизняного аграрного ринку зумовлюють
потребу оперативного аналізу ринкової ситуації з відповідними
рішеннями і пропозиціями розвитку.
На конкурентоспроможність виробництва насіння олійних
культур впливають такі ринкові фактори: обсяги попиту, пропозиції, споживчі запити (переробка, експорт, насіння); ціни; стан
та перспективи розвитку внутрішнього ринку переробки олійних
культур, стратегії вагомих учасників ринку; зміни кон’юнктури
зовнішніх ринків основних олійних культур; рівень конкуренції
за сировину (соняшник, сою, ріпак) на ринку олійних культур
серед переробників та експортерів; податкова політика в аграрному секторі економіки; фінансово-кредитна політика; доступність зовнішніх ринків – наявність або відсутність захисних
бар’єрів на олійні культури.
Серед виробничих факторів, що впливають на конкурентоспроможність виробництва насіння олійних культур виділяємо
такі: низький рівень інтенсифікації сільськогосподарського виробництва; застаріла фізично і морально технічна база сільськогосподарських підприємств, особливо державної форми власності; застарілі технології вирощування олійних культур та їх
непристосованість до параметрів і вимог сучасної техніки; низька частка зрошуваних земель, особливо в зоні Степу України;
диспаритет цін на паливо, добрива, хімічні засоби та олієжирову
продукцію; зниження рівня родючості ґрунтів.
Перелік факторів варіюється в розрізі суб’єктів ринку олійних культур залежно від фінансового стану підприємства, по-

тужностей виробництва, стратегічних цілей і місії компанії на
аграрному ринку тощо. Але врахування зазначених факторів і
належна їх оцінка дасть змогу здійснювати попередження можливих ризиків зниження прибутковості виробництва насіння
олійних культур, будувати перспективні виробничі плани.
Конкурентна позиція сприяє завоюванню найбільшого конкурентного статусу на ринку в процесі конкурентного суперництва. Для успішного досягнення обраної конкурентної позиції потрібно використовувати всі можливі інструменти [68, с.
86]. Ринкова позиція насіння олійних культур є конкурентною,
оскільки кожна олійна культура має відповідні напрями використання. Майже весь обсяг вирощеного в Україні соняшнику
переробляється на олію з подальшим її експортом, ріпак і соя
експортуються як товарне насіння, а також зростає внутрішня
переробка цих культур.
Конкурентоспроможність товару на ринку олійних культур
визначають ціна і якість продукції. Основну частину ціни становить виробнича собівартість та прибуток. Якщо оцінювати
конкурентоспроможність насіння олійних культур через призму
цінової кон’юнктури, то варто зазначити, що вона є стабільною.
Навіть незважаючи на те, що в минулому році ціни на соняшник,
ріпак та сою впали до 9–10 тис. грн/т, продукція олійних культур є вигідним продуктом для аграріїв. Водночас цінові позиції
зернових культур не перевищують 6 тис. грн/т, що вдвічі нижче,
ніж цінові позиції основних олійних культур. Важливим мотивуючим фактором виробництва олійних культур є гарантований
збут готової продукції на вітчизняному аграрному ринку. Отже,
продукція олійних культур є привабливою для аграрних виробників за критерієм цінових позицій.
Незважаючи на сталу тенденцію рентабельного виробництва
олійних культур, відбуваються зміни у виробничих процесах,
які потребують аналізу й пошуку способів нейтралізації негативних факторів впливу. Питання підвищення конкурентоспроможності виробництва олійних культур разом із нейтралізацією
впливу стримувальних ринкових і виробничих факторів перебу-
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вають також у площині врахування та збалансування інтересів
суб’єктів ринку.
Поняття «конкурентоспроможність» є одним з базових у
ринковій економіці. У сучасній економічній літературі широко
представлено методики вітчизняних та зарубіжних дослідників з оцінювання конкурентоспроможності. Вітчизняні джерела
з цієї проблеми стосуються аналізу окремих складових конкурентоспроможності, досліджень експортного потенціалу, економічної ефективності й детального аналізу факторів зовнішнього
середовища господарської діяльності. Методики західних дослідників характеризуються більшою різноманітністю підходів
до оцінювання конкурентоспроможності, застосуванням усебічного аналізу економічної ситуації всередині регіону та зовнішнього середовища.
У теоретичних і прикладних роботах економістів та практиків
надано численні визначення конкурентоспроможності, як правило, подібні по суті, але відмінні за конкретними формулюваннями.
Водночас, якщо не розглядати конкурентоспроможність національних економік, то можна вибудувати таку схему використання
поняття «конкурентоспроможність» стосовно різних об’єктів.
По-перше, поняття «конкурентоспроможність» може описувати вироблені товар або послугу. Під конкурентоспроможністю останніх розуміють сукупність споживчих властивостей
конкретного товару (послуги), що відрізняють його від аналогічного товару (послуги) конкурента за ступенем відповідності
конкретним суспільним проблемам. Під час аналізу умов забезпечення конкурентоспроможності товару (послуги) враховуються витрати на його виробництво, ціна й т.п. До товарів (послуг)
належить і такий специфічний його вид, як робоча сила.
По-друге, поняття «конкурентоспроможність» використовують при характеристиці господарюючих суб’єктів різних
організаційно-правових форм. У цьому випадку конкурентоспроможність може бути визначена як можливість такого суб’єкта
бути наявним на ринку товарів (послуг), отримуючи економічну
вигоду від цього.

