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Cільське господарство є однією з найважливіших галузей економіки області, яке 

формує близько 10% валової доданої вартості регіону, а в сукупності з переробною 

промисловістю – більше 21%. У сільській місцевості проживає майже 1 млн. осіб, що 

становить 39% населення області. Виробництвом продукції займаються 278,8 тис. 

домогосподарств, членам яких надано земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства та 1342 сільськогосподарські підприємства, з яких 782 – 

фермерські господарства. 

 
Впродовж 10 останніх років забезпечується 

позитивна динаміка розвитку сільського господарства, 

зокрема з 2010 року обсяг продукції сільського 

господарства (у постійних цінах 2016 року) зріс на 38,9% і досяг у 2019 році 

23,0  млрд. грн. 

Індекси сільськогосподарської продукції 
(у % до 2010 року) 

 

 

Відносно 2018 року продукція сільського господарства зросла на 0,8%, 

у  підприємствах – знизилась на 0,4%, у господарствах населення – зросла на 1,9%.  

У загальному обсязі продукції сільського господарства зростає частка 

підприємств: у 2010 році – 30,8%, у 2019 році – 48,1%. Проте частка господарств 

населення у загальному обсязі залишається більш вагомою і становила у 2019 році 51,9% 

(у 2010 році – 69,2%). Господарствами населення у 2019 році вироблено 46,9% продукції 

рослинництва і 63,3% – тваринництва. 
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Продукція сільського господарства 

 (у постійних цінах 2016 року; млн.грн) 

 

Господарства 
усіх категорій 

У тому числі 

підприємства 
господарства 

населення 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Продукція сільського господарства 22818,7 23004,4 11103,0 11063,3 11715,7 11941,1 

у тому числі       

продукція рослинництва 15522,3 15967,9 8405,4 8480,6 7116,9 7487,3 

продукція тваринництва 7296,4 7036,5 2697,6 2582,7 4598,8 4453,8 

 

Частка Львівської області у загальнодержавному обсязі продукції сільського 

господарства становила 3,4%, за цим показником серед регіонів України область посіла 

17-е місце. У розрахунку на одну особу вироблено продукції сільського господарства на 

9139 грн і це 21-е місце в Україні. 
 

У 2019 році частка продукції рослинництва 

у  загальному обсязі продукції сільського господарства 

становила 69,4%. У структурі продукції рослинництва частка 

картоплі, культур овочевих та баштанних становила 33,3%, культур зернових 

та  зернобобових – 32,9%, культур технічних – 25,9%, культур багаторічних – 4,2%. 

Індекси продукції рослинництва 
(у % до 2010 року) 

 

Відносно 2018 року продукція рослинництва зросла на 2,9%, у підприємствах – 

на 0,9%, у господарствах населення – на 5,2%.  

Загальна посівна площа культур сільськогосподарських у 2019 році становила 

698,4 тис.га і відносно 2018 року збільшилася на 23,5 тис.га (на 3,5%), відносно 

2010  року  – збільшилась на 157,5 тис.га (на 29,1%). Підприємства посіяли культури 

сільськогосподарські на площі 379,0 тис.га (54,3% від загальної посівної площі), 
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господарства населення – 319,4 тис.га (45,7%). Порівняно з 2018 роком розміри посівних 

площ у підприємствах збільшилися на 3,3%, у господарствах населення – на 3,6%. 

 

Структура посівних площ у 2019 році 
(у %) 

 

Порівняно з 2018 роком збільшилися посівні площі культур зернових та 

зернобобових (на 7,5%), культур овочевих (на 40,1%), зменшились – культур технічних 

(на 4,0%), картоплі (на 0,2%), культур кормових (на 2,7%). 

У 2019 році під культурами зерновими та зернобобовими було зайнято 

318,1  тис.га (45,5% загальної посівної площі області), культурами технічними – 

162,2  тис.га (23,2%), культурами кормовими – 87,3 тис.га (12,5%), картоплею – 94,1 тис.га 

(13,5%), культурами овочевими – 36,5 тис.га (5,2%).  
 

