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УДК 338.43:62.61

АНАЛІЗ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ВИРОБНИЦТВА СОНЯШНИКУ 
В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

М.Н. Малиш, доктор економічних наук, професор
Санкт-Петербурзький державний аграрний університет, Росія
В.І. Гавриш, доктор економічних наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет, Україна
В.І. Перебийніс, доктор економічних наук, професор
Полтавський університет економіки і торгівлі, Україна

Виконано аналіз енергетичної ефективності виробництва соняш-
нику в умовах півдня України. Визначено структуру витрат енерге-
тичних ресурсів за технологічними операціями та видами їх витрат.

Ключові слова: урожайність, ефективність, енергетичні ресурси, 
соняшник.

Постановка проблеми. Між ефективністю виробни-
цтва продукції рослинництва і витратами енергії існує тісний 
зв'язок. Можна констатувати, що ефективність виробництва 
визначається як здатність виробляти максимум продукції з 
мінімальною витратою всіх видів ресурсів, у тому числі енер-
гетичних [1].

Ефективне використання енергетичних ресурсів у сіль-
ському господарстві є однією з основних вимог сталого сіль-
ськогосподарського виробництва. Це забезпечує економію 
фінансових коштів, викопних ресурсів, збереження і ско-
рочення забруднення навколишнього середовища. Для під-
вищення енергетичної ефективності потрібно збільшити 
урожайність або зменшити витрати енергетичних ресурсів 
без зменшення обсягів урожаю [2, 13]. Тому підвищення ефек-
тивності використання ресурсів у сільському господарстві 
остається актуальною проблемою та потребує проведення до-
сліджень стосовно сільськогосподарських культур в окремих 
країнах та їх регіонів, у тому числі в Україні.

Основними олійними культурами, що вирощуються в 
Україні, є ріпак та соняшник. Валовий збір ріпаку за остан-
ні два роки знаходиться на рівні 1,4 млн тонн за середньої 

© Малиш М.Н., Гавриш В.І., Перебийніс В.І., 2013

http://visnyk.mnau.edu.ua/



19Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2013. – Вип. 1

врожайності приблизно 17 ц/га [3]. Обсяги виробництва со-
няшнику є значно більшими. Так, зазначений показник у 
2011 році становив 8,7 млн тонн. Для порівняння, у країнах 
Європейського Союзу зібрано 8,3 млн тонн. У структурі сві-
тового виробництва та експорту соняшнику Україна поступа-
ється лише ЄС-27. Щодо врожайності, то вона останні 4 роки 
не була нижчою за 15 ц/га і в середньому не нижчою загально 
світового рівня (рис. 1) [4]. Урожайність у деяких країнах сві-
ту становить, ц/га: США – 15; Канада – 14; Австралія – 24,9; 
ФРН – 24,8; Франція – 22,9.

Рис.1. Динаміка урожайності соняшнику

Виробництво соняшнику стимулюються високими ціна-
ми на зазначену культуру. Так, станом на серпень 2012 року, 
на Роттердамській біржі ціна за базисом поставки CIF склала 
USD629/т. В Україні середня ціна перевищила 4000 грн/т або 
494 доларів США за тонну.

Таким чином, доцільно розглянути енергетичну ефектив-
ність виробництва соняшнику, як однієї з основних експорт-
них культур.

Аналіз останніх досліджень. У дослідженнях часто вико-
ристовують коефіцієнт енергетичної ефективності технології, 
який є відношенням енергетичної цінності врожаю до сукуп-
них енергетичних витрат [5-7]. Це важливий показник, хоча 
вища енергетична ефективність не завжди означає кращі 
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економічні результати. При виконанні енергетичного аналізу 
потрібно враховувати й екологічні аспекти. Зазначений підхід 
було використано науковцями для визначення ефективності 
використання енергетичних ресурсів при виробництві низки 
сільськогосподарських культур [8-10].

Потрібно визначити не тільки кількісні показники вико-
ристання енергетичних ресурсів, але й пов’язати їх з індекса-
ми, які широко використовуються. На цьому наголошують і 
провідні вчені [11]. Однак зазначені дослідження не викона-
но на достатньому рівні для сучасних умов господарювання в 
Україні.

Мета. Дане дослідження фокусується на аналізі енерге-
тичної ефективності виробництва соняшнику в умовах півдня 
України.

Викладення основного матеріалу. Для проведення дослі-
джень було використано стандартну методику для проведен-
ня енергетичного аналізу вирощування сільськогосподарських 
культур. При визначенні енергетичних витрат технології на 
вирощування враховували прямі, непрямі та інвестиційні ви-
трати енергетичних ресурсів. Енергетичну цінність одержаної 
продукції визначали з урахуванням як основної, так і додат-
кової частини врожаю.

Визначали такі показники ефективності використання 
енергетичних ресурсів [12]:

• коефіцієнт енергетичної ефективності технології

Кет = Еu/Ет = (αoUо + αдUд)/Ет, (1)

де αo, αд – енергетичний еквівалент, відповідно основної та 
додаткової продукції, МДж/кг;

Uо, Uд – урожайність, відповідно основної та додаткової 
продукції, кг/га;

Ет – сумарні енерговитрати по технології, МДж/га;
• питомий вихід основної частини врожаю на одиницю 

енергії

ЕР = Uо / Ет, кг/МДж, (2)

http://visnyk.mnau.edu.ua/
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• питома енергоємність основної частини врожаю

SЕ = Ет / Uо, МДж/кг. (3)

На нашу думку, формули (2) та (3) потребують уточнення у 
випадку використання додаткової частини врожаю як товар-
ної продукції. Тому пропонується їх запис у такому виді:

• питомий вихід основної частини врожаю на одиницю 
енергії 

ЕР = Uо / (ЕтК), кг/МДж; (4)

• питома енергоємність основної частини врожаю

SЕ = (ЕтК) / Uо, МДж/кг, (5)

де К – частка повних енергетичних витрат технології на ви-
робництво основної продукції. 

