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ГЕОГРАФІЯ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ ТА ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР  

У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

У статті розглянуто сучасні географічні особливості вирощування зернових та зернобобових культур у Сумській об-

ласті. За останні роки в регіоні спостерігається зростання площ, відведених під посіви зернових та зернобобових культур. 

Найбільші посівні площі, зайняті під зернові та зернобобові культури, знаходяться у Роменському, Сумському, Глухівсько-

му, Білопільському і Конотопському районах, у цих же районах спостерігається і найбільший валовий збір зерна. Найвищі 

обсяги виробництва зернових і зернобобових культур фіксуються у Глухівському, Сумському, Білопільському та Роменсь-

кому районах.  

Провідну роль у зерновому господарстві області відіграє кукурудза. За показниками валового збору основними ра-

йонами виробництва кукурудзи є Роменський, Глухівський і Білопільський. Посівні площі, відведені під урожай цієї куль-

тури, найбільші у Роменському, Білопільському і Буринському районах. Основні райони вирощування озимої пшениці – 

Сумський, Глухівський і Білопільський. У сільськогосподарських підприємствах Глухівського, Конотопського і Кролевець-

кого районів відмічається найвища урожайність озимої пшениці, у той час найнижчі показники мають Ямпільський та Ох-

тирський райони. У Сумському, Глухівському і Білопільському районах найбільшими є й посівні площі ярої пшениці. Шос-

ткинський, Конотопський і Ямпільський райони вирізняються за посівами та виробництвом озимого жита. Основними регі-

онами вирощування ярого ячменю є Сумський, Конотопський і Глухівський райони. Шосткинський, Путивльський і Глухів-

ський райони є лідерами за виробництвом вівса. Гречку вирощують у всіх адміністративних одиницях Сумської області (за 

винятком Сумської міської ОТГ), однак найбільшим валовий збір цієї культури є у сільгосппідприємствах Липоводолинсь-

кого, Сумського і Краснопільського районів.  

Вирощування сільськогосподарськими підприємствами власне зернобобових культур (горох, боби, люпин, квасоля; 

без зернових та сої) представлене майже у всіх адміністративно-територіальних одиницях Сумської області, окрім Путивль-

ського району та сільських населених пунктів Сумської міської ОТГ. За валовим збором зернобобових культур виділяються 

Глухівський, Роменський і Шосткинський райони. Найменша урожайність зернобобових культур зафіксована у сільгосппід-

приємствах Середино-Будського району, а найвища – Роменського. 

Ключові слова: сільське господарство, зернові культури, зернобобові культури, Сумська область, рослинництво, по-

сівні площі. 

 

Анатолий Корнус, Олеся Корнус, Сергей Сюткин, Елена Данильченко. ГЕОГРАФИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ  

ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР В СУМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье рассмотрены современные географические особенности выращивания зерновых и зернобобовых культур в 

Сумской области. За последние годы в регионе наблюдается рост площадей, отведенных под посевы зерновых и зернобобо-

вых культур. Наибольшие посевные площади, занятые под зерновые и зернобобовые культуры, находятся в Роменском, 

Сумском, Глуховском, Белопольском и Конотопском районах, в этих же районах наблюдается и наибольший валовой сбор 

зерна. Самые высокие объемы производства зерновых и зернобобовых культур фиксируются в Глуховском, Сумском, Бело-

польском и Роменском районах.  

