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РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ВИРОБНИЦТВА СОЇ 
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Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України 

Стаття присвячена аналізу основних виробничих і економічних 
показників виробництва сої. Досліджено тенденції і зміни виробництва 
сої в Запорізькому регіоні в умовах розвитку вітчизняного аграрного 
ринку. Виявлена частка виробництва сої в Запорізькій області в 
загальному обсязі виробництва сої в Україні. Аналіз економічної 
ефективності виробництва сої за період 2017-2019 рр. показав 
зростання собівартості по Україні з 3,9 до 4,7 тис. грн./т, або на 22%, в 
Запорізькій області – з 4,9 до 5,8 тис. грн./т, або на 20%. Встановлено, 
що рентабельність сої перевищує середній показник галузі 
рослинництва, однак спостерігається його зниження: на 35% по Україні 
та на 59% - по Запорізькій області.
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Вступ. В структурі виробництва олійних культур в Україні 22% 
припадає на сою. Ринок сої в системі аграрних ринків України є найбільш 
динамічним серед інших олійних ринків з огляду на високі темпи зростання 
обсягів виробництва і переробки цієї культури. Виробництво сої зросло у 5,5 
разів з 0,8 млн. т у 2008 р. до 4,4 млн. т у 2018 р., площі посіву під соєю 
збільшилися втричі – з 0,5 млн га у 2008 р. до 1,6 млн га у 2018 р, а 
продуктивність  - з 15,1 до 26,4 ц/га. Рівень переробки сої на олію досяг 
показника 1,2 млн. т. Україна посідає  лідируючі позиції у Європі за посівними 
площами та обсягами виробництва сої. Сучасний ринок олійних культур 
поставив сою на одне з провідних місць серед олійних культур - соя зайняла 
другу позицію за соняшником, «потіснивши» при цьому ріпак.

Мета – здійснити аналіз і співставити виробничі і економічні показники  
сої в Україні та в Запорізькій області. 

Матеріал та методи досліджень. Аналіз вітчизняного ринку сої 
представлено в наукових публікаціях А. Чалого, О. Бойко (2015), О. Підлубної, 
С. Канцеби (2015), В. Дерев'янського, А. Бурки (2014), О. Боднара (2015), І. 
Коновала. Приймаючи до уваги вагомість наукових результатів, необхідно 
зазначити, що недостатньо дослідженими є питання регіонального аспекту 
виробництва сої. В ході досліджень використовувалися наступні методи: 
системного узагальнення, абстрактно-логічний, аналізу і синтезу, спостереження, 
порівняння, графічний.

Результати досліджень та їхнє обговорення. У 2018 р. в Україні 
зібрано 4,46 млн т сої, що на 14,4% більше, ніж у 2017 р. Приріст показника 
забезпечило зростання середньої врожайності (2,58 т/га), незважаючи на 
скорочення посівних площ. У 2018 р. посівні площі під соєю становили 1,73 млн 
га, що на 13% менше, ніж у 2017 р.

Аналіз структури виробництва сої в розрізі  регіонів України показав, що 
половина зібраного урожаю забезпечено аграріями Хмельницької (11,5%), 
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Полтавської (9,2%), Херсонської (8,1%), Вінницької (7,2%),  Житомирської 
(8,4%), Київської (7,8%) областей. Найбільший врожай отримано у 
Хмельницькій (511,7 тис. т) і Полтавській (409,4 тис. т) областях. Наступні в 
п’ятірці лідерів - Житомирська (372,6 тис. т), Херсонська (361,9 тис. т), Київська 
(348,5 тис. т) області. Урожайність сої в підприємствах становить 26,4 ц/га, в 
господарствах населення – 20,6 ц/га. Найвищий рівень урожайності в 
Херсонській (32,5 ц/га), Запорізькій (32,4 ц/га),  Івано-Франківській (32 ц/га), 
Тернопільській (30,3 ц/га), Хмельницькій (29,9 ц/га). А найнижчий – в Донецькій 
(5,1 ц/га).

