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МЕТОДАМИ ПРОГНОЗНОЇ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ

ASSESSMENT OF TRENDS DEVELOPMENT IN AGRICULTURE OF UKRAINE 
BY FORECAST EXTRAPOLATION METHODS

АНОТАЦІЯ
У статті доведено, що одним із основних видів економіч-

ної діяльності агропромислового комплексу України є сільське 
господарство. Його стан та потенціал розвитку залежить від 
виробництва продукції рослинництва й тваринництва. Окрім 
забезпечення населення продуктами харчування, рослинни-
цтво також забезпечує харчову промисловість сільськогоспо-
дарською сировиною, а тваринництво – кормами. Тому, можна 
сказати, що від рослинництва безпосередньо залежить стан 
всього агропромислового комплексу та продовольчої безпеки 
держави. Це зумовлює актуальність даної роботи. З’ясовано, 
що досягти зростання в даному секторі економіки неможливо 
без підвищення ефективності функціонування аграрних під-
приємств. Досягти цієї мети, на думку авторів, можливо за 
рахунок фінансової, технологічної та економічної збалансо-
ваності з переробними та обслуговуючими підприємствами 
АПК. Також, важливим фактором, що здатний забезпечити 
конкурентоспроможність продукції, є скорочення матеріально-
технічних та енергетичних витрат. Науковою новизною даної 
роботи є подальший розвиток методології статистичного ана-
лізу рослинництва в сільському господарстві України на основі 
методів прогнозної екстраполяції, що на відміну від існуючих 
враховує динаміку кількісних та якісних факторів та дозволяє 
виконувати перспективні розрахунки валового збору основних 
сільськогосподарських культур.

Ключові слова: агропромисловому комплексі України, 
методи прогнозної екстраполяції, розвиток методології статис-
тичного аналізу.

АNNOTATION
The article proves that one of the main types of economic ac-

tivity of the agro-industrial complex of Ukraine is agriculture. Its 
state and potential for development depends on the production of 
crop and livestock products. In addition to providing the popula-
tion with food, crop production also provides the food industry with 
agricultural raw materials and livestock with feed. Therefore, we 
can say that the state of the entire agro-industrial complex and 
food security of the state directly depends on crop production. 
This determines the relevance of this work. It was found that it is 
impossible to achieve growth in this sector of the economy with-
out improving the efficiency of agricultural enterprises. To achieve 
this goal, according to the authors, is possible through financial, 
technological and economic balance with processing and service 
enterprises of agriculture. Also, an important factor that can ensure 
the competitiveness of products is the reduction of material, tech-
nical and energy costs. Extrapolation methods, in particular, pair-
wise regression analysis, were used to predict the targets. Using 
the least squares method, the following were investigated: linear, 
polynomial, exponential, power, and logarithmic dependences.  

The choice of the form of dependence was performed using Fish-
er's criterion, which characterizes their adequacy to the input sta-
tistics, which should not be less than 95%. In addition, criteria were 
used to verify the adequacy and homogeneity of the data. Fore-
casting was performed for indicators of sown area of main crops 
and average yield. This also allows you to determine the estimated 
amount of gross collection for the forecast period. The scientific 
novelty of this work is the further development of the methodology 
of statistical analysis of crop production in agriculture of Ukraine 
based on methods of predictive extrapolation, which in contrast to 
the existing takes into account the dynamics of quantitative and 
qualitative factors and allows to perform long-term calculations

Key words: agro-industrial complex of Ukraine, methods of 
forecast extrapolation, development of statistical analysis metho- 
dology.