Ведущую роль в зерновом хозяйстве области играет кукуруза. По валовому сбору основными районами производ-

ства кукурузы является Роменский, Глуховский и Белопольский. Посевные площади, отведенные под урожай этой культу-

ры, наибольшие в Роменском, Белопольском и Бурынском районах. Основные районы выращивания озимой пшеницы – 

Сумский, Глуховский и Белопольский. В сельскохозяйственных предприятиях Глуховского, Конотопского и Кролевецкого 

районов отмечается наибольшая урожайность озимой пшеницы, тогда как самую низкую урожайность имеют хозяйства 

Ямпольского и Ахтырского районов. В Сумском, Глуховском и Белопольском районах наибольшие посевные площади яро-

вой пшеницы. Шосткинский, Конотопский и Ямпольский районы выделяются посевами и производством озимой ржи. Ос-

новными регионами выращивания ярового ячменя являются Сумской, Конотопский и Глуховский районы.  
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Шосткинский, Путивльский и Глуховский районы – лидеры по производству овса. Гречку выращивают во всех администра-

тивных единицах Сумской области (за исключением Сумской городской ОТГ), однако наибольший валовой сбор этой куль-

туры наблюдается в сельхозпредприятиях Липоводолинского, Сумского и Краснопольского районов.  

Выращивание сельскохозяйственными предприятиями собственно зернобобовых культур (горох, бобы, люпин, фа-

соль; без зерновых и сои) представлено почти во всех административно-территориальных единицах Сумской области, кро-

ме Путивльского района и сельских населенных пунктов Сумской городской ОТГ. По валовому сбору зернобобовых куль-

тур выделяются Глуховский, Роменский и Шосткинский районы. Наименьшая урожайность зернобобовых культур зафик-

сирована в сельхозпредприятиях Середино-Будского района, а самая высокая - Роменского. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, зерновые культуры, зернобобовые культуры, Сумская область, растениеводст-

во, посевные площади. 

 

Anatolii Kornus, Olesia Kornus, Sergii Siutkin, Olena Danylchenko. GEOGRAPHY OF GROWING GRAIN AND  

LEGUMINOUS CROPS IN SUMY REGION 
The article discusses the modern geographical features of the cultivation of grain and leguminous crops in the Sumy region. 

In recent years, the region has seen an increase in the area allotted for sowing grain and leguminous crops. The largest sown areas 

occupied by grain and leguminous crops are located in the Romny, Sumy, Glukhovsky, Belopolsky and Konotop districts, and the 

largest gross grain harvest is also observed in these districts. The highest production volumes of grain and leguminous crops are rec-

orded in Glukhovsky, Sumy, Belopolsky and Romny districts.  

The leading role in the grain industry of the region is played by corn. According to the gross harvest, the main districts of 

corn production are Romensky, Glukhovsky and Belopolsky. The sown area allotted for the harvest of this crop is the largest in the 

Romny, Belopolsky and Buryn regions. The main areas for growing winter wheat are Sumy, Glukhovsky and Belopolsky. Agricul-

tural enterprises in the Glukhovsky, Konotop and Krolevets districts have the highest winter wheat harvest, while the lowest harvest 

in the Yampol and Akhtyrsky districts. In Sumy, Glukhovsky and Belopolsky districts, the largest sown areas of spring wheat are 

also the largest. Shostka, Konotop and Yampol districts are distinguished by crops and production of winter rye. The main regions 

for growing spring barley are Sumy, Konotop and Glukhovsky regions. Shostka, Putivl and Glukhovsky districts are leaders in oat 

production. Buckwheat is grown in all administrative districts of the Sumy region (with the exception of the Sumy city UTC (united 

territorial community)), however, the largest gross harvest of this crop is observed in agricultural enterprises of the Lipovodolinsky, 

Sumy and Krasnopolsky districts.  

The cultivation of legumes (peas, beans, lupins, beans; without grains and soybeans) by agricultural enterprises is represented 

in almost all administrative and territorial units of the Sumy region, except for the Putivl district and rural settlements of Sumy city 

UTC. According to the gross collection of leguminous crops, the Glukhovsky, Romensky and Shostkinsky districts are distinguished. 

The lowest yield of leguminous crops was recorded in agricultural enterprises of the Seredina-Budsky district, and the highest - 

Romny. 

Keywords: agriculture, grain crops, legumes, Sumy region, crop production, sown areas. 

