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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зерно кукурудзи є одним із головних джерел

кормових та продовольчих ресурсів, предметом
торгівлі як на внутрішньому, так і світовому рин�
ках. Ця культура як одна із високоврожайних зер�
нофуражних культур, відіграє провідну роль у
зростанні продуктивності тваринництва та пол�
іпшенні його економічного стану, а також в підви�
щенні ефективності зернового господарства в
цілому.

Одним із основних регіонів виробництва зер�
на кукурудзи є степова зона України. Займаючи
близько 41,5% простору держави, в цій зоні в се�
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ECONOMIC EFFICIENCY OF APPLICATION OF THE DIFFERENT SYSTEMS OF FERTILIZERS
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У статті викладено результати економічної оцінки ефективності застосування різних систем добрив при виро&
щуванні кукурудзи на зерно після різних попередників на фоні традиційної системи основного обробітку грунту.
Дослідження проведені на основі експериментальних даних Інституту сільського господарства степової зони Націо&
нальної академії аграрних наук України.

Як показали розрахунки, досить високий рівень рентабельності (79,6—86,1%) отримали на фоні мінеральної
системи добрив. Водночас найвища ефективність виробництва зерна кукурудзи спостерігалась після озимої пше&
ниці, яку розміщували по чорному та зайнятому парах. Установлено, що в ланці сівозміни при вирощуванні кукуруд&
зи після озимої пшениці по зайнятому пару на фоні зрівноваженої органо&мінеральної системи добрив одержали
найвищий прибуток з одиниці площі.

In the article the results of the economic evaluation of efficiency of application of the different systems of fertilizers
at growing of grain corn after different predecessors on a background the traditional system of basic soil till are expounded.
The investigations have been conducted on the basis of experimental data of Institute of Agriculture of Steppe Zone of
National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine.

As calculations showed high enough level of profitability (of 79,6—86,1%) was got on a background the mineral
system of fertilizers. At the same time the greatest efficiency of production of corn grain was observed after a winter
wheat that was placed after black and busy steams. It is set that in the link of crop rotation at growing of corn after a
winter wheat on busy steam on a background the balanced organic&mineral system of fertilizers got the greatest income
from unit of area.
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бельність.
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редньому за останні 25 років (1990—2014 рр.)
посівні площі кукурудзи на зерно становили 38,5%
від загальнодержавних, з яких отримано 27,6% ва�
лового збору зерна.

Дієвим фактором, що визначає рівень ефек�
тивності галузі кукурудзівництва, є врожайність.
Проте за період з 1990 по 2014 роки в господар�
ствах зони Степу України спостерігається вели�
ка амплітуда коливань рівня урожайності куку�
рудзи на зерно в межах від 20,4 до 48,7 ц/га. Ве�
ликий розрив між цими показниками свідчить про
те, що на її формування, крім кліматичних умов,
значний вплив мають агротехнологічні, стан



68
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 21, 2015
інтенсифікації вирощування
культури тощо.

У сучасних умовах господа�
рювання вирішення проблеми
підвищення продуктивності та
економічної ефективності ви�
робництва зерна кукурудзи в
господарствах зони Степу Ук�
раїни можливо забезпечити за
рахунок вирощування цієї
культури на інтенсивній основі.
Дотримання основних вимог
науково обгрунтованих техно�
логій вирощування кукурудзи
на зерно виступає основою от�
римання високих урожаїв цієї
важливої зернофуражної
культури. Виконання вимог
технологій вирощування цієї
культури сприяє наближенню
фактичної урожайності до по�
тенційно можливої і потребує
підвищення рівня витрат на
гектар посівної площі культу�
ри, а саме: науково обгрунтованого ресурсного за�
безпечення. Цей фактор повинен здійснюватися не
тільки за рахунок кількісного нарощування ре�
сурсів, але й на основі раціонального їх викорис�
тання.

Раціональне застосування добрив є важливою
складовою системи заходів, які сприяють підви�
щенню продуктивності та ефективності виробниц�
тва зерна кукурудзи. Близько половини отриму�
ваних приростів урожайності культури припадає
на їх частку. Проте на сьогодні проблема раціо�
нального застосування добрив у технології виро�
щування кукурудзи не розв'язана. За даними ста�

тистики, їх внесення під кукурудзу на зерно в се�
редньому по зоні Степу значно скоротилося: міне�
ральних добрив у перерахунку на поживні речо�
вини — з 223 кг у 1990 р. до 70,4 кг у 2014 р., або у
3,2 раза, а органічних останніми роками практич�
но не вносять (табл. 1).

