Економіка та управління АПК, № 1’2018

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКА ТА
УПРАВЛІННЯ АПК
Збірник наукових праць
Виходить 2 рази на рік
Заснований 03.2009 року

№ 1 (139) 2018

Біла Церква
2018
1

Економіка та управління АПК, № 1’2018
УДК 338.43.01/.02
Засновник, редакція, видавець і виготовлювач:
Білоцерківський національний аграрний університет (БНАУ)

Збірник наукових праць «Економіка та управління АПК» є фаховим виданням з економічних наук
і є продовженням «Вісника Білоцерківського державного аграрного університету», започаткованого 1992
року. Статті внесено до інформаційно-аналітичної бази РІНЦ.
Редакційна колегія:
Головний редактор – Даниленко А.С., д-р екон. наук, академік НААН, Білоцерківський НАУ.
Заступник головного редактора – Варченко О.М., д-р вет. наук, професор, Білоцерківський НАУ.
Відповідальна за випуск та фаховий редактор – Свиноус І.В., д-р екон. наук, Білоцерківський НАУ.
Відповідальний секретар – Судика Н.В., начальник редакційно-видавничого відділу, Білоцерківський НАУ.
Члени редакційної колегії:
Паска І.М., д-р екон. наук, Білоцерківський НАУ;
Непочатенко В.А., д-р фіз.-мат. наук, Білоцерківський НАУ;
Сатир Л.М., д-р екон. наук, Білоцерківський НАУ;
Шуст О.А., д-р екон. наук, професор, Білоцерківський НАУ;
Шубравська О.В., д-р екон. наук, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України";
Котікова О.І., д-р екон наук, Миколаївський НАУ;
Енин Ю.И., д-р экон. наук, профессор, Белорусский государственный экономический университет,
г. Минск, Республика Беларусь;
Медведев В.Ф., член-корреспондент АН РБ, профессор, Институт экономики НАН Беларуси, г. Минск,
Республика Беларусь;
Štefan Bojnec, Prof. Dr., Full Professor of Economics, Faculty of Management, University of Primorska;
Eter Kharaisvili, PhD, Professor, Faculty of Economics and Business, Department of Microeconomics, Ivane
Javakhishvili Tbilisi State University;
Jan Paradyz, Director of the Regional Statistics Center of Poznan University of Economics and Business, Professor emeritus at Poznan University of Economics and Business;
Janusz Klisiński, prof. nadz., Kierownik Zakładu Zarządzania Międzynarodowego Katedra Zarządzania
Wydział Zarządzania i Transportu Akademia Techniczno-Humanistyczna;
Oksana Ryabchenko, PhD, Slovak University of Agriculture in Nitra;
Andrew Fieldsend, Dr. Research Institute of Agricultural Economics, Budapest;
Pawel Chmielinski, Assistant Professor, PhD. Institute of Agricultural and Food Economics-National Research
Institute Department of Social and Regional Policy;
Klaus Wagner, Federal Institute of Agricultural Economics, Austria;
William H. Meyers, Emeritus Professor of Agricultural & Applied Economics, University of Missouri (USA);
Ken Schneeberger, PhD, University of Missouri (USA);
Борщовецька В.Д., канд. пед. наук, Білоцерківський НАУ.
У цьому випуску збірника висвітлені результати наукових досліджень, проведених ученими
навчальних закладів та наукових установ, провідними економістами, фахівцями агробізнесу з актуальних
економічних питань розвитку агропромислового виробництва.
Адреса редакції: Білоцерківський національний аграрний університет, Соборна площа, 8/1,
м. Біла Церква, 09117, Україна, тел. +38(0456)33-11-01, e-mail: redakciaviddil@ukr.net.

© БНАУ, 2018
2

Економіка та управління АПК, № 1’2018
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Вінницький національний аграрний університет
СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА
У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Розглядаються основні проблеми зерновиробництва у Вінницькій області. Основна увага приділяється оцінці
основних чинників, які впливають на величину валового збору зернових та зернобобових культур. В процесі
дослідження встановлено, що нині основним чинником, який визначає структуру посівних площ зернових та
зернобобових культур є прибутковість. Нині на ринку зернових і зернобобових культур найбільшим попитом
користується кукурудза на зерно. В зв’язку з цим найбільшу питому вагу в структурі посівних площ займає ця
культура.
Встановлено, що нині більшість господарств корпоративного сектору аграрної економіки несуть суттєві втрати від
низького рівня технічного забезпечення. Запропоновані шляхи підвищення ефективності використання зернозбиральної
техніки у Вінницькій області. Головною причиною ситуації, що склалася в господарствах аграрного сектору, є дефіцит
коштів, які б забезпечували відновлення основних засобів, надходження нових потужних і продуктивних машин.
Результати дослідження переконують, що питання відновлення матеріально-технічного потенціалу
зерновиробництва потребує першочергового втручання держави й розробки відповідної програми довгострокового
кредитування і лізингу для забезпечення сільгосптоваровиробників зернозбиральною технікою.
Доведено, що для забезпечення ефективного розвитку зерновиробництва необхідні такі заходи: удосконалення
управління зерновиробництвом через використання його економічних методів у кожному господарстві;
раціоналізація інформаційної системи управління шляхом поліпшення планування, прогнозування, обліку витрат, їх
контролю у виробництві зерна; удосконалення збутової діяльності через розвиток інструментів маркетингу,
використання нових форм безготівкових розрахунків, у т.ч. похідних цінних паперів (векселів, опціонів, ф’ючерсів),
покупцями і замовниками зерна.
Ключові слова: зерно, сільськогосподарське підприємство, валовий збір, урожайність, технічне забезпечення.

