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Вступ. Постановка проблеми. За останні два десятиріччя Україна 

перетворилась на одного з провідних виробників та експортерів насіння 
соняшнику та соняшникової олії у світі. У загальному обсязі виробництва 
олійних культур в Україні соняшник займає понад 90 %, а в структурі 
посівних площ – не менше 10 %. Щорічний валовий збір постійно 
збільшується. Країна посідає третє місце у світовому рейтингу після 
Аргентини та Росії, забезпечуючи від 7 до 12 % світового виробництва 
соняшнику [2].  

Розширення посівних площ під олійні культури та збільшення їх 
валових зборів характерно для більшості лісостепових та степових регіонів 
України. Не є винятком і Харківська область, де виробництво насіння 
соняшнику в усіх категоріях господарств з 1990 по 2011 рр. збільшилось з 
3424 тис. ц до 9131 тис. ц, або майже у 2,7 рази [7, с. 102].  

Незважаючи на те, що вирощування олійних культур відзначається 
високими показниками рентабельності і, відповідно, приносить виробникам 
значні прибутки, розширення посівних площ під цими культурами 
призводить до виснаження і деградації ґрунтів, підвищення інтенсивності 
розвитку хвороб рослин, шкідників тощо. Крім того, недостатні потужності 
підприємств олійно-жирової промисловості призводять до порушення 
агропромислової інтеграції, внаслідок чого формується нераціональна 
структура експорту, значну частку якого становить сировина – насіння 
соняшника, а не готова продукція, особливо соняшникова олія.   

У зв’язку з цим актуальним є дослідження просторового розміщення 
посівів соняшнику та тенденцій розвитку олійно-жирового комплексу 
Харківського регіону.  

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам вирощування 
та розповсюдження олійних культур останнім часом приділяється все більше 
уваги в науковій літературі. Більшість наукових публікацій стосуються 
проблем агротехніки вирощування олійних культур, їх селекції [1]. Питання 
територіальної організації сільськогосподарського виробництва в сучасних 
умовах піднімаються у працях економіко-географів Г. Балабанова, М. 
Заячука, В. Нагірної, С. Пенюка, М. Пістуна, І. Ранця, П. Сухого та інших 
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науковців, в яких розглядається зокрема й олійно-жировий комплекс. 
Недостатньо вирішеними на цей час залишаються проблеми просторово-
часових трансформацій олійно-жирового комплексу у межах окремих 
регіонів.  

Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Метою статті є 
визначення просторових особливостей вирощування соняшнику у 
Харківській області та тенденцій розвитку олійно-жирового комплексу 
регіону.  

Виклад основного матеріалу. За період з 2005 до 2011 рр. валові 
збори соняшника у сільськогосподарських підприємствах Харківської області 
постійно зростають (рис. 1). Валовий збір соняшника у господарствах усіх 
категорій у 2011 р. збільшився на 30 % порівняно з 2010 р. і склав 9131 тис. ц 
[6].  

Однак урожайність соняшника значною мірою залежить від погодних 
умов, які склалися в тому чи іншому році. Суттєве зменшення урожайності 
соняшника у 2010 р. до 16,6 ц/га зумовлене несприятливими погодними 
умовами, а саме – аномально високими температурами повітря влітку при 
недостатній зволоженості. У 2011 р. урожайність соняшника збільшилась 
майже до 25 ц/га. У перспективі слід очікувати поступового зниження 
урожайності соняшника внаслідок порушення агротехнології його 
вирощування та виснаження ґрунтів. Адже в Україні зараз спостерігається 
щорічний спад урожайності соняшника в середньому на 7% на рік [2]. 

Існує тісний зв'язок між обсягами виробництва, урожайністю та 
рентабельністю вирощування соняшника. З 2005 по 2011 р. рентабельність 
вирощування соняшника збільшилась з 26 % до 69 %, причому її ріст 
спостерігався щорічно. На це вплинув, головним чином, ціновий фактор. 
Подорожчання нафтових котирувань призводить до зростання цін на 
рослинні олії. Олія соняшнику не стала винятком, хоча її на біопаливо не 
переробляють. Зростання цін у 2011 р. досягло 15 грн. за літр проти 9,5 грн. у 
вересні 2010 р. [2]. 

