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розглянуто посівні площі сільськогосподарських культур та визначеної їхній територіальний розподіл. 
Проаналізовано врожайність основних сільськогосподарських культур, вирощуванням яких займається 
приватне підприємство «західний Буг». наведено структуру посівних площ підприємства у 2017 році. 
охарактеризовано причини ефективної роботи аграрної компанії.
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Постановка проблеми. рослинництво – важ-
лива складова сільського господарства, 

ефективний розвиток якого сприяє зростанню 
економічної незалежності країни, унеможливлює 
виникнення продовольчого дефіциту та потреби 
покупки сировини й товарів у закордонних по-
стачальників. однією з важливих характерис-
тик рослинництва є врожайність сільськогоспо-
дарських культур, адже підвищення показників 
врожайності – це інтенсивний спосіб ведення 
сільського господарства, раціональне викорис-
тання наявної території та ресурсів. вивчення 
територіального розподілу сільськогосподар-
ських культур та врожайності дозволить ви-
значити родючіші території та перспективніші 
райони їхнього вирощування, а проведення цих 
досліджень в межах аграрної компанії дозволить 
використовувати іншим аграріям досвід ведення 
сільського господарства.

Аналіз основних досліджень і публікацій. 
дослідженню аграрного сектору та врожайності 
сільськогосподарських культур присвячена зна-
чна кількість праць науковців, зокрема, осно-
вні тенденції розвитку сільського господарства 
львівщини досліджував с. о. Матковський, про-
блемами та перспективами займався і. в. Про-
копович-Павлюк. урожайність озимих культур 
вивчали а. в. гладка, о. р. зубов, л. г. зубова, 
Ю. в. славгородська. врожайність та техноло-
гій вирощування цукрових буряків досліджува-
ли с. с. костючко, в. М. сінченко, в. і. Пиркін, 
л. М. карпук, о. зигрій. дослідженням конкурен-
тоспроможності продукції рослинництва, в тому 
числі приватного підприємства «західний Буг», 
займався л. Й. войнич.

мета статті – дослідити територіальний роз-
поділ та врожайність основних сільськогосподар-
ських культур, вирощуванням яких займається 
приватне підприємство «західний Буг».

виклад основного матеріалу. Приватне під-
приємство (ПП) «західний Буг» – це аграрна 
компанія, основним напрямком діяльності якої 
є вирощування зернових, технічних та кормових 
культур, їх зберігання та реалізація. Підприєм-
ство засноване у 2003 р. і почало свою діяльність 

на 2 тисячах гектарів землі. на даний час під-
приємством орендовано 36 тисяч гектарів землі 
в кількох регіонах львівської та волинської об-
ластей. Метою даної компанії є задоволення по-
треб продовольчого ринку продукцією рослинни-
цтва за конкурентоспроможними цінами шляхом 
організації процесу високотехнологічного вирощу-
вання польових сільськогосподарських культур, 
на основі застосування передового вітчизняного 
і закордонного досвіду та залучення оптимальної 
чисельності висококваліфікованого персоналу [2].

у 2017 році загальна посівна площа ПП «за-
хідний Буг» становить 35,3 тис. га, з них найбіль-
шу площу займають посіви цукрових буряків – 
7,6 тис. га (20,8% від загальної посівної площі). 
це пов’язано з тим, що початковою метою даного 
підприємства є забезпечення сировиною радехів-
ського цукрового заводу. Також значні показники 
у структурі посівних площ займає пшениця ози-
ма – 5,3 тис. га (14,6%) та соя – 4,9 тис. га (13,5%), 
3,5 тис. га зайнято ріпаком озимим (9,5%), 3,4 тис. 
га – пшеницею ярою (9,3%), 3,1 тис. га – кукуру-
дзою (8,4%), 2,7 тис. га – ячменем озимим (7,4%). 
невелику частку посівних площ (3,8%) займає 
горох, який вперше був посіяний підприємством 
у 2017 році. найменшу частку, а саме 0,2%, в по-
сівах займає гірчиця. на інші культури, серед 
яких багаторічні трави, жито на зелений корм, 
кукурудза (корнаж і силос), відведено 12,5% по-
сівних площ (рис. 1).