По-третє, поняття «конкурентоспроможність» використовують стосовно різних галузей економіки, коли мова йде про
можливості групи підприємств, що входять до галузі, виробляти
конкурентоспроможну продукцію.
По-четверте, може йтися про конкурентоспроможність
домогосподарств. У цьому випадку мають на увазі спроможність
працездатних громадян зайняти ефективні за рівнем оплати та
умовами праці робочі місця. У наявній формі це поняття використовують й у системі соціального захисту населення. Уповноважені державні структури при ухваленні рішення про надання
соціального захисту конкретному домогосподарству, особливо
адресні види соціальної підтримки, неминуче враховують конкурентоспроможність домогосподарства у сфері отримання доходів.
Поняття «конкурентоспроможність» інтерпретують й аналізують залежно від економічного об’єкта, який розглядається.
Безумовно, критерії, характеристики і чинники динаміки конкурентоспроможності на рівні товару, фірми, корпорації, галузі,
національного господарства або нації мають свою специфіку.
Чинники, що формують переваги певного економічного суб’єкта
порівняно з іншими, прийнято вважати ключовими факторами
успіху (чи конкурентними перевагами).
Термінологічно вони відображаються і через такі поняття, як
ключові активи, ключові, або стратегічні компетенції. Ці чинники не є постійними, вони змінюються залежно від особливостей
сегментів ринку, що обслуговуються підприємством, а також
етапу «життєвого циклу» підприємства та галузі, в якій воно
функціонує.
Еволюція у визначенні конкурентних переваг – від максимізації прибутку за умов визнання внутрішньої природи конкурентних переваг підприємства у роботах А. Маршалла, Дж. Кларка,
Е. Чемберліна до сукупності різних факторів внутрішнього та
зовнішнього середовища підприємства у роботах І. Ансоффа,
М. Портера, П. Друкера – сприяла визнанню необхідності використання конкурентних переваг та унікальних ресурсів для фор-
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мування й підтримки конкурентоспроможності підприємства,
одним з яких цілком справедливо визначено капітал.
Конкуренція – це суперництво між людьми, фірмами та територіями й організаціями, зацікавленими у досягненні однієї і
тієї самої мети. Конкуренція – це найдешевший і найефективніший метод економічного контролю, що потребує мінімальних
витрат від суспільства. Такий контроль є своєрідною силою, яка
штовхає виробника на скорочення витрат виробництва та цін, на
збільшення обсягу збуту, і як наслідок – зростання добробуту й
прибутків товаровиробників.
Конкурентоспроможність підприємства потрібно розглядати на різних рівнях управління його діяльністю. З розвитком
своєї діяльності підприємство виводить на перший план доволі
різні показники, ключові фактори, що відображають його конкурентоспроможність: від тих, які характеризують конкуренто
спроможність продукції і до тих, що дають змогу оцінити потенційним інвесторам інвестиційну привабливість підприємства
серед аналогічних.
Конкурентоспроможне виробництво – це виробництво, що
використовує досягнення науково-технічного прогресу, допомагає суспільству задовольняти потреби в товарах, отримувати
ресурси для розширеного відтворення і розвитку невиробничої
сфери.
Конкурентне середовище виробництва в аграрній сфері – це
сукупність умов та факторів, які впливають на стан функціонування аграрного підприємства і зумовлюють необхідність прийняття
управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності
виробництва та зміцнення конкурентоспроможності.
Оцінка ефективності функціонування ринку олійних культур
визначається абсолютними та відносними показники. До абсолютних показників належать: ціна, площа посіву, обсяг виробництва, попиту та пропозиції, кількість суб’єктів господарювання
тощо. А темпи приросту абсолютних показників – до відносних.
Серед багатьох складових підвищення конкурентоспроможності виробництва продукції олійних культур виділяємо такі. Де-