Відповідно, це викликає підвищення цін на насіння соняшнику. Якщо у 
2005 р. середня ціна реалізації олійних культур сільськогосподарськими 
підприємствами Харківської області становила 1308 грн. за тонну, у 2009 р. – 
2172 грн., то у 2010 р. вона зросла до 3141 грн., а у 2011 р. – до 3398 грн. за 
тонну [2]. Зростання рентабельності олійних культур зумовлює підвищення 
інтересу виробників до їх вирощування. 

За період з 1995 по 2011 рр. суттєво змінилась структура виробництва 
соняшнику за категоріями господарств (рис. 2). Обсяги виробництва 
соняшнику постійно збільшувались у господарствах населення (у понад 13 
разів – з 114 тис. ц у 1995 р. до 1556 тис. ц у 2011 р.) та фермерських 
господарствах (у 27 разів – з 44 тис. ц до 1192 тис. ц відповідно). Загалом 
спостерігається збільшення валових зборів соняшнику і в 
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сільськогосподарських підприємствах, однак значно меншими темпами – у 
2,3 рази (з 2770 тис. ц до 6383 тис. ц).  
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Рис. 1. Динаміка виробництва та урожайності соняшнику у сільсько-

господарських підприємствах (без фермерських господарств)  
Харківської області (складено автором за даними [4; 7]) 

 
Таким чином, спостерігається тенденція до підвищення ролі 

дрібнотоварного виробництва у вирощуванні соняшнику, зумовлена 
процесами приватизації в Україні, розвитком ринкових структур, 
формуванням багатоукладної економіки. Підтвердженням цього є збільшення 
частки фермерських господарств у вирощуванні соняшнику – з 2 % у 1995 р. 
до 13 % у 2011 р. та господарств населення – з 4 % до 17 % відповідно. На 
сільськогосподарські підприємства у 2011 р. припадало 70 % виробництва 
насіння соняшника проти 94 % у 1995 р.   

   Існують значні територіальні відмінності у виробництві соняшнику у 
Харківській області (рис. 3). Найбільші валові збори соняшнику мають 
Балаклійський, Вовчанський, Лозівський та Первомайський райони, кожен з 
яких дає понад 400 тис. ц соняшнику. Ці райони характеризуються великою 
площею території і, відповідно, значними посівними площами соняшнику.  

Найменше соняшнику вирощують невеликі за площею Коломацький і 
Печенізький райони, а також Дергачівський район, який розташований у 
лісостеповій зоні, менш сприятливій для вирощування соняшнику, та має 
спеціалізацію сільського господарства приміського типу.  

Можна виявити географічні закономірності у розміщенні посівів 
соняшнику, виходячи з середніх показників його збору на 1 особу по районах 
Харківської області. Найбільші обсяги вирощування насіння соняшника на 
одну особу мають Близнюківський (1781 кг), Дворічанський (1701 кг) та 
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Великобурлуцький (1623 кг) райони. Це переважно степові периферійні 
райони з низькою густотою населення (менше 20 осіб на кв. км). Важливим 
чинником вирощування значних обсягів соняшнику у Великобурлуцькому та 
Дворічанському, а також у сусідньому Вовчанському районі є наявність 
ринку збуту – діяльність на території Великобурлуцького району 
Приколотнянського олійноекстракційного заводу. Обсяги переробки насіння 
соняшнику на ньому сягають майже 15000 т на місяць.  
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Рис. 2. Зміна структури виробництва соняшнику за категоріями господарств  

у Харківській області з 1995 по 2011 рр. (складено автором за даними [7]) 
 

До групи районів, які виробляють від 1000 до 1500 кг насіння 
соняшнику у розрахунку на 1 особу, належать Борівський, Зачепилівський, 
Барвінківський, Шевченківський, Сахновщинський і Золочівський райони. За 
особливостями географічного положення, природних умов та розселення 
населення ці райони близькі до районів першої групи. Виняток становить 
лише Золочівський район, розташований у лісостеповій зоні поблизу 
обласного центру.  

