
АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

___________________________________________________________________. 

 

1.1. Розташування та напрямок. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

1.2.   Землекористування та структура посівних площ 

 Таблиця 1.1 

Структура земельних площ 

Види земельних угідь 
Площа 

 

Загальна земельна площа  

Сільськогосподарські угіддя, всього  

у т.ч.: - рілля 

          - сінокоси 

          - пасовища 

          - сади, ягідники, виноградники 

 

Площа лісу  

Ставки і водойми  

Інші види угідь  

 

Структуру посівних площ і врожайність с. -г культур за останні роки 

приведені в таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2   

Структура посівних площ і врожайність основних с. -г культур 

Культура 

2016 рік 2017 рік 2018 рік 

Площа,га 

Урожай-

ність, 

ц/га 

Площа,га 

Урожай-

ність, 

ц/га 

Площа,га 

Урожай-

ність, 

ц/га 

1 2 3 4 5 6 7 

Зернові та зернобобові культури       

- пшениця озима       

- жито озиме       

- ячмінь озимий       

- пшениця яра       

- ячмінь ярий       

- овес       

- кукурудза на зерно       

- просо       

- гречка       

- горох       

Технічні культури       

- соняшник на зерно       

- ріпак        

- соя       

- гірчиця       



 

Картопля та овоче-баштанні 

культури 
      

- картопля       

- капуста       

- огірки       

- помідори       

- буряки столові       

- морква столова       

- цибуля на ріпку       

- інші овочі (кабачки)       

Кормові культури       

- цукрові буряки на годівлю худоби       

- кукурудза на зелений корм       

- кукурудза на силос       

- однорічні трави на сіно       

- однорічні трави на зелений корм, 

сінаж, трав’яне борошно 
      

- однорічні трави на насіння       

ВСЬОГО:       

 

1.3. Характеристика тваринництва в господарстві. 

Наявність поголів’я, яке знаходиться в господарстві приведено в таблиці 1.3. 

Таблиця  1.3 

Наявність поголів’я  
 2015 рік 2016 рік 2017 рік 

ВРХ    

Вівці    

Коні    

Свині    

         

 Річне виробництво молока і валовий надій молока за три роки приведено в 

таблиці 1.4. 

             Таблиця 1.4 

Річне виробництво молока  
Надоєно молока  

в 2015 р. 

 

 Надоєно молока 

в 2016 р. 

 Надоєно молока   

в 2017 р.  

   

  

Продуктивність худоби і показники відтворення стада в господарстві 

приведені в таблиці 1.5. 

Таблиця 1.5 

 Продуктивність худоби і показники відтворення стада. 

Середній 

надій молока 

від 1 корови, 

кг. 

Середньодобові 

прирости 

на 

вирощуванні та 

відгодівлі ВРХ., 

Середньодобові 

прирости на 

вирощуванні 

та відгодівлі 

свиней 

Одержано 

телят 

на 100 

корів, 

гол. 

Одержано 

поросят на 

100 основних 

свино –  

маток 

Введено 

нетелей 

на 100 корів 

      

 



Структура машини для механізації виробничих процесів в тваринництві 

наведена в таблиці 1.6.  

Таблиця 1.6 

Обладнання для виробничих процесів в тваринництві 
Назва обладнання Марка машини Кількість, шт. 

Автонапувалка   

Напувалка групова   

Соломосилосорізка   

Подрібнювач грубих кормів   

Змішувач    

Транспортер розкидач кормів   

Кормороздавач   

Транспортер гною   

інші   

 

1.4. Склад і використання МТП господарства 

Структура машино – тракторного парку приведена в таблиці 1.7; 

сільськогосподарські машини для рослинництва в таблиці 1.8; наявність автомашин 

приведена в таблиці 1.9.  

Таблиця 1.7 

Склад тракторного парку 

Марка тракторів 
Ефективна  

потужність, кВт 
Кількість, шт. 

Сумарна ефективна  

потужність, кВт 

Колісні: 

Т – 150К    

МТЗ  –  80/82    

МТЗ  – 1025    

МТЗ  – 892    

CASE ІН STX500    

інші    

Гусеничні:  

Т  – 150    

Всього    

 

Таблиця 1.8 

Наявність комбайнів та сільськогосподарських машин . 

Назва Марка Кількість 

Зернозбиральні комбайни CLAAS LEXION-580 1 

Кормозбиральні комбайни   

Кукурузозбиральні комбайни   

Плуги   

Борони   

Котки   

Культиватори   

Розкидачі  добрив   

Підживлювачі – оприскувачі   



Сівалки   

Жатки   

Косарки   
Прес – підбирач   

Причепи  тракторні   

інше   

 

Таблиця 1.9 

Наявність автомашин в господарстві 

Марка 

автомашин 

Потужність 

двигуна, кВт 

Кількість 

автомашин, 

шт. 

Сумарна 

потужність в кВт 

САЗ –3507 115 3 345 

інші    

 

1.5. Матеріальна база технічного обслуговування. 

Перелік основного обладнання ремонтної майстерні приведено в табл. 1.10. 

Таблиця 1.10 

Перелік основного обладнання РМ 

Назва обладнання Марка Кількість 

Зварювальний агрегат АДД-4002 6 

Електромотор    

Компресорна установка   

Мойка з н/ж сталі   

Насосна станція   
Мотопомпа   
Станок заточний   

Станок свердлильний   

Станок токарний   

Станок точильно-шліфувальний   

Циркулярка   

Холодильная камера   

інші   

 