Постановка проблеми. Виробництво продукції зернових культур залишається однією із
найбільш важливих і складних проблем сільського господарства. Вирішення зазначеної
проблеми, що передбачає істотне підвищення ефективності виробництва, зростання
урожайності зернових культур, покращення якості зерна та зниження його собівартості
можливо на основі модернізації зернової галузі й розширення посівних площ. Створення
сучасної матеріально-технічної бази через оновлення основних засобів і застосування
прогресивних технологій сприятиме значному збільшенню обсягів виробництва зерна в
сільськогосподарських підприємствах і гарантуванню продовольчої незалежності України. В
успішному розв’язанні зазначених проблем особливе значення має удосконалення управління
виробництвом зерна, опрацювання принципово нових підходів до його організації в
економічних суб’єктах, регулювання економічних відносин і раціональне використання
виробничого потенціалу цієї стратегічної галузі.
Першорядного значення набуває вміння оцінити ситуацію, розробити, реалізувати і
контролювати комплекс заходів, які дозволять знизити можливі втрати до беззбиткового рівня,
спрогнозувати наслідки управлінських рішень, що приймаються, − це необхідна умова
успішного функціонування сільськогосподарського підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливу увагу дослідженням питань
ефективного виробництва зернових у сільськогосподарських підприємств приділено в наукових
працях вітчизняних учених-аграріїв: В. Бойка, Л. Худолій, В. Месель-Веселяка, І. Кобути, О.
Краснорутського, Н. Кінах та ін. Водночас питання управління ефективністю діяльності щодо
––––––––––––
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виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах не одержали достатньо повного
висвітлення.
Метою статті є визначення місця зерновиробництва у Вінницькій області в умовах
глобалізації економіки, аналіз її стану та напрямків розвитку.
Матеріал і методика дослідження. Матеріалами статті стали статистичні дані управління
статистики у Вінницькій області та напрацювання вітчизняних і закордонних вчених.
Методами дослідження є системний підхід при визначенні впливу факторів на розвиток
зерновиробництва в регіоні. Аналіз при дослідженні статистичних даних.
Основні результати дослідження. На Вінниччині в 2016 р. було вироблено близько 5,6 млн т
зернових культур, що на 47,6 % більше 2015 р. Це рекордний показник за всю історію
Вінниччини.
Нарощення валового збору зернових і зернобобових культур відбулося за рахунок
збільшення виробництва кукурудзи на зерно, яка стала провідною зернової культурою
господарств Вінницької області.
Необхідно наголосити про скорочення виробництва протягом 1995–2016 рр. «нішових
культур» – зернобобових, овесу, проса, гречки. Це зумовлено зниженням попиту на
внутрішньому ринку, що призвело в кінцевому результаті до збитковості їх вирощування [1-6].
Таблиця 1 – Динаміка виробництва зерна господарствами усіх категорій Вінницької області
Показник
Культури зернові та
зернобобові
Зернові озимі
пшениця
жито
ячмінь
Зернові ярі
пшениця
ячмінь
кукурудза на зерно
овес
просо
гречка
зернобобові

Рік

2016 р. в % до
1995 р.

2015 р.