 

Постановка проблеми. Рослинництво є провід-

ною галуззю сільського господарства та займає осо-

бливе місце в структурі агровиробництва Сумської 

області. Останніми роками вирощування сільського-

сподарських рослин, а саме зернових та зернобобо-

вих культур, на території регіону переживає суттєве 

піднесення, про що свідчить поступове зростання 

обсягів виробництва продукції рослинництва та збі-

льшення урожайності цих культур як у сільськогос-

подарських підприємствах, так і господарствах насе-

лення. На території Сумської області спостерігається 

значна територіальна диференціація показників ви-

рощування зернових та зернобобових культур. 

Остання зумовлена низкою факторів, серед яких 

природні та економічні. Далеко не завжди рослинни-

цька спеціалізація адміністративно-територіальних 

одиниць Сумщини відповідає зональним природним 

передумовам, що провокує різноманітні деградаційні 

процеси у ґрунтовому покриві. Відтак дослідження 

територіальних та часових особливостей вирощу-

вання зернових та зернобобових культур Сумської 

області є актуальним та потребує серйозного ви-

вчення. 

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. 
Географія рослинництва – традиційна галузь еконо-

мічної географії. Однак, стосовно Сумської області 

територіальна та галузева структура вирощування 

сільськогосподарських рослин вивчені недостатньо. 

Першим таким дослідженням була праця 

П.А. Гудзенка [2], однак тоді ведення цієї галузі, як 

сільського господарства в цілому, відбувалося в умо-

вах зовсім іншої суспільно-економічної формації. 

Стан сільського господарства Сумщини наприкінці 

радянської епохи відображено у праці А.П. Голікова 

зі співавторами [3]. У цій роботі коротко описані 

основні галузі рослинництва та виділено п’ять сіль-

ськогосподарських районів, кожен з яких вирізнявся 

своєю рослинницькою спеціалізацією. Територіальна 

та галузева структура рослинництва, що склалася 

наприкінці ХХ − на початку ХХІ століття частково 

відображена у працях Г.Г. Леонтьєвої [4; 5], однак 

тоді рослинницька галузь переживала суттєву кризу. 

З моменту виходу останньої праці пройшло близько 

15 років. За цей час у рослинницькому комплексі 

Сумського регіону сталися помітні зрушення, які ще 

не відображені у сучасних наукових дослідженнях. 

Варто відзначити, що названі зрушення переду-

сім проявилися у зміні структури посівних площ, у 

т.ч. й площ, відведених під вирощування зернових та 

зернобобових культур. Остання перестала відповіда-

ти зональним природним умовам, що призвело до 

дегуміфікації та зниження родючості ґрунтів, як це 

було показано у працях А.О. Корнуса [6; 7]. Все ви-

щеназване й зумовило мету цього дослідження. 

Метою даного дослідження є визначення особ-

ливостей географії вирощування зернових та зерно-

бобових культур Сумської області, динаміки виро-

щування цих сільськогосподарських культур за 

останні роки, з’ясування його структурних змін та 

територіальних відмінностей. 

Виклад основного матеріалу. Диференціація 

агроґрунтових та агрокліматичних умов у межах 
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Сумської області, різна кількість ріллі, соціально-

економічні та інші особливості зумовлюють геогра-

фічні відмінності у розміщенні рослинництва, ство-

рюючи його територіальну структуру. Найбільша 

частка посівів сільськогосподарських культур у зага-

льній площі адміністративної одиниці характерна 

для Білопільського, Буринського та Липоводолинсь-

кого районів – понад 50 %, а найменша – у Середи-

но-Будському і Ямпільському – менше 20 %. Розмі-

щення зернових культур в адміністративних районах 

області нерівномірне, хоча у всіх районах сільгосп-

виробники займаються зерновим господарством. 

Протягом останніх років, площа, з якої зібрано уро-

жай зернових та зернобобових культур, у Сумській 

області збільшується. 

