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ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА НА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ 
 

У статті проаналізовано процес концентрації виробництва пшениці озимої, який в кінцевому підсумку сприяє 

підвищенню конкурентоспроможності зерна на вітчизняному та світовому ринках. Так, концентрація виробництва 

створює сприятливі  умови для впровадження нової техніки і вдосконалення технології. Вивчення питання формування 

раціональної концентрації зерновиробництва на сучасному етапі структурних перебудов і трансформацій 

сільськогосподарських підприємств є надзвичайно актуальним, оскільки її досягнення є одним із резервів підвищення 

виробництва зерна та його ефективності на перспективу. На основі статистичних даних проаналізовано, що розміри 

сільськогосподарських підприємств повинні бути оптимальними, оскільки як малі, так і занадто великі мають 

недоліки. Встановлено, що збільшення обсягів виробництва пшениці озимої в розрахунку на одне сільськогосподарське 

підприємство слід оцінювати позитивно з точки зору результативності використання земельного ресурсу.  

Ключові слова: рівень концентрації, ефективність виробництва, валовий збір, зібрана площа, урожайність. 

 

Постановка проблеми. Зерновиробництво є 

стратегічною, ключовою і найефективнішою 

галуззю народного господарства країни. Її 

значення в аграрному секторі України 

визначається потребою в зерні (продовольчому 

і фуражному) та можливостями його 

виробництва у необхідних обсягах завдяки 

сприятливим природо-кліматичним умовам, 

належному науковому забезпеченню. 

Вирішення проблеми підвищення 

ефективності виробництва, заготівлі й перероб-

ки зерна вимагає застосування різноманітних 

підходів до господарської діяльності,  потенцій-

них можливостей поліпшення кінцевих резуль-

татів роботи. Ці питання можливо вирішити за 

допомогою концентрації виробництва, зростан-

ня числа великих підприємств і зосередження 

на них більшої частини наявних в суспільстві 

коштів виробництва, робочої сили і продукції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблема розвитку сільського господарства та 

аграрної сфери економіки в цілому шляхом 

укрупнення сільськогосподарських підприєм-

ств, висвітлена в багатьох наукових працях. 

Про загальнотеоретичні основи концентрації в 

сільському господарстві відзначають науковці, 

а саме: В.Г. Андрійчук, Г.П. Паламарчук, В.Я. 

Месель-Веселяк, П.Т. Саблук, В.К. Терещенко, 

В.В. Юрчишин та ін.  Однак, дослідження 

впливу концентрації виробництва на ефектив-

ність зернової галузі в цілому, в тому числі  і 

пшениці озимої  залишається актуальним. 

Мета статті. Метою статті є дослідження дії 

економічного закону переваги великого вироб-

ництва над дрібними шляхом концентрації ви-

робництва зернових культур, а також встанов-

лення зв’язку між обсягами виробництва та 

урожайністю пшениці озимої. 

Основні результати дослідження. Концен-

трація виробництва в сільському господарстві 

України пройшла великий еволюційний шлях. 

Це пояснюється низкою економічних і техніч-

них переваг великих форм над дрібними. Проте 

закон концентрації в сільському господарстві 

діє з великими обмеженнями. Оптимум концен-

трації рухливий. Перевищення оптимального 

рівня веде до негативних наслідків, що особ-

ливо проявляється при укрупненні господарств, 

створенні ферм-гігантів без забезпечення необ-

хідних умов для нормального функціонування.  

Концентрація виробництва – це процес 

зосередження виробничих ресурсів (земельних, 

матеріальних, трудових) з метою збільшення 

виробництва продукції та підвищення її 

економічної ефективності [1, с. 145]. 

Великі підприємства при вищому рівні 

забезпеченості ресурсами мають змогу в 

ширших масштабах здійснювати меліорацію, 

хімізацію, комплексну механізацію та 

автоматизацію виробництва на основі 
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впровадження наукової системи землеробства, 

спеціалізації виробництва, повніше та 

ефективніше використовувати земельні угіддя, 

виробничі приміщення, оборотні засоби, а на 

основі поділу,  спеціалізації та кооперування 

праці – трудові ресурси. 

Завдяки концентрації агропромислового ви-

робництва та земельних ресурсів вітчизняним 

товаровиробникам вдалося досягнути покра-

щення результатів господарської діяльності. 

Станом на травень 2016 р. Україна знаходиться  

на шостій сходинці експортерів пшениці [2]. 

Цих позицій вдалося досягнути за рахунок 

концентрації агропромислового виробництва та 

створення інтегрованих формувань, які є 

лідерами за обсягом земельних ресурсів, 

орендованих на довгостроковій основі. 

Рівень розвитку виробництва зернового 

господарства визначається насамперед таким 

натуральним показником, як динаміка посівних 

площ, валових зборів та урожайності [3, с. 391]. 

Усі вони діють комплексно, в діалектичній 

єдності, взаємозв'язку і взаємозалежності. 

В свою чергу, рівень концентрації залежить 

від розвитку продуктивних сил, науково-

технічного прогресу, ґрунтово-кліматичних і 

виробничих умов окремих господарств. 

Розглянемо розподіл сільськогосподарських 

підприємств за розмірами виробництва 

пшениці озимої. Відповідні цифрові матеріали, 

згідно статистичних даних, наведені в  табл. 1.  

Таблиця 1 

Групування сільськогосподарських підприємств України за розмірами виробництва 

продукції пшениці озимої  у 2015 р. 