55635,3

249,5

147,6

24746,8
22071,6
68,4
2596,9
30888,6
593,7
3681,6
25743,5
71,4
17,8
139,0
438,4

214,1
205,5
19,8
548,6
287,6
598,5
74,3
931,5
15,8
21,3
50,8
20,8

129,3
125,2
160,6
175,6
166,6
126,7
126,2
174,3
114,4
124,5
171,0
203,5

1995

2010

2014

2015

2016

22297,9

31113,4

50631,0

37682,6

11559,1
10739,4
346,3
473,4
10738,8
99,2
4956,0
2763,8
451,7
83,7
273,4
2110,5

13708,4
11779,7
154,3
1774,4
17405,0
822,5
3695,7
12310,8
110,4
27,1
143,4
291,8

18368,8
16409,9
65,0
1893,9
32262,2
1012,2
3628,4
27027,3
145,5
22,2
164,3
222,8

19144,9
17623,6
42,6
1478,7
18537,7
468,7
2916,3
14769,3
62,4
14,3
81,3
215,4

* Складено за даними Державної служби статистики України

У
загальній
структурі
виробництва
зернових
частка
вузькоспеціалізованих
сільськогосподарських підприємств (коефіцієнт спеціалізації понад 0,6) 31,4 %. Зернове
виробництво в даних підприємствах є основою виробничої діяльності, а реалізація зерна –
основне джерело доходів, що визначає їх фінансовий стан. У таких суб’єктах господарювання
товаровиробники практично усунені від вирішення питань з реалізації зерна. Ефективна робота
служби збуту – одна із складових економічного зростання компанії. На збільшення обсягу
реалізації зерна впливає не тільки робота відділу збуту, а й імідж і репутація компанії,
підтримка якості, точність і регулярність поставок, професійний менеджмент і персонал
компанії [7-10].
Необхідно відзначити, що зернові та зернобобові культури займають понад 50 % в
структурі посівних площ господарств корпоративного сектору аграрної економіки Вінницької
області, що є свідченням пріоритетності виробничо-господарської діяльності (рис.1).
Необхідно відзначити, що в структурі посівних площ зернових і зернобобових культур
найбільшу частку займають зернові озимі, зокрема озима пшениця (табл. 2).
Необхідно наголосити на суттєве зростання посівних площ кукурудзи на зерно (майже в 4
рази). Це свідчить про порушення науково обгрунтованих сівозмін і запровадження системи
монокультуризму в рослинництві.
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Підвищення урожайності зернових і зернобобових культур – одна із найактуальніших
проблем сільськогосподарського виробництва на даному етапі, для успішного вирішення якої
необхідно задіяти невикористані резерви зростання, зокрема, такі як запровадження у практику
інноваційних розробок, застосовування новітніх технологій вирощування культур у поєднанні з
науково обґрунтованим внесенням мінеральних та органічних добрив, засобів захисту рослин,
використанням якісного насіннєвого матеріалу [11-15].
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Площа зернових і зернобобових культур, тис. га
Частка зернових і зернобобових культур в загальній структурі посівних площ, %

Рис.1. Динаміка посівних площ зернових та зернобобових культур та їх частка
в загальній структурі посівних площ сільськогосподарських культур.
*Складено за даними Державної служби статистики України
Таблиця 2 – Динаміка посівних площ зернових і зернобобових культур (тис. га)
Показник
Культури зернові та
зернобобові
Зернові озимі
пшениця
жито
ячмінь
Зернові ярі
пшениця
ячмінь
овес
кукурудза на зерно
просо
гречка
зернобобові

1995

2010

Рік
2014

2015

2016

2016 р. в % до
1995 р.
2015 р.

777,8

863,3

839,1

827,0

869,3

111,8

105,1

339,3
310,8
12,7
15,8
438,5
4,5
187,1
16,3
81,4
4,9
38,4
105,9

437,6
360,7
7,9
69,0
425,7
31,2
160,8
6,2
191,1
1,7
15,2
19,3

368,0
320,1
2,4
45,5
471,1
21,2
93,1
4,5
328,8
1,2
12,1
9,1

405,6
366,2
1,7
37,7
421,4
12,6
79,2
2,3
304,0
1,1
9,9
11,9

437,7
384,7
2,2
50,6
431,6
12,8
83,0
2,2
304,9
0,8
10,0
14,8

129,0
123,8
17,3
320,3
98,4
284,4
44,4
13,5
374,6
16,3
26,0
14,0

107,9
105,1
129,4
134,2
102,4
101,6
104,8
95,7
100,3
72,7
101,0
124,4

*Складено за даними Державної служби статистики України

Протягом 1995-2016 рр. спостерігається суттєве зростання урожайності по всіх видах зернових і
зернобобових культур в господарствах корпоративного сектору аграрної економіки (табл. 3).
Таблиця 3 – Динаміка урожайності зернових і зернобобових культур сільськогосподарських підприємств
Показник
Культури зернові та
зернобобові
Зернові озимі
пшениця
жито
ячмінь
Зернові ярі
пшениця

