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Постановка проблеми. Займаючи одне з про-
відних місць серед держав-виробників насіння 
соняшнику, Україна традиційно забезпечує близь-
ко 10 % обсягів його світового виробництва. Зо-
крема, за період з 2000 по 2014 рр. валові збори 
насіння соняшнику в Україні збільшилися з 3457 
до 10134 тис. тонн. 
Відомо, що для вітчизняних сільськогосподар-

ських товаровиробників вирощування технічних 
культур є важливим джерелом надходження 
грошових коштів та підтримання рентабельного 
ведення агробізнесу. Проте саме висока ефектив-
ність виробництва насіння соняшнику та продук-
тів його переробки призвели до надмірного роз-
ширення площі посівів даної олійної культури не 
лише в регіонах традиційного вирощування, але 
й практично в усіх природно-економічних зонах 
України. Так, протягом 2000–2014 рр. збиральні 
площі соняшнику в Україні збільшилися з 2842 
до 5212 тис. га (максимального рівня за останні 
5 років). Переважання екстенсивних тенденцій в 
розвитку цієї галузі призвело до появи цілої низ-
ки негативних наслідків: порушення системи 
сівозмін, зниження родючості ґрунту, погіршен-

ня фітосанітарної ситуації тощо. Через надмірне 
насичення сівозмін соняшником погіршилися 
умови для вирощування решти сільськогоспо-
дарських культур. 
Дотримання науково обґрунтованих принци-

пів сівозмінного впорядкування земельної пло-
щі, зокрема передбачених Постановою КМУ від 
11 лютого 2010 р. № 164 «Про затвердження нор-
мативів оптимального співвідношення культур у 
сівозмінах у різних природно-сільськогосподар-
ських регіонах» [1], вимагає концентрації зусиль 
на інтенсивному шляху розвитку галузі рослин-
ництва. У цьому контексті особливої актуально-
сті набувають дослідження проблеми нарощу-
вання обсягів виробництва високоякісного на-
сіння соняшнику за рахунок підвищення його 
врожайності у випадку зменшення площ посіву. 
Виявлення резервів збільшення продуктивності 
соняшнику та покращання якості продукції зна-
ходиться передусім у площині вдосконалення 
технології вирощування даної культури та засто-
сування прогресивних агротехнічних заходів. 
Серед них у сучасних умовах важливого значен-
ня набуває пошук найбільш ефективних з техно-
логічної та економічної точок зору систем обро-
бітку ґрунту. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Дослідженням теоретичних і практичних аспек-
тів підвищення ефективності виробництва соняш-
нику займаються багато науковців, зокрема ві-
домі вітчизняні вчені-економісти: В. Г. Андрій-
чук, Ю. В. Бабенко, В. І. Бойко, О. В. Воронян-
ська, П. І. Гайдуцький, М. В. Гладій, О. Д. Гуд-
зинський, Ю. В. Домашенко, Л. А. Євчук, О. В. Кри-
сальний, С. Ю. Кучеренко, І. І. Лукінов, П. М. Ма-
каренко, П. Т. Саблук, В. С. Уланчук, В. П. Федо-
ряка, М. Й. Хорунжий, Л. Г. Чернюк, О. М. Шпи-
чак та інші. 
Обробіток ґрунту – це ключовий елемент сис-
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теми землеробства. Обґрунтовано вибраний спо-
сіб основного обробітку в комплексі з іншими 
агроприйомами технології вирощування, що знач-
ною мірою визначає ефективність вирощування 
культури. За допомогою обробітку регулюють 
фізичні властивості та основні ґрунтові режими: 
водний, температурний, поживний тощо; зни-
щують бур’яни, загортають добрива й насіння в 
ґрунт. На виконання обробітку витрачається 
значна частка енерґії, спрямованої на виробниц-
тво рослинницької продукції. 
В Україні впродовж тривалого часу домінував 