Структура виробництва культур сільськогосподарських  
за категоріями господарств у 2019 році 

(у %) 

 

У підприємствах зосереджено виробництво культур зернових та зернобобових 

і  культур технічних, у господарствах населення – виробництво картоплі, культур 

овочевих, культур плодових та ягідних. 
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У 2019 році відносно 2018 року зросло виробництво культур зернових 

та  зернобобових, культур овочевих. 

Виробництво та урожайність культур сільськогосподарських  
у господарствах усіх категорій 

 Валовий збір Урожайність 

2010 2015 2018 2019 2010 2015 2018 2019 

тисяч тонн 
центнерів з 1 гектара зібраної 

площі 

Культури зернові та зернобобові - 
усього  622,7 1366,3 1440,0 1643,7 25,8 45,5 49,0 51,5 

у тому числі          

пшениця 354,4 836,8 776,1 863,5 25,3 46,4 45,5 47,8 

жито  16,0 14,8 20,3 18,3 16,6 27,5 34,2 30,9 

ячмінь 72,4 216,3 232,0 255,8 20,0 44,2 46,5 46,1 

овес 34,6 44,2 25,2 32,4 16,8 26,7 19,4 25,7 

кукурудза 139,1 244,1 358,2 458,9 52,1 61,5 89,2 80,9 

гречка 3,4 3,9 4,8 2,2 5,8 6,3 11,1 9,9 

культури зернобобові 2,6 6,2 23,0 12,1 11,7 19,0 23,5 22,7 

Буряк цукровий фабричний 529,5 583,0 671,9 619,0 380 470 580 564 

Соняшник 0,2 27,8 79,8 72,7 16,8 25,4 23,4 28,6 

Соя 4,4 76,1 154,7 159,7 14,2 19,5 29,5 27,6 

Ріпак та кольза 97,2 141,2 207,5 184,5 23,0 26,8 30,4 28,1 

Картопля  1258,8 1622,5 1698,2 1572,8 133 172 180 167 

Культури овочеві  411,9 483,5 512,8 709,1 181 192 197 194 

Коренеплоди кормові 445,8 396,8 389,8 361,7 314 316 345 331 

Культури плодові та ягідні 90,1 106,8 137,5 122,6 69,6 79,6 99,4 87,7 

 
У 2019 році зібрано 1643,7 тис.т культур зернових та зернобобових (у масі після 

доробки), що на 14,1%  (на 203,7 тис.т) більше відносно 2018 року. У виробництві 

зернових переважала пшениця (її частка становила 52,5%). 
 

Структура виробництва культур зернових та зернобобових у 2019 році 
(у %) 

 

Збільшення обсягу виробництва культур зернових відбулося у підприємствах на 

17,5% (вироблено 1204,0 тис.т) та господарствах населення – на 5,8% (439,8 тис.т). 
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Урожайність у господарствах усіх категорій становила 51,5 ц (49,0 ц у 2018 році) з одного 

гектара зібраної площі, що на 2,4 ц більше від середньої урожайності в Україні.  

Із загального обсягу виробництва культур зернових у 2019 році, пшениці зібрано 

863,5 тис.т (52,5%), кукурудзи на зерно – 458,9 тис.т (27,9%), ячменю – 255,8 (15,6%), 

вівса  – 32,4 тис.т (2,0%), жита – 18,3 тис.т (1,1%). 

Зернових озимих культур одержано 946,4 тис.т, що на 13,6% більше 2018 року. 

У  виробництві зернових озимих як у підприємствах, так і у господарствах населення 

переважала пшениця (її частка становила відповідно 75,9% і 91,8%).  

Зернових ярих культур зібрано 697,3 тис.т, що на 14,9% більше 2018 року. 

У  структурі виробництва ярих культур 65,8% займала кукурудза (у 2018 році її частка 

становила 59,0%), 14,2% – пшениця (16,7%), 13,2% – ячмінь (15,5%), 4,6% – овес (4,2%), 

2,2% – інші культури (4,6%). Порівняно з 2018 роком збільшилась урожайність пшениці, 

вівса, зменшилась – кукурудзи, ячменю, жита, культур зернобобових. 

Останніми роками у рослинництві набули поширення олійні культури – соя, 

соняшник та ріпак і кольза. З 2006 року суттєво збільшився обсяг виробництва сої, 

ріпаку і кользи, з 2011 року – соняшнику. У 2019 році посіви ріпаку і кользи,  соняшнику 

та сої здійснювали підприємства в усіх районах області (крім Турківського). 