талізація рівня економічної ефективності виробництва олійних
культур та пошук шляхів її підвищення на мікрорівні як умови
зростання дохідності підприємства. Чим вище показник рентабельності, тим більш привабливим є виробництво цієї культури
для сільгоспвиробника. Досліджуючи виробничі процеси, методи, технології виробництва або збуту продукції, головну увагу
слід приділяти пошуку резервів зниження витрат виробництва,
оскільки виробнича собівартість одиниці продукції залежить
тільки від витрат на 1 га посіву та врожайності відповідної культури. У ринкових умовах собівартість є відображенням витрат
на виробництво та реалізацію певного виду продукції й саме
на неї підприємство має безпосередні важелі впливу. Один із
напрямів зниження собівартості виробництва олійних культур
є підвищення врожайності, що водночас є фактором зниження
собівартості. Підвищення рентабельності через встановлення оптимальної ціни продажу готової продукції або заключення форвардних контрактів. Ціна на продукцію олійних культур
у переважній більшості випадків перебуває далеко за межами
управлінських можливостей підприємства і залежить від ринкової кон’юнктури, економічної та політичної ситуації в країні.
Бюджетування витрат і доходів на виробництво олійних культур
на основі плану виробництва. Бюджетування витрат і доходів є
складовою ефективного управління фінансами і запорукою прибуткового виробництва.
Конкурентоспроможність товару на ринку олійних культур визначають ціна і якість продукції. Конкурентоспроможним є товар
на ринку, що вдало поєднує цінові позиції та якісні характеристики. Впровадження високоефективних, ресурсоощадних технологій на базі високовиробничої техніки. Модернізація й інноваційний розвиток виробництва олійних культур, впровадження
сучасних науково-технічних розробок, устаткування спроможні підвищити продуктивність праці в галузі і на підприємствах,
знизити матеріальні витрати, підвищити якість готової продукції.
Диверсифікація виробничих напрямів через уведення в сівозміну
підприємств нових олійних культур на невеликих площах.
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На наш погляд, на сьогодні ринок олійних культур в Україні є сформованим, проте певні особливості структури і способу
функціонування дають підстави стверджувати, що існує потенціал до збільшення рівня його ефективності. Так, потенціал переробних потужностей перевищує обсяги вирощування олійних
культур, переробка спрямована на соняшник, тому недостатній
рівень рівноваги попиту і пропозиції, сировинний напрям експорту ріпаку та сої. Це неефективно з точки зору національної
економіки. А відсутність стратегічних напрямів розвитку на державному рівні є перепоною для розвитку ринку олійних культур.
Підвищення ефективності ринку олійних культур можна досягти, здійснюючи його розвиток за такими напрямами (рис. 4.5):
перший – вдосконалення вітчизняної системи насінництва
олійних культур, що передбачає формування взаємозалежних
виробничих ланцюгів від селекції до товарного виробництва;
другий – створення умов конкурентного середовища на ринку
олійних культур для виробників малопоширених олійних культур
через механізм державних субсидій або дотацій;
третій – підвищення ефективності функціонування ринку
олійних культур через ціновий фактор. Держава має гарантувати
достатній рівень ціни на вироблену продукцію;
четвертий – зниження собівартості виробництва. Уникнути
зростання витрат при вирощуванні олійних культур можливо на
базі виробництва із застосуванням вітчизняного насіння.
Визначальними напрямами функціонування вітчизняного ринку олійних культур є забезпечення відповідно до європейських
стандартів якості виробництва олійних культур, покращення мар-

