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ВСТУП
Вінниччина серед регіонів України має один

з найбільш потужних агропромислових комп�
лексів та виробляє значні обсяги сільськогос�
подарської продукції, що формує для регіону
значну частину доданої вартості та податкових
надходжень. Від ефективної діяльності агарно�
го сектора регіону значною мірою залежить си�
туація в соціально�економічній сфері області.

Олійні культури становлять значну частку
серед продукції рослинництва Вінницької об�
ласті, серед яких основним є соняшник. Сучасні
посіви соняшнику займають 4193,0 тис. га, або
12,91% всіх посівних площ України. Інтерес до
виробництва та реалізації насіння соняшнику і
продуктів його переробки
пояснюється попитом на
рослинні олії як всередині
держави, так і на світовому
ринку. З соняшнику добу�
вають приблизно 90% за�
гального виробництва олії.
Центрами виробництва олії
є Дніпропетровськ, Лу�
ганськ, Запоріжжя, Одеса,
Харків, Вінниця.

Проблеми на ринку
соняшнику України є
об'єктом досліджень ба�
гатьох вітчизняних вче�
них: А. Бурки, В. Кухти,
Т. Куць, О. Маслака, П. Са�
блука тощо. Проте части�
на питань залишається не�
дослідженими, зокрема це
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структура ринку, направленість потоків, пара�
метри ринку, у тому числі по Вінницькій об�
ласті. Все це підтверджує актуальність обраної
теми.

Метою дослідження є аналіз сучасного стану
виробництва соняшнику в Вінницькій області, об�
сягів реалізації, цінової політики, формування ба�
лансу попиту і пропозиції на соняшник в регіоні.

ОСНОВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Соняшник залишається одним з ліквідних і

прибуткових продуктів на внутрішньому рин�
ку, який повністю насичується за рахунок влас�
ного виробництва. Родючі грунти Вінниччини є
придатними для вирощування соняшнику, а

 , . , /   , .
1995 53,1 12,7 620,4 
1996 58,9 13,6 732,8 

1997 60,6 5,1 276,7 
1998 52,0 4,5 211,9 
1999 37,0 10,8 355,2 
2000 51,7 12,7 614,0 
2001 43,7 8,5 319,1 
2002 50,2 12,4 532,5 
2003 79,6 11,3 779,7 
2004 73,2 8,3 522,6 
2005 78,7 10,8 738,7 
2006 74,4 15,1 979,6 
2007 69,9 14,1 987,8 
2008 109,9 18,5 2034,3 
2009 106,6 20,9 2229,6 

2010 163,3 16,8 2743,4 
2010 .  %  1995 . 307,5 12,3 442,2 

Таблиця 1. Вирощування соняшнику у сільськогосподарських
підприємствах Вінницької області у 1995—2010 рр.

Джерело: розраховано автором за даними Статистичного збірника "Сільське господарство
Вінниччини", 2010 р.
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широкий спектр використання його призводить
до поступового збільшення посівних площ цієї
культури (табл. 1).

Аналіз табл. 1 та власні розрахунки пока�
зали, що середня урожайність соняшнику у
Вінницькій області за період 1995—2010 рр. в
середньому сягає 12,3 ц/га. За останні роки
значно збільшився валовий збір насіння цієї
культури, зросли площі посіву, що засвідчує ви�
сокий рівень виробництва насіння соняшнику.
У 2010 р. площі, порівняно з 1995 р., з яких фак�
тично зібрано соняшник зросли у 5 раз, вало�
вий збір — майже у 4 рази.

За даними статистичного управління, серед�
ня врожайність по Вінницькій області у 1940 р.
сягала 13,0 ц/га, у 1945 — 3,1; у 1950 — 7,7; у
1960 — 10,7; у 1970 — 13,7; у 1974 — 14,2 ц/га.
Урожайність соняшнику у розрізі районів у
2009р. відображена на рис. 1.