Найбільші посівні площі, зайняті під зернові та 

зернобобові культури, знаходяться у Роменському, 

Сумському, Глухівському, Білопільському і Коно-

топському районах (понад 40 тис. га в кожному). Ці 

ж райони отримали і найбільший валовий збір зерна. 

Так, у Роменському районі валовий збір зерна у 

2017 р. перевищив 366,5 тис. т, у Глухівському він 

склав 331,4 тис. т. Натомість найвища урожайність 

зернових та зернобобових культур у 2017 р. спосте-

рігалася у Кролевецькому районі, де вона склала 78,4 

ц/га (при середньообласному показнику 62,6 ц/га). 

Високою – більше 70 ц/га – урожайність була також 

у Недригайлівському та Роменському районах. 

У 2018 р. площа, з якої було зібрано урожай зе-

рнових, порівняно із попереднім роком зросла на 

4,3% − до 570,8 тис. га. Найбільші обсяги виробниц-

тва зернових і зернобобових культур були у Глухів-

ському – 315,7 тис. т, Сумському – 342,3 тис. т і Бі-

лопільському – 365,4 тис. т районах, а у Роменсько-

му валовий збір урожаю цієї групи культур переви-

щив 558 тис. т. За підсумками 2018 р. середня уро-

жайність зернових і зернобобових культур зросла до 

73,3 ц/га, причому у Недригайлівському, Кролевець-

кому та Липоводолинському районах вона переви-

щила 80 ц/га, а у Роменському районі – 90 ц/га 

(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Індекс територіальної концентрації вирощування сільськогосподарськими підприємствами  

зернових і зернобобових культур у 2018 р. за адміністративними одиницями Сумської області 

(розраховано за [1, 8, 9]) 
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Для оцінки географічних відмінностей у обсягах 

вирощування зернових і зернобобових культур між 

різними адміністративними одиницями, з урахуван-

ням площі земельних угідь у них, нами було обчис-

лено значення індексу територіальної концентрації
1
 

валового збору урожаю культур названої групи. Цей 

індекс показує географічну поляризацію у розвит-

ку/розміщенні певного явища на території області й 

розраховується за формулою 
Ps

Sp
Ітк




 , де ІТК – ін-

декс територіальної концентрації, р – величина яви-

ща у певному адміністративному районі; Р – величи-

на явища у Сумській області; s – площа сільгоспугідь 

у районі; S – площа сільгоспугідь області).  

Як бачимо (рис. 1), найвищі значення цього ін-

дексу характерні для Роменського, Липоводолинсь-

кого, Білопільського і Буринського районів − 1,2-1,5. 

Найменше виробництво зернових і зернобобових 

культур сільгосппідприємствами характерне для пів-

нічних районів області – Шосткинського (ІТК = 0,57), 

Ямпільського (0,56) і, особливо, Середино-Будського 

(ІТК = 0,43). 

Провідну роль у зерновому господарстві області 

відіграє кукурудза. Поляризація вирощування цієї 

культури за адміністративними одиницями Сумської 

області є більшою, ніж групи зернових і зернобобо-

вих у цілому, – значення ІТК коливаються від 0,27 у 

Ямпільському районі до 1,36 – у Недригайлівському 

(рис. 2). Так само суттєво відрізняється і урожайність 

кукурудзи, яка тісно корелює з показниками терито-

ріальної концентрації її вирощування. Після Недри-

гайлівського району, найбільша територіальна кон-

центрація вирощування кукурудзи сільгосппідпри-

ємствами характерна для Роменського (ІТК = 1,33), 

Буринського (1,32) та Липоводолинського (ІТК = 1,20) 

районів. 

