
27

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У кризових умовах функціонування економіки

України надзвичайно важливою проблемою є еколого'

економічна оцінка ефективності та конкурентоспромож'

ності виробництва конкретних видів продукції, від нау'

ково обгрунтованого вирішення якої багато в чому за'

лежить ділова і соціальна активність всіх напрямів

сільськогосподарського виробництва регіону.
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ECOLOGICAL AND ECONOMIC COMPONENT OF IMPROVING
THE COMPETITIVENESS OF PRODUCTION OF SUNFLOWER SEEDS

Статтю присвячено дослідженню питання щодо підвищення конкурентоспроможності вироб�

ництва насіння соняшнику з урахуванням еколого�економічної складової. Визначено фактори,

що впливають на конкурентоспроможність виробництва насіння соняшнику. Узагальнено сис�

тему показників еколого�економічного забезпечення конкурентоспроможності виробництва

насіння соняшнику. Проаналізовано світовий досвід розвитку органічного виробництва у галузі

рослинництва. Визначено передумови щодо виробництва агроекологічної продукції.

The article investigates the issue of increasing the competitiveness of sunflower seeds on the basis

of environmental and economic component. The factors affecting the competitiveness of sunflower

seeds. Generalized system of indicators to ensure ecological and economic competitiveness of

sunflower seeds. The analysis of international experience in organic crop production. Preconditions

for production agroecological production.

Ключові слова: конкурентоспроможність, еколого�економічна складова, насіння соняшнику, органічне
виробництво, чинник.

Key words: competitiveness, environmental and economic component, sunflower seeds, organic production
factor.

Збільшення обсягів виробництва сільськогоспо'

дарської продукції, зростання витрат, поліпшення

фінансового становища загострили проблему підвищен'

ня конкурентоспроможності виробництва сільськогос'

подарської продукції з урахуванням еколого'економіч'

них факторів.

Світовий ринок останніми роками стрімко демонст'

рує органічне виробництво сільськогосподарської про'
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дукції. За оцінками експертів Науково'дослідного інсти'

туту органічного сільського господарства (FIBL) світо'

вий ринок споживання органічних продуктів складає

приблизно 60 млрд євро і має стійку тенденцію до по'

дальшого зростання. Під органічним виробництвом у

світі зайнято 37 млн га, з яких близько 33% розташо'

вані в Австралії, 12% — в Аргентині і 5% — у США [4].

Україна також не залишається осторонь світових тен'

денцій і з кожним роком демонструє стабільне зростан'

ня площ під органічними культурами, в структурі яких

переважають зернові, бобові та олійні культури. У зв'яз'

ку з вищезазначеним виникає потреба в розробці і впро'

вадженні комплексу організаційних, технологічних та

економічних заходів щодо підвищення конкуренто'

спроможності виробництва насіння соняшнику з ураху'

ванням еколого'економічної складової.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням органічного виробництва присвячена

значна кількість наукових публікацій вчених та прак'

тиків. Еколого'економічному аспекту забезпечення кон'

курентоспроможності сільськогосподарської продукції

присвятили свої дослідження такі вчені, як Антонець А.С.,

Варченко О.М., Іванишин В.В., Писаренко В.В. та ін.

Вивченню зарубіжного досвіду органічного вироб'

ництва присвячені праці Григор'євої О.М., Ковальова

Є.В., Кузнєцової Є., Шубравської О.В., Вдовиченко А.В.,

Макаренко Н.А., Середа О.В. та інші досліджують пи'

тання його запровадження в Україні.

Разом з тим, до теперішнього часу в теорії і прак'

тиці недостатньо розкрито питання щодо підвищення

конкурентоспроможності виробництва насіння соняш'

нику з урахуванням еколого'економічної складової. Ак'

туальність цієї проблеми в кризових умовах функціону'

вання економіки необхідність теоретичного обгрунту'

вання та пошуку практичних методів підвищення конку'

рентоспроможності підприємств в умовах зростання

вимог до екологічних якостей виробництва зумовили

напрямки дослідження і постановку наукових завдань.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування значення еколого'

економічної складової у підвищенні конкурентоспро'

можності виробництва насіння соняшнику.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Виробництво насіння соняшнику є досить прибутко'

вим напрямом сільськогосподарського виробництва в Ук'

раїні. Враховуючи урожай соняшнику у 2015 році в розмірі

11 млн т, обсягу виробництва соняшникової олії понад 4,2

млн т, Україна залишається світовим лідером з виробниц'

тва соняшнику, соняшникової олії та шпроту. Структуру

світового виробництва насіння соняшнику у 2015—2016

МР (маркетинговому році) наведено на рисунку 1.