1995

2010

Рік
2014

2015

2016

28,6

36,9

60,7

46,0

64,2

224,5

139,6

34,2
34,7
27,4
29,9
24,3
22,3

32,0
33,4
19,5
26,5
41,8
27,3

50,2
51,5
28,3
41,8
68,9
47,8

47,4
48,3
24,7
39,4
44,6
37,9

56,6
57,4
31,8
51,5
71,8
46,3

165,5
165,4
116,1
172,2
295,5
207,6

119,4
118,8
128,7
130,7
161,0
122,2
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ячмінь
овес
кукурудза на зерно
просо
гречка
зернобобові

26,6
27,8
33,9
17,8
7,4
18,9

23,7
18,5
65,0
16,7
9,7
15,9

39,3
32,9
82,6
18,6
13,8
25,0

37,0
27,5
49,3
15,1
9,0
18,2

44,5
33,7
84,7
23,5
14,0
29,7

167,3
121,2
249,9
132,0
189,2
157,1

120,3
122,5
171,8
155,6
155,6
163,2

*Складено за даними Державної служби статистики України

Суттєво зросла урожайність кукурудзи на зерно, ярої пшениці, гречки, що є свідченням про
впровадження заходів по інтенсифікації зерновиробництва в господарствах корпоративного
сектору аграрної економіки Вінницької області.
Сівозміни мають стати базисом нашого землеробства, що забезпечить найсприятливіші
умови для кожної культури й сорту. Результати досліджень свідчать, що на частку освоєної
сівозміни припадає 1-1,4 тонни приросту врожайності зерна озимої пшениці й понад тонну –
кукурудзи. Тоді найефективніше спрацьовує система удобрення, обробітку грунту, захисту від
шкідників і хвороб, забур’яненість зменшується більше ніж уп’ятеро [16-18].
Основним чинником системного підвищення продуктивності зернових культур є
активізація процесу інтенсифікації галузі за рахунок удосконалення сівозмін, структури посівів,
забезпечення в необхідній кількості виробничого процесу технічними засобами, мінеральними
та органічними добривами. Кошти і зусилля мають бути зосереджені на гарантованому
вирощуванні високоякісного продовольчого зерна. Зважаючи на викладене, необхідно вжити
невідкладних заходів щодо розвитку аграрного страхування, підтримки селекційних
досліджень, впровадження нових видів сортів з метою підвищення урожайності, а також
забезпечення дотримання науково обґрунтованих вимог до вирощування, збирання, зберігання
та переробки зерна.
Зазначимо, що фактична урожайність у сільгосптоваровиробників коливається у межах 2540 ц/га у різні роки. За такої врожайності реалізація генетичного потенціалу оцінюється в
межах від 25 до 35%.
Як переконує досвід, досягнення вітчизняних селекціонерів становлять близько 15-20% у
структурі чинників забезпечення урожайності, які дали змогу отримати рекордний урожай у 2016
році.
Із кінця 70-х років минулого століття понині українські селекціонери змогли підвищити
генетичний потенціал озимої пшениці від 60 до 110 ц з гектара. Ці показники підтверджуються
випробуванням українських сортів озимої пшениці на сортостанціях державної служби
сортовивчення і реєстрації сортів, де за останні роки було показано, що урожайність озимої
пшениці у виробничих умовах коливається в межах 65–70 ц/га. Якщо у 70-х роках реалізація
генетичного потенціалу була на рівні 50% від потенційної урожайності озимої пшениці, то в
останнє десятиріччя рівень реалізації генетичного потенціалу озимої пшениці у виробничих
умовах коливається в межах від 25 до 35%. Така ж ситуація спостерігається і при вирощуванні
інших сільськогосподарських культур.
Зусиллями селекціонерів у загальному біологічному врожаї питома вага зерна за рахунок
сорту в сучасних сортів пшениці озимої підвищена від 15–18% до 40–50%. Своєчасна
сортозаміна та сортооновлення сприяє підвищенню врожайності на 25–40%. Завдяки
впровадженню нових сортів підвищується стійкість до хвороб, шкідників, вилягання,
обсипання, посух, низьких температур. Вітчизняні аграрії щорічно від культивування старих
сортів недобирають понад 7 млн тонн зерна. Зважаючи на глобальні зміни клімату, особливої
ваги набуває підбір сортів для конкретних ґрунтово-кліматичних умов із високим генетичним
потенціалом продуктивності, високою посухо- і жаростійкістю, стійкістю до хвороб та
шкідників, підвищеним потенціалом реалізації фотосинтетично активної радіації [19-20].
Наука і практика доводить, що з метою стабілізації виробництва зерна в кожному
господарстві необхідно висівати не менше 3-5 сортів озимої пшениці з різними біологічними
властивостями, які формують зерно, що відповідає вимогам до цінної пшениці. За такого
підходу сівба високоякісним насінням нових сортів-інновацій із високим генетичним
потенціалом продуктивності забезпечує додатковий приріст урожайності.
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Крім того, сильним та цінним сортам пшениці озимої вітчизняної селекції доцільно
відводити більші площі. Перевагу необхідно надавати сортам-інноваціям з високим генетичним
потенціалом продуктивності, підвищеною стійкістю до екстремальних умов довкілля, що
відповідають вимогам до сильної та цінної пшениці, внесеним вперше в Держрєєстр України
впродовж 2005-2016 рр. і пропонуються для зони Лісостепу. Це, зокрема, Монотип, Економка,
Мадярка, Хазарка, Волошкова, Калинова, Колос Миронівщини, Зимоярка, Ласуня, Снігурка,
Хуртовина, Богдана, Золотоколоса, Деметра, Веснянка, Добірна, Володарка, Фаворитка. Високу
і стабільну урожайність продовольчого зерна в умовах сільськогосподарського виробництва забезпечують також сорти Миронівська 65, Крижинка, Миронівська ранньостигла, Миронівська 67,
Веста, Колумбія, Подолянка, Ремеслівна, Переяславка, Смуглянка [21-23].
Важливою складовою технічного потенціалу сільськогосподарських підприємств є
забезпечення науково обґрунтованих норм внесення органічних і мінеральних добрив.
Протягом 2000-2016 рр. спостерігається суттєве зростання обсягів внесення мінеральних
добрив на 1 га посівної площі, особливо під посіви кукурудзи на зерно (табл. 3). При цьому
спостерігається суттєве скорочення внесення органічних добрив, що зумовлено кризою
тваринництва господарств корпоративного сектору аграрної економіки.
Таблиця 4 – Динаміка внесення мінеральних та органічних добрив під посіви зернових і зернобобових культур
Рік
2000
2010
2014
2015
2016
Внесення мінеральних добрив на 1 га посівної площі під культури
сільськогосподарські на всіх землях (кг діючої речовини)
Культури зернові та
19
79
108
112
128
зернобобові (без кукурудзи)
в т.ч. пшениця озима та яра
31
98
119
121
136
Кукурудза на зерно
22
89
126
119
144
Внесення органічних добрив на 1 га посівної площі під культури
сільськогосподарські на всіх землях (тонн)
Культури зернові та
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
зернобобові (без кукурудзи)
в т.ч. пшениця озима та яра
0,4
0,1
0,2
0,1
0,1
Кукурудза на зерно
0,4
0,3
0,5
0,2
0,2