Дослідження показують, що урожайність
соняшнику за останні роки значно підвищилась
в господарствах Вінницької області. Якщо у
середньому за 1995—2000 рр. її рівень складав
9,3 ц/га, то у 2004—2009 рр. вже 14,6 ц/га, що є

нижчим показником, ніж в середньому по об�
ласті за 1970—1976 рр. Найвища урожайність
соняшнику у 2009 р. була у Хмільницькому рай�
оні — 26,2 ц/га, Оратівському — 21,9, Ямпільсь�
кому — 20,1, Томашпільському — 24,4, Іллі�
нецькому — 20,7 ц/га, але у 1990 р., майже всі
райони, де в господарствах вирощували соняш�
ник (19 районів), отримували врожай біля 20,1
ц/га. Слід зауважити, що саме в перші роки не�
залежності України показник врожайності
значно знизився. Це зумовлено недостатнім
фінансуванням сільськогосподарських підпри�
ємств, процесами нестабільності в аграрному
секторі. Аналіз посівних площ показав, що в
багатьох районах Вінницької області площі
посіву соняшнику у 2009 р., порівняно з 1995
зросли у 3 рази, що зумовлено збільшенням
попиту на насіння та прибутковістю галузі.
Хоча у 2009 р. багато господарств не отримали
очікуваного прибутку від реалізації насіння
соняшнику у зв'язку з високим рівнем пропо�
зиції, що призвело до зниження цін. Високий
попит на насіння соняшнику сприяв посіву цієї
культури на певному етапі господарювання на�

Рис. 1. Урожайність соняшнику у розрізі районів Вінницької області, 2009 р., ц/га

Джерело: складено автором за даними Статистичного управління у Вінницькій області.
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віть в тих районах, де традиційно були відсутні
посіви або досить незначні площі. Зокрема, це
Вінницький район, Хмільницький, Козятинсь�
кий, Літинський.

Валовий збір соняшнику у Вінницькій області
у 2009 р. був найвищим за період незалежності
України і складав — 2229,6 тис. ц. Основним фак�
тором, що вплинув на розмір валового збору є
збільшення на посівних площ, хоча рівень вро�

жайності теж має тен�
денцію до зростання.
Найвищі показники ва�
лового збору були у Бер�
шадському районі —
261,2 тис.ц, Теплицько�
му — 179,4 тис. ц, Гай�
синському — 149,6 тис.ц,
Хмільницькому — 119,3
тис.ц. Тенденція зміни
показника валового збо�
ру показує, що його
рівень почав знижува�
тись з 1995 р. по 2000 р.,
а потім до 2010 р. спос�
терігається постійне
зростання валового збо�
ру соняшнику в госпо�
дарствах Вінницької об�
ласті (табл. 2).

На внутрішній ринок
соняшник надходить за
традиційними каналами
реалізації: переробним
підприємствам, населен�
ню через систему гро�
мадського харчування,
включаючи продаж і ви�
дачу в рахунок оплати
праці; комерційним
структурам — через

біржі та аукціони, а також зарубіжним країнам.
За даними Головного управління статистики Він�
ницької області, реалізацію насіння соняшнику
за бартерними угодами припинено з 2004 р., а про�
даж споживкооперації — з 2003 р.

Зменшується частка продажу соняшнику на�
селенню. Однак ще недостатньо поширена реа�
лізація його на організованому ринку. Товарови�
робники не мають можливості самостійно вихо�

дити з пропози�
цією на біржі та
реалізовувати ви�
роблену продук�
цію безпосеред�
ньо до зарубіж�
них країн. Це
здійснюють ко�
мерційні струк�
тури (посередни�
ки), які скупову�
ють й експорту�
ють значні обсяги
насіння або, пе�
реробивши його
за давальниць�
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2006 70,89 100,0 45,65 64,39 0,89 1,26 0,72 1,02 6,89 9,72 16,74 23,61 
2007 74,78 100,0 47,63 63,69 0,46 0,62 0,55 0,74 8,21 10,98 17,93 23,97 
2008 108,76 100,0 85,58 78,69 0,44 0,40 1,11 1,02 8,54 7,85 13,09 12,04 
2009 158,97 100,0 113,91 71,67 0,24 0,16 1,09 0,65 11,5 7,24 32,24 20,28 

2010 190,24 100,0 123,75 65,10 0,12 0,62 1,01 0,01 14,61 7,69 50,75 26,67 

Таблиця 3. Динаміка обсягів реалізації соняшнику сільськогосподарськими
підприємствами Вінницької області за різними каналами

Джерело: Розраховано автором за даними форми 21�заг "Звіт про реалізацію сільськогосподарської
продукції".

