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production in the region and identify problems of its development. The article provides suggestions for eliminating
shortcomings. The main components of the innovative development of grain production in the Luhansk region should be
the use of innovative types of technology, which requires considerable investment in the form of state programs for
agricultural development. Every agricultural enterprise must take into account the requirements of the market and climatic
features of the area, apply advanced technologies for growing grain, use innovative varieties, create irrigation
infrastructure, develop opportunities for storage and processing of grain.

Ключові слова: зерновиробництво, чисельність населення, площі зернових, валовий збір,
урожайність, забезпеченість зерном, культури зернові, пшениця, ячмінь, кукурудза.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аграрний сектор відіграє стратегічну роль

у процесі економічного розвитку країни. На
сьогодні розвиток промислового і сільськогос&
подарського комплексів не є альтернативою,
вони доповнюють і підтримують один одного,
як у плані витрат, так і результатів. Сільсько&
господарський сектор є основою економіки,
яка забезпечує людство основними інгредієн&
тами, а тепер і сировиною для індустріалізації.
Як показує економічна історія багатьох розви&
нутих країн процвітання сільського господар&
ства сприяло процвітанню економічного роз&
витку всієї країни. Одною з провідних галузей
сільського господарства є зерновиробництво.
Протягом багатьох років Україна серед основ&
них експортерів пшениці. Для подальшого еко&
номічного розвитку країни раціональним та
доцільним буде зробити більший акцент на по&
дальшому розвитку аграрного сектору. Розви&
ток зерновиробництва в Луганської області
сьогодні можливий лише завдяки впроваджен&
ню інновацій, які дозволять отримати високо&
якісну продукцію, що має попит на внутрішнь&
ому та зовнішньому ринках. Однак нестача
коштів змушує більшість аграрних підприємств
впроваджувати "обмежені" інновації, які не
дають великого ефекту.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в аналітичному дослід&

женні сучасного стану зерновиробництва Лу&
ганської області та виявленні тенденцій розвит&
ку галузі на перспективу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Економічну ефективность зерновироб&
ництву в України та регіонах розглядали Г. Ата&
мась [4], Ю.П. Воскобійник, О.Г. Шпикуляк, [1],
Л.В. Забуранна [6], С.В. Кучер [7], М.Й. Малік
[8], В.М. Жук [10], В.С. Кушнірук [11], однак,
попри це, питання розвитку зерновиробницт&
ва залишаються недостатньо вивченими.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розвиток зерновиробництва в Луганської
області відрізняється певними особливостями,
які обумовлені розташуванням області у різних
природно&кліматичних зонах і є найменш сприят&
ливим для ведення галузі рослинництва. Харак&
терним є довгострокові бездощові періоди з ви&
соким рівнем температури повітря. Відмінні
особливості грунтів і кліматичних характерис&
тик області свідчать про те, що за рівними умо&
вами вирощування сільськогосподарських
культур, їх врожайність формується нижче,
ніж у сусідніх областях (Донецькій, Дніпропет&
ровській та Кіровоградській). За бонітетом
грунтів область займає останні місця в Україні.

Загальна земельна площа по підконтрольним
українській владі територіям: — 1831,9 тис. га із
них: сільськогосподарські угіддя — 1404,2 тис.
га (76,6 %) із них: рілля — 980,0 тис. га (69,8 %).

Ліси та інші лісовкриті площі — 246,5 тис.
га (13,5 %).

Виробничу діяльність здійснюють 1072 аг&
ропромислових формувань, з яких:

807 — фермерські господарства;
152 — господарські товариства;
87 — приватні підприємства;
20 — державні підприємства;
11 — виробничі кооперативи;
 6 — інші підприємства та 42,8 тис. особис&

тих селянських господарств (13).
Аналіз змін обсягів площ посівів та урожай&

ності зернових культур по роках дозволяє ви&
явити рівень стану та розвитку зерновиробниц&
тва в області. Значну частину доходів сільсько&
господарських підприємств Луганської області
забезпечують саме зернові культури, вони зай&
мають більшу частину засіяних площ. Більшість
сільгосптоваровиробників віддають перевагу
вирощуванню озимої та ярої пшениці, ячменю,
кукурудзі на зерно, гороху та соняшнику. За
даними Луганської ОДА у 2020 році загальна
посівна площа на всіх категоріях господарств
склала 848,9 тис. га, що на 15,8 тис. га більш ніж
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Господарства усіх категорій Підприємства Господарства населення 