кетингових досліджень, використання комплексу маркетингових
дій і розробка маркетингової політики, постійний обмін інформацією з виробничих, фінансових, кадрових та організаційних
питань господарської діяльності, а також оптимізація договірних
відносин і запровадження ринкових форм співробітництва. Однак ці завдання можуть бути повністю знівельованими у випадку
незадовільного стану розвитку виробничої бази спеціалізованих
аграрних підприємств і виробництва олійних культур у необхідних обсягах.
Стратегія виробництва продукції та продуктів переробки
для формування ринкових обсягів пропозиції товару повинна
включати в себе наскрізне забезпечення на макро- та мікрорівнях. Головними постачальниками сировинних ресурсів на ринку олійних культур є агротоваровиробники, які займаються вирощуванням олійних культур та їх реалізацією. У зв’язку з чим
важливим чинником є планування і прогнозування обсягів виробництва, товарності на рівні окремого товаровиробника для
забезпечення потреб ринку району, області, регіону чи в цілому
держави.
Вплив держави на ринок олійних культур має бути обмежений у рамках розробки необхідної законодавчої бази, яка взмозі
регулювати ринкові процеси, а також відносини суб’єктів ринку
олійних культур; створення необхідних умов для ефективного
процесу виробництва олійних.
Створення потрібних умов для результативного виробництва
є основою конкурентоспроможності на ринку олійних культур,
забезпечує його якісні та цінові властивості, регулює строки
реалізації й перспективи виходу на інші ринки збуту. Ефективне
виробництво є чинником, що забезпечує створення державного резерву, завдяки якому держава може впливати на зовнішній
ринок та сприяє наявності великих партій товару. Власне цей
факт є свідченням орієнтації виробничої програми аграріями на
вирощування олійних культур. Методика розробки виробничої
програми, яка використовується суб’єктами господарювання
й органами державної влади з регулювання аграрних ринків, є
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Рис. 4.5. Напрями вдосконалення функціонування ринку олійних культур*
* Розроблено автором.
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практично універсальною для її застосування на різних рівнях
об’єктів планування чи прогнозування у системі ринкового прогнозування.
Для забезпечення ефективного функціонування ринку олійних культур слід внести зміни до Податкового Кодексу України
в частині:
• запровадження щорічних змін податку на додану вартість і
експортному миту залежно від зміни цінової кон’юнктури на
внутрішньому і світовому ринках;
• упорядкування правил та механізмів митного регулювання
експортних операцій з олійних культур;
• формування на базі наукових установ моніторингових груп
для аналізу і спостереження ринку олійних культур;
• спрямування надходжень митних платежів до спеціального
фонду державного бюджету із наступним їх використанням
на страхування посівних площ під олійними культурами, висіяними вітчизняним насінням для стимулювання розвитку
вітчизняного насінництва та збільшення обсягів його реалізації;
• відміна податку на прибуток для підприємств, що перероб
ляють олійні культури на біодизель.
При розробці цільових галузевих програм доцільно поетапне
зниження митних тарифів з одночасним посиленням нетарифних методів регулювання і захисту внутрішнього ринку.
В основу тактики і стратегії митного регулювання ринку
олійних культур мають бути покладені інтереси країни, продовольчого забезпечення населення.
З метою формування цінової політики і механізму цінового регулювання на олійні культури потрібно створити регулярні
регіональні центри обміну ціновою інформацією через розробку
системи цінового моніторингу і поширення інформації про рівень
цін, попиту та пропозиції в межах кожної області. Більш активно
використовувати форварну торгівлю, яка відображає цінову політику на світових ринках, та покращить доступ до фінансових
ресурсів агровиробників у період вирощування продукції.