інтенсивний обробіток, заснований на оранці, 
який не завжди був обумовлений потребою оп-
тимізувати агрофізичний стан ґрунту та основні 
його режими. Такий обробіток за нестачею орга-
нічних і мінеральних добрив стимулював проце-
си мінералізації органічних речовин, завдяки 
чому підтримувались родючість ґрунту і продук-
тивність сільськогосподарських культур на пев-
ному рівні. Наслідки інтенсивних технологій на 
основі полицевого обробітку загальновідомі: це 
суттєве зниження вмісту ґумусу, зростання площ 
деградованих земель, підсилення ерозійних про-
цесів тощо. Інтенсивні технології вирощування 
культур передбачають багаторазові проходи ма-
шино-тракторних аґреґатів (МТА) по полю. Нас-
лідком цього є переущільнення орного і, навіть, 
підорного шарів ґрунту, що призводить до руй-
нування структури, погіршення агрофізичних 
показників ґрунту, підсилення ерозійних проце-
сів. Процес зниження ефективної родючості ґрун-
ту під впливом рушіїв МТА має кумулятивний 
характер. За даними літературних джерел пере-
ущільнення ґрунту обумовлює втрати врожайно-
сті сільськогосподарських культур до 18–40 % 
[15, 17]. 
Результати наукових досліджень свідчать, що 

зменшення глибини з 25–27 до 14–16 см та замі-
на оранки плоскорізним розпушуванням на ту ж 
глибину не супроводжується істотним зменшен-
ням урожайності соняшнику і створює можливо-
сті для економії витрат пального та енерґії. Та-
ким чином, за наявності великої кількості науко-
вих рекомендацій різного спрямування щодо 
застосування основного обробітку ґрунту [2–8, 
10–13] вважаємо за доцільне продовжити дослід-
ження ефективності застосування різних спосо-
бів основного обробітку в технології вирощу-
вання соняшнику в конкретних ґрунтово-
кліматичних умовах Північного Степу України. 
Науково обґрунтований вибір системи основно-
го обробітку ґрунту дасть можливість найкраще 

реалізувати потенціал продуктивності сучасних 
сортів і гібридів інтенсивного типу, які характе-
ризуються більшою здатністю засвоювати ФАР, 
створювати оптимальну листкову поверхню та є 
більш вибагливими до агрофізичних властивос-
тей ґрунту. 
Метою дослідження є обґрунтування шляхів 

підвищення врожайності та рентабельності ви-
робництва насіння соняшнику в Північному 
Степу України на основі вибору найбільш ефек-
тивних способів основного обробітку ґрунту. 
Завдання – провести економічну оцінку бага-

торічних експериментальних даних та визначити 
найбільш ефективні способи основного обробіт-
ку ґрунту в технології вирощування соняшнику в 
ґрунтово-кліматичних умовах Північного Степу 
України. 
Матеріали і методи досліджень. Інформа-

ційною базою комплексного аналізу були ре-
зультати експериментальних досліджень за 
2012–2014 рр., що проводилися на базі ДП ДГ 
«Дніпро» ДУ Інституту зернових культур 
НААН. 
На вивчення були поставлені наступні спосо-

би основного обробітку ґрунту: 
- оранка ПН-3-35 на 25–27 см (контроль); 
- плоскорізний обробіток КПЕ-3,8 на 16–18 см; 
- мілкий обробіток БДТ-7 на 8–10 см; 
- нульовий обробіток ґрунту. 
Економічна оцінка проводилася на основі за-

стосування загальноприйнятої методики, яка дає 
змогу оцінити варіант технології за рівнем уро-
жайності, собівартості виробництва одиниці 
продукції, прибутковості гектара посівної площі 
та рівнем рентабельності. Виробничі витрати 
розраховувалися на основі технологічних карт 
вирощування та діючих методичних рекоменда-
цій [9, 14, 16]. Для розрахунку вартісних показ-
ників були прийняті ціни на виробничі ресурси 
та продукцію, що діяли в першому кварталі 2016 
року. 
Результати досліджень. Актуальною пробле-

мою під час вирощування соняшнику в Степу 
України залишається забезпечення максималь-
ного рівня вологонакопичення за рахунок ство-
рення оптимальних параметрів фізичних власти-
востей ґрунту під дією його основного обробіт-
ку.  
Проведені нами дослідження (2012–2014 рр.) 

