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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2017 РОЦІ 
 

 Cільське господарство є однією з найважливіших галузей економіки області, яке 
формує 10% валової доданої вартості регіону, а в сукупності з переробною 
промисловістю більше 22%. У сільській місцевості проживає майже 1 млн. осіб, що 
становить 40% населення області. Виробництвом продукції займаються 280 тис. 
домогосподарств, членам яких надано земельні ділянки для ведення особистого 
селянського господарства та 1186 сільськогосподарських підприємств, з яких 813 - 
фермерські господарства. 
 

Впродовж 10 останніх років забезпечується 
позитивна динаміка розвитку сільського господарства, 
зокрема з 2007 року обсяг продукції сільського 
господарства (у постійних цінах 2010 року) зріс на третину 

і досяг у 2017 році 9,8 млрд.грн, порівняно з 2016 роком збільшився на 6,1%. Частка 
господарств населення у загальному обсязі залишається більш вагомою і становила у 
2017 році 61,1% (у 2016 році – 64,1%). Господарствами населення вироблено 57,3% 

продукції рослинництва і 67,7% – тваринництва. 

Продукція сільського господарства 

 (у постійних цінах 2010 року; млн.грн) 

 

Господарства усіх 
категорій 

У тому числі 

сільськогосподарські 
підприємства 

господарства 
населення 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Продукція сільського 
господарства 9255,4 9820,0 3320,5 3816,9 5934,9 6003,1 

у тому числі       

продукція 
рослинництва 5768,3 6210,5 2302,5 2651,1 3465,8 3559,4 
продукція 
тваринництва 3487,1 3609,5 1018,0 1165,8 2469,1 2443,7 

 
  

 

Продукція сільського 
господарства 
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Сільське господарство Львівської області у 2017 році 

Індекси сільськогосподарської продукції 
(у % до попереднього року) 

 

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції 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 
2016 564 639 200 42 49 214 216 
2017 560 669 202 45 49 215 216 

 

Виробництво культур зернових та зернобобових на одну особу в області у 2017 
році становило 38% від середнього показника в Україні, овочів – 92%, плодів та ягід – 
94%, м’яса – 88%, молока – 88%, яєць – 61%, картоплі – 128%. 

 
У 2017 році частка продукції рослинництва у 

загальному обсязі сільськогосподарського виробництва 
склала 63,2%. Порівняно з 2016 роком у галузі рослинництва 

спостерігалося зростання обсягів виробництва на 7,7%, у тому числі у 
сільськогосподарських підприємствах – на 15,1%, у господарствах населення – на 2,7%. 
У структурі виробництва продукції рослинництва частка картоплі, культур овочевих та 
баштанних у 2017 році становила 43,8%, культур зернових та зернобобових – 23,9%, 

культур технічних – 21,5%, культур багаторічних – 5,6%. 
З 2012 року обсяги виробництва зерна щороку складали більше 1 млн. тонн, 

цукрового буряку – 0,6-0,8 млн. тонн, картоплі – 1,6-1,8 млн. тонн, культур овочевих – 
близько 0,5 млн. тонн. Розвиток галузі забезпечувався за рахунок підвищення 
врожайності сільськогосподарських культур, розширення посівних площ, 
застосовування інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур. 
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Сільське господарство Львівської області у 2017 році 

 

 

Виробництво та урожайність культур 
сільськогосподарських у господарствах усіх категорій 

 Валовий збір Урожайність 

2005 2010 2015 2016 2017 2005 2010 2015 2016 2017 

тисяч тонн 
центнерів з 1 гектара 

зібраної площі 

Культури зернові та 
зернобобові - усього  626,8 622,7 1366,3 1428,8 1417,0 23,4 25,8 45,5 47,0 47,9 