Висока конкурентоспроможність соняшнику на

міжнародному ринку і зростаючий попит в світі на олію

викликає необхідність нарощувати обсяги виробницт'

ва його насіння. Це можливо в першу чергу за рахунок

підвищення рівня урожайності гібридів соняшнику та

умови повного використання їх потенційної продуктив'

ності через всебічне вивчення особливостей адаптації

до агроекологічних умов вирощування з використанням

інтенсивних технологій [8].

Ряд авторів коливання урожайності соняшнику по'

в'язують з існуванням факторів фізичного, екологічно'

го та економічного характеру [1; 11; 8].

Фактори фізичного характеру визначають різний

рівень вимогливості культур до пухкості орного шару,

до стану його водно'повітряного режиму та неоднако'

вий вплив оброблюваних рослин на щільність, структу'

ру і склад орного шару грунту.

Фактори екологічного порядку пов'язані з екологіч'

ною важливістю сівозмін в раціональному використанні

природних ресурсів, що полягає в забезпеченні оптималь'

ного балансу в системі "рослина'середовище". Науково

обгрунтовані сівозміни передбачають відповідність у часі

та просторі адаптивного потенціалу оброблюваних

сільськогосподарських культур особливостям грунту і

клімату, тим самим, надаючи вирішальний вплив на ефек'

тивність використання природних ресурсів.

І, нарешті, фактори економічного характеру поля'

гають в тому, що з метою більш продуктивного та ефек'

тивного використання техніки, технології і робочої сили

в сівозмінах доцільно мати культури різних термінів

посіву та збирання (озимі, ранні ярі, пізні зернові).

Підвищення конкурентоспроможності виробництва

насіння соняшнику повинно відбуватися з урахуванням

вище зазначених факторів, зокрема, особливу увагу

слід звернути на екологічні та економічні фактори та їх

забезпечення.

; 23%

; 3%

; 25%

 ; 22%

 ; 21%
; 6%

Рис. 1. Структура світового виробництва насіння соняшнику у 2014/2015 МР

Джерело: [13].
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Головним показником для кожного виробника при

вирощуванні соняшнику є розмір отриманого врожаю з

одиниці площі та отримання якісного насіння соняшни'

ку. При цьому велике значення має науково'обгрунтова'

не проведення агротехнічних заходів з урахуванням ви'

користання екологічних прийомів, що підвищують рівень

безпеки технологічних процесів, спрямованих на отри'

мання продукції, здатної знизити дію шкідливих полю'

тантів на організм людини і навколишнє середовище.

Вплив різних факторів на процес виробництва, еко'

номічну ефективність та конкурентоспроможність про'

дукції рослинництва відображається за допомогою си'

стеми показників. Тільки система дозволяє провести

комплексний аналіз і здійснити достовірні висновки про

шляхи підвищення конкурентоспроможності виробниц'

тва насіння соняшнику.

На думку сучасних економістів'дослідників у визначенні

еколого'економічної ефективності та конкурентоспромож'

ності виробництва продукції рослинництва доцільно врахо'

вувати сукупність наступних показників: екологічні витрати

на заходи з охорони повітряного балансу та з охорони вод'

них ресурсів; повні екологічні витрати з ведення систем зем'

леробства; додаткові обсяги продукції, отримані при про'

веденні комплексу екологічно спрямованих заходів; приріст

вартості земельних угідь в результаті підвищення їх еколо'

гічної якості, родючості грунту ті інші [5].

За результатами проведеного нами дослідження

пропонується узагальнена функціонально'аналітична

система показників еколого'економічного забезпечен'

ня конкурентоспроможності виробництва насіння со'

няшнику (рис. 2).