Енергія, витрачена на виконання технологічних операцій, 
може бути отримана з різних джерел: поновлюваних та непо-
новлюваних. До поновлюваних джерел енергії (ПДЕ) відносять 
воду на зрошення, людську працю, насіння, органічні добри-
ва, біопалива тощо. Непоновлювані джерела енергії (НДЕ) 
складаються з машин, обладнання, моторного палива, елек-
троенергії, мінеральних добрив, засобів захисту рослин тощо.

Результати аналізу енергетичної ефективності виробни-
цтва соняшнику в умовах півдня України показали, що: за 
інтенсивної технології виробництва зазначеної культури для 
досягнення врожайності 22 ц/га витрачається 12224 МДж/га.
За цих умов енергетична цінність урожаю (основної та по-
бічної продукції) становить 38060 МДж/га. Структуру енер-
говитрат наведено на рис. 2. Як бачимо, найбільша складова 
(47%) – це непрямі витрати. Це пов’язано, у першу чергу, з 
використанням мінеральних добрив.

Якщо вирощувати соняшник на зрошуваних землях, то 
структура енерговитрат дещо зміниться. Збільшуються пря-
мі та інвестиційні (за рахунок витрат на догляд за посівами) 
енергетичні витрати (рис. 2 та 3). Сумарні витрати енергії 
зростають до 14886 МДж/га.

http://visnyk.mnau.edu.ua/
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Рис.2. Структура витрат енергетичних ресурсів

Структуру енерговитрат за технологічними операціями 
(без урахування мінеральних добрив) наведено на рис. 3. Оче-
видно, що найбільш енергоємна операція – це збирання вро-
жаю. А при вирощуванні соняшнику на зрошуваних землях 
збільшуються витрати на догляд за посівами, переважно за 
рахунок витрат на зрошення.

Рис.3. Структура енерговитрат за технологічними 
операціями (без урахування мінеральних добрив)

Основні показники ефективності використання енергетич-
них ресурсів при вирощуванні соняшнику наведено в таблиці.

Дані, що наведені у таблиці, відповідають технологічним 
картам та середнім погодним умовам. У дійсності спостері-
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гаються явища, які негативно впливають на енергетичну та 
економічну ефективність виробництва соняшнику. До них 
можна віднести нестачу опадів, недотримання технологічних 
вимог щодо кількості внесення мінеральних добрив, строків 
виконання технологічних операцій тощо. Це призводить до 
того, що показники енергетичної ефективності вирощування 
соняшнику у реальних умовах господарювання погіршують-
ся до таких значень: коефіцієнт енергетичної ефективності 
Ке = 2,96; повні енерговитрати – 9557 МДж/га; питомі ви-
трати енергії – 6,43 МДж/кг. Частка повних енергетичних ви-
трат на виробництво основної продукції знаходиться в межах 
від 25 до 50%.

Таблиця
Показники енергетичної ефективності вирощування соняшнику

Показники
При 

зрошенні
Без 

зрошення

Коефіцієнт енергетичної ефективності технології 4,33 3,36

Питомий вихід основної частини врожаю на одиницю 
енергії, кг/МДж 0,2015 0,176

Питома енергоємність основної частини врожаю, МДЖ/кг 4,96 5,67

Частка поновлювальної енергії, % 10,35 0,086

Частка непоновлювальної енергії, % 89,68 99,914

Сумарна енергоємність технології, МДж/га 14886 12266

Для порівняння, енерговитрати технологій вирощуван-
ня соняшнику за кордоном (південь Європи) складають 
10500 МДж/га. Це менше ніж в Україні, але й забезпечують 
на зрошуваних землях менший рівень урожайності – приблиз-
но 16 ц/га [14]. Питомі витрати енергії в більшості країн Азії 
та півдня Європи складають 5,90 МДж/кг [15].

Як показують проведені дослідження, частка непоновлю-
ваних джерел енергії у виробництві соняшнику в Україні є до-
сить високою, що вказує на те, що виробництво цієї культури 
залежить, переважно, від викопних видів енергетичних ресур-
сів. Таким чином, у вітчизняних товаровиробників є великий 
потенціал впровадження поновлювальних енергоресурсів.
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Висновки. Дослідження показали, що виробництво со-
няшнику залежить, переважно, від викопних енергетичних 
ресурсів. Тому потрібно впроваджувати ресурсозаощаджу-
ючі технології та заміщувати викопні енергетичні ресурси 
поновлювальними. Це може бути використання біопалив, аль-
тернативних джерел енергії, наприклад органічних добрив з 
рослинних решток. Це може забезпечити підвищення родю-
чості ґрунтів, знизити потребу в мінеральних добривах та 
зменшити негативний вплив на оточуюче середовище.

У подальшому доцільно провести дослідження впливу різ-
них статей енергетичних витрат на показники енергетичної 
та економічної ефективності вирощування соняшнику.
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