у тому числі            

пшениця 388,3 354,4 836,8 807,3 781,4 24,5 25,3 46,4 46,6 48,9 

жито  37,9 16,0 14,8 16,3 21,4 16,0 16,6 27,5 30,8 34,5 

ячмінь 71,2 72,4 216,3 261,8 255,7 23,0 20,0 44,2 46,2 49,1 

овес 45,0 34,6 44,2 41,2 39,0 16,8 16,8 26,7 25,6 26,5 

кукурудза 73,7 139,1 244,1 277,0 271,0 46,0 52,1 61,5 70,1 67,7 

гречка 3,9 3,4 3,9 7,0 9,2 5,5 5,8 6,3 11,9 9,3 

культури зернобобові 6,8 2,6 6,2 18,1 38,0 16,1 11,7 19,0 25,8 29,8 

Буряк цукровий 
фабричний 437,3 529,5 583,0 677,9 809,2 197 380 470 514 515 

Соняшник 0,3 0,2 27,8 67,6 73,7 17,2 16,8 25,4 25,7 21,0 

Соя 0,4 4,4 76,1 111,4 133,1 10,2 14,2 19,5 23,0 23,1 

Ріпак та кольза 11,4 97,2 141,2 118,3 175,9 13,2 23,0 26,8 26,8 31,1 

Картопля  1297,3 1258,8 1622,5 1618,9 1693,8 130 133 172 172 179 

Культури овочеві  379,6 411,9 483,5 505,7 511,1 184 181 192 198 200 

Коренеплоди кормові 563,0 445,8 396,8 398,7 414,2 327 314 316 320 336 

Культури плодові та 
ягідні 73,8 90,1 106,8 107,6 114,3 57,1 69,6 79,6 84,6 83,5 

 

У 2017 році відносно 2016 
року скоротилось виробництво 
культур зернових та 
зернобобових, зросло – культур 
технічних, картоплі, культур 
овочевих, плодових та ягідних. 

У сільськогосподарських 
підприємствах, як і у попередні 
роки, зосереджено, виробництво 
культур зернових та зернобобових 
і культур технічних, у 
господарствах населення – 
виробництво картоплі, культур 
овочевих, культур плодових та 
ягідних.   
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Сільське господарство Львівської області у 2017 році 

Загальна посівна площа культур сільськогосподарських у 2017 році відносно 2016 
року збільшилася на 17,8 тис.га (на 2,7%) і становила 679,8 тис.га, відносно 2007 року – 
на 157,2 тис. га (на 30%). Аграрні підприємства посіяли культури сільськогосподарські на 
площі 365,7 тис.га (53,8% від посівної площі у господарствах усіх категорій), господарства 
населення – 314,1 тис.га (46,2%). Порівняно з 2016 роком розміри посівних площ у 
сільськогосподарських підприємствах збільшилися на 6,6%, у господарствах населення – 

скоротились на 1,5%. 

Структура посівних площ у 2017 році, % 

 

 

У 2017 році під культурами зерновими та зернобобовими було зайнято 297,0 
тис.га (43,7% загальної посівної площі області), культурами технічними – 168,5 тис.га 
(24,8%), культурами кормовими – 94,0 тис.га (13,8%), картоплею – 94,7 тис.га (13,9%), 
культурами овочевими – 25,6 тис.га (3,8%).  

Порівняно з 2016 роком збільшилися посівні площі культур технічних (на 22,3%), 
картоплі (на 0,7%), культур овочевих (на 0,1%), зменшились – культур зернових та 
зернобобових (на 2,5%), культур кормових (на 6,1%).  

 

Одним з важливих напрямків 
розвитку рослинництва в області є 
вирощування зернових. У 2017 році 
зібрано 1417,0 тис.т культур зернових 
та зернобобових (у вазі після 
доробки), що на 0,8% менше 2016 
року. У результаті зменшення 
посівних площ, валовий збір культур 
зернових та зернобобових у 
сільськогосподарських підприємст-
вах зменшився на 1,4%. При цьому 
урожайність культур зернових та 
зернобобових у сільськогосподар-
ських підприємствах області була 
суттєво вищою ніж у господарствах 
населення (52,7 ц відносно 40,1 ц). 

