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РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ВИРОБНИЦТВА РІПАКУ 
 

І.В. Чехова 
Інститут олійних культур НААН 

 
Стаття присвячена аналізу основних виробничих і економічних 
показників виробництва ріпаку. Досліджено тенденції і зміни 
виробництва ріпаку в Запорізькому регіоні в умовах розвитку 
вітчизняного аграрного ринку. Виявлена частка виробництва ріпаку в 
Запорізькій області в загальному обсязі виробництва ріпаку в Україні. 
Аналіз економічної ефективності виробництва ріпаку за період 2017-
2019 рр. показав зниження собівартості по Україні з 5,5 до 5 тис. грн./т, 
або на 7%, в Запорізькій області – з 6,1 до 5,4 тис. грн./т, або на 22%. 
Встановлено, що частка регіону в загальній структурі площі посіву 
ріпаку в Україні зменшилася з 6 % до 5,5 % на тлі зростання частки 
виробленої продукції з 2,6 до 5%. 
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Вступ. Структура посівів олійних культур за останнє десятиріччя зазнала 

змін до розширення посівів соняшнику в Україні за рахунок скорочення посівів 

ріпаку. Вирощування олійних культур на теперішній час відбувається у 

співвідношенні: соняшник (66%), соя (18%) та ріпак (15%). Для порівняння 

зазначимо, що у 2008 р. структура площ була дещо іншою: соняшник (69%), соя 

(9%) та ріпак (22%). Сучасний ринок олійних культур поставив ріпак на одне з 

провідних місць серед олійних культур. Протягом 2004-2011 рр. зростаючий 

попит на ріпак та продукти його переробки на внутрішньому та зовнішньому 

ринках дозволив розширити майже втричі посівні площі і зайняти провідну 

позицію в структурі олійних культур. В наступний період з 2012 по 2017 рр. 

ріпак став незначною за виробничими параметрами культурою, що було 

пов’язане з ризиками вирощування цієї культури в умовах посухи і вимерзання 

посівів взимку. Після тривалого падіння темпів виробництва ріпаку в Україні у 

2018 р. зафіксовано поновлення обсягів вирощування культури до рівня 2008 р. - 

2,8 млн. т. У минулому році виробництво ріпаку збільшилося до 3,2 млн. т, 

площі посіву під ріпаком розширено до 1,3 млн. га, а середній рівень 

продуктивності  становить 25,7 ц/га.  

Мета – здійснити аналіз і співставити виробничі і економічні показники  

ріпаку в Україні та в Запорізькій області.  

Матеріали і методи досліджень. Аналіз вітчизняного ринку ріпаку 

представлено в наукових публікаціях Г.Б. Супіханова (2003), О.В. Сакви (2009), 

О.В. Маслака (2008), І.В. Чехової (2017), Д. Семенди (2019), М.О. Тонюк (2015). 

Зважаючи на вагомість отриманих наукових результатів, необхідно зазначити, 

що недостатньо дослідженими залишаються питання регіонального аспекту 

виробництва ріпаку. В ході досліджень використовувалися наступні методи: 

системного узагальнення, абстрактно-логічний, аналізу і синтезу, 

спостереження, порівняння, графічний. 
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Результати досліджень. У 2019 р. в Україні зібрано 3,3 млн. т ріпаку, що 

у 1,5 рази більше, ніж у 2017 р. Приріст забезпечило рекордне зростання 

посівних площ ріпаку у 3,6 разів. Так, у 2019 р. посівні площі під ріпаком 

становили 1,3 млн. га проти 787 тис. га у 2017 р.  

Аналіз тенденцій розвитку ринку ріпаку за 2017-2019 рр. показав високі 

темпи зростання виробництва в Україні з 2,2 до 3,3 млн. т, або у 1,5 рази та 

збільшення в Запорізькій області – з 58 тис. т до 167 тис. т., або у 2,9 рази. 

Частка регіону в загальній структурі виробництва ріпаку за аналізований період 

коливалася, але демонструє тенденцію до зростання з 2,6% у 2017 р. до 5 % у 

2019 р. Площа посіву під ріпаком в Україні за визначений період збільшилася з 

0,7 млн. га у 2017 р. до 1,3 млн. га у 2019 р., в Запорізькій області - у 2,8 рази з 25 

до 70 тис. га. Частка регіону в загальній структурі площі посіву ріпаку за 

аналізований період зменшилася на 1 процентний пункт з 6 % у 2017 р. до 5 % у 

2019 р. Урожайність ріпаку в Україні знизилася за період з 26,2 до 25,7 ц/га, або 

на 2 %. В Запорізькій області урожайність ріпаку нижча за середній показник по 

країні, однак має позитивну динаміку до зростання на 4% з 23 ц/га у 2017 р. до 

24 ц/га 2019 р. (Табл. 1). 

