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лінці) середньої ланки очолюють підрозділи, відділи,  
філії й окремі служби центрального апарату управ-
ління. Менеджери нижньої ланки – це організацій-
ний рівень, що знаходиться безпосередньо над вико-
навцями [6].

А.М. Третяк виділяє такі види ефективності зем-
лекористування: екологічну, економічну, інвести-
ційну і соціальну [4]. Екологічна ефективність – це 
результативність від охорони природи, відтворення 
і раціонального використання природних ресурсів. 
За допомогою землевпорядних заходів впливають 
на довкілля і характер використання землі (еколо-
гічна стабільність території, рекультивація земель, їх 
захист від ерозії, здійснення природо- і землеохорон-
них заходів). Економічна ефективність – результат 
від впливу організації території на організацію вироб-
ництва, і навпаки. Управлінські рішення щодо землев-
порядкування території повинні сприяти створенню 
оптимальних пропорцій виробництва, поліпшенню 
умов господарювання, що прямо позначається на 
результативних показниках діяльності підприємств. 
Причому проекти територіального землеустрою сіль-
ськогосподарських підприємств дають змогу вирішу-
вати питання їх оптимального розміру, розміщення, 
структури виробництва, складу угідь, а проекти вну-
трішньогосподарського землеустрою сприяють раціо-
нальній організації території і різних угідь у конкрет-
ному господарстві, створенню найкращих умов для 
розвитку економіки господарства і неухильного під-
вищення родючості ґрунтів. Інвестиційна ефектив-
ність – це результативність від інвестиційної прива-
бливості землекористування, сукупності інвестицій у 
земельні поліпшення та охорону земель. Соціальна 
ефективність – це результативність від зміцнення 

земельних відносин, стабільності прав землекористу-
вачів і власників землі [4]. 

Висновки. Ефективність в економіці управління 
земельними ресурсами має різні напрями: ефектив-
ність системи управління земельними ресурсами, 
ефективність земельного менеджменту, ефективність 
землекористування та землеустрою. Результатив-
ність управління земельними ресурсами визначається 
різними видами ефективності. Проте залишаються 
майже недослідженими поєднання різних видів ефек-
тивності системи управління земельних ресурсів за 
дво- або трирівневим сполученням. 
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Постановка проблеми. Виробництво олійних 
культур є важливою складовою частиною розвитку 
сільського господарства та економіки в цілому в 

багатьох країнах світу. Саме воно посідає особливе 
місце у забезпеченні населення цінними продуктами 
харчування, тваринництва – поживними кормами 
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та переробної галузі – сировиною. Протягом остан-
ніх п’ятдесяти років виробництво олійних культур у 
світі збільшилось з 37,4 млн. т до 536,56 млн. т, або 
у 14,3 рази за зростання кількості населення Землі в 
2,2 рази. Це пояснюється вигідністю їх вирощування 
порівняно з іншими сільськогосподарськими куль-
турами. В Україні також спостерігається висхідний 
тренд у виробництві олійних культур, обсяги вироб-
ництва яких зросли з 2,57 млн. т до 16,96 млн. т, 
або у 6,6 рази.

Проте під час виробництва олійних культур у 
нашій країні виникає низка проблем економічного 
та виробничого характеру, вирішення яких є необ-
хідною умовою зміцнення конкурентоспроможних 
позицій на міжнародних ринках та забезпечення 
внутрішньої стабільності держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання виробництва та розвитку олійних культур, 
шляхів підвищення ефективності та конкуренто-
спроможності олійних культур привертає увагу бага-
тьох учених, серед яких: Андрійчук В.Г., Васильків-
ський П.С., Губський Б.В., Драган І.В., Маслак О., 
Микитченко О.О., Олійник Т.І., Саблук П.Т., Юрчи-
шин В.В.

Проте умови сьогодення потребують подальших 
досліджень у контексті інноваційних напрямів роз-
витку виробництва олійних культур.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
У структурі світового виробництва олійних культур соя 
займає більше половини світового виробництва (58%),  
тоді як ріпак – 13%, соняшник та бавовна – по 8% [4].  
Структура світового виробництва олійних культур 
зображена на рис. 1.
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Рис. 1. Структура світового виробництва олійних 
культур (2015 р.), %  [7] 

За даними USDA [7], загальний обсяг виробництва 
олійних культур збільшився з 447,231 млн. т у 2010 р. 
до 536,563 млн. т. у 2015 р., що свідчить про зростання 
попиту на олійні продукти та продукти їх переробки. 