Аналіз тенденцій розвитку ринку сої за 2014-2018 рр. показав високі 
темпи зростання його виробництва в Україні з 3,8 до 4,4 млн т, або на 20% та 
збільшення в Запорізькій області – з 27 до 41 тис т., або на 70%. Частка регіону в 
загальній структурі виробництва сої за аналізований період незначна на рівні 1%, 
але з тенденцією до зростання з 0,7% у 2014 р. до 1 % у 2018 р. Площа посіву під 
соєю в Україні за визначений період стабілізувалася на рівні 1,7 млн га у 2018 р., 
в Запорізькій області збільшилася на 41% – з 10,1 до 14,2 тис га. Частка регіону в 
загальній структурі площі посіву сої за аналізований період зросла на 0,2 п. п. з 
0,6 % у 2014 р. до 0,8 % у 2018 р. Урожайність сої в Україні зросла за період з 
21,6 до 25,8 ц/га, або на 4,2 ц/га. В Запорізькій області урожайність сої вище за 
середній показник по країні, а збільшення за п’ять років становило +5,4 ц/га з 27 
ц/га у 2014 р. до 32,4 ц/га 2018 р. (Табл. 1).

Таблиця 1 
Динаміка виробничих показників сої в Україні та частка Запорізької області 

в загальній структурі виробництва (2013-2018 рр.)*

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 Зміни, 
%

Валовий збір, тис. т
Україна 3882 3931 4145 3923 4461 119,4

Запорізька обл. 27,3 36,0 45,6 41,1 46,1 168,8
Частка Запорізької 

області, %
0,7 0,9 1,1 1,0 1,0 +0,3

Площа збирання, тис. га
Україна 1793 2136 1860 1665 1728 96,4

Запорізька обл. 10,1 12 14,6 16 14,2 140,6
Частка Запорізької 

області, %
0,6 0,6 0,8 0,9 0,8 +0,2

Урожайність, ц/га
Україна 21,6 18,4 22,3 23,6 25,8 119,4

Запорізька обл. 27,0 30,0 31,2 32,9 32,4 120,0
*Розраховано автором за даними Державної служби статистики України

Таким чином,  в контексті скорочення площ посіву і позитивної динаміки 
виробничих показників сої по Україні, в Запорізькій області спостерігається 
щорічне зростання площ посіву, валових зборів і високий рівень показника 
продуктивності. Частка регіону в загальній структурі виробництва сої незначна, 
але збільшується за рахунок концентрації переробних потужностей і 
розгалуженої мережі збуту для виробників товарної сої.
Виробництво сої в  2018 р. здійснювалося в 10 тис підприємствах, майже 70% з 
яких є невеликими підприємствами з площею до 100 гектарів. При цьому 
урожайність сої в невеликих господарствах нижче, ніж у великих аграрних 
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компаніях, в середньому на 7-8 ц/га (Табл. 2). Водночас, понад 50 % обсягу 
виробництва сої здійснювалося в 54 % підприємств із площею більше 1000 га. При 
цьому урожайність сої в невеликих  формуваннях нижче, ніж у великих аграрних 
підприємствах, на 3 ц/га (Табл. 2).