Застосування системи показників еколого'еконо'

мічного забезпечення конкурентоспроможнсті насіння

соняшнику дозволяє отримати кількісну та якісну оцінку

виробництва даної продукції, виявити ступінь дії окремих

загроз, оцінити розвиток інтелектуального потенціалу

екологічних інновацій, простежити процес реагування на

впроваджені заходи по екологізації, оцінити ефективність

екологічних процесів, та їх відповідність вимогам міжна'

родних екологічних стандартів, а також забезпечити роз'

робку адекватних, ефективних для застосування заходів

щодо підвищення конкурентоспроможності виробницт'

ва насіння соняшнику з урахуванням еколого'економіч'

них особливостей вирощування. Вважається за доціль'

не розглянути один із факторів, який негативно впливає

на фітосанітарний стан агроекосистеми — розширення

посівних площ культур із підвищеним рівнем хімізації

інтенсивних технологій їх вирощування, що в свою чергу

супроводжується порушенням комплексу організаційно'

економічних заходів та призводить не тільки до знижен'

ня урожайності та якості сільськогосподарських культур,

а й до зменшення рівня окупності витрат.

Згідно зі статистичними даними в період з 2010—

2014 роки загальний обсяг посівної площі під основні

сільськогосподарські культури України збільшився на

287 тис. га , в той же час у структурі посівних площ 2014

року, порівняно з 2010 роком відбувається зменшення

посівних площ майже за всіма видами культур, а саме:

54,3% під зернові та зернобобові, 7,0% — картоплю і

овоче'баштанні культури, 7,7% — кормові. Збільшен'

ня посівних площ відбулось лише під високорентабельні

експортно'оріентовані культури: соняшник — на 14%,

ріпак — на 99%, що порушує систему сівозмін і при'

зводить до виснаження грунтового покриву та можли'

вості недоотримання прибутку в майбутньому.

Значне збільшення посівних площ під соняшник спо'

стерігається і у Дніпропетровській області. Це пояс'

нюється тим, що за останнє десятиріччя дана культура

залишається однією з найбільш ліквідних та рентабель'

них і користується підвищеним попитом на зовнішньо'

му та внутрішньому ринках. Крім того, спостерігається

високий попит на рослинні олії і високобілковий шрот,

що зумовило виробників розширити посівні площі під

соняшник, часом завдаючи шкоди науково обгрунто'

ваній сівозміні. За таких умов грунти втрачають природ'

ну родючість, важливість якої важко переоцінити, адже

саме грунти виступають в якості основного знаряддя та

засобу ефективного існування сільськогосподарських

підприємств України.

Аналіз статистичних даних свідчить, що розширен'

ня площ під соняшник у Дніпропетровській області ви'

переджає зростання площі ріллі, що в свою чергу, при'

зводить до збільшення концентрації даної культури в

площі ріллі з 24,2% у 2013 році до 26,4% в 2014 році.

Ця тенденція вказує на порушення в системі сівозмін.

Більш того, проведені дослідження показали, що зде'

більшого в сільськогосподарських підприємствах со'

няшник повертається на колишнє поле вже через 3—5

років, хоча науково обгрунтований термін повернення

соняшнику на попереднє місце в сівозміні визначено в

межах 8—10 років. Зазвичай культуру висівають по со'

няшнику, що категорично неприпустимо у зв'язку зі

значним виснаженням грунту і накопиченням хвороб і

шкідників. Порушення цієї вимоги веде до масового

ураження рослин різними патогенами та зниження

якості продукції, і як наслідок, впливає на рівень уро'

жайності та знижує конкурентоспроможність виробниц'

тва даної культури. В науково обгрунтованих сівозмі'

нах соняшник завжди закінчує ротацію культур і після

нього обов'язково поле залишається під чорний пар.

Зазвичай для забезпечення високої урожайності

насіння соняшнику виробники дотримуються хіміко'тех'

ногенної інтенсифікації, яка сприяє одержанню висо'

ких врожаїв насіння, але інтенсивне використання аг'

рохімікатів посилює темпи забруднення агроекосистем

і деградації гумусу — основи грунтової родючості [10].