На думку Маслака О., зростання чисельності 
населення у світі забезпечує підвищення попиту на 

олійні продукти, оскільки в країнах із низьким рів-
нем доходів населення їх використовують як деше-
вий рослинний білок для харчування людей, а в 
розвинених країнах – це цінна білкова сировина в 
годівлі тварин [3].

Ключовими виробниками олійних культур у світі  
в 2015 р. були США, на частку яких припадає 22,25% 
(117,67 млн. т), Бразилія – 19,44% (102,805 млн. т),  
Аргентина – 11,59% ( 61,31 млн. т) та Китай – 
10,24% (54,14 млн. т); Європейський Союз та Укра-
їна –  6% (31,73 млн. т) та 3,12% (16,5 млн. т) від-
повідно. Якщо розглядати виробництво олійних 
культур за видами продукції, то істотні обсяги вироб-
ництва сої припадають на США – 33,85% (108,35 
млн. т), Бразилію – 31,24% (100 млн. т) та Арген-
тину – 17,81% (57 млн. т). Практично весь обсяг 
виробництва ріпаку припадає на Європейський Союз 
(31,91% – 21,5 млн. т), Канаду (25,47% – 17,2 млн. т)  
та Китай ( 20,88% – 14,1 млн. т). Лідерами з вироб-
ництва соняшнику є Україна – 27,74% (11 млн. т), 
Росія – 23,71% (9,4 млн. т), ЄС – 15,55% ( 7,75 млн. т),  
Аргентина – 7,06% та США – 3,33%. Лідери обсягів 
виробництва олійних культур у кількісному еквіва-
ленті зображені в табл. 1.

Виробництво олійних культур займає одну з ліди-
руючих позицій у структурі виробництва продукції 
рослинництва та й загалом усього сільськогосподар-
ського виробництва в Україні. У структурі валової 
продукції сільського господарства на дані культури 
в середньому припадає до 35% від загального обсягу 
виробництва в усіх категоріях господарств. Осно-
вними олійними культурами, що виробляються в 
Україні, є соняшник, ріпак та соя.

Вже багато років виробництво олійних культур 
в Україні зорієнтовано переважно на соняшнику як 
основну сировину для промислового виробництва [6]. 
Майже чверть усього виробництва соняшнику в світі –  
це частка України. У 2015 р. Україна підтвердила 
своє лідерство у виробництві цієї культури (11 млн. т)  
і соняшникової олії (4,3–4,5 млн. т) [1].

Соняшник залишається однією з найприбуткові-
ших культур в Україні з найвищим рівнем рентабель-
ності серед інших сільськогосподарських культур. При 
цьому рівень рентабельності в 2015 р. виріс у 2,2 рази  
порівняно з минулим роком (із 36,5% у 2014 р. до 
80,3% у 2015 р.). Найбільші площі посів соняш-
нику в 2015 р. були зосередженні в Кіровоградській 
(547,8 тис. га), Дніпропетровській (536,3 тис. га), Запо-
різькій (536,1 тис. га), Миколаївській (475,6 тис. га),  
Одеській (418 тис. га) та Харківській (402,8 тис. га) 
областях. 

Проте останніми роками в багатьох країнах, у тому 
числі й Україні, спостерігається підвищена увага до 
такої олійно-білкової культури, як ріпак. Необхід-