Таблиця 1  

Динаміка виробничих показників ріпаку в Україні та частка Запорізької 

області в загальній структурі виробництва, 2017-2019 рр.* 

 

Показники 2017 2018 2019 
Зміни, 

%,+- 

Валовий збір, тис. т 

Україна 2194 2750 3280 150 

Запорізька обл. 58 61 167 287 

Частка Запорізької 

області, % 
2,6 2,2 5 +2,4 

Площа посіву, тис. га 

Україна 787 1040 1275 360 

Запорізька обл. 25 31 70 280 

Частка Запорізької 

області, % 
6 3 5 -1 

Урожайність, ц/га 

Україна 26,2 26,5 25,7 98 

Запорізька обл. 23 19,9 23,9 104 

*Розраховано автором за даними Державної служби статистики України 

 

Таким чином, в Україні зафіксовано рекордне зростання площ посіву 

ріпаку, помірне збільшення валових зборів на тлі негативної динамки 

урожайності. В Запорізькій області спостерігаються менш високі темпи 

зростання площ посіву ріпаку і випереджальні темпи збільшення валових зборів, 

що забезпечені позитивною динамікою показника продуктивності. Частка 

регіону в загальній структурі виробництва ріпаку незначна, але збільшується. 

Виробництво ріпаку в 2019 р. здійснювалося майже у 6 тисячах 

сільськогосподарських підприємств, 50%, або 2,9 тис. од. з яких є невеликими 

підприємствами з площею до 100 гектарів. При цьому урожайність ріпаку в 
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невеликих господарствах нижче, ніж у великих аграрних формуваннях, в 

середньому на 2-3 ц/га. 30 % від загального обсягу виробництва ріпаку (940 тис. т) 

зібрано в 1,1 тис. аграрних підприємств із площею від 200 до 500 га (Табл. 2). 

Таблиця 2 

Групування підприємств за розмірами зібраної площі ріпаку, 2019 р.* 

Підприємства, 

площа, га 

одиниць У % до 

загальної 

кількості 

Обсяг 

виробництва, 

тис. т 

У % до 

загальної

кількості 

Урожай

ність, 

ц/га 

5828 100 3247,8 100 25,7 

до 100,00 2917 50,1 333,0 10,3 24,5 

100,01-200,00  1165 20,0 449,3 13,8 25,9 

200,01-500,00  1137 19,5 940,8 29,0 25,8 

500,01-1000,00  434 7,4 789,3 24,3 26,7 

більше 1000,0  175 3,0 735,4 22,6 24,9 

*дані Державної служби статистики України 
 

Аналіз структури виробництва ріпаку в розрізі господарств за формою 

господарювання показав, що в Україні 98,8 % валового збору забезпечено 

сільськогосподарськими підприємствами, 1,2% вирощується господарствами 

населення. В Запорізькій області це співвідношення має наступний вигляд: 98% - 

частка сільськогосподарських підприємств проти  2%  частки господарствами 

населення. Зазначимо, що лідером за обсягами виробництва ріпаку в Україні є 

Одеська область 375 тис. т, а найвища продуктивність зафіксована в 

Хмельницькій області – 32 ц/га (Табл. 3). 

Таблиця 3 

Структура виробництва ріпаку в розрізі регіонів і форм 

господарювання, 2019 р.* 

Область 

Господарства всіх 

форм 
Підприємства 

Господарства 

населення 

Обсяг, 

тис. ц 
% 

Ур-

ть, 

ц/га 

Обсяг, 

тис. ц 
% 

Ур-

ть, 

ц/га 

Обсяг, 

тис. ц 
% 

Ур-

ть, 

ц/га 

Україна 32803,2 6,2 25,7 32478,5 98,8 25,7 324,7 1,2 21,3 

Вінницька 2430,7 4,1 31,2 2412,1 6,2 31,2 18,6 4,6 24,7 

Волинська 1541,7 8,9 29,7 1538,2 4,1 29,7 3,5 0,7 26,6 

Дніпропетровська 2812,5 2,5 24,5 2806,2 9,0 24,5 6,3 2,0 21,0 

Донецька 664,7 3,4 20,9 664,7 2,5 20,9 – 
  

Житомирська 1276,9 0,0 28,0 1274,4 3,5 28,0 2,5 0,7 28,0 

Закарпатська к 
  

к 
  

– 
  

Запорізька 1676,2 5,5 23,9 1657,9 5,5 23,9 18,3 5,3 24,2 

Івано-

Франківська 
729,7 2,2 26,0 729,7 2,2 26,0 – 

  