2016 р. в % до
2000 р.
2015 р.

673,7

114,3

438,7
654,5

112,4
121,0

50,0

100,0

25,0
50,0

100,0
100,0

*Складено за даними Державної служби статистики України

Підвищення урожайності зернових і зернобобових культур – одна із найактуальніших
проблем сільськогосподарського виробництва на даному етапі, для успішного вирішення якої
необхідно задіяти невикористані резерви зростання, зокрема, такі як запровадження у практику
інноваційних розробок, застосовування новітніх технологій вирощування культур у поєднанні з
науково обґрунтованим внесенням мінеральних та органічних добрив, засобів захисту рослин,
використанням якісного насіннєвого матеріалу.
У системі заходів, що забезпечують підвищення урожайності зернових культур, велике
значення надається науково обґрунтованим сівозмінам, а в основних зернових районах –
чистому пару. Враховуючи, що при незмінному вирощуванні пшениці відбувається винесення
поживних речовин із ґрунту, погіршуються його агрофізичні властивості, тому значно
знижується показник урожайності.
Сівозміни мають стати базисом нашого землеробства, що забезпечить найсприятливіші
умови для кожної культури й сорту. Результати досліджень свідчать, що на частку освоєної
сівозміни припадає 1-1,4 тонни приросту врожайності зерна озимої пшениці й понад тонну –
кукурудзи. Тоді найефективніше спрацьовує система удобрення, обробітку грунту, захисту від
шкідників і хвороб, забур’яненість зменшується більше ніж уп’ятеро.
Основним чинником системного підвищення продуктивності зернових культур є
активізація процесу інтенсифікації галузі за рахунок удосконалення сівозмін, структури посівів,
забезпечення в необхідній кількості виробничого процесу технічними засобами, мінеральними
та органічними добривами. Кошти і зусилля мають бути зосереджені на гарантованому
вирощуванні високоякісного продовольчого зерна. Зважаючи на викладене, необхідно вжити
невідкладних заходів щодо розвитку аграрного страхування, підтримки селекційних
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досліджень, впровадження нових видів сортів з метою підвищення урожайності, а також
забезпечення дотримання науково обґрунтованих вимог до вирощування, збирання, зберігання
та переробки зерна.
За позитивної тенденції з удобренням посівів фізіологічна потреба внесення добрив для
реалізації генетичного потенціалу сільськогосподарських культур, яка коливається в різних
природно-кліматичних зонах від 200 до 250 кг д.р. на 1 га, забезпечується лише на 25-30%.
Згідно з нормативами використання мінеральних добрив за традиційними технологіями,
потреба внесення мінеральних добрив під озимі зернові культури з урахуванням вмісту в
ґрунтах елементів живлення дорівнює 212 кг/га діючої речовини, а під ярі зернові культури –
176 кг/га [24]. Проблематичність внесення мінеральних добрив відповідно до науково
обґрунтованого рівня ведення зернової галузі полягає в реальних витратах на їх придбання
сільськогосподарськими підприємствами Київської області. Очевидним є і той факт, що у
багатьох випадках у господарствах не дотримуються вимог щодо певного співвідношення
окремих видів добрив, способу та часу їх внесення тощо.
Як виявлено, зниження обсягів застосування мінеральних та органічних добрив після 1990 р.
призвело до порушення співвідношення між азотом, фосфором і калієм у системі удобрення.
При оптимумі 1:1,0-1,3:0,5-0,8 у 2011 р. воно становило 1:0,24:0,25, що у кілька разів менше від
рекомендованого. Негативна тенденція удобрення посівів позначилася не лише на родючості
ґрунту, а відповідно на обсягах виробництва зерна в Київській області та на його якості.
Отже, внаслідок системного недовиконання вимог основних технологічних етапів
вирощування сільськогосподарських культур, передусім, внесення мінеральних і органічних
добрив та використання засобів захисту, одержуємо низькі показники урожайності за наявності
генетичного потенціалу сільгоспкультур на рівні світового. Так, генетичний потенціал озимої
пшениці української селекції знаходиться на рівні 100-110 ц/га, ячменю – 100, кукурудзи – 110120, соняшнику – 35-40, цукрових буряків – 500-600 ц/га тощо [25].