 

 
 

Рис. 2. Індекс територіальної концентрації вирощування сільськогосподарськими підприємствами  

кукурудзи на зерно у 2017 р. за адміністративними одиницями Сумської області (розраховано за [9]) 

 

________________________ 
1Значення індексу менше 1,0 свідчить про низьку концентрацію того чи іншого явища у певній адміністративній одиниці, 

якщо ж показник вище одиниці, можна говорити про високу, яка перевищує середньообласний рівень, його зосередженість 

тут (спеціалізацію певної адміністративної одиниці). 
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За показниками валового збору, основні райони 

виробництва кукурудзи – Роменський, Глухівський і 

Білопільський (у 2006 р. такими були Охтирський, 

Великописарівський і Роменський, тобто південні 

лісостепові райони області). Урожай кукурудзи на 

зерно в цих районах у 2017 р. становив 272,1 тис. т, 

196,6 тис. т і 188,4 тис. т відповідно. Посівні площі 

під кукурудзу найбільшими були у Роменському, 

Білопільському і Буринському районах (35,1 тис. га, 

24,6 тис. га і 24,4 тис. га відповідно). Однак у остан-

ньому урожайність цієї культури склала 71,2 ц/га, 

при середньообласному показнику 75,7 ц/га. Найви-

щою ж урожайність кукурудзи на зерно в 2017 р. 

була у Глухівському районі, де вона перевищила 90 

ц/га. 

За підсумками 2018 р., середня урожайність ку-

курудзи на зерно у Сумській області зросла на 19,1% 

порівняно із попереднім роком − до 89,0 ц/га. При-

чому у сільськогосподарських підприємствах це зро-

стання склало 19,4% (90,4 ц/га), а у господарствах 

населення − 4,1% (урожайність кукурудзи на зерно у 

господарствах цієї категорії була значно меншою − 

58,6 ц/га). 

За показниками вирощування озимої пшениці 

виділяються Сумський, Глухівський і Білопільський 

райони (у кожному під посіви цієї культури відво-

диться понад 15 тис. га). Для цих же районів, а також 

для Тростянецького характерні і найвищі значення 

ІТК вирощування озимої пшениці сільгосппідприємс-

твами (рис. 3): Глухівський (ІТК = 1,57), Сумський 

(ІТК = 1,26), Тростянецький (ІТК = 1,21), Білопільський 

(ІТК = 1,17).  

 

 
 

Рис. 3. Індекс територіальної концентрації вирощування сільськогосподарськими підприємствами  

озимої пшениці у 2017 р. за адміністративними одиницями Сумської області (розраховано за [1, 8, 9]) 

 

Територіальна концентрація вирощування ози-

мої пшениці має ще більші відмінності у розрізі ад-

міністративних одиниць, порівняно з вирощуванням 

кукурудзи на зерно. Значення ІТК коливаються від 

0,25 у Середино-Будському районі до 1,57 – у Глу-

хівському. У сільськогосподарських підприємствах 

Глухівського району, а також Конотопського і Кро-

левецького у 2017 р. була зафіксована і найвища 
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урожайність озимої пшениці − 61-62 ц/га (при серед-

ньообласному показнику 53,2 ц/га). Натомість най-

нижчою вона була у Ямпільському (43,7 ц/га) та Ох-

тирському (44,4 ц/га) районах. За підсумками 

2018 р., середня урожайність озимої пшениці у Сум-

ській області зменшилася на 2,5 % порівняно із по-

переднім роком − до 50,0 ц/га. Якщо у сільськогос-

подарських підприємствах це зменшення склало 

3,0% (51,5 ц/га), то у господарствах населення уро-

жайність озимої пшениці навпаки зросла на 11,1%, 

але все одно була меншою − лише 40,0 ц/га. 

У Сумському, Глухівському і Білопільському 

районах найбільшими є й посівні площі ярої пшени-

ці. Шосткинський, Конотопський і Ямпільський ра-

йони вирізняються за посівами та виробництвом 

озимого жита, що визначається особливостями ґрун-

тових і кліматичних умов північних районів області. 