Таблиця 1
Виробники олійних культур у 2015 р., млн. т

Олійні культури Соя Соняшник Ріпак

Країна Виробництво Країна Виробництво Країна Виробництво Країна Виробництво 

США 117,67 млн. т США 108,35 млн. т Україна 11 млн. т ЄС 21,55 млн. т

Бразилія 102,80 млн. т Бразилія 100 млн. т Росія 9,4 млн. т Канада 17,2 млн. т

Аргентина 61,31 млн. т Аргентина 57 млн. т ЄС 7,75 млн. т Китай 14,1 млн. т

Насіння бавовни Копра Арахіс Плоди олійної пальми

Країна Виробництво Країна Виробництво Країна Виробництво Країна Виробництво 

Індія 12,1 млн. т Філіппіни 2,3 млн. т Китай 16,7 млн. т Індонезія 8,7 млн. т

Китай 9,54 млн. т Індонезія 1,6 млн. т Індія 4,7 млн. т Малайзія 5,15 млн. т

США 3,795 млн. т Індія 0,75 млн. т США 2,8 млн. т Нігерія 0,73 млн. т

Джерело: розроблено автором за даними [8].
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ність збільшення питомої ваги ріпаку в структурі 
виробництва олієсировини зумовлюється зростанням 
попиту на ріпакову олію не тільки з точки зору задо-
волення продовольчих потреб, а насамперед високих 
темпів росту її використання для виробництва біо-
палива [2]. Ріпак – друга в Україні олійна культура 
за площею посіву і валовим виробництвом. Україна 
має великі потенціальні можливості щодо виробни-
цтва та переробки ріпаку. У 2015 р. було зафіксо-
ване збільшення рентабельності ріпаку у 1,5 рази 
порівняно з попереднім роком (із 29,2% у 2014 р. 
до 44,0% у 2015 р.). За підсумками 2015 р. осно-
вні посівні площі ріпаку були зосередженні у Хмель-
ницькій (68,2 тис. га), Вінницькій (67,2 тис. га), 
Одеській (65,3 тис. га), Тернопільській ( 53,2 тис. га) 
та Львівській (52,7 тис. га) областях. 

Ще однією важливою культурою в структурі 
виробництва олійних культур в Україні є соя. За 
останні десять років в Україні значною мірою виріс 
інтерес до цієї культури. Соя – високоприбуткова 
стратегічна культура, яка позитивно впливає на 
родючість ґрунту (збагачує ґрунт азотом). 

Процес виробництва сої впливає на стабіліза-
цію землеробства, підвищення урожайності, лікві-
дує дефіцит білка у раціоні тварин та позитивним 
чином впливає на економіку сільськогосподарських 
господарств у цілому [5]. Україна за обсягами вироб-
ництва сої посідає перше місце в Європі, та дев’яте 
місце у світі. У 2015 р. основні площі посів в Україні 
зосереджені в Хмельницькій (497,3 тис. га), Полтав-
ській (475 тис. га), Київській (351,6 тис. га), Хер-
сонській (323 тис. га), Вінницькій (290,7 тис. га) та 
Кіровоградській (290,3 тис. га) областях. 

У загальній структурі посівних площ України в 2015 
р. олійні культури становили 30%, що на 5% більше, 
ніж у 2010 р., з яких соняшник – 19% (на 3% більше), 
ріпак – 2,54% (на 1% менше), соя – 8% (на 4% більше).

Як бачимо з табл. 2, посівні площі соняшнику в 
Україні зросли з 4 572,5 тис. га у 2010 р. до 5 104,6 тис. га  
у 2015 р., або на 111,6%, валовий збір зріс на 4 409 тис. т,  
або на 165,1% та досяг рекордної позначки 11 млн. 
181 тис. т. 

Посівні площі сої за останні п’ять років збільши-
лись у два рази. Так, у 2010 р. посівні площі стано-
вили 1 076 тис. га, а в 2015 р. – 2 158,1 тис. га, що 
й пояснює збільшення на 200,5%. Виробництво ж 

зросло в 2,3 рази, з 1 680,2 тис. т до 3 930,6 тис. т . 
Рівень урожайності зазнав незначного збільшення з 
16,2 ц/га в 2010 р. до 18,4 ц/га в 2015 р., однак із 2011 
по 2014 р. середній рівень урожайності був 20 ц/га.  
Це свідчить про те, що значні обсяги виробництва сої 
зросли лише за рахунок збільшення посівних площ, 
а не за рахунок підвищення врожайності.

Посівна площа ріпаку в 2015 р зменшилась порів-
няно з 2010 р. з 907,4 тис. га до 682,4 тис. га. Проте 
валове виробництво при цьому зросло з 1 469,7 тис. 
т до 1 737,6 тис. т завдяки збільшенню врожайності 
(з 17 ц/га в 2010 р. до 25,9 ц/га в 2015 р.).