Необхідно посилити забезпечення ефективності механізмів
державного регулювання на ринку олійних культур. Створення
та ефективне функціонування стабілізаційного механізму ринку
продукції олійних культур завдяки сформованим запасам фінансів. Водночас слід врахувати світовий досвід із застосування гарантованих, закупівельних, інтервенційних, заставних та інших
видів цін.
Важливим є науково-технічне та інформаційне забезпечення
розвитку ринку насіння олійних культур, формування його нової логістики; захист інтересів вітчизняних товаровиробників
при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; захист економічної конкуренції та забезпечення прозорості ринку сільськогосподарських культур; формування необхідної законодавчої та
нормативно-правової бази.
Для реального просування у напрямі формування національного ринку олійних культур у перспективі буде:
• розробка необхідних нормативно-правових актів та гармонізація законодавства до вимог Світової організації торгівлі;
• створення сучасної інфраструктури ринку олійних культур
за активної державної підтримки, включаючи інформаційну
систему, товарні біржі та оптові ринки, сільськогосподарські
заготівельно-збутові й обслуговуючі кооперативи, агроторгові доми, системи страхування торгових операцій та інші
інститути ринку;
• створення системи ф’ючерсної торгівлі товарними деривативами та відповідної розрахунково-клірингової банківської
інфраструктури.
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Дослідження теоретичних основ функціонування вітчизняного ринку олійних культур дало можливість узагальнити і систематизувати основні положення вітчизняної економічної науки
в цій царині.
Проведено аналіз світової кон’юнктури ринку олійних культур, визначено місце і роль України в ньому. Надано оцінку віт
чизняного ринку олійних культур, виявлено основні тенденції і
зміни кон’юнктури, розглянуто поточний стан інфраструктури.
Установлено, що домінуюча культура на вітчизняному ринку
олійних культур – соняшник. Позитивна динаміка виробництва
олійних культур в Україні забезпечена зростанням площ посіву
під ріпаком і збільшенням продуктивності всіх олійних культур.
Як показав аналіз змін структури посівів олійних культур, їх
вирощування поширюється на області, де раніше їхня наявність
була незначною. Виділено області-лідери з виробництва соняшнику, сої, ріпаку. Проведено аналіз регіонального виробництва в
розрізі природно-кліматичних зон України.
Визначено, що відбувається інтенсифікація виробничого процесу олійних культур. Це позначається на планомірному зростанні врожайності соняшнику, сої, ріпаку. Swot-аналіз виробництва
олійних виявив сильні і слабкі сторони процесу виробництва
олійних культур, потенційні можливості та загрози.
Особливості функціонування ринку олійних культур: збільшення переробки сої та ріпаку, зростання експорту продукції
олійних культур в європейські країни; утримування товаро
виробників від продажу олійних культур в очікуванні підвищен-
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ня закупівельних цін; тінізація продажів соняшнику з метою мінімізації оподаткування.
Визначено, що пропозиція олійних культур формується завдяки внутрішньому виробництву, не залежить від імпортної складової, перехідні початкові запаси є мінімальними. Споживання
продукції основних олійних культур відбувається за напрямами:
переробка на олію соняшнику та сої; експорт товарного насіння ріпаку і сої. Зміни структури споживання продукції олійних
культур призвели до збільшення частки переробки у загальній
структурі завдяки скороченню частки експорту сої і ріпаку.
Установлено, що цінова ситуація на вітчизняному ринку олійних культур залежить від цін на світовому ринку. Цінові позиції
олійних культур у гривні є високими, але зазнали падіння. Фактори впливу на формування цін на внутрішньому ринку олійних
культур такі: обсяги виробництва та споживання, собівартість
виробництва, динаміка кон’юнктурних змін, валютні коливання
курсу гривні відносно долара США, рівень конкуренції за сировину, умови поставки товару.
Надано оцінку ефективності виробництва олійних культур.
Так, визначено, що рентабельність виробництва олійних культур
перевищує середній показник галузі рослинництва, але встановився низхідний тренд рентабельності.
Запропоновано способи підвищення ефективності функціонування ринку олійних культур на макрорівні. Серед них: удосконалення вітчизняної системи насінництва олійних культур,
створення умов конкурентного середовища, цінове регулювання, зниження собівартості виробленої продукції.
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Додатки
Додаток А