Найбільш вдалим вирішенням проблеми вважаємо

підвищення конкурентоспроможності виробництва на'

сіння соняшнику з урахуванням еколого'економічних

факторів, яке полягає в ефективному і раціональному

використанні біологічного потенціалу грунту, оптимі'

зації витрат та рослинно'мікробної взаємодії в агро'

фітоценозах. Підвищити якість виробництва насіння

соняшнику та активізувати агрономічно корисні

мікробні процеси у ризосфері рослин можна двома спо'

собами: внесенням у грунт органічних та мінеральних

добрив, які оптимізують діяльність аборигенної мікроф'

лори, та за рахунок збагачення високоефективними

штамами азотфіксуючих, фосформобілізуючих мікро'

організмів, продуцентами та абіотичними речовинами.

Однак основним принципом екологічного землеробства

є відмова від застосування легкорозчинних мінераль'

них добрив, особливо мінерального азоту, а також від

захисту рослин і боротьби з бур'янами із використан'
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ням хімічних синтетичних препаратів; стимулювання біо'

логічної активності грунту, біологічних засобів захисту

й механічної боротьби з бур'янами.

За даними статистичних спостережень у 2000 році

на 1 га посівів соняшнику вносилося 12 кг мінеральних

добрив у перерахунку на 100% поживних речовин, а у

2014 році — 57 кг. Зауважимо, що у 2014 році мінераль'

них добрив під соняшник було внесено на 7 кг. більше

порівняно з попереднім роком. Внесення ж органічних

добрив під соняшник в період 2000—2014 рр. в області

практично не здійснювалось, що в свою чергу, негатив'

но відобразилось на родючості грунту, регуляції біоло'

гічних процесів у грунті та кореневому живленні рослин

Застосування біодобрив при вирощуванні соняшни'

ку збільшує якість та олійність насіння, лушпинність при

цьому статистично достовірно перебуває на рівні конт'

ролю. Збільшення урожайності соняшнику на ділянках

із застосуванням біодобрив мікробного походження

можна пояснити тим, що, в результаті їх внесення, відбу'

вається стимулювання грунтової мікрофлори, при цьо'

му збільшуються не тільки біометричні показники, але

й підвищується стійкість до несприятливих зовнішніх

умов, що позначається на величині врожаю соняшнику

та в свою чергу прибутковості підприємств.

Останнім часом у сучасному землеробстві все біль'

шого значення набувають зелені добрива (сидерати). Для

сидерації здебільшого висівають бобові культури (еспар'

цет виколистий, люцерна посівна, вика яра, буркун, лю'

пин, серадела), які більше корисні для збагачення грун'

ту поживними речовинами та в накопичують 150—250 кг/

га азоту і органічної речовини. Небобові сидерати (ріпак,

гірчиця, гречка) вирощують для поповнення грунту орган'

ічною речовиною і поліпшення фітосанітарного стану

грунтів. У зеленій масі сидератів міститься стільки азоту,

як і в гної, тільки менше фосфору і калію.

Сидерати мають важливе значення у біогосподар'

ствах, коли їх використовують як проміжні культури.

Вони позитивно впливають на якість вирощуваної про'

дукції, їх використання практично знижує необхідність

додаткового внесення мінеральних добрив, що є еко'

логічно'економічним обгрунтованим заходом та в свою

чергу забезпечує зростання рентабельності виробниц'

тва, сприяє екологічному оздоровленню грунту, поліп'

шенню його родючості на біологічних принципах веден'

ня господарства [11].

Багаторічні дослідження вітчизняних та зарубіжних

вчених сучасний і майбутній стан сільськогосподарсь'

кого виробництва соняшнику пов'язують із взаємодією

абіотичних чинників, до яких відносяться сонячна ак'

тивність та геомагнітна збуреність. Сонячна активність

впливає на урожайність через атмосферну циркуляцію,

від якої залежить кількість опадів і температура [12].