У 2019 році порівняно з 2018 більше зібрано сої на 3,3%, менше – соняшнику 

(на  8,9%), ріпаку і кользи (на 11,1%). Збільшення виробництва сої досягнуто завдяки 

зростанню площ посіву на 9,8%. Зменшення виробництва соняшнику відбулось за 

рахунок зменшення площ посіву на 25,3%, ріпаку і кользи – за рахунок зменшення площ 

посіву на 4,0% та урожайності (з 30,4 до 28,1 ц з 1 га зібраної площі). Загалом відносно 

2010 року виробництво ріпаку і кользи зросло у 2 рази, сої – у 36 разів, соняшнику – 

у  364 рази.  

У 2019 році викопано 619,0 тис.т буряку цукрового фабричного, що на 7,9% менше 

2018 року. Валовий збір буряку цукрового фабричного зменшився за рахунок зменшення 

посівних площ відносно 2018 року (на 5,1%) та урожайності (з 580 до 564 ц з одного 

гектара зібраної площі). 

Виробництво картоплі порівняно з 2018 роком зменшилось на 7,4% (на 125,4 тис.т) 

і становило 1572,8 тис.т, у тому числі у підприємствах – на 1,4%, у господарствах 

населення – на 7,6%. Її урожайність в області порівняно з 2018 роком зменшилась 

з  180  до 167 ц з кожного гектара зібраної площі, у господарствах населення – з 178 до 

165  ц, у підприємствах – зросла з 282 до 297 ц. 

Культур овочевих відкритого і закритого ґрунту у 2019 році зібрано 709,1 тис.т, що 

на 38,3% більше 2018 року, у тому числі у підприємствах – на 15,7%, у господарствах 

населення – на 39,5%. Урожайність культур овочевих в області скоротилась з 197 до 194 

ц з кожного гектара зібраної площі, у тому числі у підприємствах – з 193 до 172 ц, 

у  господарствах населення – з 197 до 195 ц. 
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Культур овочевих закритого ґрунту одержано 7,2 тис.т, що становить 1,0% усього 

врожаю культур овочевих.  

Структура виробництва культур овочевих відкритого ґрунту 
у 2019 році 

(у %) 
 

У структурі виробництва культур овочевих відкритого ґрунту господарствами усіх 

категорій найбільшу частку займала капуста – 48,9%, огірки та корнішони – 10,8%, буряки 

столові – 9,8%, морква – 9,6%, цибуля ріпчаста – 7,2%. 

У 2019 році зібрано 122,6 тис.т культур плодових та ягідних, що на 10,8% менше 

ніж у попередньому році. Урожайність культур плодових та ягідних зменшилась 

з  99,4  до 87,7 ц з кожного гектара площі насаджень у плодоносному віці. 

 

За останнє десятиліття (з 2009 року до 2019) урожайність культур зернових 

збільшилась з 30,5 до 51,5 ц/га (у 1,7 раза), цукрових буряків – із 357 до 564 ц/га 

(у  1,6  раза), картоплі – із 158 до 167 ц/га (на 5,7%). 

Частка Львівської області в Україні з виробництва картоплі  у 2019 році становила  

7,8%, культур овочевих – 7,3%, буряку цукрового – 6,1%, культур плодових та ягідних – 

5,8%, ріпаку та кользи – 5,6%, сої – 4,3%, культур зернових та зернобобових – 2,2%. 

Урожайність культур сільськогосподарських у значній мірі залежить від удобрення 

площ посіву органічними та мінеральними добривами. Під урожай 2019 року 

За обсягами виробництва сільськогосподарських культур 

у 2019 році Львівська область серед областей України посіла: 

3-е місце зі збору картоплі; 

3-е місце – культур овочевих; 

6-е місце – буряку цукрового фабричного; 

8-е місце – ріпаку та кользи; 

18-е місце – культур зернових та зернобобових 

Капуста; 48,9

Огірки та корнішони; 
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підприємствами1 внесено 44,2 тис.т мінеральних добрив у поживних речовинах 

(на  34,1% менше, ніж під урожай 2018 року). Мінеральні добрива внесено на площі 

327,8 тис.га (удобрено 94,4% загальної посівної площі підприємств). У структурі внесених 

мінеральних добрив азотні добрива займали 53,9%, фосфорні – 1,5%, калійні – 3,0%. 