Київська 1471,6 4,2 27,3 1461,2 4,2 27,3 10,4 2,6 29,0 
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Продовження таблиці 3 

Кіровоградська 1492,4 4,8 24,6 1449,9 4,7 24,6 42,5 11,2 25,2 

Луганська к   к   –   

Львівська 1845,3 5,1 28,1 1845,3 5,2 28,1 –   

Миколаївська 1978,4 6,8 22,6 1926,9 6,7 22,7 51,5 19,1 18,0 

Одеська 3759,9 15,0 19,8 3710,7 15,0 19,8 49,2 15,8 20,1 

Полтавська 348,7 0,9 28,7 343,9 0,9 28,7 4,8 1,3 24,3 

Рівненська 1000,5 2,7 28,6 1000,5 2,8 28,6 –   

Сумська 418,0 1,1 29,7 417,6 1,1 29,7 0,4  17,9 

Тернопільська 2266,1 5,7 31,1 2266,1 5,8 31,1 –   

Харківська 190,8 0,7 21,2 190,8 0,7 21,2 –   

Херсонська 1923,0 6,9 22,0 1832,8 6,6 22,1 90,2 29,6 19,8 

Хмельницька 2379,9 5,8 32,0 2363,1 5,8 32,1 16,8 3,9 26,6 

Черкаська 1428,8 3,8 29,5 1419,1 3,8 29,6 9,7 3,3 22,7 

Чернівецька 286,5 1,0 23,4 286,5 1,0 23,4 –   

Чернігівська 807,2 2,5 25,0 807,2 2,6 25,0 –   

*Складено за даними Державної служби статистики України 

 

Аналіз основних показників економічної ефективності виробництва 

ріпаку за період 2017-2019 рр. показав зниження собівартості в Україні з 5,5 до 

5,1 тис. грн/т, або на 7%, в Запорізькій області – з 6,2 до 5,4 тис. грн./т, або на 

12 %. Витрати на гектар посівів по Україні зросли на 15% з 14 до 16 тис грн./га, в 

Запорізькій області – скоротилися на 5%, з 12,7 до 12 тис грн./га, середня ціна 

реалізації знизилася по Україні на 5% з 10 до 9,5 тис грн./т, в Запорізькій області 

– на 6% з 10 до 9,4 тис. грн./т. Причинами зниження собівартості вирощування 

ріпаку є розширення площ посіву і зростання продуктивності культури (Табл. 4).  

Таблиця 4  

Економічна ефективність виробництва ріпаку в Україні і в Запорізькій 

області, 2017-2019 рр.* 

Показники  2017 2018 2019 Зміни, %  

(+,-) 

Витрати, грн./га 

Україна 
14578 16053 16855 115 

Запорізька обл. 
12708 12138 12040 95 

Собівартість, грн/т 

Україна 5479 6053 5076 92,7 

Запорізька обл. 6168 6169 5428 88,0 

Середня ціна реалізації, грн/т 

Україна 10101 11077 9577 94,8 

Запорізька обл. 10026 7096 9445 94,2 

*Розраховано автором за даними Державної служби статистики України 

Обговорення результатів. Ринок ріпаку впродовж багатьох років 

залишається одним із найбільш непередбачуваних із точки зору формування 

попиту і пропозиції. Адже основний попит на культуру формує зовнішній ринок, 

а пропозиція досить суттєво залежить від вітчизняних погодно-кліматичних 
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умов виробництва і внутрішніх закупівельних цін. Вплив аграрія на кожен із 

вказаних вище факторів є мінімальним, а відтак, кон’юнктура визначальним 

чином впливає на стан розвитку ринку ріпаку (Kernasyuk 2018). 

Ріпак належить до економічно привабливих культур в Україні. Для 

агропідприємств-виробників ріпаку вирощування ріпаку є успішним. Про це 

свідчать економічні результати виробничої діяльності (Maslak 2016). 