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Додаток
СПИСОК
акредитованих товарних бірж
N
з/п

Найменування
біржі

Регіон

1

2

3

1 Товарна біржа «Аграрна біржа» м. Херсон
2
3
4
5
6
7
8
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Вінницька товарна універсальна
біржа
Товарна біржа «Центральна
універсальна біржа»
Житомирська агропромислова
товарна біржа
Запорізька товарна біржа
«Гілея»
Західно-Українська регіональна
агропромислова біржа
Івано-Франківська аграрна
товарна біржа
Товарна біржа «Київська
агропромислова біржа»

м. Вінниця
м. Київ
м. Житомир
м. Запоріжжя
м. Львів
м. ІваноФранківськ
м. Київ

9 Харківська товарна біржа

м. Харків

10 Кримська аграрна біржа

м. Сімферополь

біржа «Кіровоградська
11 Товарна
аграрна біржа»
агропромислова
12 Луганська
товарна біржа

м. Кіровоград

13 Одеська аграрна біржа

м. Одеса

м. Луганськ
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до листа Мінагрополітики
25.08.2010
№ 37-19-1-7/14078

Номер та
Дата
дата видачі закінчення
висновку про акредивідповідність
тації
4
5

04.10.2006
№ 074/2006
04.10.2006
№ 078/2006
19.09.2008
№ 086/2008
04.10.2006
№ 080/2006
04.10.2006
№ 081/2006
30.11.2006
№ 096/2006
30.11.2006
№ 097/2006
17.04.2009
№ 088/2009
30.11.2006
№ 0101/2006
30.11.2006
№ 098/2006

01.09.2010
01.09.2010
19.09.2011
01.09.2010
01.09.2010
01.09.2010
01.09.2010
04.10.2012
01.09.2010
01.09.2010
01.09.2010

01.10.2006 01.09.2010
№ 083/2006
04.10.2006 01.09.2010
№ 083/2006
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Додатки

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

2

3

4

04.10.2006
Одеська товарна біржа
м. Одеса
№ 084/2006
Подільська спеціалізована
м. Хмельницький 04.10.2006
аграрна біржа
№ 086/2006
м.
Дніпро
04.10.2006
Придніпровська товарна біржа петровськ
№ 087/2006
Рівненська міжрегіональна
04.10.2006
товарно-майнова біржа «Прайс» м. Рівне
№ 087/2006
Сумська товарна біржа
04.10.2006
м. Суми
«Сумиагропромбіржа»
№ 089/2006
Тернопільська агропромислова м. Тернопіль
04.10.2006
біржа
№ 090/2006
04.10.2006
Донецька товарна біржа
м. Донецьк
№ 079/2006
Товарна біржа АПК центральних м. Черкаси
01.12.2009
областей України
№ 092/2009
Товарна біржа «Львівська
26.19.2005
м. Львів
Універсальна»
№ 072/2005
30.11.2006
Українська аграрна біржа
м. Київ
№ 094/2006
Українська універсальна біржа м. Київ
01.12.2009
«Капітал»
№ 090/2009
Товарна біржа
м. Дніпро
17.04.2009
«Катеринославська»
петровськ
№ 089/2009
30.11.2006
Універсальна біржа «Україна»
м. Харків
№ 099/2006
Херсонська товарно-сировинна м. Херсон
04.10.2006
біржа «Кристал»
№ 093/2006
Чернігівська обласна товарна
04.10.2006
м. Чернігів
агропромислова біржа
№ 094/2006
Чорноморська товарна біржа
04.10.2006
м. Миколаїв
АПК
№ 095/2006
Хмельницька обласна товарна
м. Хмельницький
біржа
ТОВ «Центральна товарна
04.10.2006
м. Полтава
біржа»
№ 077/2006
Товарна біржа «Українська
26.09.2008
м. Київ
ф’ючерсна біржа»
№ 087/2008
01.06.2007
Українська універсальна біржа м. Полтава
№ 103/2007
01.12.2009
Товарна біржа «Донбас»
м. Донецьк
№ 091/2009
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5