Постановка проблеми. Одним із основних 
видів економічної діяльності агропромислово-
го комплексу України є сільське господарство. 
Його стан та потенціал розвитку залежить від 
виробництва продукції рослинництва й тва-
ринництва. Окрім забезпечення населення про-
дуктами харчування, рослинництво також 
забезпечує харчову промисловість сільськогос-
подарською сировиною, а тваринництво – кор-
мами. Тому, можна сказати, що від рослин-
ництва безпосередньо залежить стан всього 
агропромислового комплексу та продовольчої 
безпеки держави. Це зумовлює актуальність 
даної роботи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасний стан виробництва продукції рос-
линництва в Україні й тенденції останніх ро-
ків вивчались в роботах вітчизняних вчених: 
В. Даниленко щодо дослідження сучасного ста-
ну виробництва продукції рослинництва [1], 
Ю. Лупенко з прогнозування перспектив розви-
тку аграрного сектору економіки України [2], 
О. Фраєра з аналізу тенденції в рослинництві 
та сталого розвитку сільського господарства в 
Україні [3] та інших. Особлива увага акцен-
тувалась на необхідності забезпечення стало-
го розвитку, визначенні прогнозів та перспек-
тив на майбутнє. В той же час, М. Жибак та  
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І. Федуняк в роботі [4] зазначають, що досягти 
зростання в даному секторі економіки неможли-
во без підвищення ефективності функціонуван-
ня аграрних підприємств. Досягти цієї мети, на 
думку авторів, можливо за рахунок фінансової, 
технологічної та економічної збалансованості з 
переробними та обслуговуючими підприємства-
ми АПК. Також, важливим фактором, що здат-
ний забезпечити конкурентоспроможність про-
дукції, є скорочення матеріально-технічних та 
енергетичних витрат.

Метою даного дослідження є статистичний 
аналіз розвитку рослинництва в сільському гос-
подарстві України на основі сучасних тенденцій 
та з використанням методів прогнозної екстра-
поляції.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для прогнозування цільових показників вико-
ристовувались методи екстраполяції, зокрема, 
парного регресійного аналізу. За допомогою 
методу найменших квадратів досліджувались: 
лінійні, поліноміальні, експоненційні, степе-
неві та логарифмічні залежності. Вибір форми 
залежності виконувався за допомогою критерію 
Фішера, що характеризує їхню адекватність 
вхідним статистичним даним, яка не повинна 
бути нижчою за 95%. Окрім цього, застосову-
вались критерії для перевірки достатності та 
однорідності даних.

Прогнозування виконувалось для показни-
ків посівної площі основних сільськогосподар-
ських культур та середнього рівня урожайнос-
ті. Це дає змогу також визначати розрахункові 
обсяги валового збору на прогнозний період.  
На рис. 1 наведені результати прогнозування 
зазначених показників зернових та зернобобо-
вих культур за даними 2000–2020 р.

Як видно з рис. 1, посівна площа зернових 
та зернобобових культур у 2000–2020 р. зміню-
вала свої значення в діапазоні від 12000 тис. га 
до 14000 тис. га, а ярко виражений загальний 
тренд показував поступове щорічне зростання. 
Аналогічний характер динаміки був притаман-
ний й для урожайності. Однак, тут відносне 
зростання було більш суттєвим. Протягом дано-
го періоду середня урожайність зернових зросла 
з 20 ц/га до 50 ц/га, що є позитивним. Вказані 
аналітичні залежності мають вигляд (1).

П хЗ = − +145840 545 79 861, , ,

У хЗ = − +2756 364 1 388, , ,              (1)

де ПЗ, УЗ – відповідно, розрахункові посівна 
площа (тис. га) та середня урожайність (ц/га) 
зернових та зернобобових культур; х – рік.

Як бачимо, в обох випадках використову-
вались лінійні форми залежності, які дава-
ли адекватний результат, не нижчий 95%. 
Для показника ПЗ, критерій Фішера становив 
F Fрозр табл=( ) ≥ =( )9 87 4 38, , . Відповідно, для УЗ не-

рівність мала вигляд F Fрозр табл=( ) ≥ =( )62 95 4 38, , . 
Згідно отриманого прогнозу, вони продо-
вжать поступове зростання. Якщо вказані тен-
денції будуть зберігатись, то за підсумками 
2025 р. посівна площа зернових в Україні по-
винна становити близько 15879 тис. га, а уро-
жайність – 54 ц/га. За таких показників, вало-
вий збір зернових у 2025 р. повинний зрости до 
85,8 млн. тон.

