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Представлено результати оцінки економічної ефективності вирощування кукурудзи
на зерно в умовах Південного Степу України, в якому застосовували біодобрива
на основі осадів стічних вод (ОСВ) станцій біологічної очистки (СБО) «Південна»
та «Північна» м. Одеса з додаванням рослинних наповнювачів (солома пшениці озимої
та лушпиння насіння соняшнику) за участі фосфатмобілізувальної бактерії Microbacterium barkeri ЛП-1. За умов внесення біоорганічного добрива з соломою порівняно з
абсолютним контролем підвищується врожайність зерна кукурудзи (на 1,5 т/га, або
на 33,3% — СБО «Південна» та 2,2 т/га, або на 48,8% СБО «Північна») при підвищенні
витрат із розрахунку на 1 га посівної площі (4221,7 грн, або 46,4% — СБО «Південна»
та 4282,8 грн, або 47,0% — СБО «Північна»). Пропорційно зростанню врожайності
істотно збільшився і розмір прибутку, який становить 6034,6 грн/га. При застосуванні біоорганічного добрива з лушпинням насіння соняшнику порівняно з абсолютним
контролем підвищується врожайність зерна кукурудзи (на 1,5 т/га, або на 33,3% —
СБО «Південна» та 2,3 т/га, або на 51,1 СБО «Північна») при підвищенні витрат
із розрахунку на 1 га посівної площі (4224,4 грн, або 46,4% — СБО «Південна»
та 4294,2 грн, або 47,2% — СБО «Північна»). Пропорційно зростанню врожайності істотно збільшився і розмір прибутку, який сягає 6032,0 грн/га, або 27,1% СБО
«Південна» та 11760,3 грн/га, або 52,9% СБО «Північна». Завдяки випереджальному зростанню врожайності зерна кукурудзи порівняно зі збільшенням витрат при
застосуванні біоорганічного добрива досягається підвищення показників економічної
ефективності вирощування зерна кукурудзи. Виділено фактори, які лежать в основі
підвищення показників ефективності виробництва — врожайності, прибутку та
рентабельності.
Ключові слова: зернові культури, сільськогосподарське виробництво, урожайність,
органічні добрива, прибуток, рентабельність.

ВСТУП
Виробництво зернових культур в Україні — одне із пріоритетних галузей сільського господарства. В останнє десятиріччя значно зросли посівні площі під цією
культурою [1]. Кукурудза (Zea mays) широко використовується не тільки у комбікормовій промисловості, а і у переробній,
харчовій, медичній та мікробіологічній.
Отримання високих урожаїв кукурудзи
сприяє не тільки задоволенню внутріш©	В.І. Крутякова, Н.В. Пиляк, О.М. Нікіпелова, 2021
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нього ринку, але й підвищенню обсягів її
експорту, збільшуючи валютні надходження до держави. У зв’язку з цим, зростання
виробництва кукурудзи в Україні потребує
проведення досліджень щодо інтенсифікації вирощування з використанням сучасних інноваційних технологій, із метою
економічної оцінки ефективності її вирощування [2; 3].
Мета дослідження — визначити економічну ефективність вирощування кукурудзи на зерно в умовах Південного Степу
України з використанням біодобрив на
agroecological journal • No. 2 • 2021

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО ...