2016

Трактори, од.
Зернозбиральні комбайни, од.
Трактори на 1000 га
Зернозбиральні комбайни на 1000 га
Рис. 2. Динаміка чисельності тракторів та зернозбиральних комбайнів
в цілому в розрахунку на 1000 га посівної площі.
*Складено за даними Державної служби статистики України.

Одним із чинників втрати 16-24% урожаю зернових і зернобобових є високий рівень
спрацьованості матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств та
використання фізично і морально застарілої техніки під час збирання врожаю. За підрахунками
науковців Національної академії аграрних наук, через відсутність у більшості фермерських
господарств сучасної техніки під час проведення посівних робіт товаровиробники втрачають їх
до 2 млн тонн і удвічі більше (до 4 млн тонн) – під час жнив [26]. Зазначимо, що 78%
комбайнового парку країни знаходиться за межами амортизаційного та економічно доцільного
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терміну експлуатації. Нині не спроможні самостійно забезпечити себе зернозбиральною
технікою 84% господарств.
Залежно від районів вирощування недобір урожаю озимої пшениці при відхиленні строків сівби
від оптимальних на 5 днів становить від 4 до 8%, на 10 днів – від 8 до 13%. За ярими культурами
при запізнюванні строків сівби на 5 днів втрати зерна досягають 4-11%, на десять днів – від 11 до
30%. Під час збирання втрати зерна можливі через затягування термінів (від осипання, вилягання
хлібів на 1,5-2,5 ц/гa) і через неякісний вимолот зерна (дощова погода, недосконалість конструкції
комбайна). У середньому втрати врожаю під час збирання становлять 10-15%. За дощової погоди
спостерігається псування зерна та соломи. Однією із причин затягування строків збирання є
відсутність зернозбиральних комбайнів та їх досить низька продуктивність [26].
Протягом 2000-2016 рр. спостерігається суттєве зниження чисельності тракторів та зернозбиральних комбайнів в сільськогосподарських підприємствах Вінницької області, як в цілому
так і в розрахунку на 1000 га посівної площі зернових і зернобобових культур.
Слід відмітити, що кількісне та якісне зменшення машинно-тракторного парку призвело до
збільшення навантаження на техніку. Так, навантаження на один трактор збільшилось з 52 га
ріллі в 1991 р. до 111 га у 2016 р.; на один зернозбиральний комбайн – відповідно з 110 га
посівів зернових культур до 200 га. Сезонне навантаження на зерно-, кормозбиральну та іншу
техніку в господарствах більш як у 2,5–3 рази перевищує нормативне значення. Крім того,
якщо в Україні на 1000 га ріллі припадає 9 тракторів, то в Польщі – 93, Німеччині – 87, Франції
– 68, Великобританії – 84 од. Зернових комбайнів на 1000 га посівів зернових в Україні – 4 од.,
а в Канаді забезпеченість зернозбиральними комбайнами становить 7 од. на 1 тис. га, Італії та
Великобританії – 13, Нідерландах – 15, Франції і США – 19, Німеччині – 28 [28].
Для забезпечення своєчасного й ефективного збирання сільськогосподарських культур, з
урахуванням площі комбайнування в різних за розміром господарствах, необхідно сформувати
парк комбайнів із пропускною здатністю: для сільськогосподарських підприємств розміром до
500,0 га – 5-7 кг/с; для сільськогосподарських підприємств розміром від 500,1 до 3000,0 га –
7-9 кг/с; для сільськогосподарських підприємств розміром від 3000,1 до 5000,0 га – 9-12 кг/с;
для сільськогосподарських підприємств розміром від 5000,1 до 10 000 га – 12-15 кг/с [29].
Нині на ринку представлені комбайни вітчизняного виробництва лише низької пропускної
здатності (5-9 кг/с), у найближчий час основний комбайновий завод України ТОВ НВП
«Херсонський машинобудівний завод» планує в найближчі п’ять років налагодити
виробництво зернозбиральних комбайнів вищої пропускної здатності (від 10 до 14 кг/с).
Очевидно, що вітчизняне машинобудування до 2015 року не спроможне повністю
задовольнити потреби виробників сільськогосподарської продукції, а лише на 15-20%, тому
основна частина розрахованої потреби комбайнового парку складатиметься із техніки
іноземного виробництва. Нині на українському ринку зернозбиральні комбайни пропускною
здатністю 12-14 кг/с – іноземного виробництва. Тому у великих господарствах (понад 5000,1
га) можливо використовувати зернозбиральні комбайни з пропускною здатністю 12-14 кг/с
іноземного виробництва або вітчизняного виробництва з пропускною здатністю 9-10 кг/с [30].
Головною причиною ситуації, що склалася в господарствах аграрного сектору, є дефіцит
коштів, які б забезпечували відновлення основних засобів, надходження нових потужних і
продуктивних машин. Нині більша частина (понад 80%) найважливіших видів технічних