Урожайність культур зернових та зернобобових у господарствах усіх категорій становила 
47,9 ц з одного гектара зібраної площі, що на 5,4 ц більше від середньої урожайності в 
Україні. 

Культури зернові та 
зернобобові – 50,0 
 
Культури технічні – 46,0 

 
Картопля – 0,5 

 
Культури овочеві – 0,4 

 
Культури кормові – 3,1 

                        Культури зернові та 
зернобобові – 36,4  

 
Культури технічні – 0,1 

 
Картопля – 29,6 

 
Культури овочеві – 7,7 

 
 

Культури кормові – 26,2 

 

Пшениця; 
55,1

Жито; 1,5

Ячмінь; 
18,0

Овес; 2,8

Кукурудза 
на зерно; 

19,1

Культури 
зернові та 

зернобобові 
інші; 
3,5

Структура виробництва культур
зернових та зернобобових у
господарствах усіх категорій
у 2017 році, %

Сільськогоспо
дарські 

підприємства 
53,8%

Господарства 
населення 

46,2%
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Сільське господарство Львівської області у 2017 році 

 

 

У 2017 році господарствами усіх категорій одержано 854,4 тис.т зернових озимих 

культур, що на 4,5% менше 2016 року. Скорочення виробництва відбулося внаслідок 

зменшення посівних площ у сільськогосподарських підприємствах. Урожайність 

зернових озимих у господарствах населення збільшилась із 41,1 до 43,1 ц, у 

сільськогосподарських підприємствах – з 51,5 до 55,4 ц з одного гектара зібраної площі. 

У виробництві зернових озимих як у сільськогосподарських підприємствах, так і у 

господарствах населення переважала пшениця (її частка становила відповідно 70,6% і 

91,9%).  

Зернових ярих культур, включаючи кукурудзу на зерно, зібрано 562,6 тис.т, що на 

5,3% більше 2016 року. Збільшення обсягів виробництва відбулося за рахунок 

збільшення валового збору пшениці (на 23,1%). У структурі виробництва ярих культур 

48,2% займала кукурудза (у 2016 році її частка становила 51,9%), 20,1% – пшениця 

(17,2%), 16,2% – ячмінь (18,5%), 6,9% – овес (7,7%), 8,6% – інші культури (4,7%). Порівняно 

з 2016 роком збільшилась урожайність пшениці, ячменю, жита, вівса, культур 

зернобобових, урожайність кукурудзи – зменшилась. 

Культури технічні – друга основна група сільськогосподарських культур. До них 

належать буряк цукровий фабричний, ріпак і кольза, соя та інші. 

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 2017 році посіви ріпаку і кользи  та 

соняшнику здійснювали сільськогосподарські підприємства в усіх районах області (крім 

Сколівського і Турківського районів), сої – в усіх, крім Турківського району.  

У 2017 році порівняно з 2016 більше зібрано ріпаку і кользи на 48,6%, сої – на 

19,4%, буряку цукрового фабричного – на 19,4%, соняшнику – на 9,0%. Збільшення 

виробництва досягнуто, в основному, завдяки зростанню площ посіву цих культур 

відповідно на 25,3%, на 18,5%, на 21,5% та на 30,9%.  

У структурі посівних площ у 2017 році частка технічних культур становила 24,8% 

від усієї посівної площі і суттєво зросла порівняно з 2010 і 2016 роками – відповідно на 

12,9 в.п. і на 4,0 в.п. Відповідно зростала частка технічних культур у обсягах продукції 

сільського господарства: з 6,7% – у 2010 році, до 11,4% – у 2016 році і 13,6% – у 2017 

році. 

Загалом відносно 2010 року виробництво ріпаку і кользи зросло у 1,8 раза, сої – 

у 30,5 раза, соняшнику – у 342,7 раза. 