Із  загальної кількості мінеральних добрив, внесених під посів сільськогосподарських 

культур, 51,7% використано під зернові, 45,6% – під технічні культури, 1,1% – під 

картоплю і 1,0% – під овочеві культури. У середньому з розрахунку на один гектар 

посівної площі сільськогосподарських культур у 2019 році внесено 127 кг мінеральних 

добрив (у 2018 році – 204 кг). Неудобреними залишились 44,3% посівів кормових 

культур, 3,9% – зернових культур, 6,1% – технічних культур, 1,1% – картоплі, 1,5% – овочів. 

Органічні добрива у кількості 127,8 тис.т внесено підприємствами1 на площі 

21,2  тис.га, що становило 6,1% від їх площі посівів. У структурі внесених органічних 

добрив гній тварин сільськогосподарських займав 62,5%, послід птиці свійської – 11,9%, 

торф та його субстрати – 0,5%, інші види органічних добрив – 25,1%. Найбільше 

органічних добрив внесено під зернові і технічні культури (відповідно 32,6% і 48,5%). 

З  розрахунку на один гектар посіву сільськогосподарських культур підприємствами 

у  2019 році внесено 0,4 т органічних добрив (у 2018 році – 0,9 т). 

Підприємствами1 внесено 660,1 тис.т пестицидів на площі 325,8 тис.га, 

що  становило 93,8% загальної площі посівів. У структурі внесених пестицидів фунгіциди 

та бактерициди займали 23,4%, гербіциди – 61,0%, інсектициди та акарициди – 8,8%, 

регулятори росту рослин – 6,8%. З розрахунку на один гектар посіву 

сільськогосподарських культур у 2019 році внесено 1,9 кг пестицидів. 

Вапнування ґрунтів підприємствами1 проведено на площі 14,2 тис.га, в грунт 

внесено 26,7 тис.т вапна й інших вапнякових матеріалів (у 2018 році відповідні показники 

становили 12,7 тис.га і 34,0 тис.т). Гіпсування грунтів проведено на площі 0,2 тис.га. 

Біологічні засоби захисту рослин застосовувалися на площі 283 га. 

 

У 2019 році частка продукції тваринництва у загальному 

обсязі продукції сільського господарства становила 30,6%. 

У  структурі загального виробництва продукції тваринництва 

частка сільськогосподарських тварин (вирощування) у 2019 році становила 58,6%, 

молока – 30,2%, яєць – 9,6%. 

                                                 
1 У підприємствах, які мають у власності та/або користуванні 200 гектарів сільськогосподарських угідь і більше 
та/або більше 5 гектарів посівних площ під овочами відкритого та/або закритого ґрунту та/або баштанними 
культурами. 

Тваринництво 
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Індекси продукції тваринництва 
(у % до 2010 року) 

 
 

Відносно 2018 року продукція тваринництва зменшилась на 3,6%, 

у  підприємствах – на 4,3%, у господарствах населення – на 3,2%.  

У господарствах усіх категорій відносно 1 січня 2019 року зменшилась кількість 

великої рогатої худоби на 13,6 тис. голів (на 8,0%), у тому числі корів – на 9,3 тис. голів 

(на 9,0%), свиней – на 84,9 тис. голів (на 20,3%), овець та кіз – на  0,1 тис. голів (на 0,3%), 

водночас зросла кількість птиці свійської – на 0,8 млн. голів (на 8,8%). 

Кількість сільськогосподарських тварин у господарствах усіх категорій 

(на початок року, тисяч голів) 

 2006 2011 2016 2019 2020 

Велика рогата худоба 362,7 251,9 203,4 170,9 157,3 

у тому числі корови 235,4 161,7 129,7 103,6 94,3 

Свині 230,2 296,3 348,6 417,3 332,4 

Вівці і кози 23,5 22,6 30,5 31,6 31,5 

Птиця свійська 7186,9 7961,5 8241,2 9114,4 9914,9 

Відносно 1 січня 2011 року у господарствах усіх категорій скоротилась кількість 

великої рогатої худоби більш ніж на третину (на 37,6%), у тому числі корів (на 41,7%). 