Висновки. Вирощування ріпаку характеризується різким розширенням 

площ виробництва по Україні в попередні три роки. Основна частка  

виробництва ріпаку зосереджується в сільськогосподарських підприємствах. 

Фактором, що стимулює реалізацію наявного потенціалу та підвищення 

економічної ефективності є інтенсивний характер розвитку виробництва ріпаку в 

Україні. Розширення площ під цією культурою в Запорізькій області 

спостерігається останні 3 роки, частка області у загальному виробництві не 

перевищує 5%, а зростання продуктивності відбувається вищими темпами, ніж в 

середньому по Україні.  
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Показана доля производства рапса в Запорожской области в общем 
объёме производства этой культуры в Украине. 
Целью статьи является осуществить анализ и сопоставить 
производственные и экономические показатели производства рапса в 
Украине и в Запорожской области. 
Методы исследования - системного обобщения, абстрактно-
логический, анализа и синтеза, наблюдения, сравнения, графический. 
Результаты исследований. Производство рапса имеет важное значение 
для стратегического развития экономики Украины в целом, и ее 
регионов в частности. Это подтверждается увеличением площадей 
посева по Украине в среднем за 3 года в 3,6 раза, по Запорожской 
области – в 2,8 раза. Лидерами по объемам выращивания рапса 
являются Одесская, Херсонская, Николаевская области, доля которых 
в общей структуре составляет от 7 до 16%. Тенденции изменения 
производственных показателей рапса имеют ряд отличий на 
национальном и региональном уровне. Запорожская область не 
относится к лидерам по производству рапса в Украине, так как доля 
валового сбора урожая рапса в регионе составляет 5%. Однако 
производительность в области выше, чем в среднем по Украине в 2 
раза за счет увеличения урожайности культуры. 
Выводы. Производство рапса увеличивается по всей Украине, 98% 

валового сбора обеспечено сельскохозяйственными предприятиями, 

2% выращивается хозяйствами населения. Высокий спрос на 

товарную продукцию рапса отечественных предприятий 

масложирового комплекса, стабильная рыночная цена, экспортный 

потенциал создают необходимые условия для организации 

эффективного производства этой культуры. Фактором, 

сдерживающим производство в хозяйствах населения, является 

технологическая особенность выращивания и уборки урожая. 

Установилась тенденция к расширению площадей под этой культурой 

в Запорожской области, а рост производительности обеспечивается за 

счет орошения. 

 

Ключевые слова: аграрный рынок, рапс, валовый сбор, затраты, 

себестоимость. 
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The article is devoted to the analysis of the main production and economic 
indicators of rapeseed production. The tendencies and changes of 
production indicators of rapeseed in the Zaporozhye region in the 
conditions of development of the domestic agrarian market are revealed. 
The share of rapeseed production in the Zaporozhye region in the total 
production of this crop in Ukraine is shown. 
The purpose of the article is to analyze and compare production and 
economic indicators of rapeseed production in Ukraine and in the 
Zaporozhye region. 
Research methods - system generalization, abstract-logical, analysis and 
synthesis, observation, comparison, graphic. 
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Research results. Rapeseed production is important for the strategic 
development of Ukraine's economy in general, and its regions in particular. 
This is confirmed by the increase in sown areas in Ukraine on average in 3 
years in 3.6 times, in the Zaporozhye region - in 2.8 times. Leaders in terms 
of rapeseed cultivation are Odessa, Kherson, Nikolaev regions, whose share 
in the overall structure is from 7 to 16%. Trends in rapeseed production 
have a number of differences at the national and regional levels. Zaporizhia 
region is not one of the leaders in rapeseed production in Ukraine, as the 
share of gross rapeseed harvest in the region is 5%. However, productivity 
in the region is 2 times higher than the average in Ukraine due to increased 
crop yields. 
Conclusions. Rapeseed production is increasing throughout Ukraine, 98% 
of the gross harvest is provided by agricultural enterprises, 2% is grown by 
households. High demand for rapeseed products of domestic enterprises of 
the oil and fat complex, stable market price, export potential create the 
necessary conditions for the organization of efficient production of this 
crop. The factor restraining production in households is the technological 
feature of growing and harvesting. There is a tendency to expand the area 
under this crop in the Zaporozhye region, and productivity growth is 
provided by irrigation. 
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