Рік площа 
зібрана, 
тис. га 

обсяг  
виробництва,  

тис. ц 
ц з 1 га 

площа 
зібрана,
тис. га 

обсяг  
виробництва, 

тис. ц 
ц з 1 га 

площа 
зібрана,
тис. га 

обсяг  
виробництва,  

тис. ц 
ц з 1 га

Культури зернові та зернобобові 
2018 406,3 11594,1 28,5 325,2 9728,1 29,9 81,1 1866,0 23,0 
2019 407,6 14464,9 35,5 323,8 11814,8 36,5 83,9 2650,1 31,6 
2020 398,6 13759,2 34,5 304,3 11168,2 36,7 83,8 2510,6 33,4 
Середнє 404,2 13272,7 32,8 317,8 10903,7 34,3 82,9 2342,2 29,3 

Озима пшениця 
2018 270,5 7933,1 29,3 236,0 7109,4 30,1 34,5 823,7 23,8 
2019 277,5 10055,0 36,2 237,9 8777,8 36,9 39,6 1277,2 32,3 
2020 271,9 10273,4 37,8 233,2 8995,5 38,6 38,7 1277,9 33,0 
Середнє 273,3 9420,5 34,4 235,7 8294,2 35,2 37,5 1126,3 29,7 

Яра пшениця 
2018 1,9 47,1 24,9 1,5 37,2 24,4 0,4 9,9 26,9 
2019 1,3 30,5 22,2 1,1 24,6 21,7 0,2 5,9 24,3 
2020 1,8 71,5 39,4 1,5 63,4 42,2 0,3 8,1 26,2 
Середнє 1,7 49,7 28,8 1,4 41,7 29,4 0,3 7,9 25,8 

Кукурудза на зерно 
2018 65,4 2264,8 34,6 41,1 1602,2 38,9 24,3 662,6 27,3 
2019 61,6 2773,4 45,1 38,1 1832,5 48,2 23,5 940,9 40,1 
2020 63,5 1851,0 29,2 38,9 1145,3 29,5 24,6 705,7 28,7 
Середнє 63,5 2296,4 36,3 39,3 1526,6 38,9 24,1 789,7 32,0 

Ячмінь ярий 
2018 48,2 914,5 19,0 28,4 580,4 20,5 19,8 334,1 16,9 
2019 49,8 1182,6 23,8 31,2 797,8 25,6 18,6 384,8 20,7 
2020 44,2 1209,2 27,4 25,5 755,2 29,6 18,7 454,0 24,4 
Середнє 47,4 1102,1 23,4 28,4 711,2 25,3 19,0 390,9 20,7 

Таблиця 2. Виробництво культур зернових і зернобобових у масі
після доробки в Луганській області

Джерело: опрацьовано за даним Державної служби статистики України.

у 2019 році. Під зерновими та зернобобовими
культурами було зайнято 398,6 тис. га (46,9 %
загальної посівної площі), що на 1,1 % менше
ніж у 2019 р. Частка пшениці серед зернових
склала 68,7 %, кукурудзи на зерно — 15,9%,
ячменю — 11%. Посіви озимого ячменю в об&
ласті займають незначні площі — від 4,6 тис. га
у 2018 році до 10,3 тис. га у 2020 році. Аграрії
області дають перевагу ярому ячменю, хоча за

останні три роки врожаї озимого ячменю були
на 30% більш ніж ярого. Збір урожаю кукуруд&
зи на зерно по області на 44,1— 62,7 менше ніж
середні врожаї по Україні.

Область належить до зони ризикового зем&
леробства, оскільки природно&кліматичні умо&
ви мають суттєвий вплив на урожай і якість
сільськогосподарської продукції. За останні
роки недобір урожаю — наслідок великої посу&
хи в період цвітіння та наливу колосу зернових
культур. Саме тому економічно вигідним для ви&
рощування в природно&кліматичній зоні Лу&
ганської області є озима пшениця та соняшник.

Згідно з показниками статистичної звіт&
ності (табл. 1) за останні десять років рівень
урожайності зернових та зернобобових куль&
тур у Луганській області коливався від 24,0 ц/
га до 35,5 ц/га. Високі врожаї останніх років
дозволили досягти рівня виробництва зернових
більш, ніж до 2014 року, коли посівна площа під
зерновими та зернобобовими досягала 555,2
тис. га. Такий результат досягнуті завдяки
підвищенню культури землеробства, впровад&
женню новітніх технологій у рослинництві, ви&
користанню сортів&інновацій та інших фак&
торів.