засобів відпрацювала свій амортизаційний строк, а тому списується, їх майже удвічі менше, ніж
належало за нормативними строками експлуатації. Протягом багатьох років парк технічних
засобів та сільськогосподарське виробництво області залишаються без відповідного технічного
й інженерно-сервісного обслуговування. Більшість господарств перейшла на самостійний
ремонт техніки і устаткувань. При цьому готовність техніки часто не перевищує 55–65%.
Дефіцит коштів на оновлення матеріально-технічної бази основних засобів виробництва,
зокрема, сільськогосподарської техніки, призводить до значних втрат урожаю навіть на тому
недостатньому рівні операційних витрат, що здійснюють сільгосптоваровиробники. Результати
дослідження переконують, що питання відновлення матеріально-технічного потенціалу
зерновиробництва потребує першочергового втручання держави й розробки відповідної
програми довгострокового кредитування лізингу для забезпечення сільгосптоваровиробників
зернозбиральною технікою.
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Висновки. Узагальнюючи викладене вище, на ефективність виробництва зерна впливають
складові ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств: підвищення технічного
рівня і механізації виробництва продукції; впровадження нових прогресивних технологій
виробництва; проведення заходів з підвищення родючості ґрунту; поліпшення якості насіння та
інших виробничих ресурсів; впровадження покращених високоурожайних сортів і гібридів
зернових культур; зміна цін на матеріально-виробничі ресурси, їх раціональне використання у
виробництві; застосування прогресивних форм організації виробництва, управління
виробництвом, праці та її оплати у кожному сільськогосподарському підприємстві.
Крім того, важливим є врахування природних та економічних факторів виробництва, а також
впливу зовнішніх чинників (інфляції, диспаритету цін та ін.) на ефективність виробництва зерна.
Велике значення для забезпечення ефективного розвитку зерновиробництва мають такі
заходи: удосконалення управління зерновиробництвом через використання його економічних
методів у кожному господарстві; раціоналізація інформаційної системи управління шляхом
поліпшення планування, прогнозування, обліку витрат, їх контролю у виробництві зерна;
удосконалення збутової діяльності через розвиток інструментів маркетингу, використання
нових форм безготівкових розрахунків, у т.ч. похідних цінних паперів (векселів, опціонів,
ф’ючерсів), покупцями і замовниками зерна.
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Состояние и тенденции развития зернопроизводства в Винницкой области
Мазур А.Г., Мазур С.А., Гонтарук Я.В.
Рассматриваются основные проблемы зернопроизводства в Винницкой области. Основное внимание уделяется оценке
основных факторов, влияющих на величину валового сбора зерновых и зернобобовых культур. В процессе исследования
установлено, что сегодня основным фактором, который определяет структуру посевных площадей зерновых и
зернобобовых культур является прибыльность. Сейчас на рынке зерновых и зернобобовых культур наибольшим спросом
пользуется кукуруза на зерно. В связи с этим наибольший удельный вес в структуре посевных площадей занимает эта
культура.
Установлено, что сегодня большинство хозяйств корпоративного сектора аграрной экономики несут
существенные потери от низкого уровня технического обеспечения. Предложены пути повышения эффективности
использования зерноуборочной техники в Винницкой области. Главной причиной сложившейся ситуации в
хозяйствах аграрного сектора является дефицит средств, обеспечивающих восстановление основных средств,
поступления новых мощных и производительных машин.
Результаты исследования убеждают, что вопрос обновления материально-технического потенциала
зернопроизводства требует первоочередного вмешательства государства и разработки соответствующей программы
долгосрочного кредитования и лизинга для обеспечения сельхозтоваропроизводителей зерноуборочной техникой.
Доказано, что для обеспечения эффективного развития зернопроизводства необходимы следующие
мероприятия: совершенствование управления зернопроизводством путем использования его экономических методов
в каждом хозяйстве; рационализация информационной системы управления путем улучшения планирования,
прогнозирования, учета затрат, их контроля в производстве зерна; совершенствование сбытовой деятельности через
развитие инструментов маркетинга, использования новых форм безналичных расчетов, в т.ч. производных ценных
бумаг (векселей, опционов, фьючерсов), покупателями и заказчиками зерна.
Ключевые слова: зерно, сельскохозяйственное предприятие, валовой сбор, урожайность, техническое обеспечение.