основі осадів стічних вод (ОСВ) станцій
біологічної очистки (СБО) «Південна» та
«Північна» м. Одеса з додаванням рослинних наповнювачів за участі фосфатмобілізувальної бактерії Microbacterium barkeri
ЛП-1.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Результати сучасних досліджень виробництва кукурудзи на зерно, впровадження
інноваційних технологій, підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва представлено в роботах
таких вчених, як: Я.М. Гадзало, В.Ф. Камінський, М.К. Пархомець, Л.М. Уніят,
В.Я. Месель-Веселяк, А. Кучер, О.С. Де
м’янюк, Б.Д. Каменщук, Н.О. Ляшенко,
Р.А. Вожегова, Н.І. Родзяк, О.В. Чипак,
Д.К. Семенда, О.Вс. Семенда, О.В. Семенда та ін.
Урожайність — основний критерій
ефективності вирощування кукурудзи [4;
5]. Середньозважена річна врожайність
зерна кукурудзи в окремі роки істотно
коливається внаслідок прояву критичних
природних умов [6]. Кліматологи наголошують на розвиткові кліматичних змін в
Україні у напрямку континентального і навіть різко континентального типу клімату
[7]. За останні роки відбулися значні зміни
погодно-кліматичних умов, зокрема, кількість екстремальних, посушливих років
зросла [8; 9]. Ці зміни призводять до зниження ефективності хіміко-технологічних
факторів у аграрному виробництві. Каменщуком Б.Д. [6] представлено результати
спостережень за посівами кукурудзи у різні
роки вирощування в умовах різних кліматичних зон України. Наведено приклади
впровадження ефективних моделей технологій вирощування гібридів кукурудзи.
Процес інтенсифікації вирощування
кукурудзи тісно пов’язаний із використанням новітніх інноваційних досягнень
у галузі селекції та насінництва [1], у т. ч.
раціональне використання її генетичного
потенціалу.
Р.А. Вожеговою, А.М. Влащук та
О.С. Дроботом [10] визначено потенціал
2021 • № 2 • Агроекологічний журнал

продуктивності гібридів кукурудзи різних
груп стиглості в умовах зрошення Південного Степу України. Показано, що максимальних показників урожайності кукурудзи можна досягти за сівби у III декаді
квітня ранньостиглого гібрида Тендра за
густоти стоянки 90 тис. шт./га, середньораннього Скадовський — 90 тис. шт./га,
середньостиглого Каховський — 70 тис.
шт./га. За розрахунками економічної ефективності показано перевагу сівби гібрида
кукурудзи Каховський.
Хоча близько половини отриманих приростів урожайності кукурудзи припадає
на використання добрив [11; 12], на сьогодні їх внесення під кукурудзу на зерно
в середньому по зоні Степу значно скоротилося — мінеральних у 3,2 раза, а органічних останніми роками практично не
вносять [1].
Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва — це одержання
максимальної кількості продукції з одного
гектара земельної площі при найменших
затратах праці та коштів на виробництво
одиниці продукції.
Головним напрямом підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності розвитку зернового господарства
у підприємствах України має стати запровадження інноваційних ресурсоощадних
технологій, у т.ч. на основі використання
методів цифрової економіки [13].
Враховуючи потребу у підвищенні виробництва зерна кукурудзи, необхідно розглядати перспективні технології для зростання його економічної ефективності.
МАТЕРІАЛИ
ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
У технологіях вирощування кукурудзи
на зерно застосовували біодобрива на основі ОСВ СБО «Південна» та «Північна»
м. Одеса з додаванням рослинних наповнювачів (солома пшениці озимої та лушпиння насіння соняшнику) за участі фосфатмобілізувальної бактерії Microbacterium
barkeri ЛП-1.
Для визначення економічної ефективності біоорганічного добрива досліджували
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основні економічні результати (показники
врожайності), що було отримано від застосування цього добрива в технологіях
вирощування кукурудзи на зерно.
Розрахунки проводили за методиками,
які ґрунтуються на порівнянні результатів, отриманих від певного агрозаходу із
врахуванням витрат на його проведення.
До уваги брали такі основні показники
економічної ефективності: витрати на виробництво, прибуток із розрахунку на 1 га
посівної площі, рентабельність із застосуванням біоорганічного добрива на основі
ОСВ. При розрахунку витрат, пов’язаних
із застосуванням біоорганічного добрива,
враховано показники, які пов’язані із внесенням біодобрива (вартість біодобрива,
витрати на внесення, витрати на збирання і
транспортування тощо). З цією метою було
розраховано повну собівартість урожаю
зерна, оскільки прибуток, який є основним
кінцевим показником економічної ефективності, є різницею між ціною та повною
собівартістю продукції.
Технологічні операції, витрати ресурсів
і методику калькуляції продукції здійснювали за нормативами Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»