Динаміка удобрених площ мінеральними та
органічними добривами та їх частка в посівній
площі кукурудзи на зерно в степовій зоні Ук�
раїни наведені на рисунку 1.

В умовах сьогодення пошук шляхів підвищен�
ня економічної ефективності виробництва зерна
кукурудзи в господарствах степової зони Украї�
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  240 17 80 85 109 - 41,9 1,8 0,9 15,9 3,8 - 

179 10 43 53 55 60 9,9 0,8 0,0 0,2 0,1 0,3 
202 21 35 34 61 40 13,1 0,9 0,3 0,2 0,7 0,3 
231 4 33 44 40 49 14,3 0,1 0,0 0,3 0,2 0,4 
184 3 53 69 102 88 5,6 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 
188 3 28 50 55 53 22,8 0,4 0,2 - 0,3 0,1 
209 3 33 43 61 70 6,4 0,0 0,3 1,3 0,5 0,6 

 226 9 23 38 57 63 8,7 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1 
352 13 94 110 115 95 25,0 0,7 0,0 0,0 0,4 0,2 

 223 9 41 57 75,8 70,4 16,4 0,5 0,2 0,4 0,2 0,2 
250 14 65 92 116 113 12,5 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 

Таблиця 1. Динаміка внесення мінеральних та органічних
добрив під урожай кукурудзи на зерно на 1 га посівної площі в

степовій зоні України

Джерело: складено на основі даних офіційного сайту Державної служби статистики
України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
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Рис. 1. Удобрені площі мінеральними та органічними добривами та їх питома вага в посівній
площі кукурудзи на зерно в сільськогосподарських підприємствах зони Степу України

Джерело: складено на основі даних офіційного сайту Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 21, 2015

69

ни пов'язаний, насамперед, із раціональним зас�
тосуванням добрив. Тому питання економічної
доцільності застосування різних систем добрив в
технології вирощування кукурудзи набувають
особливого значення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значний внесок у дослідження теоретичних,
методичних та практичних проблем розвитку,
підвищення ефективності, інтенсифікації галузі
зерновиробництва, в тому числі і кукурудзівницт�
ва, зробили такі вчені, як: В.Г. Андрійчук, С.С. Ба�
кай, В.І. Бойко, Е.Р. Коган, М.Г. Лобас, В.Я. Ме�
сель�Веселяк, П.М. Рибалкін, П.Т. Саблук, В.Ф. Сай�
ко, В.В. Ситник, М.І. Щур, О.М. Шпичак та інші
науковці. Економічні проблеми, питання економі�
чної ефективності досліджували у своїх працях і
багато зарубіжних вчених [1—5]. Разом з тим над
питаннями ефективного використання добрив та
інших засобів хімізації працювали такі вчені, як:
П.П. Андрєєв, Н.Н. Баранов, П.П. Борщевсь�
кий, О.А. Корчинська [6], М.В. Лісовий, В.В. Мед�
ведєв, П.О. Мосіюк, В. Г. Хіміч [7] та інші дослід�
ники.

Віддаючи належне проведеним досліджен�
ням, слід зазначити, що в сучасних умовах гос�
подарювання значної актуальності набувають
дослідження з проведення економічної оцін�
ки ефективності застосування різних систем
добрив при вирощуванні кукурудзи на зерно в
польових сівозмінах після різних попередни�
ків.

ЗАВДАННЯ
І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ

У зв'язку з цим нами було поставлено завдан�
ня на основі комплексних експериментальних дос�
ліджень спільно з відділом сівозмін, які проводи�
ли на Ерастівській дослідній станції ДУ Інститут
сільського господарства степової зони НААН Ук�
раїни дати економічну оцінку ефективності зас�
тосування різних систем добрив при вирощуванні
кукурудзи на зерно після різних попередників на
фоні традиційної системи основного обробітку
грунту.

У наших дослідженнях при визначенні еконо�
мічної ефективності виробництва кукурудзи на
зерно за основні критерії були прийняті: вироб�
ничі витрати з розрахунку на гектар площі з ура�
хуванням затрат на застосування добрив, со�
бівартість одиниці продукції, прибуток з одиниці
площі та рівень рентабельності.

Розрахунки вартісних виробничих витрат на
гектар посіву, в тому числі і собівартості продукції,
були проведені на основі типової технології виро�
щування кукурудзи в умовах степової зони Украї�
ни, методичних рекомендацій ДУ Інститут
сільського господарства степової зони НААН Ук�
раїни, ННЦ "Інститут аграрної економіки" та
інших наукових установ [8—12].