На  12,2% збільшилась кількість свиней, на 39,4% - овець і кіз, на 24,5% - птиці свійської. 

Кількість великої рогатої худоби, у тому числі корів  
(на початок року, тис. голів) 
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У підприємствах на 1 січня 2020 налічувалось 16,7 тис. голів великої рогатої худоби 

(на 5,1% менше 1 січня 2019 року), у тому числі 7,3 тис. корів (на рівні попереднього 

року), 193,1 тис. свиней (на 26,6% менше), 5,1 тис. овець та кіз (на 10,9% більше), 

4307,5  тис. птиці (на 19,1% більше). У господарствах населення утримувалось 140,6 тис. 

великої рогатої худоби (на 8,3% менше 1 січня 2019 року), у тому числі 87,0 тис. корів 

(на  9,7% менше), 139,3 тис. свиней (на 9,6% менше), 26,4 тис. овець та кіз (на 2,2% 

менше), 5607,4 тис. птиці свійської (на 2,0% більше).  

Частка господарств населення у загальнообласній кількості  
сільськогосподарських тварин 

(у %) 

 

Основна частина сільськогосподарських тварин утримується  господарствами 

населення: на початок 2020 року вони утримували 89,4% кількості великої рогатої худоби 

(у тому числі корів – 92,3%), свиней – 41,9%, птиці свійської – 56,6%, овець та кіз – 83,8%.  

На 1 січня 2020 року у Львівській області утримувалось 5,0% великої рогатої худоби 

України (у тому числі корів – 5,2%), свиней – 5,8%, птиці свійської – 4,5%, овець та кіз – 

2,6%.  

 

 

 

 

 

 

У 2019 році у господарствах усіх категорій області вироблено 182,1 тис.т м’яса 

(реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), 480,9 тис.т молока, 

581,1 млн. штук яєць.  

Частка Львівської області у загальнодержавному обсязі виробництва м’яса 

становила 5,2%, молока – 5,0%, яєць – 3,5%. 
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ВРХ у т.ч. корови Вівці та кози Птиця свійська Свині

на 1 січня 2011 на 1 січня 2020

За кількістю сільськогосподарських тварин на 1 січня 

2020 року Львівська область серед областей України посіла: 

5-е місце за кількістю свиней; 

5-е місце – корів; 

5-е місце – птиці свійської; 

7-е місце – великої рогатої худоби; 

12-13-е місце – овець та кіз. 
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Виробництво продукції тваринництва у господарствах усіх категорій 

 2005 2010 2015 2018 2019 

М'ясо, тис.т 124,0 165,1 170,4 184,3 182,1 

Молоко, тис.т  930,4 656,2 571,2 506,7 480,9 

Яйця, млн.штук 548,2 576,8 536,6 561,5 581,1 

Вовна, т 14 12 14 19 19 

У господарствах усіх категорій порівняно з 2018 роком збільшилося виробництво 

яєць – на 3,5%, зменшилося – м’яса (реалізація на забій сільськогосподарських тварин 

у  живій масі) на 1,2%, молока – на 5,1%.  

Виробництво м’яса (реалізація на забій  
сільськогосподарських тварин у живій масі) 

(тис.т) 

 

У підприємствах порівняно з 2019 роком виробництво м’яса (реалізація на забій 

сільськогосподарських тварин у живій масі) зменшилося на 0,8%, у господарствах 

населення – на 1,7%. 

За 10 років обсяги виробництва м'яса птиці збільшено у 1,3 раза (з 57,0 до 

71,9  тис. тонн (у живій масі). Кількість свиней за цей період зросла на 8,7% (з 305,8 тис. 

голів  на 1 січня 2010 року до 332,4 тис. голів на 1 січня 2020 року), а реалізація на забій 

свиней (у живій масі) – у 1,9 раза (із 33,9 до 65,4 тис. тонн). За десять років реалізація 

на забій великої рогатої худоби (у живій масі) зменшилася на 31,4% (з 60,2 тис. тонн 

у  2009 до 41,3 тис. тонн у 2019), виробництво молока – на 29,5% (з 682,5 тис. тонн до 

480,9 тис. тонн). 