Щодо територіального розподілу основних 
сільськогосподарських культур, то усі вони зна-
ходяться на території сіл андріївки (Буський 
район), Бишева (радехівський район), гійчого 
(жовківський район), Миколаєва (радехівський 
район), розворян (золочівський район), скомо-
рохів (сокальський район) та суходолів (Бродів-
ський район) львівської області, а також сели-
ща міського типу жвирки, що у сокальському 
районі. Також підприємство має три елеватори 
сокальський, Бродівський, Буський, де зберіга-
ється все вирощене зерно.

ннайбільші посіви цукрового буряку зосеред-
жені у жвирці (19,7% від загальної посівної площі 
даної культури) та розворянах (17,4%); пшениці 

географічні науки
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озимої – у жвирці (19,4%), Бишеві (19,2%) та ан-
дріївці (18,7%); сої – у жвирці (18,7%) та Би-
шеві (17,4%); ріпаку озимого – у Бишеві (22,2%) 
та розворянах (21,0%); пшениці ярої – у жвирці 
(32,8%) та Бишеві (22,6%); кукурудзи – у роз-
ворянах (22,8%) і Бишеві (20,6%); ячменю озимо-
го – у жвирці (36,3%); гороху – у розворянах 
(38,4%). Посівні площі гірчиці знаходяться дише 
у суходолах (табл. 1).
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рис. 1. структура посівних площ 
сільськогосподарських культур пп «західний буг»

у 2015 році ПП «західний Буг» орендував 
близько 36,8 тис. га землі, яка використовува-
лась під посіви деяких культур, з даної тери-
торії було зібрано близько 480 тис. тонн рослин, 
у 2016 році – орендовано 35,4 тис. га та зібра-
но 539,3 тис. тонн, у 2017 році – орендовано 
35,3 тис. га та зібрано 309,3 тис. тонн. значне 
зменшення зборів рослин зумовлене безпосеред-
нім зменшенням у 2017 році посівних площ пше-
ниці, майже на половину порівняно з 2016 роком.

у 2015 та 2016 роках найбільші площі посі-
вів займали пшениця озима та цукровий буряк. 
у 2016 році, в порівнянні з 2015 роком, спосте-
рігалось зменшення площі посівів кукурудзи, 
пшениці ярої, ріпаку озимого та ячменю озимого, 
проте відбулось збільшення – пшениці озимої, 
сої та незначне збільшення цукрового буряку. 
у 2017 році площа посівів кукурудзи зросла до 
показників 2015 року, дещо збільшились площі 
посівів ярої пшениці та скоротились – озимого 
ячменю і сої, пшениці озимої – скоротилась на 
45%, озимого ріпаку – збільшились на 51%, а цу-
крового буряку – на 16%. Такі зміни в площах 
посівів наведених сільськогосподарських куль-
тур пов’язані із зміною попиту на даний вид си-
ровини (рис. 2).

рис. 2. динаміка площі посівів пп «західний буг»

ПП «західний Буг» характеризується висо-
кими показниками врожайності сільськогоспо-
дарських культур, зокрема, відбувається посту-
пове зростання врожайності цукрового буряку 
та кукурудзи, незначне збільшення врожайнос-
ті озимої пшениці і ріпаку. стабільні показники 
врожайності спостерігаються у сої, ярої пшениці, 
озимого ячменю (рис. 3).

рис. 3. динаміка врожайності сільськогосподарських 
культур пп «західний буг»

найвища врожайність цукрових буряків 
2017 року спостерігалась у підрозділах гійчому 
та розворянах (65 т/га), гороху та ярої пшениці – 
у жвирці (5,3 т/га та 7,2 т/га відповідно), куку-
рудзи – у суходолах (11 т/га), озимої пшениці – 
у розворянах (8,3 т/га), ріпаку озимого та озимого 
ячменю – у скоморохах (4,5 т/га та 8,9 т/га від-
повідно), сої – у жвирці та андріївці (2,9 т/га).