Таблиця 2
Групування підприємств за розмірами зібраної площі сої 

(2018 р.)*
Підприємства одиниць У

% до 
загальної
кількості

Обсяг 
виробництва, 

тис. т

У
% до 

загальної
кількості

Урожай
ність, 
ц/га

10136 100 4102,1 100 26,4

до 100,00 7084 69,9 506,1 12,3 21,9

100,01-200,00 1262 12,5 449,9 11,0 24,7

200,01-500,00 1156 11,4 935,8 22,8 26,3

500,01-1000,00 381 3,8 715,9 17,5 27,4

1000,01-2000,00 167 1,6 651,8 15,9 28,8

більше 2000,00 86 0,8 842,6 20,5 28,4

*дані Державної служби статистики України

Таблиця 3
Структура виробництва сої в розрізі областей і форм господарювання 

(2018 р.)*

Область

Господарства всіх форм Підприємства Господарства 
населення

Обсяг,
nис. ц

%
Ур-
ть, 

ц/га

Обсяг, 
тис ц

%
Ур-
ть, 

ц/га

Обсяг, 
тис ц

% Ур-ть, 
ц/га

Україна 44607,7 100 25,8 41020,8 92 26,4 3587 8 20,6

Вінницька 3232,7 7,2 28,2 2957,4 7,2 28,8 275,3 7,7 23,0

Волинська 999,2 2,2 29,6 982,5 2,4 29,9 16,7 0,5 20,0

Дніпропетровська 61,1 0,1 17,1 50,8 0,1 16,7 10,3 0,3 19,8

Донецька 5,3 0 5,1 4,1 0 4,9 1,2 0 5,9

Житомирська 3727,3 8,4 25,5 3624 8,8 25,9 103,3 2,9 17,4

Закарпатська 188,5 0,4 22,1 188,5 0,5 22,1 – –

Запорізька 461,2 1 32,4 461,2 1,1 32,4 – –

Івано-
Франківська

886 2 31,7 872,7 2,1 31,9 13,3 0,4 24,1

Київська 3488,4 7,8 25,8 2908,1 7,1 25,7 580,3 16,2 26,4

Кіровоградська 1961,8 4,4 17,1 1247,7 3 17,0 714,1 19,9 17,3

Луганська 1,7 0 7,1 1,7 0 7,1 – –

Львівська 1546,5 3,5 29,5 1546,5 3,8 29,5 – –

Миколаївська 130 0,3 13,3 97,5 0,2 17,9 32,5 0,9 7,6
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Продовження табл.  3

Одеська 160 0,4 22,3 157,6 0,4 22,5 2,4 0,1 14,5

Полтавська 4095,7 9,2 22,9 3652,3 8,9 23,9 443,4 12,4 17,1

Рівненська 1957,9 4,4 26,6 1939,2 4,7 26,7 18,7 0,5 20,6

Сумська 3130,3 7 22,7 3101,3 7,6 22,8 29 0,8 16,9

Тернопільська 2320,3 5,2 30,3 2254,3 5,5 30,6 66 1,8 21,9

Харківська 645 1,4 16,6 617,4 1,5 16,7 27,6 0,8 15,3

Херсонська 3620,1 8,1 32,5 3533,7 8,6 32,5 86,4 2,4 32,0

Хмельницька 5121 11,5 29,9 4906,1 12 30,3 214,9 6 23,2

Черкаська 2678,6 6 24,4 2282,6 5,6 25,7 396 11 18,8

Чернівецька 1551,2 3,5 27,0 1000,8 2,4 26,6 550,4 15,3 27,8

Чернігівська 2637,9 5,9 25,4 2632,8 6,4 25,4 5,1 0,1 19,7

*Складено за даними Державної служби статистики України

Аналіз структури виробництва сої в розрізі господарств за формою 
господарювання показав, що 92 % валового збору забезпечено 
сільськогосподарськими підприємствами, 8% вирощується господарствами 
населення (Табл. 3).

Значний економічний потенціал і попит на продукцію сої підприємств 
олійно-жирового комплексу створюють необхідні умови для організації 
ефективного виробництва цієї культури. За аналізований період часу виробництво 
сої набуло територіального поширення по всій Україні. 

Рентабельність виробництва сої стабільно вища, ніж по рослинництву. 
Однак за останні три роки її рівень рентабельності істотно знизився  з 52% у 2016 
р. до 21 % у 2018 р. Аналіз основних показників економічної ефективності 
виробництва сої за період 2016-2018 рр. показав зростання собівартості по 
Україні з 3,9 до 4,6 тис. грн/т, або на 22%, в Запорізькій області – з 4,9 до 5,8 тис. 
грн./т, або на 20% (Табл. 4). 

Таблиця 4 
Економічна ефективність виробництва сої в Україні і в Запорізькій області 

(2016-2018 рр.)*

Показники 2016 2017 2018 Зміни, % 
(+,-)

Рентабельність,%
Україна 52 29 21 -35

Запорізька обл. 86,6 34,0 28 -58,6
Собівартість, грн/т

Україна 3929 5184 4680 122,2
Запорізька обл. 4911 6055 5868 119,5

Середня ціна реалізації, грн/т
Україна 10167 10830 10500 103,0

Запорізька обл. 11000 11600 11500 104,0
*розраховано автором за даними Державної служби статистики України

Рентабельність сої є досить високою в Запорізькій області, але протягом 
2016-2018 років вона знизилася з 86,6% до 28%. Причинами значного зниження 
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рентабельності вирощування сої є значне зростання собівартості в Запорізькій 
області з 4,9 до 5,8 тис. грн./т, або на 19,5%, а ціна реалізації зросла лише на 4%. 

Висновки. Вирощування сої набуло територіального поширення по всій 
Україні і на сьогодні відсутня зональна концентрація її виробництва. Основна 
частка  виробництва сої зосереджується в сільськогосподарських підприємствах. 
Фактором, що стримує реалізацію наявного потенціалу та підвищення економічної 
ефективності є екстенсивний характер розвитку виробництва сої, невизначеність в 
оподаткуванні готової продукції. Розширення площ під цією культурою в 
Запорізькій області спостерігається останні 3 роки, частка області у загальному 
виробництві не перевищує 1%,  а зростання продуктивності відбувається вищими 
темпами, ніж в середньому по Україні. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА СОИ

Чехова И.В.