[14; 15], із включенням додаткових витрат,
пов’язаних із застосуванням біодобрива.
Ціни на ресурси і сільськогосподарську
продукцію прийнято на середньому рівні
2020 р.
РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Раніше [16] було показано високу агрономічну (збільшення врожайності)
ефективність застосування біодобрив на
основі ОСВ, отриманих за участі фосфатмобілізувальної бактерії Microbacterium
barkeri ЛП-1, в технологіях вирощування
кукурудзи на зерно. Разом із тим, велику
роль відіграє такий вид ефективності, як
економічна. Економічно вигідно вирощувати кукурудзу тоді, коли забезпечуються
високі показники врожайності, прибутку і
рентабельності за найнижчих витрат.
Основні показники економічної ефективності застосування біоорганічного добрива при вирощуванні кукурудзи на зерно порівняно із абсолютним контролем
(без внесення біодобрив) та позитивними контролями (внесення нативних ОСВ
СБО «Південна» та «Північна») наведено
в табл.

Показники економічної ефективності застосування біодобрива на основі ОСВ
Добриво
Показники

Урожайність, т/га

Контроль

ОСВ
СБО
«Пів
денна»

ОСВ
СБО
«Пів
нічна»

Добриво за участі Microbacterium barkeri ЛП-1
солома
лушпиння
СБО
СБО
СБО
СБО
«Пів
«Півден«Пів
«Пів
нічна»
на»
нічна»
денна»

4,5

5,2

5,5

6,0

6,7

6,0

6,8

Виробничі
витрати, грн/га

9102,0

12779,0

12805,2

13323,7

13384,8

13326,4

13396,2

Ціна, грн/т

7260,0

7260,0

7260,0

7260,0

7260,0

7260,0

7260,0

Вартість урожаю
зерна, грн/га

32670,0

37752,0

39930,0

43560,0

48642,0

43560,0

49368,0

Повна собівартість
урожаю зерна, грн/га

10467,3

14695,9

14726,0

15322,2

15392,5

15325,3

15405,6

Собівартість
1 т зерна, грн

2326,1

2826,1

2677,5

2553,7

2297,4

2554,2

2265,5

Прибуток, грн/га

22202,7

23056,1

25204,0

28237,8

33249,5

28234,7

33962,4

212,1

156,9

171,2

184,3

216,0

184,2

220,5

Рівень рентабель
ності виробництва, %
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Дані таблиці свідчать, що при застосуванні біодобрив на основі ОСВ СБО «Північна» спостерігається підвищення економічної ефективності виробництва кукурудзи на зерно. Так, при застосуванні нативних ОСВ обох СБО порівняно з контролем
підвищується врожайність (на 0,7 т/га, або
на 16,6% — СБО «Південна» та 1,0 т/га, або
на 23,8% СБО «Північна») при збільшенні
витрат із розрахунку на 1 га посівної площі
(3677 грн, або 40,4% — СБО «Південна» та
3703,2 грн, або 40,6% — СБО «Північна»).
За цих умов підвищується собівартість 1 т
продукції на 500 грн/т, що сягає 21,5%
СБО «Південна» та 351,4 грн/т, що становить 15,1% СБО «Північна». Пропорційно зростанню врожайності збільшився і
розмір прибутку, який сягає 853,4 грн/га,
або 3,8% СБО «Південна» та 3001,3 грн/га,
або 13,5% СБО «Північна». У результаті додаткових витрат, пов’язаних із застосуванням
органічних добрив у вигляді ОСВ, рівень
рентабельності знизився на 26,0 в.п. — СБО
«Південна» та 19,2 в.п. — СБО «Північна».
За умов внесення біоорганічного доб
рива з соломою порівняно з абсолютним
контролем підвищується врожайність зерна кукурудзи (на 1,5 т/га, або на 33,3% —
СБО «Південна» та 2,2 т/га, або на 48,8%
СБО «Північна») при підвищенні витрат із розрахунку на 1 га посівної площі
(4221,7 грн, або 46,4% — СБО «Південна»
та 4282,8 грн, або 47,0% — СБО «Північна»). За цих умов підвищується собівартість 1 т продукції на 227,6 грн/т, що сягає
9,7% СБО «Південна», а собівартість біо
добрива на основі ОСВ СБО «Північна»
знижується на 28,7 грн/т, що сягає 1,2%.
Пропорційно зростанню врожайності істотно збільшився і розмір прибутку, який
сягає 6034,6 грн/га, або 27,1% СБО «Південна» та 11046,8 грн/га, або 49,7% СБО
«Північна». У результаті додаткових витрат, пов’язаних із застосуванням органічних добрив, рівень рентабельності знизився на 13,1 в.п. — СБО «Південна», а навіть,
при збільшенні додаткових виробничих
витрат при застосуванні біодобрива на
основі ОСВ СБО «Північна» рівень рентабельності підвищився на 1,8 в.п.
2021 • № 2 • Агроекологічний журнал