На рис. 2 наведені результати прогнозування 
цільових показників для буряків цукрових.

 Як бачимо, посівна площа буряків на по-
чатку періоду скорочувалась швидкими тем-
пами. В останні роки ця динаміка значно упо-
вільнилась. Незважаючи на це, щорічна площа 

Рис. 1. Динаміка посівної площі та урожайності 
зернових та зернобобових культур в Україні у 2000–2020 р.
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насаджень буряків скоротилась з 1000 тис. га 
до 200 тис. га, або в 5 разів. Результати регре-
сійного аналізу вказали, що найкраще вказа-
ну залежність описує експоненційна крива.  
Що стосується урожайності, тут динаміка роз-
витку мала протилежний характер. Спочатку 
мало місце швидке зростання, яке з часом та-
кож почало уповільнюватись. В результаті, се-
редня урожайність буряків зросла зі 150 ц/га 
до 450–480 ц/га, що є позитивним. Найбільш 
адекватною в даному випадку виявилась полі-
номіальна залежність другого порядку. Відпо-
відні регресійні рівняння мають вигляд (2).

П eБ
х= × × −4 177 1068 0 076, ,

У х хБ = − + −1997301 051 1969 630 0 485 2, , , ,  (2)
де ПБ, УБ – відповідно, розрахункові посівна 

площа (тис. га) та середня урожайність (ц/га) 
буряків цукрових.

Щодо статистичної оцінки адекват-
ності рівнянь (2), маємо наступні резуль-
тати: для ПБ виконувалась нерівність 
F Fрозр табл=( ) ≥ =( )100 45 4 38, , ; для УБ було отри-

мано F Fрозр табл=( ) ≥ =( )125 18 4 38, , . При цьому, 
прогнозний валовий збір буряків у 2025 р. по-
винний скласти 7450 тис. тонн.

Наступна сільськогосподарська культура, 
за якою ведеться статистичний облік, є соняш-
ник. Як посівна площа, так і урожайність, у 
2000–2020 р. мали додатну динаміку, рис. 3. 

Соняшник є специфічною культурою, 
яка виснажує ріллю та здатний знизити уро-
жайність засіяних площ на роки. З цієї при-
чини, тривалість його сівозміни становить 
8–10 років. Незважаючи на це, агропідпри-
ємства України нарощували посівні площі со-
няшнику швидкими темпами, з 3000 тис. га у 
2000 р. до 6000 тис. га у 2020 р. На сьогод-

нішній день ця динаміка продовжує зберіга-
тись через високий попит на олію на світовому 
ринку. Середня урожайність даної культури 
також зросла з 10 ц/га до 20–25 ц/га. Відпо-
відні лінійні рівняння представлені наступним  
чином (3).

П хС = − +361885 909 182 321, , ,

У хС = − +1511 900 0 760, , ,               (3)

де ПС, УС 
– відповідно, розрахункові посівна 

площа (тис. га) та середня урожайність (ц/га) 
соняшнику.

Висока адекватність побудованих залежнос-
тей для показників ПС та УС підтверджуєть-
ся критерієм Фішера з достовірністю у 95%.  
Прогнозний валовий збір соняшнику у 2025 р. 
повинний скласти до 20,3 млн. тонн.

Картопля традиційно становила від 15% до 
30% від сукупного випуску сільськогосподар-
ських культур у рослинництві. Динаміка цільо-
вих показників та результати прогнозування 
наведені на рис. 4.

Поступове помірне скорочення посівних 
площ компенсувалось відповідним зростанням 
урожайності. Внаслідок цього, валовий збір 
зберігався на більш-менш постійному рівні 
18–22 млн. тонн щорічно. Найбільш адекват-
ною формою залежності для ПК було визнано 
лінійну регресію, а для УК – поліном другого 
порядку, як показано нижче (4).

П хК = −34980 355 16 690, , ,

У х хК = − + −605910 528 599 986 0 148 2, , , ,    (4)

де ПК, УК – відповідно, розрахункові посівна 
площа (тис. га) та середня урожайність (ц/га) 
картоплі.

