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Мета роботи: виявлення просторових відмінностей у розвитку 

рослинництва в межах окремої адміністративної області України.  

Об'єкт роботи: рослинництво як складова агропромислового комплексу 

Кіровоградської області.  

Предмет роботи: географічні особливості розвитку рослинництва в межах 

території Кіровоградської області.  

Основні завдання роботи:  

– на основі аналізу літературних та Internet джерел уточнити склад 

агропромислового комплексу, визначити місце рослинництва в ньому, 

з'ясувати сучасний стан та перспективи розвитку рослинництва України;  

– визначити географічні відмінності у розподілі посівних площ, урожайності 

та обсягах виробництва основних сільськогосподарських культур між 

районами Кіровоградської області;  

– результати аналізу фактичних даних візуалізувати у вигляді картосхем, 

графіків та діаграм.  

Методи досліджень: аналіз, систематизація, узагальнення, ранжування, 

графічний та картографічний. 

Основні висновки. У результаті виконання наукової роботи виявлено: 

– основною  складовою АПК України і Кіровоградської області та важливим виробником експортної 

продукції є рослинництво. У структурі посівних площ України і Кіровоградської області переважають 

зернові (пшениця, кукурудза) та технічні культури (соняшник, цукровий буряк, ріпак). За розмірами 

посівних площ лідерами в Україні є Дніпропетровська, Одеська та Харківська області. Кіровоградська 

область за цим показником посідає п'яте місце; 

– лідерами за розмірами посівних площ у Кіровоградській області тривалий час є Новоукраїнський та 

Олександрійський райони. Найменші за розмірами посівні площі мають райони розташовані у західній, 

східній та південній частині області; 

– аналіз фактичних даних показав, що тенденції щодо виробництва основних сільськогосподарських 

культур у Кіровоградській області були такими: – виробництво кукурудзи на зерно та соняшнику до 2019 

року стабільно зростало; – виробництво пшениці та ріпаку мало хвилеподібний характер; – виробництво 

цукрового буряку та кормової кукурудзи стабільно скорочувалось;  

– методом ранжування встановлено, що Новоукраїнський і Олександрійський райони області були 

лідерами із виробництва і зернових і технічних (соняшник) культур протягом досліджуваного періоду 

(2014-2020 рр.). Бобринецький район, який був аутсайдером із виробництва зернових, входив до першої 

десятки із виробництва технічних культур (соняшнику); 

– урожайність кожної із основних сільськогосподарських культур мала різні тенденції. Зокрема у 2020 

році, в абсолютній більшості районів області спостерігалось зростання урожайності пшениці. 

Урожайність кукурудзи та соняшнику – скорочувалась. 

Практичне значення роботи. Матеріали отримані в ході виконання роботи можуть бути корисними 

керівникам територіальних громад, власникам фермерських господарств, представникам органів 

державного управління Кіровоградської області, вчителям географії, науковцям-географам. 

 ____________________________________________________________________________ 
У постері використані діаграми, картограми та графіки, укладені автором на основі даних Головного управління статистики у Кіровоградській області 

Рис. 5. Динаміка виробництва основних с/г культур у Кіровоградській області, тис. т. 

Рис. 9. Урожайність  ріпаку по районам Кіровоградської області, ц/га. 

Рис. 8. Урожайність соняшнику по районам Кіровоградської області, ц/га. 

Рис. 1. Структура посівних площ у Кіровоградській  

області (2014 рік). 
Рис. 2. Структура посівних площ у Кіровоградській  

області (2020 рік). 

Рис. 3. Розподіл посівних площ по районам Кіровоградської об-

ласті (2014 рік). 

Рис. 4. Розподіл посівних площ по районам Кіровоградської об-

ласті (2020 рік.) 

Рис. 6. Урожайність пшениці по районам Кіровоградської області, ц/га. Рис. 7. Урожайність кукурудзи по районам Кіровоградської області, ц/га. 