Таблиця 2. Динаміка валового збору соняшнику по районам
Вінницької області (сільськогосподарські підприємства, тисяч

центнерів), 2000—2009 рр.
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
 1,1 0,7 1,5 5,5 4,1 13,7 19,3 25,0 65,5 32,6 

 102,5 66,3 93,5 143,2 79,0 104,8 130,2 91,2 189,9 261,2 
 1,3 1,7 4,3 10,6 5,5 7,7 4,8 7,5 10,7 19,0 
 43,7 19,9 31,9 39,7 27,6 35,5 69,9 52,2 91,0 149,6 
 0,8 0,9 1,4 1,8 1,5 0,2 1,6 2,6 18,2 42,2 

 25,2 6,7 11,7 20,5 11,3 21,6 37,0 38,1 75,7 79,8 
  0,4 0,3 0,1 0,8 1,5 6,4 7,2 11,3 45,1 29,2 
 0,1 - -  1,8 17,7 18,8 6,5 37,7 39,7 

-
 

32,0 7,0 15,8 24,9 13,6 11,6 17,5 19,0 38,1 46,6 

 11,6 4,8 9,7 15,7 8,2 15,1 14,2 20,4 63,4 120,6 
 0,1 - 0,3 1,5 - 4,9 2,3 0,6 14,9 10,6 

.-
 

22,9 12,4 16,2 18,3 16,8 17,2 36,5 41,8 45,5 59,8 

. – 
 

5,7 5,0 7,6 12,6 10,8 14,3 16,4 25,9 36,4 39,7 

 25,2 8,5 17,6 23,6 12,1 17,6 32,4 30,8 76,2 116,2 
 19,2 9,5 12,7 27,8 12,2 37,1 33,5 48,6 129,9 99,1 
 26,3 16,2 25,9 33,7 27,7 25,6 30,4 33,3 29,4 46,6 

-
 

1,2 0,8 1,0 1,5 2,1 13,7 9,1 8,2 25,9 32,5 

 65,9 27,9 54,7 80,1 35,8 48,4 58,2 63,9 101,3 179,4 
 5,7 4,4 22,8 24,9 18,5 23,1 23,3 16,2 147,3 36,7 

-
 

25,7 13,1 18,8 25,1 18,2 33,9 46,4 47,9 90,9 90,0 

 34,6 20,5 35,4 45,6 27,4 45,2 57,2 58,2 107,5 137,5 
 24,3 10,6 20,8 37,1 22,6 34,6 82,4 91,0 110,7 112,0 
 0,2 1,3 5,4 11,6 11,2 42,7 47,0 56,4 114,6 119,3 

 20,0 13,4 16,8 24,4 19,7 18,0 37,8 52,4 65,3 79,5 
 35,0 21,6 36,2 56,7 37,0 32,8 30,7 26,7 89,1 49,2 
 33,4 20,3 33,4 40,7 37,3 41,8 41,5 59,2 73,5 101,9 

 49,9 25,3 37,0 49,3 56,9 51,0 72,4 52,9 110,6 99,8 
  
 

614,0 319,1 532,5 777,2 520,3 736,4 977,9 987,8 2034,3 2229,6 
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кою схемою, реалізують за межі
країни шрот та олію (табл. 3).

На макроекономічному
рівні економічні взаємовідно�
сини у сфері виробництва, ре�
алізації і переробки соняшни�
ку мають регулюватись держа�
вою за прикладом активного
державного впливу на розви�
ток аграрного сектора в краї�
нах з ринковими відносинами
для упередження диспро�
порцій у розвитку складових
олієпродуктового підкомплек�
су. Варто звернути увагу на
наповнення ринку вітчизня�
ною продукцією відповідно до
попиту та формування експор�
тних ресурсів, на рівень забез�
печеності виробничих потужностей якісною
сільськогосподарською сировиною, на конку�
рентоспроможність підприємства та платосп�
роможність його працівників.

Згідно статистичних даних, основними кана�
лами реалізації соняшнику є продаж продукції за
межі Вінницької області та власним переробним
підприємствам. Зростання запасів соняшнику на
початок року свідчить про перспективу його реа�
лізації у весняний період при підвищенні рівня цін,
а також про несприятливі умови щодо організації
експорту продукції в інші країни світу (табл. 4).