У 2017 році з площі 15,7 тис.га накопано 809,2 тис.т буряку цукрового фабричного, 

що на 19,4% більше 2016 року. Валовий збір буряку цукрового фабричного збільшився 

за рахунок зростання посівних площ відносно 2016 року на 19,0% та урожайності з 514 

до 515 ц з одного гектара зібраної площі. 

У 2017 році накопано 1693,8 тис.т картоплі, що на 4,6% більше урожаю 2016 року. 

Валовий збір картоплі збільшився за рахунок зростання урожайності з 172 до 179 ц з 

одного гектара і площі посадки на 0,7%. 
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Культур овочевих відкритого і закритого ґрунту у 2017 році зібрано 511,1 тис.т, що 

на 1,1% більше 2016 року. Культур овочевих закритого ґрунту одержано 7,8 тис.т, що 

становить 1,5% усього врожаю культур овочевих. Посівна площа культур овочевих 

відкритого ґрунту збільшилась на 0,1%, їх урожайність – з 196 ц до 198 ц з одного гектара 

зібраної площі. У структурі виробництва культур овочевих відкритого ґрунту найбільшу 

частку займала капуста – 46,6%, буряки столові – 11,5%, морква – 11,6%, цибуля ріпчаста 

– 6,9%, огірки та корнішони – 6,1%.  

 
У 2017 році зібрано 114,3 тис.т культур плодових та ягідних, що на 6,2% більше як 

у попередньому році. Урожайність культур плодових та ягідних зменшилась з 84,6 до 

83,5 ц з кожного гектара площі насаджень у плодоносному віці. 

За останнє десятиліття (з 2007 року до 2017) урожайність культур зернових 

збільшилась з 25,5 до 47,9 ц/га (майже у 2 рази), цукрових буряків – із 308 до 515 ц/га 

(у 1,7 раза), картоплі – із 162 до 179 ц/га (на 10%). 

Урожайність культур сільськогосподарських у значній мірі залежить від удобрення 

площ посіву органічними та мінеральними добривами. 

Під урожай 2017 року сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) 

внесено 53,4 тис.т мінеральних добрив у поживних речовинах (на 0,3% менше, ніж під 

урожай 2016 року). Мінеральні добрива внесено на площі 318,4 тис.га (удобрено 91,5% 

загальної посівної площі). У структурі внесених мінеральних добрив азотні добрива 

займали 66,2%, фосфорні – 15,9%, калійні – 17,9%. Із загальної кількості мінеральних 

добрив, внесених під посів сільськогосподарських культур, 50,6% використано під 

зернові (включаючи кукурудзу), 46,8% – під технічні культури, 0,9% – під картоплю і 0,6% 

Капуста; 46,6

Буряки столові; 11,5

Морква столова; 
11,6

Огірки та корнішони; 
6,1

Цибуля ріпчаста; 6,9

Часник; 1,5

Помідори; 2,4

Горох зелений;
0,4

Інші; 13,0

Структура виробництва культур овочевих відкритого ґрунту у
господарствах усіх категорій у 2017 році, %
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– під овочеві культури. У середньому з розрахунку на один гектар загальної посівної 

площі сільськогосподарських культур у 2017 році внесено 154 кг мінеральних добрив (у 

2016 році – 163 кг). Неудобреними залишились 55,8% посівів кормових культур, 6,7% – 

зернових культур (включаючи кукурудзу), 7,4% – технічних культур, 9,5% – картоплі, 

13,6% – овочів. 

Органічні добрива у кількості 172,3 тис.т внесено на площі 13,7 тис.га, що 

становило 3,9% загальної площі посівів. Найбільше органічних добрив внесено під 

зернові і технічні культури (відповідно 61,8% і 32,4%). З розрахунку на один гектар посіву 

сільськогосподарських культур у 2017 році внесено 0,5 т органічних добрив (у 2016 році 

– 0,4 т). 

Вапнування ґрунтів сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) 

проведено на площі 5,6 тис.га, в грунт внесено 21,3 тис.т вапняного борошна й інших 

вапнякових матеріалів (у 2016 році відповідні показники становили 4,4 тис.га і 11,5 тис.т). 