Институт масличных культур Национальной академии аграрных 
наук Украины, Запорожье, Украина

Статья посвящена анализу основных производственных и 
экономических показателей производства сои. Выявлены тенденции и 
изменения производственных показателей сои в Запорожском регионе 
в условиях развития отечественного аграрного рынка. Показана доля 
производства сои в Запорожской области в общем объёме 
производства этой культуры в Украине.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21CO.
http://www.zerno-
https://www.apk-inform.com/
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Целью статьи является осуществить анализ и сопоставить 
производственные и экономические показатели производства сои в 
Украине и в Запорожской области.

Методы исследования - системного обобщения, абстрактно-
логический, анализа и синтеза, наблюдения, сравнения, графический.

Результаты исследований. Производство сои имеет важное 
значение для стратегического развития экономики Украины в целом, и 
ее регионов в частности. Это подтверждается высоким уровнем 
рентабельности по Украине в среднем за 3 года на уровне 24%, по 
Запорожской области – 50%. Площади посева под соей в последние 5 
лет стабилизировались. Лидерами по объемам выращивания сои 
являються Хмельницкая, Полтавская, Херсонская, Винницкая, 
Житомирская, Киевская области, доля которых в общей структуре 
составляет от 7 до 12%. Тенденции изменения производственных 
показателей сои имеют ряд отличий на национальном и региональном 
уровне. Запорожская область не относится к лидерам по производству 
сои в Украине, так как доля валового сбора урожая подсолнечника в 
регионе не превышает 1%. Однако производительность и 
экономические показатели в области выше, чем в среднем по Украине 
на 4-7%. 

Выводы. Производство сои приобрело территориальное 
распространение по всей Украине, 92% валового сбора обеспечено 
сельскохозяйственными предприятиями, 8% выращивается 
хозяйствами населения. Значительный экономический потенциал и 
спрос на продукцию сои предприятий масложирового комплекса 
создают необходимые условия для организации эффективного 
производства этой культуры. Фактором, сдерживающим производство 
в хозяйствах населения, является технологическая особенность уборки 
урожая. Наблюдается расширение площадей под этой культурой в 
Запорожской области, а рост производительности обеспечивается за 
счет орошения.

Ключевые слова: аграрный рынок, соя, валовый сбор, рентабельность, 
себестоимость.

REGIONAL ASPECTS OF SOYBEAN PRODUCTION

Chekhova I.V.

Institute of Oilseed Crops of the National Academy of Agrarian Sciences 
of Ukraine

The article is devoted to the analysis of the main production and 
economic indicators of soybean production. The trends and changes in the 
production indicators of soybean in the Zaporozhya region in the 
development of the domestic agricultural market are revealed. The share of 
soybean production in the Zaporozhya region in the total production of this 
crop in Ukraine is shown.

The aim of the article is to analyze and compare the production and 
economic indicators of soybean production in Ukraine and in the 
Zaporizhzhya region.
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Research methods - system generalization, abstract-logical, 
analysis and synthesis, observation, comparison, graphic.

Research results. Soybean production is important for the strategic 
development of the economy of Ukraine as a whole, and its regions in 
particular. This is confirmed by the high level of profitability in Ukraine on 
average for 3 years at the level of 24%, in the Zaporizhzhya region - 50%. 
Sowing areas under soybeans have stabilized over the past 5 years. The 
leaders in terms of soybean cultivation are Khmelnitsky, Poltava, Kherson, 
Vinnitsa, Zhitomir, Kiev regions, whose share in the total structure is from 7 
to 12%. Trends in changes in soybean production indicators have a number 
of differences at the national and regional levels. Zaporizhzhya region does 
not belong to the leaders in soybean production in Ukraine, since the share 
of gross harvest of sunflower in the region does not exceed 1%. However, 
productivity and economic indicators in the region are higher than the 
national average by 4-7%.

Conclusions. Soybean production has gained territorial distribution 
throughout Ukraine, 92% of the gross harvest is provided by agricultural 
enterprises, 8% is grown by households. Significant economic potential and 
demand for soy products of enterprises of the oil and fat complex create the 
necessary conditions for organizing the effective production of this crop. A 
factor restraining production on households is the technological feature of 
harvesting. There is an expansion of the area under this crop in the 
Zaporizhzhya region, and productivity growth is ensured by irrigation.

Key words: agricultural market, soybean, gross yield, profitability, cost.