Розрахунки, проведені в табл. 4, показали,
що пропозиція виробленого соняшнику в
Вінницькій області значно перевищує попит на
нього. Надмірна пропозиція може призвести до
непередбачувального зниження цін при за�
купівлі виробленої продукції посередниками і
переробними підприємствами. Тому державі
доцільно проводити політику втручання як в об�
меження посівів соняшнику, так і в установленні
мінімальних цін при закупівлі готової продукції
безпосередньо у виробників. Коливання показ�
ника експорту насіння соняшнику пов'язане з
неодноразовою зміною ставки експортного
мита. Показник імпорту насіння свідчить про за�
купівлю високоврожайних сортів і гібридів со�
няшнику як посадкового матеріалу.

Слід зауважити, що Вінницький олієжир�
комбінат, працюючи на повну потужність, за 24
години переробляє 900 тонн насіння соняшни�
ку, що перевищує загальний обсяг виробницт�
ва цієї культури по області. Тому перевищення
пропозиції насіння соняшнику над попитом
пояснюється тим, що його скуповують посеред�
ники безпосередньо у сільськогосподарського
виробника, які неодноразово перепродають

його в майбутньому за іншими каналами, отри�
муючи значну частину прибутку.

Cоняшник належить до культур, які вино�
сять найбільше поживних речовин з грунту та
дуже потребують вологи. Тому при вирощу�
ванні цієї культури господарствами, щоб не
нанести шкоди землі, слід правильно обирати
попередників, структуру сівозміни, прийоми
обробітку грунту, засоби захисту рослин.

Одним із ключових елементів ринкової еко�
номіки є ціни, ціноутворення, цінова політика.
Ринок диктує умови виживання, тому правиль�
но обрана цінова стратегія, грамотна тактика
формування цін, економічно вивірені методи
ціноутворення складають основу успішної
діяльності будь�якого підприємства, незалеж�
но від форм власності. В залежності від каналів
реалізації, ціни на насіння соняшнику дещо
відрізняються. Ціноутворення на ринку соняш�
нику є одним із факторів, що впливають на кон�
курентоспроможність вітчизняної продукції.

Формування цін на продукцію АПК має свої
особливості, зумовлені його специфікою. Ви�
робництво тут залежить від природних фак�
торів. Спостерігаються відмінності в продук�
тивності землі й тварин, а також у витратах ви�
робництва, спричинені, з одного боку, природ�
ними, з іншого — економічними факторами.
Крім того, сезонність виробництва в АПК при�
зводить до нерівномірності надходження гро�
шових коштів від реалізації продукції, а також
потреби в ній протягом року, що повинно вра�
ховуватись при ціноутворенні.

Ціни на соняшник характеризуються сезон�
ністю, як правило, на початку сезону на ринок
соняшник надходить масово, продавці прода�
ють товар за низькими цінами. Наприкінці осені

 
 

2008 . 2009 . 2010 . 
.  % .  % .  % 

 226,81 100,0 337,77 100,0 449,33 100,0
     23,34 10,29 114,82 33,99 174,97 38,94 
  203,4 89,67 222,9 66,0 274,3 61,05 
  0,07 0,03 0,05 0,01 0,06 0,01

  111,99 100,0 162,8 100,0 196,29 100,0 
    

   
 

85,58 76,42 113,91 69,97 123,75 63,04 

   
 

0,44 0,39 0,24 0,15 0,12 0,06 

   8,54 7,63 11,5 7,06 14,61 7,44 
  1,11 0,99 1,09 0,67 1,01 0,51 

 13,09 11,69 32,24 19,8 50,75 25,85 
 0,83 0,74 0,92 0,57 1,25 0,29

   
   

2,4 2,14 2,9 1,78 4,8 2,45 

    114,82  174,97  253,12  

Таблиця 4. Баланс попиту та пропозиції соняшнику по
Вінницькій області

Джерело: Розраховано автором за даними управління статистики у Вінницькій області.
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— початку зими вони досягають достатньо ви�
сокого рівня та тримаються до кінця сезону. За
останні роки спостерігається постійне зростан�
ня цін на сільськогосподарську продукцію, в
тому числі на соняшник, при цьому їх рівень
залежать від багатьох факторів: рівня інфляції,
попиту і пропозиції, каналу реалізації (табл. 5).