Згідно прогнозних даних, рис. 4, посів-
на площа картоплі в найближчі роки продо-
вжить скорочуватись. В той же час, її урожай-

Рис. 2. Динаміка посівної площі та урожайності буряків цукрових в Україні у 2000–2020 р.
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ність вже досягла стадії насичення та повинна 
стабілізуватись на постійному рівні, близько  
150 ц/га. Враховуючи прогнозні тенденції, це 
повинно призвести до скорочення валового збо-
ру на кінець 2025 р. до 19,2 млн. тонн.

Динаміка виробництва овочевих культур 
представлена на рис. 5.

Як видно з рис. 5, посівна площа овоче-
вих культур протягом розглянутого періо-
ду залишалась на відносно постійному рівні 
450–480 тис. га. В той же час, зростання уро-
жайності досягло свого максимуму та припини-
лось після 2013 р. Вказана динаміка найкраще 

характеризується поліноміальними кривими 
другого порядку (5).

П х хО = − +1065190 898 1056 9 0 262 2, , , ,

 У х хО = − + −1340560 507 1328 618 0 329 2, , , ,    (5)
де ПО, УО – відповідно, розрахункові посівна 

площа (тис. га) та середня урожайність (ц/га) 
овочевих культур.

З урахуванням вищесказаного, щорічний ва-
ловий збір овочевих культур буде залишатись 
майже без змін та на кінець прогнозного періо-
ду складе 9,5 млн. тонн.

Остання група сільськогосподарських куль-
тур, за якою ведеться статистика, представ-

Рис. 3. Динаміка посівної площі та урожайності соняшнику в Україні у 2000–2020 р.
 

Рис. 4. Динаміка посівної площі та урожайності картоплі в Україні у 2000–2020 р.
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лена плодовими та ягідними, динаміка яких 
наведена на рис. 6. Як бачимо, протягом 
2000–2010 р. відбулось значне скорочення їх-
ньої посівної площі, з 425 тис. га до 255 тис. га, 
або в 1,67 рази.

В той же час, в останні роки зменшення 
посівної площі даних культур майже припи-
нилось, що дає підстави вважати досягнення 
певного стану рівноваги. Прогноз такої дина-
міки за допомогою лінійного, експоненційного 
та степеневого трендів показав низький рівень 
адекватності; поліном другої степені був занад-
то оптимістичним щодо швидкого зростання по-

сівних площ у найближчі роки. Саме тому було 
обрано поліном четвертої степені, який показав 
високий рівень відповідності вхідним даним 
та економічно обґрунтований прогноз. Проте, 
слід мати на увазі, що поліноми високих сте-
пенів у середньостроковій перспективі схильні 
до швидкої та непередбачуваної зміни дина-
міки. Тому, з часом, даний прогноз необхідно 
переглядати та коригувати при необхідності.  
Що стосується урожайності, у 2000–2020 р. 
вона демонструвала зростання, поступово вихо-
дячи на стадію насичення. Відповідні рівняння 
мають вигляд (6) та (7).

Рис. 5. Динаміка посівної площі та урожайності овочевих культур 
в Україні у 2000–2020 р.

Рис. 6. Динаміка посівної площі та урожайності плодових та ягідних культур 
в Україні у 2000–2020 р.
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П х х х хЯ = × − + − +5 10 10 71256 0 23 575 0 00310 8 2 3 4, , , , (6)

У х хЯ = − + −196201 082 191 594 0 047 2, , , ,     (7)
де ПЯ, УЯ – відповідно, розрахункові посівна 

площа (тис. га) та середня урожайність (ц/га) 
плодових та ягідних культур.

Згідно проведених перспективних розрахун-
ків, валовий збір плодових та ягідних у 2025 р. 
повинний зрости до 2,6 млн. тонн.

