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АНАЛІЗ ДИНАМІЧНОГО РЯДУ ВИРОБНИЦТВА СОНЯШНИКУ В УКРАЇНІ

У статті дано аналіз динамічного ряду виробництва соняшнику в Україні з використанням сучасних 
інструментів аналізу часових рядів. Побудовано аналітичну функцію, що характеризує залежність рівнів ряду 
виробництва соняшнику в Україні в 1945–2019 рр. Поряд із визначенням загальної тенденції до зростання обсягів 
виробництва соняшнику в Україні, з використанням вирівнювання залишків часового ряду за допомогою серед-
нього ковзного, визначено 2 підперіоди, протягом яких зменшення залишків обсягів виробництва соняшнику 
супроводжується його зростанням. Такими підперіодами були: 1949–1989 рр. і 1990–2019 рр. Аналіз залишків 
обсягів виробництва соняшнику показав зменшення темпів зростання обсягів виробництва соняшнику в Україні, 
що обумовлено високими темпами його зростання протягом останніх років та поглибленням екологічної про-
блеми внаслідок збільшення площ посіву культури в господарствах.

Ключові слова: соняшник, динамічний ряд, вирівнювання динамічного ряду, тенденція.
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The results of the analysis of the dynamic series of sunflower production in Ukraine during 1945–2019 are presented. 
The analysis was performed using modern time series analysis tools to determine the nature of the series and forecast.  
An analytical function is constructed, which characterizes the dependence of the values of a number of sunflower 
production in Ukraine in 1945–2019 from time (trend). The equation of the line indicates a tendency to increase 
the production of this crop in Ukraine. The average rate of increase in production per year was 116.58 thousand. t.  
The use of a third-degree polynomial curve for the analysis of the time series of sunflower production made it possible 
to describe with a high degree of reliability the change in the volume of sunflower production during the analyzed 
period. The value of the coefficient of determination was equal to 0.957. It indicates that the obtained function fully 
corresponds to the changes in the analyzed time series. To deepen the analysis of the dynamics of sunflower produc-
tion, the trend was taken from the equation of the line that describes it. Then used the smoothing of the time series of 
residues. The median and moving average are used for smoothing. In our study, a moving average with a lag of five 
years was used to smooth the residues. Analysis of the curve, which reflects the smoothing of the obtained residues, 
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allowed to determine two subperiods in the change of residues of sunflower production: the first subperiod begins in 
1949 and ends in 1989, the second subperiod begins in 1990 and ends in 2019. In 2019, the largest volumes of sun-
flower production were obtained. Maintaining a high rate of increase in sunflower production is difficult. The rate of 
increase in its production volumes will decrease in the coming years. The restriction to increase the volume of sun-
flower production may be its high share in the area of crops, its negative impact on the condition of soils. Sunflower is a 
highly profitable crop. It is necessary to find a compromise between an increase in the volume of sunflower production 
and an increase in its sowing area.

Keywords: sunflower, time series, moving average, time series alignment, trend.

Постановка проблеми. Насіння соняшнику є 
однією із поширених в Україні культур, до виробництва 
якої постійно звертаються суб’єкти аграрного виробни-
цтва різних форм власності і господарювання. Щорічно 
спостерігається збільшення площ посіву під цією куль-
турою, підвищується урожайність та обсяги її виробни-
цтва. Підвищення уваги до виробництва цієї культури 
зумовлено сукупністю причин, однією із яких є високий 
рівень рентабельності та прибутковості її виробництва. 
В 2019 р. рівень рентабельності соняшнику дорівнював 
23,5%, у той час як рентабельність виробництва зерно-
вих і зернобобових культур складала 11,8%. 

Постійна увага із боку практиків до виробництва 
цієї культури ставить ряд питань, одним із яких є існу-
вання певних закономірностей у формуванні обсягів 
виробництва цієї культури з метою використання цієї 
інформації при прийнятті господарських рішень на 
рівні господарств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блема виробництва соняшника розглядається науков-
цями із різних точок зору. В переважній мірі увага 
науковців акцентується на аналізі ефективності вироб-
ництва соняшника, на проблемі тенденцій ринку цієї 
культури та екологічній складовій. Саме остання про-
блема все частіше привертає увагу науковців. 

