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СОБІВАРТІСТЬ ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР І ШЛЯХИ ЇХ  
ЗНИЖЕННЯ В РИНКОВИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 
Виробництво технічних культур – одне із складових продовольчого 

забезпечення країни. На території Монастирищенського району найбільш 
поширеними є такі технічні культури як: соняшник, ріпак, частково соя. 

Собівартість – один з найважливіших показників господарсько-
фінансової діяльності аграрних підприємств, оскільки показує, у що саме 
обходиться господарству виробництво відповідного виду продукції і 
наскільки економічно вигідним воно є в конкретних природно-
економічних умовах господарювання [3, с. 243]. 

Метою статі є аналіз собівартості технічних культур, та 
обґрунтування напрямів її зменшення у підприємствах 
Монастирищенського району Черкаської області. 

Динаміка виробничої собівартості виробництва продукції технічних 
культур за 2006–2009 роки наведені в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Динаміка виробничої собівартості 1ц технічних культур в 
підприємствах Монастирищенського району Черкаської області 

 

2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 
Відхилення за 

2009 рік від 
2006 року (+/–) Види продукції 

1 ц, 
грн. 

1 ц, 
грн. 

1 ц, 
грн. 

1 ц, 
грн. 

1 ц, 
грн. 

В.п. 

Ріпак озимий 78,71 137,24 84,62 184,47 +105,76 34 
Соняшник 83,10 86,21 106,46 157,07 +73,97 10,9 

 
З даних таблиці ми бачимо, що собівартість ріпаку зросла на 105,76 

грн/ц, або на 34 в.п. Собівартість соняшника зростає на протязі 
досліджуваного періоду, а в порівнянні з 2006 збільшилась на 73,97 грн/ц, 
або на 10,9 в. п. т. Зростання собівартості спричинене зростанням затрат на 
вирощування технічних культур. 



Собівартість одиниці продукції прямо пропорційно залежить від 
затрат на 1 га і обернено пропорційно – від урожайності з 1 г. Для 
проведення факторного аналізу собівартості продукції рослинництва 
відзначимо такі показники: затрати на 1 га та урожайність з 1 га. Аналіз 
проводимо виходячи з показників 2008 та 2009 років табл. 2. 

 Таблиця 2 
Розрахунок впливу факторів на собівартість продукції рослинництва  

у Монастирищенському районі Черкаської області 
 

Затрати 
на 1 га, 

грн. 

Урожайність 
з 1 га, ц 

Собівартість 
1 ц, грн. 

Відхилення 
Собівартості 

(+/–), грн. 
За  

рахунок Культури 

20
08

 р
. 

20
09

 р
. 

20
08

 р
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20
09

 р
. 

20
08

 р
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У
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20
09
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У
ро

ж
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ст
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Соняшник 2577,
90 

3549,
18 24,2 22,6 106,5 144,0

7 
157,0

4 50,54 12,97 37,57 

Ріпак 
озимий 

3532,
2 

4247,
9 41,7 23,0 84,7 153,5

7 184,7 100 31,13 68,87 

 
Так, наприклад,затрати на 1 га насіння соняшника у 2009 році 

збільшились у порівнянні з 2008 роком, що призвело до зростання 
собівартості 1 ц. з 106,5 грн. до 157,04 грн. аналогічно зросла і собівартість 
1ц ріпаку з 84,7 грн. до 184, 7 грн. 

Таким чином для зменшення собівартості технічних культур слід 
вжити заходів для збільшення урожайності з одного боку та зменшення 
затрат з іншого. Зниження собівартості продукції є важливою умовою 
економічної ефективності виробництва і забезпечення розширеного 
відтворення в сільському господарстві. Воно передбачає збільшення 
виробництва продукції і зменшення затрат праці і виробничих ресурсів на 
її виробництво [2, с. 84]. 

Для зниження собівартості технічних культур у підприємствах 
Монастирищенського району потрібно: 

 впроваджувати прогресивні системи землеробства, науково-



обґрунтовані сівозміни і передові технології виробництва; 
 послідовна інтенсифікація виробництва шляхом раціональної 

хімізації і поліпшення родючості землі; 
 впровадження у виробництво нових сортів і гібридів 

сільськогосподарських культур. Дотримання всіх агротехнічних вимог; 
 суворе дотримання режиму економії на всіх етапах виробничого 

процесу; 
 оптимальна концентрація та спеціалізація аграрних підприємств; 
 удосконалення організаційної структури та системи управління 

виробництвом. 
Резервами зниження собівартості за рахунок урожайності є: 
– Збільшення урожайності 
– Зниження витрат при збиранні 
– Втрати зерна за рахунок хвороб по соняшнику до 15 %, якщо 

затримка при збиранні проводиться після 20 числа вересня. 
– Дисакація соняшника [2, с. 153]. 
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