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АНАЛІЗ ПРИЧИН ЗМІНИ ПОСІВНИХ ПЛОЩ ТА УРОЖАЙНОСТІ 
 

Кононенко Ж.А., Кононенко О.А. 
Полтавський університет економіки і торгівлі 

 
Рослинництво посідає провідне місце серед галузей аграрного 

виробництва. Його продукція займає надзвичайно важливе місце в 
народногосподарському значенні. Низка важливих продуктів споживається в 
натуральному вигляді, й ця вагома частина використовуються як сировина для 
інших галузей легкої та харчової промисловості, а частина продукції – як 
необхідні корми для тваринництва. У валовому виробництві продукції 
сільського господарства на рослинництво припадає близько 45%. Тут 
загальними зусиллями вирощується майже 350 різних нидів рослин. 
Рослинництво – достатньо динамічна галузь. Постійно відбувається зміна площ 
оброблюваних земель, проводяться різні агроекологічні роботи, змінюється 
наявна кількість культивованих культур, удосконалюється цільова спеціалізація 
та концентрація. 

Одержання передбачуваного обсягу продукції рослинництва залежить від 
виконання плану посівних площ та врожайності сільськогосподарських 
культур. Оцінку дотримання планової площі роблять на основі порівняння 
фактичної посівної площі з плановою. Оскільки зміна розміру посівної площі 
зумовлює зміну її частки в загальній площі, то в процесі аналізу включають і 
структурні зміни, які в умовах обмеження площ є одним із факторів збільшення 
виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення її ефективності. 

Основними факторами, що зумовлюють  зміну розміру посівних площ та їх 
структури, в економічній літературі є: 

1) зниження якості забезпеченості суб’єкта господарювання необхідними 
виробничими ресурсами;  

2) зміна кількісної потреби у необхідній продукції, що зумовлюється 
зниженням величини попиту на продукцію досліджуваного підприємства; 

3) різке збільшення кількісного вимірника виробництва продукції 
конкретної культури в результаті меліорації земель, внесення обґрунтованих 
норм добрив та проведення інших екологічних заходів, що сприяють значному 
підвищенню рівня врожайності; 

4) метеорологічні умови аналізованого періоду (вимерзання або 
випрівання озимих, градобій, видування вітром, недостатня кількість активних 
температур, що впливає на формування врожаю конкретних вирощуваних 
культур і на їх використання за призначенням); 

5) розширення площ внаслідок рекультивація земель, розукрупнення 
підприємства проведення культуртехнічних робіт, тощо. 

Кожен із наведених факторів потребує змістовного аналізу, оцінки зміни 
посівних площ і, якщо ці зміни небажані, намітити конкретні заходи щодо 
запобігання чи усунення [3]. 
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При проведенні аналізу земельних угідь вивчають показники, які 
відображають склад і структуру угідь та земель сільськогосподарського 
використання. При цьому види сільськогосподарських угідь розрізняють за 
характером їх використання. Стан земельного фонду сільськогосподарського 
товариства з обмеженою відповідальністю представлено у табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Стан земельного фонду сільськогосподарського підприємства, га 

Наявні земельні угіддя 
Роки 

Абсолютні 
відхилення 

(+,-) 
1 2 3  

1. Площа сільськогосподарських угідь :  7112,17 7159,22 7147 +34,83 
у т.ч. рілля 7112,17 7159,22 7147 +34,83 
2. Питома вага ріллі у площі 
сільськогосподарських угідь, % 

100 100 100 - 

Показники рівня використання землі - 
1. Коефіцієнт освоєння земель 1,00 1,00 1,00 - 
2. Коефіцієнт розораності с-г угідь 1,00 1,00 1,00 - 

 
Аналіз таблиці 1 показав, що за досліджуваний період площа 

сільськогосподарських угідь  збільшилась у третьому році порівняно з першим 
роком на 34,83 га, або на 0,5 відсотка. Відповідно до проведених розрахунків 
коефіцієнт освоєння земель по господарству становить 1, що свідчить про те, 
що господарство відвело під сільськогосподарські угіддя 100% земель. Така 
ситуація відбувається, коли всі землі, що використовує підприємство у 
виробничих цілях, є орендовані і за мету взято вирощування лише однорічних 
культур. Зусилля користувачів спрямовуються на поліпшення 
сільськогосподарських угідь, без чого неможливо підвищувати їх 
продуктивність. Найефективнішим видом земельних угідь є рілля, від 
правильного використання якої залежать не лише результати виробництва, а і  
соціальний розвиток. 