01.09.2010

Profitability of agricultural production in all enterprises in 2017, %

01.09.2010
01.09.2010
01.09.2010
01.09.2010
01.09.2010
01.09.2010
01.12.2012
01.09.2010
01.09.2010
01.12.2012
04.10.2010
01.09.2010

Продукція

Культури зернові
та зернобобові, усього
У тому числі:
пшениця
кукурудза на зерно
ячмінь
жито
овес
гречка
просо
культури
зернобобові сушені
Боби сої
Насіння:
льону-довгунця
ріпаку й кользи
соняшнику

У тому
числі фермерські
господарства/
Including
private
farms

1

Додаток Б
Таблиця Б1. Рівень рентабельності продукції сільського господарства
в усіх підприємствах у 2017 р., %
Усі підприємства/All
enterprises

Закінчення додатка А

25

27,9

26,8
23,7
24
20,2
21,2
32,7
24,5

31
24,1
25,6
21,3
24,3
24,6
30,9

22,4

32,7

28,8

30,1

-10,8
43,6
41,3

24,9
43,6
41,2

01.09.2010
01.09.2010
01.09.2010
01.09.2010
01.09.2010
26.09.2011
01.06.2010
01.12.2012
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Product name

Cereal and leguminous
crops, total
Including:
wheat
maize for grain
barley
rye
oat
buckwheat
millet
dried leguminous
crops
Soya beans
Flax seeds
Rape seeds and colza
Sunflower seeds
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Додатки

Таблиця Б2. Рівень рентабельності продукції сільського господарства
в усіх підприємствах у 2018 р., %

Таблиця Б3. Рівень рентабельності продукції сільського господарства
в усіх підприємствах у 2019 р., %

Культури зернові
та зернобобові, усього
У тому числі:
пшениця
кукурудза на зерно
ячмінь
жито
овес
гречка
просо
культури зернобобові
сушені
Боби сої
Насіння:
льону-довгунця

24,7
24,6
27,2
25,6
-2,2
10,3
-17,2
34,7

26,1
24,7
29,9
27,3
10,2
14,1
1,5
35

-5,4

3,1

21

31,5

18,6

–

31,1

30,7

соняшнику
Буряки цукрові фабричні
Шишки хмелю
Картопля
Культури овочеві:
відкритого ґрунту

32,5
-11,4
60,9
6,8

30,3
-2,2
34,5
28

16,7

7,6

захищеного ґрунту

8,5

14,9

22,6

17,8

ріпаку й кользи

Виноград
Культури:
плодові
ягідні
Велика рогата худоба на м’ясо
Свині на м’ясо
Вівці на м’ясо
Кози на м’ясо
Птиця на м’ясо
Вовна
Молоко від сільськогосподарських тварин усіх видів, сире
Яйця птиці свійської в шкаралупі свіжі (без яєць на інкубацію)
Мед натуральний