Підприємства  

з валовим 

збором, т 

Групи Валовий збір, 

всього 

Кількість 

підприємств 

Зібрана 

площа 

Урожай-

ність, 

 т/га тис. т % одиниць % тис. га % 

До 5,0 1 2,3 0,0 709 3,0 1,8 0,0 1,25 

5,1–10,0 2 8,9 0,0 1134 4,8 5,5 0,1 1,62 

10,1–20,0 3 30,6 0,1 1982 8,4 17,2 0,3 1,78 

20,1–50,0 4 131,0 0,6 3825 16,2 62,7 1,2 2,09 

50,1–200,0 5 622,5 3,0 5917 25,1 242,2 4,6 2,57 

200,1–500,0 6 990,4 4,7 3007 12,8 334,6 6,4 2,96 

500,1–1000,0 7 1581,4 7,6 2179 9,3 479,2 9,2 3,30 

1000,1–2000,0 8 2783,0 13,3 1940 8,2 754,2 14,4 3,69 

2000,1–5000,0 9 6152,6 29,4 1958 8,3 1526,7 29,2 4,03 

> 5000,1 10 8642,2 41,3 911 3,9 1808,0 34,6 4,78 

Розраховано за джерелом [4, с. 86] 

 

Згідно даних таблиці виробництво  продук-

ції пшениці озимої концентрується в великих 

товаровиробників. Так, абсолютна більшість 

виробленого зерна (8642,2 тис. т) приходяться 

на підприємства, які знаходяться в групі з 

максимальним валовим збором, що складає 

понад 5000 тонн і в загальній структурі витрат 

займають  41,3%. Зібрані площі господарств 

десятої групи займають 1808,0 тис. га, що 

складає 34,6% всіх посівів пшениці озимої. 

Підприємства 9 та 10 групи разом 

виробляють 70,7% всієї продукції від 

загального обсягу виробників. Про високий 

рівень концентрації виробництва пшениці 

озимої свідчить те, що питома вага таких 

підприємств складає всього 12,2% від їх 

загальної кількості, тоді як на 87,8% 

сільськогосподарських підприємств, кожне з 

яких виробляє до 2 тис. тонн пшениці озимої, 

приходиться лише 29,3% загального обсягу 

даної продукції. 

Доцільність концентрації виробництва 

продукції пшениці озимої засвідчує висока 

результативність використання землі під 

посівами [5, с. 55].  Згідно табличних даних 

встановлений прямий зв'язок між обсягами 

виробництва пшениці озимої в розрахунку на 

одне господарство і урожайністю. При цьому 

урожайність даної культури в господарствах 

десятої групи в 1,19 рази перевищує значення 

аналогічного показника господарств дев’ятої 

групи і в 3,82 рази перевищує значення такого 

показника підприємств першої групи. 

Виявлені на основі проведеного аналізу за-

лежності показують, що чинник розміру земле-

користувань сільськогосподарських підприєм-
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ств в сучасних умовах функціонування аграр-

ного сектора економіки країни  є одним із  най-

важливіших  факторів їх розвитку і має значний 

вплив на рівень продуктивності культур. 

Висновки та пропозиції. Концентрація 

виробництва створює хороші умови для впро-

вадження нової техніки і вдосконалення техно-

логії. Дослідження підтверджують факт більш 

високої ефективності виробництва зерна у ве-

ликих сільськогосподарських підприємствах з 

посівною площею більше 1000 га. Підвищення 

урожайності пшениці озимої корелює з мас-

штабами та концентрацією виробництва, тоді 

як більшість сільськогосподарських підпри-

ємств має низьку продуктивність посівів, порів-

няно незначний обсяг валового збору продукції, 

низький рівень концентрації її виробництва. 

Доцільність концентрації виробництва про-

дукції зернових культур, зокрема, пшениці ози-

мої, засвідчує висока результативність викорис-

тання нею землі під посівами. Встановлено, що 

між обсягами виробництва зерна в розрахунку 

на одне сільськогосподарське підприємство і 

урожайністю існує прямий зв'язок.  
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Лупеха И.Н. 

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ ПШЕНИЦЫ 

ОЗИМОЙ 

В статье проанализирован процесс концентрации производства пшеницы озимой, который в конечном итоге 

способствует повышению конкурентоспособности зерна на отечественном и мировом рынках. Так, концентрация 

производства создает благоприятные условия для внедрения новой техники и совершенствования технологии. 

Изучение вопроса формирования рациональной концентрации зернопроизводства на современном этапе структурных 

преобразований и трансформаций сельскохозяйственных предприятий является чрезвычайно актуальным, поскольку 

ее достижения является одним из резервов повышения производства зерна и его эффективности на перспективу. На 

основе статистических данных проанализировано, что размеры сельскохозяйственных предприятий должны быть 

оптимальными, поскольку как малые, так и слишком большие имеют недостатки. Установлено, что увеличение 

объемов производства пшеницы озимой в расчете на одно сельскохозяйственное предприятие следует оценивать 

положительно с точки зрения результативности использования земельного ресурса. 

Ключевые слова: уровень концентрации, эффективность производства, валовой сбор, собранная площадь, 

урожайность. 
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INFLUENCE OF PRODUCTION CONCENTRATION ON THE EFFECTIVENESS OF WINTER WHEAT 

GROWING 

The article analyzes the process of concentration of winter wheat production, which ultimately contributes to increasing the 

competitiveness of grain in the domestic and world markets. Thus, the concentration of production creates favorable conditions 

for the introduction of new technology and technology improvement. The study of the question of the formation of a rational 

concentration of grain production at the present stage of structural restructuring and transformation of agricultural enterprises 

is extremely important, since its achievement is one of the reserves for increasing grain production and its efficiency for the 

future. On the basis of statistical data, it is analyzed that the size of agricultural enterprises should be optimal, since both small 

and too large have disadvantages. It is established that the increase in winter wheat production per one agricultural enterprise 

should be evaluated positively in terms of the effectiveness of land use. 

Key words: concentration level, production efficiency, gross collection, collected area, yield. 
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