У 2019 році тривало зниження виробництва молока: порівняно з 2018 роком 

зменшення становило 5,1%, зокрема  у господарствах населення –  на 5,5%, водночас 

у  підприємствах – зростання становило 2,4%. У підприємствах середньорічний надій 

молока від однієї корови, яка була в наявності на початок року, у 2019 році становив 

5224  кг відносно 5503 кг у 2018 році (зменшився на 5,1%). 
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Виробництво молока 
(тис.т) 

 

З 2015 року виробництво яєць збільшувалось щороку. У 2019 році відносно 

2018  року виробництво зросло на 3,5%, у тому числі в господарствах населення – 

на  4,4%, проте у підприємствах – зменшилось на 4,6%.  

Виробництво яєць 
(млн.шт) 

 

Господарства населення забезпечують переважну частку виробництва продукції 

тваринництва. У 2019 році ними вироблено 93,8% від загального обсягу молока, 90,7% – 

яєць, 44,0% – м’яса. 

В Україні частка господарств населення у виробництві молока становила 71,9%, 

яєць – 43,9%, м’яса – 34,2%.  

Виробництво картоплі на одну особу в області у 2019 році становило 130% від 

середнього показника в Україні, овочів – 122%, плодів та ягід – 98%, м’яса – 87%, 

молока  – 83%, яєць – 58%, культур зернових та зернобобових – 37%. 

Виробництво основних видів продукції сільського господарства на одну особу 

 Культури 
зернові та 

зерно-
бобові 

Картопля 
Культури 
овочеві 

Культури 
плодові та 

ягідні 

М'ясо 
(у забійній 

масі) 
Молоко Яйця 

кілограмів штук 

2000 181 567 101 33 26 387 175 
2005 243 502 147 29 32 360 212 
2010 244 494 162 35 45 258 226 
2015 539 640 191 42 47 225 212 
2018 570 672 203 54 52 201 222 
2019 653 625 282 49 52 191 231 
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Загальний обсяг реалізації власно вирощеної 

продукції підприємствами1 області у вартісній оцінці 

за 2019 рік порівняно з 2018 роком збільшився на 

2,5%. Частка продукції рослинництва у загальній 

вартості реалізованої продукції становила 68,6%, тваринництва – 31,4%. 

У 2019 році відносно 2018 року підприємства1 збільшили реалізацію культур 

зернових та зернобобових, олійних, буряку цукрового, зменшили – плодових та ягідних, 

картоплі, сільськогосподарських тварин (у живій масі), молока та яєць. 

У 2019 році спостерігалося зростання середніх цін від продажу буряку цукрового 

фабричного, картоплі, культур овочевих, плодових та ягідних, молока, зниження – 

культур зернових та зернобобових, олійних, сільськогосподарських тварин (у живій масі) 

та яєць. 

Реалізація продукції сільського господарства підприємствами у 2019 році 

 Обсяг реалізації Середня ціна реалізації 

т у % до 2018 
грн за 

т/тис.шт 
у % до 2018 

Культури зернові та зернобобові 959074,2 132,4 3954,9 90,8 

Культури олійні  354106,7 106,2 8718,6 87,9 

Картопля 35655,3 95,2 5869,8 157,9 

Культури овочеві 5599,6 73,4 19604,1 136,1 

Культури плодові та ягідні 8540,1 9,9 7273,2 406,6 

Велика рогата худоба 2174,1 86,5 32979,9 105,3 

Свині 40819,6 94,5 39192,1 95,3 

Птиця 60197,7 101,3 27667,0 103,6 

Молоко 22259,3 97,4 8079,1 108,1 

Яйця, тис.шт 45266,0 88,8 1225,8 82,0 

Підприємствами, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових 

і зернобобових та олійних у 2019 році куплено 56,7 тис.т культур зернових та 

зернобобових (у 2,3 раза більше ніж у 2018 році), 366,3 тис.т культур олійних (у 120,3 раза 

більше). Середня закупівельна ціна культур зернових на зберігаючих та переробних 

підприємствах становила 3945 грн за тонну. 