3,4
19,5
-17,7
6,9
-16,7
-13,8
5,7
-69,5

21,6
31,1
-6,4
1,1
-2,9
-22,9
6,8
-0,1

16,1

18

5,4

9,3

-27,4
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22,4

Product name

Cereal and leguminous
crops, total
Including:
wheat
maize for grain
barley
rye
oat
buckwheat
millet
dried leguminous
crops
Soya beans
Flax seeds
Rape seeds and
colza
Sunflower seeds
Factory sugar beets
Hop
Potatoes
Vegetables grown in
the open
Vegetables grown in
greenhouses
Grapes
Fruits
Berries grown
Cattle for meat
Pigs for meat
Sheeps for meat
Goats for meat
Poultry for meat
Wool
Milk of agricultural animals of all species, raw
Poultry eggs in the shell
(except eggs for incubation)
Honey

Profitability of agricultural production in all enterprises in 2019, %

Продукція

Культури зернові
та зернобобові, усього
У тому числі:
пшениця
кукурудза на зерно
ячмінь
жито
овес
гречка
просо
культури зернобобові сушені
Боби сої
Насіння:
льону-довгунця
ріпаку й кользи
соняшнику
Буряки цукрові фабричні
Шишки хмелю
Картопля
Культури овочеві:
відкритого ґрунту
захищеного ґрунту
Виноград
Культури:
плодові
ягідні
Велика рогата худоба на м’ясо
Свині на м’ясо
Вівці на м’ясо
Кози на м’ясо
Птиця на м’ясо
Вовна
Молоко від сільськогосподарських тварин усіх видів, сире
Яйця птиці свійської в шкаралупі
свіжі (без яєць на інкубацію)
Мед натуральний

Усі підприємства/
All enterprises
У тому числі
фермерські
господарства/
Including private farms

Продукція

Усі підприємства/All
enterprises
У тому
числі фермерські
господарства/
Including
private
farms

Profitability of agricultural production in all enterprises in 2018, %

11,8

14,5

7,3
17,8
2,3
9,9
8,8
6,6
20,2
-11,5
13,3

13,3
18,5
8,8
17,7
15,5
17,9
28,4
-2,5
15,1

8,6
9,4
23,5
-15,4
9
15,4

13,9
17,9
24,7
-4,8
35,9
50,3

7

18,2

-4,9

10,2

-7,2

0,9

0,2
19,8
-27,1
4,7
-38,9
-58,9
-3,7
-71,1

25,8
57,4
-14,6
1,4
-28,5
-57,4
13,2
-48,3

20,6

20,1

-23,5

-9,8

-32,2

28,4
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Product name

Cereal and leguminous
crops, total
Іncluding:
wheat
maize for grain
barley
rye
oat
buckwheat
millet
dried leguminous crops
Soya beans
Flax seeds
Rape seeds and colza
Sunflower seeds
Factory sugar beets
Hop
Potatoes
Vegetables grown
in the open
Vegetables grown
in greenhouses
Grapes
Fruits
Berries grown
Cattle for meat
Pigs for meat
Sheeps for meat
Goats for meat
Poultry for meat
Wool
Milk of agricultural
animals of all species, raw
Poultry eggs in the shell
(except eggs for incubation)
Honey
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Рівень рентабельності олійних культур
в областях України у 2019 р., %
Адміністративнотериторіальна
одиниця

Україна
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

Додаток В

Н аукове видання

Боби сої/
Soya beans

Насіння
соняшнику/
Sunflower seeds

Насіння
ріпаку й кользи/
Rape seeds and colza

ЧЕХОВА Ірина Валеріївна

13,3
14,5
21,3
19,8
6,6
11,7
6,6
7,4
4,3
13,7
9
-27,3
18,7
7,1
8,5
13,4
21,8
11,7
12
0,7
5,5
15,3
13,3
20,5
22,7

23,5
24,2
18,3
26
19,8
19,3
11,7
22,1
-2,7
23,8
29,6
19,1
16,3
32,6
13,8
23
-0,2
28
12,1
23,8
19,3
36,1
31,1
14
16,6

9,4
16,3
14,4
16,5
20
9,3
18,4
28,7
-4
18,5
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