При застосуванні біоорганічного добрива з лушпинням порівняно з абсолютним
контролем підвищується врожайність зерна кукурудзи (на 1,5 т/га, або на 33,3% —
СБО «Південна» і 2,3 т/га, або на 51,1 СБО
«Північна») при підвищенні витрат із розрахунку на 1 га посівної площі (4224,4 грн,
або 46,4% — СБО «Південна» та 4294,2 грн,
або 47,2% — СБО «Північна»). За цих умов
підвищується собівартість 1 т продукції на
228,1 грн/т, що сягає 9,8% СБО «Південна»,
а собівартість біодобрива на основі ОСВ
СБО «Північна» знижується на 60,6 грн/т,
що становить 2,6%. Пропорційно зростанню врожайності істотно збільшився і розмір прибутку, який сягає 6032,0 грн/га, або
27,1% СБО «Південна» та 11760,3 грн/га,
або 52,9% СБО «Північна».
У результаті додаткових витрат, пов’я
заних із застосуванням органічних добрив,
рівень рентабельності знизився на 13,1 в.п. —
СБО «Південна», а навіть, при збільшенні
додаткових виробничих витрат при застосуванні біодобрива на основі ОСВ СБО
«Північна» рівень рентабельності підвищився на 3,9 в.п.
Отже, завдяки випереджальному зростанню врожайності зерна кукурудзи порівняно зі збільшенням витрат при застосуванні біоорганічного добрива, досягається
підвищення показників економічної ефективності вирощування зерна кукурудзи.
Слід зазначити, що при застосуванні біодобрива на основі ОСВ СБО «Північна»
спостерігається значне підвищення показників ефективності виробництва, ніж за
використання біодобрива на основі ОСВ
СБО «Південна» з соломою. За перевищення врожайності на 0,7 т/га (11,6%)
приріст витрат сягав 58,4 грн/га (0,4%).
У результаті отримано нижчу собівартість
1 т продукції – 256,3 грн, або на 10,0%. Разом із підвищенням розміру прибутку на
5011,7 грн/га (17,7%) поєднаний вплив
перелічених факторів сприяв підвищенню рівня рентабельності виробництва на
17,2 в.п.
Щодо порівняльної характеристики
біодобрива на основі ОСВ СБО «Південна» та «Північна» з лушпинням насіння

61

В.І. Крутякова, Н.В. Пиляк, О.М. Нікіпелова

соняшнику. При перевищенні врожайності
на 0,8 т/га (13,3%) приріст витрат сягав
69,8 грн/га (0,5%), отримано нижчу собівартість 1 т продукції — 288,7 грн або на
11,3%, підвищення розміру прибутку на
5727,7 грн/га (20,2%) та підвищення рівня
рентабельності виробництва на 19,7 в.п.
Таким чином, біодобрива на основі ОСВ
СБО «Північна» як з соломою пшениці
озимої, так і з лушпинням насіння соняшнику, які отримано за участі Microbacterium
barkeri ЛП-1, є економічно ефективнішими
порівняно із біодобривом на основі ОСВ
СБО «Південна» як з соломою, так і з лушпинням.

ВИСНОВКИ
За результатами проведеного дослід
ження економічної ефективності застосування біоорганічних добрив на основі ОСВ
СБО «Південна» та «Північна» м. Одеса з
додаванням рослинних наповнювачів (солома пшениці озимої та лушпиння насіння соняшнику) при вирощуванні кукурудзи на зерно можна виділити два основні
фактори, які лежать в основі підвищення
показників ефективності виробництва —
показники врожайності та розмір витрат,
із розрахунку на 1 га, що пов’язані із зас
тосуванням біодобрив.
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