Питання оцінки ефективності виробництва соняш-
нику в Україні розглянуті в роботах С. Чехова. В нау-
кових публікаціях науковець акцентує увагу на дослі-
дженні динаміки виробництва продукції, структурі 
посівних площ під соняшником в регіонах України, 
на балансі попиту і пропозиції цієї культури, співвідно-
шенні імпорту-експорту та ін. Науковцем детально пред-
ставлено аналіз структури витрат при виробництві цієї 
культури. С. Чехов приходить висновку про економічну 
вигідність виробництва насіння соняшнику для суб’єктів 
господарювання України, проте поза увагою науковця 
залишається розгляд екологічної складової проблеми [1].

Т. Олійник у своїх дослідженнях звертає увагу на 
аналіз світового ринку олійних культур, тенденції роз- 
витку якого зумовлюють підвищення попиту на ви- 
робництво насіння соняшнику в Україні. Науковцем 
здійснено аналіз місця виробництва соняшнику в 
сільському господарстві і в національній економіці, 
обґрунтування напрямів підвищення його економічної 
ефективності, одним із яких є зниження собівартості 
одиниці продукції [2]. 

Розгляду питань формування і розвитку ринку соняш-
нику присвячено публікації експертів [3–5] і науковців 
[6–7]. Результати їх дослідження свідчать про актив-
ність розвитку світового і національного ринку соняш-
нику, цікавість для українських виробників виробни-
цтва цього виду продукції, проте окремі із питань його 
розвитку повинні бути врегульовані на рівні держави. 
Це стосується таких питань як сприяння підвищенню 
рівня конкурентоспроможності насіння соняшнику та 

вітчизняних продуктів його переробки, підтримка екс-
порту продуктів вітчизняної переробки соняшнику, фор-
мування відповідної митної політики та ін.

Щодо екологізації виробництва соняшнику в Укра-
їні, то розгляд проблеми знайшов своє відображення в 
роботах С. Димитрова, Н. Демчук та ін.  [8–9]. Нау-
ковці рекомендують до удосконалення окремі складові 
технології виробництва соняшнику з метою підви-
щення урожайності культури і зменшення негативного 
впливу великих площ виробництва цієї культури на 
стан ґрунтів.

Цікавим є блок результатів досліджень, присвяче-
них розгляду енергетичної ефективності удоскона-
лення елементів технології вирощування соняшнику. 
Науковцями визначено і обґрунтовано підвищення 
рівня рентабельності соняшника в його ранні терміни 
сівби порівняно із пізніми термінами  [10] та ін.

Проте результатів дослідження динамічного ряду 
виробництва соняшнику розглянуто недостатньо, що і 
виступає метою наших досліджень.

Формулювання цілей статті. Мета – здійснити 
аналіз динамічного ряду виробництва соняшнику в 
Україні з метою визначення певних закономірностей у 
його формуванні. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження здій-
снювалося з використанням статистичної інфор-
мації Державної служби статистики України щодо 
обсягів виробництва соняшнику в Україні протягом 
1945–2019 рр. В процесі аналізу було використано роз-
повсюджені в практиці науковців підходи до аналізу 
часових рядів. В процесі аналізу часового ряду ціка-
вили як статистичні характеристики часового ряду, так 
і взаємозв’язок змін із часом. 

Найбільш розповсюдженим способом вивчення тен-
денції часового ряду є побудова аналітичної функції, 
яка характеризує залежність рівнів ряду від часу, або 
тренду. Така залежність може набувати різних форм, 
зокрема форми лінійного тренду. На рис. 1 відобра-
жено динаміку виробництва соняшнику в Україні в 
1945–2019 рр. Рівняння, яке віддзеркалює представлену 
тенденцію у виробництві, має вигляд: у = 116,58х – 926,54  
(R2 = 0,5692). Відповідно до отриманої залежності, се- 
редні темпи зростання виробництва соняшнику в Укра-
їні в 1945–2019 рр. дорівнювали 116,58 тис. т.