Більш динамічним фактором, який зумовлює валовий збір продукції 
рослинництва, є врожайність. Тому даному показнику приділяють велику 
увагу. Під час аналізу врожайності вивчають динаміку її росту по кожній 
культурі чи групі культур за певний період часу і виявляють, які міри приймає 
підприємство для підвищення її рівня родючості. У процесі аналізу також 
встановлюють ступінь виконання плану по врожайності кожної культури і 
розраховують вплив факторів на зміну її величини [2]. Цими факторами є: 

1) природно-кліматичні: родючість ґрунту, механічний склад ґрунту, 
рельєф місцевості, температурний режим, рівень ґрунтових вод, кількість 
опадів тощо; 

2) агротехнічні: кількість, якість і структура внесених добрив; якість і 
строки виконання всіх польових робіт; якість посівного матеріалу; 
сортооновлення; дотримання сівозмін, боротьба з шкідниками, бур’янами і 
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хворобами рослин; вапнування та гіпсування ґрунту; 
3) організаційно-економічні: матеріальне стимулювання працівників; 

організація робочих процесів; забезпечення підприємства матеріальними та 
трудовими ресурсами, підвищення кваліфікації працівників [1]. 

У процесі аналізу вивчають динаміку і виконання плану по всіх 
агротехнічних заходах, визначають ефективність кожного з них (приріст 
урожаю на 1 ц добрив, одиницю виконаних робіт тощо) і після цього 
підраховують вплив на рівень урожайності і валовий збір продукції. У випадку 
невиконання плану по окремих заходах з'ясовують причини втрат продукції 
(якщо така ситуація є на підприємстві). 

За даними табл. 2 проаналізуємо вплив факторів на валові збори культур. 
 

Таблиця 2 – Аналіз впливу факторів на валовий збір культур 
 
 

Вид 
про- 

дукції 

Площа, га 
Урожайніс

ть, ц/га 
Валовий збір, ц Відхилення, +- 

м
ин

ул
ий

 р
ік

 

зв
іт

ни
й 

рі
к 

м
ин

ул
ий

 р
ік

 

зв
іт

ни
й 

рі
к 

м
ин

ул
ий

 р
ік

 

ум
ов

ни
й 

зв
іт

ни
й 

рі
к 

вс
ьо

го
 

у т.ч. за рахунок 

пл
ощ

і 

ур
ож

ай
ос

ті
 

Пше- 
ниця 
озима 

691 253 47,00 47,62 32479 11891,73 12048 -20431 -20587,27 156,27

Куку-
рудза на 
зерно 

1930 3250 88,81 91,85 171410 288643,78 298506 127096 117233,78 9862,22

Ячмінь 
ярий 

550 470 43,49 38,39 23920 20440,73 18045 -5875 -3479,27 -2395,73

Соняш-
ник 

640 28 24,99 21,89 15994 699,74 613 -15381 -15294,26 -86,74

Соя 1750 1950 25,97 26,28 45450 50644,29 51253 5803 5194,29 608,71
Ріпак 
озимий 503 243 23,22 25,58 11679 5642,14 6215 -5464 -6036,86 572,86

Разом: 6064 6194 × × 300932 377962,4 386680 85748 77030,41 8717,59

 
Проаналізувавши дані аналітичної таблиці можна зробити висновок, що 

валовий збір по озимій пшениці, ярому ячменю, соняшнику, озимому ріпаку у 
третьому році, порівняно з другим роком зменшився. Так, по озимій пшениці, 
за рахунок того, що розмір посівної площі зменшився, валовий збір знизився на 
20587,27 ц, за рахунок збільшення урожайності на 0, 62 ц з га, валовий збір зріс 
на 156, 27 ц. Таким чином підприємство не удосконалює свою діяльність, тому 
необхідно збільшувати посівні площі найбільш урожайних культур, розробляти 
заходи щодо підвищення показників ефективності, впроваджувати нові 
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технології. 
Отже, шляхами підвищення економічної ефективності виробництва в 

рослинництві можуть бути:  
 підвищення обґрунтованого рівня урожайності зернових за рахунок 

подальшої уточненої інтенсифікації виробництва зерна на основі чітко 
встановленого внесення оптимальної та раціональної кількості органічних і 
мінеральних добрив, розширення посівів високоврожайних сортів і гібридів;  

 зниження показника собівартості, дотримуючись встановленого 
режиму економії скорочення непродуктивних витрат; 

 максимальна ефективна збалансованість продажу зерна з наявним 
потенціалом  в господарстві. 
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