Науковою новизною даної роботи є подаль-
ший розвиток методології статистичного ана-
лізу рослинництва в сільському господарстві 
України на основі методів прогнозної екстра-
поляції, що на відміну від існуючих враховує 
динаміку кількісних та якісних факторів та 
дозволяє виконувати перспективні розрахунки 
валового збору основних сільськогосподарських 
культур. 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Даниленко В. І. Сучасний стан виробництва продукції рос-

линництва в Україні. Держава та регіони. Серія : Економі-
ка та підприємництво. 2019. № 4. С. 93–98.

2. Лупенко Ю. О. Розвиток аграрного сектору економіки Укра-
їни: прогнози та перспективи. Науковий вісник Мукачів-
ського державного університету. Серія: Економіка. 2015.  
Вип. 2(4). Ч. 2. С. 30–34. 

3. Фраєр О. В. Тенденції в рослинництві та сталий розвиток 
сільського господарства в Україні – можливості для гармо-
нізації. Економіка АПК. 2018. № 10. С. 117.

4. Жибак М. М. Основні напрями підвищення ефективності 
функціонування аграрних формувань з виробництва про-
дукції рослинництва. Ефективна економіка. 2019. № 5.

5. Державна служба статистики України. Економічна ста-
тистика. Економічна діяльність: сільське, лісове та рибне 
господарство. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/
menu_u/cg.htm.

6. Євмєшкіна О. Л. Види державних прогнозів як актуальна 
проблема державного стратегічного планування. Право та 
державне управління. 2016. № 4. С. 119–124.

7. Геєць В. М., Клебанова Т. С., Черняк О. І. Моделі і методи 
соціально-економічного прогнозування : підручник. Харків : 
ВД «ІНЖЕК», 2005. 396 с.

REFERENCES:
1. Danilenko, V. I. (2019) Suchasnyi stan vyrobnytstva produkt-

sii roslynnytstva v Ukraini [Current state of crop production in 
Ukraine]. State and regions. Series: Economics and entrepre-
neurship, no. 4, pp. 93–98. (in Ukrainian)

2. Lupenko, Yu. A. (2015) Rozvytok ahrarnoho sektoru ekono-
miky Ukrainy: prohnozy ta perspektyvy [Development of the 
agricultural sector of the Ukrainian economy: forecasts and 
prospects]. Scientific Bulletin of Mukachevo State University. 
Series: Economics, vol. 2 (4), no. 2, pp. 30–34. (in Ukrainian)

3. Fraer, A. V. (2018) Tendentsii v roslynnytstvi ta stalyi rozvytok 
silskoho hospodarstva v Ukraini – mozhlyvosti dlia harmoni-
zatsii [Trends in crop production and sustainable development 
of Agriculture in Ukraine – opportunities for harmonization]. 
Agribusiness economics, vol. 10, p. 117. (in Ukrainian)

4. Zhibak M. M. (2019) Osnovni napriamy pidvyshchennia 
efektyvnosti funktsionuvannia ahrarnykh formuvan z vyrob-
nytstva produktsii roslynnytstva [Main directions of improv-
ing the efficiency of functioning of agricultural formations for 
the production of crop production]. Efficient economy, vol. 5.  
(in Ukrainian)

5. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Ekonomichna statysty-
ka. Ekonomichna diialnist: silske, lisove ta rybne hospodarstvo 
[State Statistics Service of Ukraine. Economic statistics. Eco-
nomic activity: Agriculture, Forestry and Fisheries]. Available 
at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/cg.htm.

6. Evmeshkina, O. L. (2016) Vydy derzhavnykh prohnoziv yak 
aktualna problema derzhavnoho stratehichnoho planuvan-
nia [Types of State forecasts as an actual problem of state 
strategic planning]. Law and public administration, no. 4,  
pp. 119–124. (in Ukrainian)

7. Geets, V. M., Klebanova, T. S., Chernyak, O. I. (2005) Mod-
eli i metody sotsialno-ekonomichnoho prohnozuvannia [Mod-
els and methods of socio-economic forecasting: textbook]. 
Kharkiv: VD "INJEK", p. 396. (in Ukrainian)