Витрати на виробництво продукції розра�
ховані за нормативами і цінами, діючими у
виробничих умовах степової зони. Вартість
продукції визначена за середньобіржовими
цінами 2015 року (3100 грн. за 1 тонну зерна
кукурудзи).

Таблиця 2. Економічна ефективність вирощування кукурудзи на зерно після різних
попередників залежно від системи добрив (середнє за 2009, 2010, 2011, 2013 та 2014 роки)

ОМЗ — органо�мінеральна зрівноважена; М — мінеральна; ОМ — органо�мінеральна.
Джерело: власні розрахунки автора.
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ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

ДОСЛІДЖЕНЬ
Завдяки розміщенню культури в сівозміні після

кращих попередників і раціональному внесенню
добрив створюються сприятливі умови для росту
і розвитку рослин кукурудзи, що позитивно позна�
чається на підвищенні врожайності й доходності
цієї культури. Відмінності у економічних показни�
ках технологій вирощування кукурудзи, залежно
від використаної системи добрив, передусім, обу�
мовлені рівнем урожайності цієї культури та зат�
ратами на її формування. При цьому господарсь�
ка доцільність застосування різних агротехноло�
гічних заходів забезпечується в тому випадку, коли
темпи зростання врожайності кукурудзи виперед�
жають темпи збільшення виробничих витрат на
гектар її посіву.

Як свідчать наші комплексні експеримен�
тальні дослідження на полях Ерастівської до�
слідної станції ДУ Інститут сільського господар�
ства степової зони, досить високий ефект отри�
мали на фоні мінеральної системи добрив. Зок�
рема, при однакових затратах на застосування
добрив найвища ефективність виробництва зер�
на кукурудзи спостерігалась після озимої пше�
ниці, яку розміщували по чорному та зайнятому
парах (табл. 2). Тут одержали порівняно недоро�
ге зерно (собівартість тонни зерна становила
відповідно 1666 та 1671 грн.) та високий прибу�
ток із розрахунку на одиницю площі (відповідно
7689 та 7629 грн.).

У ланці сівозміни при вирощуванні кукурудзи
після озимої пшениці по зайнятому пару на фоні
зрівноваженої органо�мінеральної системи доб�
рив (післядія 30 т/га гною та внесення N30P30K30)
отримано найвищий ефект. Тут прибуток з оди�
ниці площі був найвищим — 8087 грн./га, оскільки
в даній ланці сівозміни затрати на застосування
системи добрив були в 2,3—2,7 раза нижчими по�
рівняно з відповідними ланками, де кукурудзу ви�
рощували після озимої пшениці, що йде по чорно�
му та сидеральному парах.

У ланках сівозміни на фоні мінеральної систе�
ми добрив, де кукурудзу вирощували після озимої
пшениці, розміщеної по сидеральному пару, ви�
робничі витрати на гектар посіву були дещо нижчі,
ніж у ланках після озимої пшениці по чорному та
зайнятому парах, проте собівартість одиниці про�
дукції тут була вищою на 3,3—3,6%, оскільки тем�
пи зниження урожайності випереджали темпи
зменшення виробничих витрат на гектар її посіву.

ВИСНОВКИ
Отже, проведені дослідження свідчать, що еко�

номічна доцільність застосування різних систем
добрив у технології вирощування кукурудзи на
зерно в польових сівозмінах зони Степу України
забезпечується в тому випадку, коли темпи
підвищення врожайності цієї культури випереджа�
ють темпи зростання виробничих витрат на гектар
її посіву.

Дослідженнями встановлено, що досить висо�
кий рівень рентабельності отримали на фоні міне�
ральної системи добрив (79,6—86,1%). Водночас
найвища ефективність виробництва зерна куку�
рудзи спостерігалась після озимої пшениці, яку
розміщували по чорному та зайнятому парах. Крім
того, в ланці сівозміни при вирощуванні кукуруд�
зи після озимої пшениці по зайнятому пару на фоні
післядії гною (30 т/га) та внесення мінеральних
добрив в дозі N30P30K30 одержано найвищий при�
буток з одиниці площі — 8087 грн./га.

Сподіваємося, що наведені дані зіставлення
економічної ефективності різних систем добрив
при вирощуванні кукурудзи на зерно в сівозміні
після різних попередників дозволять сільськогос�
подарським товаровиробникам покращити еко�
номічні показники виробництва зерна цієї культу�
ри, що дуже важливо для формування раціональ�
ного ринку зерна в нинішніх економічних умовах.
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