Дані, наведені в таблиці 2 показують роль
та значення зернових культур в економіці Лу&
ганської області.

Таблиця 1. Виробництво культур зернових
і зернобобових у Луганській області

за останні 10 років

Примвтка: 1 Без урахування частини тимчасово окупованої
території у Луганській області.

Джерело: опрацьовано за даним Державної служби статис&
тики України.

Рік 
Посівна 
площа, 
 тис. га 

Виробництво, 
тис. ц 

Урожайність, 
ц з 1 га 

2011 518,1 12685,3 25,5 
2012 529,0 12938,2 25,4 
2013 555,2 12929,5 24,0 
20141 413,2 12263,3 33,1 
20151 400,8 9927,7 25,0 
20161 380,9 12742,3 33,6 
20171 387,6 12761,6 32,9 
20181 407,8 11594,1 28,5 
20191 407,7 14464,9 35,5 
20201 398,6 13759,2 34,5 
2020 р. до 
2011 р., % 

76,9 108,5 138,8 

2020 р. до 
2019 р., % 

97,7 108,4 135,2 
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Площа, на якій зібрані зернові та зерно&
бобові культурі в Луганської області за ос&
танні роки, складає всього 2,6—2,74% від
площ в Україні, а обсяги виробництва цих
культур складають всього лише 1,65—2,11%
від обсягів виробництв в країні. Питому вагу
зернових та зернобобових культур в області
забезпечують сільськогосподарські підприє&
мства, на їх частку доводиться 77,9%, і лише
22,1% забезпечують господарства населен&
ня. Пояснюється це тим, що великі аграрні
підприємства мають можливість застосува&
ти інтенсивні технології, проводити картог&
рафування грунтів, застосувати прогресив&
ну техніку та інноваційні сорти.  Однак
сільськогосподарський сектор області недо&
статньо оснащений, і значна частина наяв&
ної сільськогосподарської техніки застарі&
ла. Недостатні капітальні вкладення не да&
ють можливість впровадити найбільш ефек&
тивні технології.

Згідно Христенко Г.М. економічно обгрун&
товано й доведено, що мінімально допустимий
рівень урожайності зернових і зернобобових
культур для ефективного виробництва має бути
не менше 30 ц/га [9]. В Луганській області такі
показники були лише в 5 роках з десяти, най&
вищі врожаї 38,7—39,6 ц / га у 2019—2020 ро&
ках забезпечували сільськогосподарські
підприємства, господарства населення отрима&
ли на 15,5—18,5% менше врожаю (табл. 2). Це
можна пояснити тим, що сільгосппідприємства
області за останні роки, завдяки державним
програмам підтримки аграріїв, оновили маши&
но&тракторний парк (придбана сучасна грунто&
обробна та посівна техніка, трактори, зерно&
збиральні комбайни на суму понад 2597,9 млн
грн). Техніка точного висіву, вибір вдалих для
регіону сортів, комплексні добрива і грамотне
землеробство за обмежених ресурсів допомог&
ли отримати відносно високі врожаї озимої
пшениці та кукурудзі. За останні три роки
найбільш врожайною культурою була кукуруд&
за на зерно, так у 2019 році її середня вро&
жайність на підприємствах складала 48 ц/га, у
других господарствах — 40,1 ц/га. Однак по&
зитивні ефекти ефективності відзначені при ви&
рощуванні озимої пшениці, обсяг її виробниц&
тва у 2020 році досягало до 10273,4 тис. ц, що
зумовлено великими масштабами виробництв
та відносно високими врожаями у підприєм&
ствах області.

Наскільки сільське господарство області
задовольняє попит на зернові по регіону?

Рівень забезпеченості власним зерном за
А.В. Марченко, А.Ф. Меньшиковою [3] визна&

чається за формулою:

,

Рзаб — рівень забезпеченості власним зер&
ном,%;

ВПр — валове виробництво зерна в регіоні,
ц;

Пр — потреба регіону в зерні, ц.
За показниками Головного управління ста&

тистики Луганської області чисельність по&
стійного населення на 1 січня 2021 року скла&
дає 2121,3 тис. осіб. Потреба регіону в зерні виз&
начається множенням чисельності населення
на виробництво зерна на людину в рік по краї&
ни. Для виконання розрахунків ми взяли за ос&
нову прийнятий середній обсяг внутрішнього
споживання зерна по України на одну особу
(523 кг) по Я.О. Довгенко [5]

* середнє значення за 2015—2020 рокі.