У 2019 році переробні підприємства області від усіх категорій виробників 

закупили 40,7 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі) і 110,3 тис.т молока. 

Обсяги закупівель сільськогосподарських тварин збільшились на 3,8 тис.т (на 10,2%), 

                                                 
1 У підприємствах з основним видом економічної діяльності за кодами 01.1 − 01.6, 10.12 за КВЕД ДК 009:2010, які 
мають площу сільськогосподарських угідь від 200 га (для фермерських господарств – від 1000 га) та/або від 100 
голів великої рогатої худоби, овець, кіз, та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів 
(для фермерських господарств – від 500 голів великої рогатої худоби, овець, кіз, та/або від 1000 голів свиней, 
та/або від 25000 голів птиці свійської всіх видів. 

Реалізація продукції 
сільського 
господарства 
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молока – на 25,5 тис.т (на 30,1%). Від підприємств закуплено 37,5 тис.т 

сільськогосподарських тварин (92,1% від загального обсягу), від господарств населення – 

3,2 тис.т (7,9%). Молока також більше закуплено у підприємств – 103,5 тис.т (93,8% від 

усього обсягу закупівель), у господарств населення – 6,8 тис.т (6,2%).  
 

Cередньооблікова кількість штатних працівників 

підприємств1,1зайнятих у сільському господарстві 

у  2019 році порівняно з 2018 роком збільшилася на 

27,5% і становила 6,5 тис. осіб. Частка таких працівників серед найманих в області склала 

1,4%. 

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника у сільському господарстві 

у 2019 році склала 10429 грн, що на 12,5% більше від середнього рівня в області. 

Порівняно з 2018 роком заробітна плата зросла на 12,6% (в області – на 13,7%), розмір 

нарахувань за одну оплачену годину становив 67 грн. 
 

У 2019 році підприємствами22з виробництва 

харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів було 

реалізовано промислової продукції на 30,4 млрд.грн, 

що становило 28,9% від загальнопромислового обсягу. 

Чотири роки поспіль на підприємствах харчової промисловості зростають обсяги 

виробництва: у 2016 році – на 6,5%, у 2017 році – 8,9%, у 2018 році  – на 6,3%, у 2019 

році – на 4,9%. 

У 2019 році відносно 2018 року збільшення обсягів виробництва харчової 

промисловості відбулось на підприємствах з виробництва м’яса та м’ясних продуктів; 

з виробництва молочних продуктів; з виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних 

виробів; з виробництва готових кормів для тварин; з виробництва напоїв. 

Скоротили виробництво відносно 2018 року підприємства з перероблення та 

консервування риби, ракоподібних та молюсків; з перероблення та консервування 

фруктів і овочів; з виробництва продуктів борошномельно-крyп’яної промисловості, 

крохмалів та крохмальних продуктів; з виробництва інших харчових продуктів; 

з  виробництва тютюнових виробів. 

У 2019 році підприємствами сільського 

господарства, мисливства та надання пов’язаних із ними 

послуг освоєно 1588,3 млн.грн капітальних інвестицій. Порівняно з 2018 роком частка 

сільського господарства у загальному обсязі інвестицій в економіку області зросла на 

0,2  в.п. і склала 5,1%. 

                                                 
1 Дані наведено за юридичними особами та відокремленими підрозділами юридичних осіб із кількістю найманих 
працівників 10 і більше осіб. 
2 За даними короткострокової місячної звітності. 
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Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій є власні кошти 

підприємств і організацій, на які припадає 90,8% усіх вкладень сільськогосподарських 

підприємств (1441,9 млн.грн). За рахунок кредитних коштів у 2019 році освоєно 

140,4  млн.грн (8,8%).  

З початку інвестування загальний обсяг прямих іноземних інвестицій 

(акціонерного капіталу), вкладених у підприємства сільського, лісового та рибного 

господарства області, на 31 грудня 2019 року становив 36,4 млн.дол. США. Частка 

сільського господарства у загальнообласному обсязі іноземних інвестицій склала 3,3%.  

За весь період інвестування найбільш вагомими партнерами, що здійснювали 

вкладення прямих іноземних інвестицій у підприємства сільського, лісового та рибного 

господарства області, є інвестори з Данії, Кіпру, Нідерландів та Польщі. 
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