Реалізація сільськогосподарської продукції
— обсяги продукції, яка реалізована сільськогос�
подарськими підприємствами за всіма каналами
(включаючи продаж заготівельним організаціям,
організаціям споживспілки та безпосередньо
споживачам за прямими зв'язками, на ринку, че�
рез власну торговельну мережу, своїм працівни�
кам, населенню через систему громадського хар�
чування, в рахунок оплати праці, іншим господар�
ствам, країнам, за бартерними угодами, на
біржах, аукціонах та ін.) за різними цінами.

Аналіз табл. 5 показує, що у 2008 р. середня
ціна реалізації соняшнику по Вінницькій об�
ласті знизилась в порівняні з попередньою на
35%, а в 2009 р. порівняно з 2008 знову зросла
майже на 40%. В 2010 р. — підвищились до
3039,5 грн. на тонну.

Розрахунки свідчать, що ціни на соняшник
з кожним роком зростають, особливо "за інши�
ми каналами реалізації". Це пов'язано зі зрос�
танням попиту на соняшник як в Україні, так і
за кордоном, а також з загальним рівнем інфля�
ції в країні. Найбільше зростання цін спостері�
галося у 2007 р. в порівнянні з 2006 р. — майже
в 2 рази. В 2008 р. ціни на насіння соняшнику
значно знизились. Передумовою цього було
зростання посівних площ, високий показник
валового збору, що призвело до збільшення
пропозиції на ринку. Причиною різкого підви�
щення ціни у 2010 р. були значні втрати врожаю
через затяжні дощі у червні�липні, а потім над�
мірне підвищення температурного режиму в
серпні.

Рівень цін коливається також при реалізації
соняшнику за різними каналами. Особливо не�

гативно на зниження цін та
дохідність впливає продаж
його населенню в рахунок
оплати та в рахунок орен�
дної плати на землю і май�
нові паї. Так, при середній
ціні 3039,5 грн./т у 2010р.
соняшник реалізовували
населенню за ціною 1971,5
грн./т, або нижчою на 35%.

На рівень цін та обсяг
продажу соняшнику сіль�
ськогосподарськими під�
приємствами значний вплив

має пора року. Це пов'язано з багатьма чинни�
ками. Зокрема, найбільша кількість продукції
була реалізована восени після масового збору
врожаю, у вересні�листопаді — за середньої ціни
у 1807 грн. Весною ціни на порядок знижуються
та починають зростати ближче до літніх місяців,
але кількість продукції, яку виробник може зап�
ропонувати до реалізації, різко скорочується, це
може бути пов'язано з відсутністю приміщень
для зберігання насіння соняшнику або необхід�
ністю його продажу одразу, з метою покриття
залучених ресурсів на його вирощування. Після
періоду основного продажу зібраного врожаю
ціни значно підвищують посередники (великі
підприємства по закупівлі з метою перепрода�
жу або експорту).

Підприємство будь�якої форми власності під
час своєї дільності здійснює різноманітні види
витрат (матеріальні, нематеріальні, грошові, тру�
дових ресурсів), що пов'язані з простим та роз�
ширеним відтворенням основних засобів, вироб�
ництвом і реалізацією продукції, наданням по�
слуг, виконанням робіт, залученням зовнішніх
джерел фінансування тощо. Інформація про
витрати підприємства є необхідною для визна�
чення фінансового результату діяльності
підприємства, планування, аналізу, обгрунту�
вання прийняття економічного рішення, конт�
ролю за рівнем витрат. Розуміння сутності вит�
рат формувалося в історичному ракурсі, тобто
витрати — це фактори, які використовуються
людиною для продукування благ і від того, на�
скільки дорогими для виробника є фактори, за�
лежить ефект, конкурентоспроможність про�
дукту. Інакше кажучи, чим нижчі витрати, тим
вищий ефект. Витрати — поняття багатогранне
і множинне за своєю сутністю і структурою.