За результатами розрахунків область прак&
тично повністю забезпечує себе зерном.

Збільшення попиту на їжу в економіці ви&
значається таким рівнянням [12]:

D = P + 2g,
D — річний темп зростання попиту на їжу.
P — швидкість приросту населення.
g — означає швидкість збільшення доходу

на душу населення.
2 — еластичність попиту на доходи на сіль&

ськогосподарську продукцію.
Однак збільшення попиту на їжу в області

не спостерігається, тому що за показниками
Міністерства фінансів України в Луганській
області за 2015—2019 рік спостерігається нега&
тивна динаміка населення (рис. 1): у 2014 році
кількість населення скоротилося на 19,5 тис.
осіб, у 2015 році — на 14,6 тис. осіб, у 2016 році —
на 10,1 тис. осіб, у 2017 році — на 27,7 тис. осіб,
у 2018 році — на 16,6 тис. осіб, у 2019 році — на
15,9 тис. осіб, у 2020 році — 14,6 тис. осіб (рис. 1).

Обсяг виробництва п шениці в  Лу&
ганській області повністю забезпечує внут&
рішні потреби області, однак варто пам'я&
тати, що зернове господарство не тільки
джерело доходів сільгосптоваровиробни&
ків, а й джерело валютних надходжень краї&
ни. Тому нарощування обсягів виробницт&
ва зернових і зернобобових культур завдя&
ки зростанню рівня врожайності має стати
пріоритетом для сільгоспвиробників об&
ласті.

Для стійкої інтенсифікації виробництва та
пом'якшення наслідків негативних кліматич&
них явищ, у світі використовують якісні на&
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Рис. 1. Динаміка чисельності населення з 2015 по 2020 рр.
Джерело: опрацьовано за даним Державної служби статистики України.

сіння, сорти&інновації, сівоз&
міни, інноваційну техніку, су&
часний захист сільськогоспо&
дарських культур від шкід&
ників та хвороб. Інновації
дозволяють вносити опти&
мальні норми добрив, своє&
часно виконувати усі техно&
логічні операції, зменшити
витрати на паливно&мас&
тильні матеріали. Сучасне
зерновиробництво в ринко&
вих умовах без інновацій не&
можливо. Тільки покращення
економічного стану аграріїв
— запорука інноваційного
розвитку зерновиробництва.
Цього можна досягти шля&
хом інтенсифікації вироб&
ництва, а саме: удосконален&
ням культури землеробства, використанням
інноваційних засухостійких сортів та техні&
ки точного висіву, застосуванням науково об&
грунтованих норм внесення добрив у системі
сівозмін та сучасного захисту сільськогоспо&
дарських культур.

Основними складовими інноваційного роз&
витку зерновиробництва в Луганській області
має стати використання технологій інновацій&
ного типу, що потребує немалих інвестицій в
вигляді державних програм розвитку сільсько&
го господарства.

ВИСНОВКИ
Збільшення обсягів виробництва та про&

дуктивності сільського господарства, як
правило, значною мірою сприяє загальному
економічному розвитку країни та окремої
області. У процесі дослідження з'ясовано,
що за останні три роки валовий збір зерна у
Луганської області поступово збільшується.
Недобір урожаю в окремі роки пояснюєть&
ся посушливими погодними умовами. Зерно&
виробництво Луганської області має вели&
кий потенціал. Нарощування обсягів вироб&
ництва зернових можливий лише завдяки
підвищенню врожайності шляхом введення
інновацій. Пріоритетним завданням для
кожного сільськогосподарського підпри&
ємства є освоєння прогресивних технологій
вирощування зерна, вибір зернових культур
с урахуванням вимог ринку і кліматичних
особливостей місцевості, використання
сортів&інновацій. Основними завданнями по&
дальшого зерновиробництва,  як в Лу&
ганській області, так і у країни є:

— створення аграріям необхідних для їх
діяльності умов;

— удосконалення податкової та кредитно&
фінансової політики;

— формування механізму економічного
розвитку галузі з урахуванням вимог ринку;

— організація прямих зв'язків ринків збуту
та виробників.
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