в ринкових умовах ведення сільського госпо-
дарства важливо не тільки отримувати великий 
обсяг валового виробництва продукції з високою 
якістю. актуальною проблемою стає збереження 
родючості ґрунту як засобу виробництва. вирішити 

Таблиця 1
розподіл площ сільськогосподарських культур по підрозділах пп «західний буг» у 2017 р., %*

с/г культура
підрозділ

цукровий 
буряк

пшени-
ця озима

соя ріпак 
озимий

пшени-
ця яра

кукуру-
дза

ячмінь 
озимий

Горох

андріївка 15,7 18,7 4,5 4,7 14,5 11,6 14,5 -
Бишів 11,4 19,2 17,4 22,2 22,6 20,6 6,5 -
гійче 8,2 0,8 8,5 16,3 - 15,4 15,2 -

жвирка 19,7 19,4 18,7 10,7 32,8 13,4 36,3 18,7
Миколаїв 7,5 11,7 16,5 8,5 9,7 - - 23,1
розворяни 17,4 6,8 14,0 21,0 14,7 22,8 20,1 38,4
скоморохи 15,4 17,1 12,8 7,8 - 10,9 7,3 -
суходоли 4,7 6,3 7,6 8,8 5,7 5,3 0,1 19,8
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її можна перш за все шляхом дотримання науко-
во-обґрунтованих сівозмін при вирощуванні озимої 
пшениці, ярих зернових, цукрових буряків. другим 
фактором збереження родючості ґрунту є система 
удобрення, яка сприяє підвищенню продуктивності 
сільськогосподарських культур і забезпечує ґрунт 
необхідними елементами живлення. дотримання 
науково-обґрунтованих сівозмін дає можливість 
також зменшити пошкодження рослин хворобами 
і шкідниками, зменшити забур’яненість посівів, по-
кращити забезпеченість ґрунту вологою [3, с. 4].

зростання врожайності сільськогосподар-
ських культур у світовій практиці в однаковій 
мірі забезпечується як за рахунок агротехніки, 
так і шляхом впровадження сучасних високоя-
кісних сортів і гібридів [1, с. 261].

ПП «західний Буг» займається інтенсивним 
веденням сільського господарства, оскільки під-
приємство підвищує врожайність сільськогос-
подарських культур, збільшує збори сировини 
шляхом використання сучасної техніки обробіт-
ку ґрунту та збору рослин, використовує міне-
ральні добрива та засоби захисту рослин.

в 2015 році компанія в шести з восьми під-
розділів завершила перехід у рослинництві на 
вирощуванні сільськогосподарських культур без 
застосування оранки. для цього придбавалася 

сільськогосподарська техніка, удосконалювалися 
технологічні заходи. Тепер на 84% полів госпо-
дарств (в тому числі на цукрових буряках) не 
використовують оранку (у 2014 році таких було 
70% посівів). завдяки застосуванню цих техноло-
гій отримали за рік економію матеріально-тех-
нічних ресурсів близько 10% [2].

у 2014 і 2015 роках, за версією «the 
ukrainian farmer» – провідного аграрного ви-
дання, ПП «західний Буг» було визнано ліде-
ром в номінації «інноваційність», а у 2016 році – 
в номінації «розвиток інфраструктури» серед 
всіх аграрних компаній україни. Підприємство 
активно розвивається, модернізується та засто-
совує іноземний досвід ведення сільського гос-
подарства, тому й характеризується високими 
показниками врожайності.

висновки і пропозиції. Приватне підприєм-
ство «західний Буг» здійснює свою діяльність 
для задоволення потреб продовольчого ринку 
продукцією рослинництва за конкурентоспро-
можними цінами шляхом організації процесу 
високотехнологічного вирощування польових 
сільськогосподарських культур, на основі засто-
сування передового вітчизняного і закордонного 
досвіду та залучення оптимальної чисельності 
висококваліфікованого персоналу.
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Аннотация
рассмотрены посевные площади сельськохозяйственных культур и определенной их территориальное 
распределение. Проанализирована урожайность основных сельскохозяйственных культур, выращива-
нием которых занимается частное предприятие «западный Буг». Приведена структура посевных пло-
щадей предприятия в 2017 году. охарактеризованы причины эффективной работы аграрной компании.
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territoriAl distributioN ANd productiVity of bAsic AGriculturAl 
cultures of priVAte eNterprise «westerN buh»

summary
sowing areas agricultural cultures and certain their territorial distribution are considered. the productivity 
of basic agricultural cultures growing of that a private enterprise engages in «western Buh» is analysed. 
the structure of sowing areas of enterprise is driven to 2017. reasons of effective work of agrarian 
company are described.
Keywords: productivity, territorial distribution, agricultural cultures, sowing areas, «western Buh», plant-
grower.