Для забезпечення беззбиткової виробничо�
господарської діяльності підприємства витра�
ти мають відшкодовуватись за рахунок доходу
від продажу виготовленої продукції. Основни�
ми статтями собівартості є прямі матеріальні

   
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

    1087,9 926,2 909,5 1788,3 1146,0 1836,6 3039,5 
 

 
1174,4 938,4 905,8 2183,2 1820,9 1794,1 3207,3 

   
 

928,9 805,4 
 

884,2 
 

1573,9 
 

1200,0 
 

1330,6 
 

1971,5 

   
    

979,1 
 

1038,8 
 

947,1 
 

1319,2 
 

1200,0 
 

1699,4 
 

2073,0 
 

  1094,9 922,9 897,1 1910,8 1174,3 1787,3 3154,6 
  1095,5 930,1 911,0 1954,6 1092,6 1843,1 3030,0 

Таблиця 5. Середні ціни реалізації соняшнику
сільськогосподарськими підприємствами Вінницької області,

грн./т

Джерело: Розраховано автором за даними Статистичного бюлетеня ГУС у Вінницькій об�
ласті "Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами області", 2010 р.
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витрати (насіння, міне�
ральні добрива, нафто�
продукти), витрати на
оплату праці, загально�
виробинчі витрати то�
що. Структура затрат в
сільськогосподарських
підприємствах Вінниць�
кої області при вирощу�
ванні насіння соняшни�
ку наведена в табл. 6.

Аналіз табл. 6. пока�
зує, що понесені товаро�
виробниками витрати на
1 ц соняшнику за дослід�
жуваний період майже
не змінилися. Це свідчить
про те, що при зростанні
цін на готову продукцію
фактор собівартості не є
вирішальним.

За даними Вінниць�
кого управління статис�
тики, затрати праці на виробництво 1 тонни со�
няшнику досягнули у 2007 р. 37 люд.�год., у За�
порізькій області — 25 люд.�год., у Миколаївській
— 22, у Чернівецькій — 95 люд.�год., а в середнь�
ому по Україні цей показник склав 25 люд.�год.
Однією з причин коливань затрат праці у різних
регіонах України є залежність від природних
умов, відмінності родючості грунтів. Так, у
Вінницькій області найбільш сприятливими для
вирощування соняшнику є Бершадський, Томаш�
пільський, Ямпільський, Тростянецький, Ораті�
вський райони. Важливим напрямом покращен�
ня перспективи розвитку галузі є придбання ви�
сокоякісного насіннєвого матеріалу, що дасть
змогу сформувати високий рівень врожайності.

Багато господарств мають труднощі з реалі�
зацією і транспортуванням основної продукції,
що потребує впровадження малих ліній по пере�
робці сільськогосподарської сировини, адже
олію виробляють як на великих підприємствах,
так і безпосередньо в господарствах. Слід відміти�
ти, що важливим завданням є підбір висококвал�
іфікованих спеціалістів і працівників, нестача
яких може призвести до зниження виходу олії в
підсобних цехах до 26—28%, тоді як на потуж�
них олієжиркомбінатах цей показник досягає
36—39%. Доцільним є вдосконалення економіч�
них зв'язків сільськогосподарських підприємств
із переробними, що обмежило б ризики на шля�
ху до реалізації продукції споживачам, а зусил�
ля більшою мірою спрямовувалися б на інтенсив�
ний розвиток виробництва соняшнику, поліпшен�
ня його якості та підвищення урожайності. Олій�

но�жирові підприємства мали б надійну сировин�
ну базу відповідно до своїх потреб, зменшили б
витрати на закупівлю сировини та її переробку в
результаті скорочення проміжних ланок (посе�
редників), налагодили б ритмічнішу роботу.
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+/- 

   :  . . 47,7 52,4 109,9 81,0 76,4 -4,6 
    7,3 8,4 115,1 12,4 12,2 -0,2 

  8,2 10,5 128,1 13,9 15,3 +1,4 
 10,9 10,7 98,2 18,5 15,6 -2,9 

      6,2 7,1 114,5 10,5 10,3 -0,2 

   9,6 10,1 105,2 16,3 14,7 -1,6 
     5,5 5,6 101,8 9,3 8,3 -1,0 

     , 
 . .: 

11,1 
 

16,2 
 

145,9 
 

18,9 
 

23,6 
 

+4,7 
 

   2,1 3,9 185,7 3,6 5,7 +2,1 
    0,9 1,6 177,8 1,5 2,3 +0,8 

    
 

8,1 10,7 132,1 13,7 15,6 +1,9 

   58,8 68,6 116,7 100% 100%  

Таблиця 6. Структура витрат на виробництво соняшнику
сільськогосподарськими підприємствами Вінницької області,

2007—2009 рр.

Джерело: Розраховано автором за даними Статистичного збірника "Вінниччина у цифрах",
2010 р.