Найменше соняшнику у розрахунку на 1 особу вирощують у 
Дергачівському (113 кг), Харківському (120 кг), Чугуївському (291 кг), 
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Зміївському (312 кг), Куп’янському (356 кг) та Лозівському (432 кг) районах. 
Дергачівський і Харківський райони розташовані у приміській зоні обласного 
центру, є густонаселеними (понад 100 осіб на кв. км), земледефіцитними і 
мають спеціалізацію сільського господарства приміського типу. На території 
Дергачівського району діє Пересічанський маслоекстракційний завод, який 
одержує сировину із сусідніх районів – Золочівського, Богодухівського, які 
відзначаються порівняно значними обсягами виробництва соняшнику. Цьому 
сприяє близьке розташування та зручне транспортне сполучення з смт. 
Пересічна. Лозівський, Куп’янський, Чугуївський і Зміївський райони 
характеризуються значною чисельністю населення (з урахуванням міст 
обласного підпорядкування), тому, незважаючи на середні валові показники 
вирощування соняшнику, є одними з найменш забезпечених районів даною 
продукцією. В смт. Васищеве Чугуївського району розміщене ТОВ «Наша 
олія» з обсягами переробки соняшнику близько 3000 т на місяць.  
 

 
 

Рис. 3. Виробництво насіння соняшнику у сільськогосподарських 
підприємствах по районах Харківської області у 2011 р. (складено автором за 

даними [7]) 
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Висновки і перспективи подальших розвідок. На розміщення посівів 
соняшнику у Харківській області впливають природно-географічні (в першу 
чергу кліматичні) та суспільно-географічні фактори, зокрема особливості 
суспільно-географічного положення районів, їх віддаленість від обласного 
центру, наявність підприємств олійножирової промисловості, характер 
розселення населення. Вирощування соняшнику зосереджено переважно у 
степових периферійних районах з низькою густотою населення.  

Спостерігаються певні територіальні диспропорції у вирощуванні 
соняшнику та розміщенні підприємств олійножирової промисловості. 
Більшість із них являють собою малі підприємства, орієнтовані на сировинні 
ресурси і розміщені в районах вирощування соняшнику. Досить значні за 
потужностями підприємства олійножирової промисловості розташовані 
поблизу м. Харкова у Дергачівському та Чугуївському районах, орієнтовані 
як на сировину, так і на ринок збуту.   

Вирощування соняшнику є одним з найбільш рентабельних виробництв 
у рослинництві Харківської області. Саме тому зростають обсяги 
виробництва насіння соняшника та рослинної олії. З метою більш 
раціонального використання земельних угідь доцільно поступово 
скорочувати посівні площі під олійними культурами, одночасно підвищуючи 
їх урожайність шляхом вирощування більш продуктивних сортів культур з 
дотриманням правил агротехнології. 
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Кандиба Ю. І. Територіальні особливості вирощування соняшнику 

у Харківській області 
У статті охарактеризовано просторові та часові особливості 

вирощування соняшнику у Харківській області. Показано динаміку валових 
зборів, урожайності та рентабельності вирощування соняшнику. Наведено 
структуру виробництва соняшнику за категоріями господарств та 
проаналізовано її зміни. Висвітлено міжрайонні відмінності вирощування 
соняшнику в залежності від природно-географічних та суспільно-
географічних чинників. 

Ключові слова: соняшник, олійні культури, олійножирова 
промисловість, урожайність, рентабельність. 

 
Кандыба Ю. И. Территориальные особенности выращивания 

подсолнечника в Харьковской области 
В статье охарактеризованы пространственные и временные 

особенности выращивания подсолнечника в Харьковской области. Показана 
динамика валовых сборов, урожайности и рентабельности выращивания 
подсолнечника. Приведена структура производства подсолнечника по 
категориям хозяйств и проанализированы ее изменения. Отражены 
межрайонные различия выращивания подсолнечника в зависимости от 
природно-географических и общественно-географических факторов. 

Ключевые слова: подсолнечник, масличные культуры, масложировая 
промышленность, урожайность, рентабельность. 
 

Kandyba Yu. I. The territorial features of sunflower growing in the 
kharkov region 

The article deals spatial and sentinels of features of sunflower growing in the 
Kharkov region. The dynamics of gather, productivity and profitability of 
sunflower growing is shown. The pattern of sunflower production by category of 
economy is presented and its changes is analyzed. The territorial distinctions of 
sunflower growing in connection with natural-geographical and public-
geographical factors is shown. 

Keywords: sunflower, oil-bearing cultures, oilseed industry, productivity, 
profitability. 
 
 
 
 
 