Значний збір озимого жита характерний також для 

Кролевецького і Середино-Будського районів. Осно-

вними районами вирощування ярого ячменю є Сум-

ський, Конотопський і Глухівський – у кожному з 

них за підсумками 2017 р. зібрано понад 75 тис. т 

цієї культури. Шосткинський, Путивльський і Глу-

хівський райони виділяються за виробництвом вівса. 

Щодо останнього, то варто відзначити, що посіви 

вівса географічно розміщені досить нерівномірно, а 

сільськогосподарські підприємства Великописарів-

ського району і Сумської міської ОТГ
2
 узагалі не 

займаються вирощуванням цієї культури (рис. 4). 

 

 

 
 

Рис. 4. Індекс територіальної концентрації вирощування сільськогосподарськими підприємствами вівса  

у 2017 р. за адміністративними одиницями Сумської області (розраховано за [9]) 

 

 

 

 

________________________ 
2 У 2019 р. було створену Сумську міську об’єднану територіальну громаду, до якої увійшли м. Суми і населені пункти Пі-

щанської сільської ради (села Піщане, Верхнє Піщане, Житєйське, Загірське, Кирияківщина і Трохименкове) 
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Як бачимо з рис. 4, значення ІТК вирощування 

вівса сільгосппідприємствами коливаються від 0,08 у 

Недригайлівському районі до 4,32 – у Шосткинсько-

му. Інакше кажучи, найбільш поляризовані адмініст-

ративно-територіальні одиниці Сумської області від-

різняються за цим показником більше, ніж у 50 разів. 

Крім Шосткинського, високими значеннями ІТК ви-

рощування вівса вирізняються Путивльський (ІТК = 

2,54), Ямпільський (ІТК = 2,51), Охтирський (ІТК = 

1,64), Глухівський та Кролевецький (ІТК = 1,57-1,58) 

райони. Разом з тим, найвища урожайність цієї куль-

тури була у Тростянецькому районі – 43,2 ц/га, хоча 

значення ІТК вирощування вівса тут було лише 0,16. 

Натомість у найбільш «вівсяному» Шосткинському 

районі урожайність склала 29,8 ц/га, що було на рівні 

середньої для області − 29,6 ц/га. 

Гречку вирощують у всіх адміністративних оди-

ницях Сумської області (за винятком Сумської місь-

кої ОТГ), однак найбільшим валовий збір цієї куль-

тури є у сільгосппідприємствах Липоводолинського, 

Сумського і Краснопільського районів – понад 20 

тис. ц у кожному. Великими є посівні площі, відве-

дені під урожай гречки у Шосткинському районі, 

однак урожайність її тут менша – лише 9,2 ц/га. За 

значеннями ІТК вирощування гречки (рис. 5) «най-

кращий» і «найгірший» райони відрізняються біль-

ше, ніж у 30 разів. 

Вирощування цієї культури зосереджене, перед-

усім, на землях Липоводолинського району (ІТК = 

4,05), а також Шосткинського (ІТК = 2,01), Красно-

пільського (ІТК = 1,99), Охтирського (ІТК = 1,35) та 

Сумського (ІТК = 1,49) районів. Менше всього гречку 

вирощують у Кролевецькому (ІТК = 0,13), Путивльсь-

кому (ІТК = 0,18), Середино-Будському та Тростяне-

цькому (ІТК = 0,20-0,22) районах. У цих же районах, 

зокрема у Путивльському, і найменша урожайність 

гречки – лише 3,2 ц/га, при середньообласному пока-

знику 11,5 ц/га. Найвища урожайність гречки була 

отримана у Липоводолинському і Недригайлівсько-

му районах − 20,2 і 15,4 ц/га відповідно. 

 

 
 

Рис. 5. Територіальна концентрація вирощування сільськогосподарськими підприємствами гречки у 2017 р.  