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The article deals with the main problems of grain production in the Vinnytsia region. The main attention is paid to the
evaluation of the main factors influencing the amount of gross collections of grain and leguminous crops.
The purpose of the article is to determine the place of grain production in Vinnytsia region in the conditions of globalization of
the economy, analysis of its state and directions of development. The following methods of scientific research were used to solve the
problems: systematic approach (for the complex consideration of factors influencing the management of the production efficiency of
agricultural commodity producers); abstract-logical (for theoretical generalizations of research results, formulation of conclusions);
statistical-economic (collection, processing of statistical data, studying the dynamics of economic parameters of agricultural producers, tabular and graphical representation of the results), in particular its techniques – dynamic series, comparison, graphic (to identify
trends in the development of the phenomena, to find out the reasons for the changes of individual their parameters); comparative
analysis (when comparing quantitative indicators of grain production efficiency at the regional level).
The production of grain crops remains one of the most important and complex problems of agriculture. The solution of
this problem, which involves a significant increase in the efficiency of production, the growth of grain crop yields, improving
the quality of grain and reducing its cost, is possible on the basis of modernization of the grain industry and expansion of
sown areas. Creating a modern material and technical base through renewal of fixed assets and the use of advanced technologies will contribute to a significant increase in grain production in agricultural enterprises and to guarantee Ukraine's food
independence. In the successful resolution of these problems, particular importance is the improvement of grain production
management, the development of fundamentally new approaches to its organization in economic actors, the regulation of
economic relations and the rational use of the production potential of this strategic sector.
In the general structure of grain production, the share of highly specialized agricultural enterprises (coefficient of specialization
more than 0,6) is 31,4%. Grain production in these enterprises is the basis of production activity, and the sale of grain – the main
source of income, which determines their financial condition. In such economic entities, commodity producers are virtually eliminated from solving the issues of grain sales. Effective work of the sales service – one of the components of the company's economic
growth. Not only the work of the sales department, but also the image and reputation of the company, quality assurance, accuracy
and regularity of deliveries, professional management and company personnel influence increase of grain sales volume.
Summarizing the above, the efficiency of grain production is influenced by the components of the resource potential of
agricultural enterprises: increasing the technical level and mechanization of production; introduction of new advanced production technologies; carrying out of measures on increase of soil fertility; improving the quality of seeds and other productive resources; introduction of improved high-yielding varieties and hybrids of grain crops; change in prices for material and
production resources, their rational use in production; application of progressive forms of organization of production, production management, labor and payment in each agricultural enterprise.
In addition, it is important to take into account the natural and economic factors of production, as well as the influence of
external factors (inflation, price disparity, etc.) on grain production efficiency.
The following measures are essential for the effective development of grain production: improving the management of
grain production through the use of its economic methods in each economy; streamlining the information management system by improving planning, forecasting, cost accounting, and their control in the production of grain; improvement of marketing activities through the development of marketing tools, the use of new forms of cashless settlements, including derivative securities (bills, options, futures), buyers and customers of grain.
Key words: grain, productivity, technology, gross collection, fertilizers.
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