Підвищення рівня урожайності олійних культур 

Зменшення витрат в розрахунку на 1 га посіву 

Зменшення собівартості 1 ц олійних культур 

Збільшення прибутку на 1 ц продукції та на 1 га посівів 

Підвищення рівня рентабельності 
 

Рис. 2. Алгоритм ефективності підвищення 
урожайності олійних культур

Джерело: розроблено автором

Враховуючи дані, які наведені в табл. 2, можна 
стверджувати, що вітчизняні виробники олійних 
культур збільшують обсяги виробництва переважно 
за рахунок розширення посівних площ, не приділя-
ючи значної уваги процесу підвищення їх урожай-
ності (рис. 2). Цього можна досягти за рахунок:

•	 використання	 нових	 сортів,	 які	 забезпечують	
підвищення продуктивності та якості продукції;

•	 застосування	 органічних	 та	 мінеральних	
добрив, ефективних засобів захисту рослин;

•	 реструктуризації	 та	 оновлення	 матеріально-
технічної бази олійно-жирового підкомплексу;

•	 впровадження	інноваційних	енергозберігаючих	
та інтенсивних технологій виробництва, які вклю-
чають досягнення науки та досвід передових госпо-
дарств.

Таблиця 2
Динаміка площі, врожайності та валового збору олійних культур в Україні

Культури 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2015 р., % 
до 2010р.

Посівні площі, тис га

Олійні культури, всього 6744,9 6859,4 7353 7554,8 8082,4 8074,3 119,7

Соняшник 4572,5 4739,2 5194,1 5051,3 5256,5 5104,6 111,6

Соя 1076 1134,2 1476,4 1369,8 1805,8 2158,1 200,5

Ріпак 907,4 870,6 566 1017,4 881,6 682,4 75,2

Виробництво, тис т

Олійні культури, всього 10033 12453,9 12077,1 16232,2 16334,2 16961,5 169,1

Соняшник 6771,5 8670,5 8387,1 11050,5 10133,8 11181,1 165,1

Соя 1680,2 2264,4 2410,2 2774,2 3881,9 3930,6 233,9

Ріпак 1469,7 1437,4 1204,4 2351,7 2198 1737,6 118,2

Врожайність, ц/га

Олійні культури, всього 15,2 18,4 16,9 21,6 20,4 21,0 138,1

Соняшник 15,0 18,4 16,5 21,7 19,4 21,6 144,0

Соя 16,2 20,4 17,1 20,5 21,6 18,4 113,5

Ріпак 17 17,3 22 23,6 25,4 25,9 152,3

Джерело: розроблено автором за даними [8].
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На нашу думку, пріоритетним завданням подаль-

шого ефективного розвитку виробництва олійних 
культур в Україні має бути інноваційне забезпечення 
виробництва, що представляє собою сучасний комп-
лекс взаємопов’язаних та послідовних дій, спрямова-
них на отримання високого врожаю, з урахуванням 
біологічних особливостей, оптимізації виробничих 
процесів та ефективного використання виробничих 
ресурсів, у тому числі оптимального використання 
земельних площ. Система точного землеробства з 
використанням аерофотозйомки, 3D-технологій рекон-
струкції земельних площ, інноваційних платформ для 
аналізу ґрунту та відбору ґрунтових проб та викорис-
танням «хмарних» технологій інфраструктури даних, 
які дають доступ до інформації в реальному часі, дасть 
змогу використовувати земельні ресурси з максималь-
ною ефективністю та високою точністю.  Точне земле-
робство в Україні розвивається дуже повільно порів-
няно зі світовим досвідом, оскільки дані технології є 
досить дорогими, тому передусім вони застосовуються 
великими агрохолдингами, які мають достатні кошти 
на їх придбання. Ці технології дають можливість їм 
не тільки отримувати високі врожаї, а й значно опти-
мізувати затрати праці.

До інноваційних напрямів розвитку можна також 
віднести: формування та ефективне використання 
різноманіття генетичних ресурсів олійних культур; 
розвиток селекції сортів та гібридів олійних куль-
тур; розробку та впровадження інноваційно-інвести-
ційних проектів щодо модернізації обладнання.

Висновки. На основі вищевикладеного можна 
стверджувати, що виробництво олійних культур було 
і залишається одним із основних стратегічних напря-
мів діяльності як у світовому сільському господар-
стві, так і в Україні. 

Ключовим чинником розвитку та вдоскона-
лення даної галузі в Україні є інновації та нау-

коємні технології. До сучасних інноваційних 
технологій, які використовуються у виробництві 
олійних культур, можна віднести досягнення в 
біотехнологіях та системі точного землеробства. Їх 
комплексне застосування на кожній стадії вироб-
ництва з повноцінною державною підтримкою та 
залученням інвестицій є ключовим фактором роз-
витку галузі та підвищення ефективності вироб-
ництва олійних культур.
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