показали, що найкращі показники структурно-
аґреґатного складу орного шару та щільності 
ґрунту забезпечувало проведення оранки.  



ЕКОНОМІКА 

№ 1-2 • 2016 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 60

Економічна ефективність вирощування соняшнику залежно від застосування  
систем основного обробітку ґрунту (2012–2014 рр.) 

Системи основного обробітку ґрунту 

Показник 
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Урожайність, т/га 2,67 2,41 2,22 1,97 
Виробничі витрати на 

1 га, грн 7009 6756 6433 6994 

Собівартість 1 т, грн 2625 2803 2898 3550 
Чистий дохід на 1 га, грн 17021 14934 13547 10736 
Рівень рентабельності, % 242,8 221,0 210,6 153,5 

 
Таким чином, саме у даному варіанті сформу-

вались найкращі умови для отримання високої 
віддачі гектару землі. 
Як свідчать дані таблиці, зменшення врожай-

ності у варіантах з плоскорізною, поверхневою 
та нульовою системами основного обробітку 
ґрунту, в порівнянні з полицевою, становило 
відповідно 0,26, 0,45 і 0,70 т/га (або 9,7, 16,9, і 
26,2 %). 
Економія матеріально-грошових, трудових та 

енергетичних витрат у розрахунку на гектар по-
сіву в сучасних умовах є визначальним факто-
ром, який спонукає виробників віддавати пере-
вагу безполицевим способам основного обробіт-
ку ґрунту під час вирощування соняшнику.  
Дійсно під час застосування плоскорізної сис-

теми обробітку ґрунту сума економії виробни-
чих витрат становить 253 грн/га, а поверхневої – 
до 576 грн/га.  
Застосування нульової системи основного об-

робітку ґрунту потребує додаткового застосу-
вання хімічних засобів захисту рослин, а тому 
економія витрат у даному варіанті в порівнянні з 
оранкою є незначною і становить усього 15 грн/га. 
Результати досліджень показали, що, на жаль, 

темпи зниження врожайності в решті варіантів в 
порівнянні з контрольним були досить високи-
ми, що не лише нівелювало ефект від економії 
виробничих витрат, але й призводило до суттє-
вого погіршення економічних показників.  
Так, собівартість виробництва 1 т насіння со-

няшнику зростала у варіанті з плоскорізним спо-
собом обробітку ґрунту на 6,8 %, поверхневим 
способом – на 10,4 %.  
Найдорожчим виявилося виробництво 1 тонни 

насіння у варіанті, де застосовували нульову си-
стему обробітку ґрунту – 3550 грн/т, що на 35,2 % 
вище, ніж на оранці.  
Витратні показники відповідним чином впли-

вали на формування показників дохідності гек-
тару посіву та окупності витрат.  
Так, на площах, де застосовували безполицеві 

та нульовий способи обробітку ґрунту, сума не-
доотриманого чистого доходу в розрахунку на  
1 га становила від 2087 до 6285 грн/га (12,3–36,9 %). 
Виробництво насіння соняшнику під час за-

стосування полицевої системи основного обро-
бітку ґрунту забезпечувало отримання 2,43 грн 
чистого доходу в розрахунку на 1 грн витраче-
них ресурсів, тоді як рівень рентабельності в разі 
проведення плоскорізного обробітку ґрунту 
знижувався на 21,8 п. п., поверхневого обробітку 
– на 32,2, нульового – на 89,3 п. п. 
Висновок. Результати проведених досліджень 

показали, що вирощування соняшнику є високо-
рентабельним під час застосування всіх досліджу-
ваних систем обробітку ґрунту.  
Водночас найкращі показники врожайності, 

дохідності та окупності витрат забезпечує поли-
цева система обробітку ґрунту.  
В умовах економічної кризи можна розгляда-

ти можливість застосування плоскорізної та по-
верхневих систем обробітку ґрунту, з яких плос-
корізний спосіб є більш доцільним як з точки 
зору продуктивності культури, так і за показни-
ками дохідності та рентабельності виробництва.   
За результатами досліджень нульову систему 

обробітку ґрунту, яка потребує більш високого 
хімічного навантаження, у випадку вирощування 
соняшнику визнано недоцільною.  
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