Тип тенденції, який притаманний для отриманої 
залежності, можна визначити шляхом порівняння кое-
фіцієнтів автокореляції першого порядку, які розрахо-
вані по вихідному і по перетвореному рівнянням ряду. 
За умов, коли часовий ряд має лінійну тенденцію, рівні 
yt yt–1 тісно корелюють. За умов, коли часовий ряд має 
нелінійну тенденцію, коефіцієнт автокореляції першого 
порядку рівнів вихідного ряду буде вище, ніж відповід-
ний коефіцієнт, розрахований по рівнянням ряду (табл. 1). 

Отриманий коефіцієнт автокореляції між рядами yt 
і yt–1 (період 1945–2019 рр.) дорівнював 0,967, у той же 
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час, коефіцієнт автокореляції за рівняннями прямої є 
нижчим, проте не суттєво, що може свідчити про від-
сутність єдиної лінійної тенденції у зміні аналізованого 
ряду динаміки протягом 1945–2019 рр. Аналізуючи 
динаміку обсягів виробництва соняшнику, представ-
лену на рис. 1, на увагу заслуговує існування наочних 
змін в ній.

Здійснюючи аналіз представленого динамічного 
ряду виробництва соняшнику, звернулися до пошуку 

кривої, яка б віддзеркалювала існуючу тенденцію до 
зміни. Для аналізу було використано поліноміальну 
криву третього ступеня, яка мала вигляд: y = 0,18x3 – 
16,908x2 + 470,19x – 1514,6 із величиною коефіцієнта 
детермінації, який дорівнював 0,957. Його значення 
свідчить про те, що отримана функція в повній мірі 
відповідає змінам аналізованого ряду динаміки. 

З метою поглиблення аналізу динаміки обсягів вироб-
ництва соняшника, із існуючої сукупності даних вийняли 

Рис. 1. Динаміка виробництва соняшнику в Україні в 1945–2019 рр.
Джерело: побудовано автором
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Таблиця 1
Коефіцієнти автокореляції часових рядів виробництва соняшнику в 1945–2019 рр. 

Період Коефіцієнти автокореляції 
першого порядку Рівняння Коефіцієнти автокореляції, 

розраховані за рівняннями ряду

1945–2019 рр. 0,967 y = 116,58x – 926,54
R² = 0,5692 0,752

Рис. 2. Динаміка залишків обсягу виробництва соняшнику в Україні  
та їх вирівнювання в 1945–2019 рр.
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тренд і здійснили вирівнювання отриманих залишків із 
використанням середнього зваженого із терміном 5 років. 
Отримали результати, аналізуючи які, можна прийти 
висновку про існування змін у динамічному ряді без 
тренду. Динаміка залишків обсягу виробництва соняш-
нику та їх згладжування представлені на рис. 2. 

Отримані результати графічного відображення 
динаміки залишків обсягів реалізації виробництва 
соняшнику в Україні та їх вирівнювання дозволяють 
визначити два підперіоди у їх формуванні. Перший 
підперіод є притаманним для періоду часу із 1949 по 
1989 рр. Протягом цього періоду відбувається змен-
шення залишків обсягів виробництва продукції із 
1949 по 1960 рр. із наступним їх зростанням із 1960 до 
1989 р. Протягом другого підперіоду із 1990 по 2019 рр. 

також спостерігається зменшення залишків обсягу 
виробництва соняшнику із наступним зростання. 

Висновки з проведеного дослідження. Оцінюючи 
отримані результати дослідження приходимо висно-
вку про те, що загальною тенденцією у виробництві 
соняшнику в Україні є тенденція до збільшення обся-
гів виробництва насіння цієї культури. Проте, якщо 
вийняти існуючий тренд із динамічного ряду, то отри-
мані залишки свідчать про зменшення темпів зрос-
тання обсягу виробництва насіння соняшнику про-
тягом наступних років. Обмежувальними чинниками 
можуть виступати надто велика питома вага площ 
посіву цієї культури в посівній площі суб’єктів гос-
подарювання галузі, а також виникнення екологічних 
проблем, які пов’язані із недотриманням сівозмін.
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