Загальновідомими і незаперечними факторами є те, що

абіотичні чинники у сучасному виробництві сільськогос'

подарських культур можуть регулювати рівень викори'

стання матеріально'технічних ресурсів та елементів

живлення в грунті на всіх етапах їх вегетації. Прикла'

дом можуть слугувати роки із коротким або тривалим

періодом посухи, де мінеральне живлення перестає бути

фактором підвищення продуктивності сільськогоспо'

дарських культур, а отже, впливати на продукційні про'

цеси сільськогосподарських культур [9].

Підвищення конкурентоспроможності виробництва

продукції рослинництва в тому числі і насіння соняш'

нику з урахуванням еколого'економічної складової в

Україні потребує державної підтримки та, зокрема,

впровадження відповідного законодавства. Вимоги до

органічної продукції в ЄС підпорядковуються стандар'

там IFOAM, тобто базовим стандартам Міжнародної

федерації рухів за екологічне сільське господарство,

тоді як в Україні законодавче забезпечення розвитку

органічного виробництва перебуває у стадії становлен'

ня [1]. Аналіз світового досвіду розвитку органічного

виробництва у галузі рослинництва свідчить, що темпи

виробництва соняшнику прямо пропорційні рівню дер'

жавної підтримки зазначеного сегмента. Європейський

досвід базується на власних формах держаного регу'

лювання органічного виробництва. В Австрії, наприк'

лад, діє система заходів щодо заохочення фермерів у

підвищенні якості сільськогосподарської продукції шля'

хом поширення органічного виробництва. У Великоб'

ританії, нажаль, частка субсидій на органічне сільське

господарство є незначною і становить лише 6,4% у за'

гальній сумі субсидій [6].

У більшості країн світу державна підтримка щодо

розвитку виробництва екологічної сільськогосподарсь'

кої продукції здійснюється в межах спеціальних держав'

них програм. Значного поширення у багатьох європейсь'

ких країнах набули програми підтримки фермерів, які

змінили традиційне сільське господарство на органічне.

До інших методів державного регулювання ринку

органічної продукції в Північній Америці та Західній

Європі слід віднести регулювання імпорту мінеральних

добрив за допомогою митних платежів, доплати фер'

мерам, які не використовують засоби захисту рослин,

отримують часткову компенсацію платежів за сертифі'

кацію, тощо [5]. Найбільшого поширення органічне ви'

робництво набуло в тих країнах світу, в яких була сфор'

мована система органічного сільського господарства,

яка включає спеціальну інфраструктуру, що забезпечує

сертифікацію, маркетинг органічної продукції, контроль

якості, реалізацію [6].

Важливими передумовами розвитку агроекологічно'

го виробництва крім законодавчого забезпечення є: дот'

римання спеціальних вимог щодо якості грунтів та тех'

нологій вирощування сільськогосподарських культур,

зокрема, заборони використання ГМО, мінімізації засто'

сування мінеральних добрив та пестицидів (лише біолог'

ічного походження); сертифікації та маркування органі'

чної продукції; дієвої системи контролю; активного дер'

жавного регулювання виробництва органічної продукції.

ВИСНОВКИ
Отже, підвищення конкурентоспроможності вироб'

ництва продукції рослинництва, зокрема, насіння соняш'

нику з урахуванням еколого'економічної складової дає

можливість зіставити виробничі результати діяльності

та витрати, які забезпечують отримання насіння соняш'

нику з вмістом у ній екологічно допустимих доз шкідли'

вих речовин, що не справляють згубного впливу на здо'

ров'я людей та стан довкілля. Крім того, в сучасних умо'

вах катастрофічного погіршення екологічного стану

навколишнього природного середовища застосування

зазначених показників в практичній діяльності набуває
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істотної актуальності. Стійкий розвиток сільського гос'

подарства, стабільне економічне зростання виробниц'

тва конкурентоспроможної сільськогосподарської про'

дукції, в тому числі і насіння соняшнику, можуть бути

забезпечені шляхом приведення у відповідність еконо'

мічних інтересів сільськогосподарських товаровироб'

ників з екологічними вимогами збереження природно'

го середовища. Лише у цьому випадку суспільство буде

спроможне створити такі умови, при яких аграрне ви'

робництво розвиватиметься на інтенсивній, конкурен'

тоспроможній і, водночас, екологобезпечній основі.
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