за адміністративними одиницями Сумської області (розраховано за [9]) 
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Вирощування сільськогосподарськими підпри-

ємствами власне зернобобових культур (горох, боби, 

люпин, квасоля; без зернових та сої) також представ-

лене практично у всіх адміністративно-

територіальних одиницях Сумської області, окрім 

Путивльського району та сільських населених пунк-

тів Сумської міської ОТГ (рис. 6). За вагомим збором 

зернобобових культур виділяються Глухівський, Ро-

менський і Шосткинський райони. У двох останніх 

урожай цієї групи сільгоспкультур у 2017 р. становив 

близько 50 тис. ц, а у Шосткинському районі їх було 

зібрано майже 90 тис. ц. Хоча у Шосткинському ра-

йоні урожайність зернобобових також була далеко не 

найвищою – 20,7 ц/га, тоді як середньообласний по-

казник склав 29,3 ц/га. 

 

 
 

Рис. 6. Територіальна концентрація вирощування сільськогосподарськими підприємствами зернобобових  

культур у 2017 р. за адміністративними одиницями Сумської області (розраховано за [1, 8, 9]) 

 

Найменша урожайність зернобобових культур у 

сільгосппідприємствах – лише 9,8 ц/га зафіксована в 

Середино-Будському районі, а найвища – 39,4 ц/га, – 

у Роменському. Високою (30-35 ц/га) урожайність 

зернобобових є у Лебединському, Тростянецькому, 

Краснопільському, Білопільському, Недригайлівсь-

кому, Сумському і Глухівському районах. Найбільше 

виробництво культур цієї групи сконцентроване у 

сільськогосподарських підприємствах Глухівського 

району (ІТК = 3,07), а також Шосткинського (ІТК = 

2,70), Роменського (ІТК = 1,40) та Недригайлівського 

(ІТК = 1,42) районів. Відтак, «найкращий» і «найгір-

ший» район Сумської області за індексом територіа-

льної концентрації вирощування зернобобових куль-

тур і їх урожайністю відрізняються у 61,4 і 4 рази 

відповідно. 

Висновки. Рослинництво є головною галуззю 

сільського господарства регіону. За підсумками 2018 

р. вирощено 44701 тис. ц зернових та зернобобових 

культур, у т.ч. 32733,9 тис. ц кукурудзи на зерно, 

9069 тис. ц пшениці, 1851,7 тис. ц ячменю. 

Загальна посівна площа в Сумській області у 

2014 р. складала 1086,3 тис. га, у 2016 р. вона зросла 

до 1114,9 тис. га, а у 2018 р. іще на 44,8 тис. га − до 

1159,7 тис. га, основна частина яких – 641,6 тис. га 

використовується під посіви зернових та зернобобо-
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вих культур (з них на власне зернобобові припадає 

лише 15,3 тис. га). Із 2000 по 2018 роки посівна пло-

ща змінювалася непропорційно для різних груп ку-

льтур. Так, за вказаний час, площі, відведені під по-

сіви зернових і зернобобових, зросли на 93,1 тис. га 

(з 548,5 до 647,3 тис. га). Основну частину у їх складі 

починає займати кукурудза на зерно − 368,1 (57,4 % 

площ, відведених під посіви зернових і зернобобових 

культур), хоча пріоритетним для Сумщини в рослин-

ництві завжди було вирощування озимої пшениці, 

під урожай якої у 2016 р. було відведено 218,6 тис. 

га, а у 2018 р. – лише 181,6 тис. га. 

У сучасних умовах на зернові та зернобобові 

культури припадає 55,3 % загальної площі посівів у 

Сумській області. Якщо порівняти цю частку з ана-

логічною, але станом на 1990 рік, то тоді на зернові 

та зернобобові культури припадало 44,7 %. Це свід-

чить про те, що посівні площі, зайняті під зернові й 

зернобобові культури, стрімко збільшилась. Відтак у 

районах, що раніше спеціалізувалися на бурякоцук-

ровому виробництві й картоплярстві, сьогодні за-

мість цукрових буряків та картоплі ми спостерігаємо 

переважання посівів фуражного та продовольчого 

зерна і олійних культур. 
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