Площа, на якій застосовувалися засоби захисту рослин становила 281,9 тис.га, у тому 

числі пестициди – 281,9 тис.га. 

 
У 2017 році частка продукції тваринництва у загальному 

обсязі сільськогосподарського виробництва становила 36,8%. 

Порівняно з 2016 роком у галузі тваринництва спостерігалося 

збільшення обсягів виробництва на 3,5%, у тому числі у сільськогосподарських 

підприємствах – на 14,5%, у господарствах населення – зменшення на 1,0%. У структурі 

загального виробництва продукції тваринництва частка сільськогосподарських тварин 

(вирощування) у 2017 році склала 53,9%, молока – 36,8%, яєць – 7,2%. 

 
Виробництво основних видів продукції 

тваринництва у господарствах усіх категорій 

 2005 2010 2015 2016 2017 

М'ясо, тис.т 124,0 165,1 170,4 174,6 179,2 

Молоко, тис.т  930,4 656,2 571,2 543,2 528,3 

Яйця, млн.штук 548,2 576,8 536,6 546,1 556,1 

Вовна, т 14 12 14 13 17 

У господарствах усіх категорій порівняно з 2016 роком збільшилося виробництво 

м’яса (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) – на 2,6%, яєць – на 

1,8%, вовни – на 30,8%, зменшилося молока – на 2,7%. У аграрних підприємствах 

збільшилося виробництво м’яса на 6,9%, молока – на 7,6%, яєць – на 1,5%, вовни – у 4 

рази, у господарствах населення – зменшилось виробництво м’яса на 1,8% та молока – 

на 3,3%, але збільшилось виробництво яєць на 1,9%, вовни – на 8,3%. 

Тваринництво 
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У тваринництві позитивну динаміку забезпечують свинарство і птахівництво. 

Кількість свиней за останні 10 років зросла на 47% (з 253 тис. голів у 2007 до 373 тис. 

голів у 2017 році), а реалізація на забій свиней (у живій масі) за цей період збільшилася 

в 2,3 раза (із 30,4 до 69,9 тис. тонн). За рахунок розвитку птахівництва обсяги 

виробництва м'яса птиці за останнє десятиліття збільшено у 1,4 раза (з 42,1 до 60,6 тис. 

тонн (у живій масі).  

Проблемною залишається галузь м'ясо-молочного скотарства. За десять років 

реалізація на забій великої рогатої худоби (у живій масі) зменшилася на 34% (з 68,3 тис. 

тонн у 2007 до 45,2 тис. тонн у 2017), виробництво молока – на 35% (з 813,4 тис. тонн 

до 528,3 тис. тонн) 

Кількість сільськогосподарських тварин у господарствах усіх категорій 

(на початок року, тисяч голів) 

 
2006 2011 2016 2017 2018 

Велика рогата худоба 362,7 251,9 203,4 195,3 184,0 

у тому числі корови 235,4 161,7 129,7 121,3 112,6 

Свині 230,2 296,3 348,6 356,7 373,2 

Вівці і кози 23,5 22,6 30,5 30,7 32,4 

Птиця 7186,9 7961,5 8241,2 7529,4 8532,8 

Основна частина сільськогосподарських тварин зосереджена у господарствах 

населення: на початок 2018 року вони утримували 90,1% кількості великої рогатої 

худоби, у тому числі корів – 93,8%, свиней – 43,4%, птиці свійської – 62,3%, овець та кіз – 

84,3%. 

Станом на 1 січня 2018 року частка кількості великої рогатої худоби області у 

загальній кількості великої рогатої худоби України зменшилась з 5,3% до 5,2% (у тому 

числі корів – з 5,8% до 5,6%), збільшилася – свиней – з 5,3% до 6,1%, птиці свійської – з 

3,7% до 4,2%, овець та кіз – з 2,3% до 2,5%. 

Відносно 1 січня 2017 року кількість великої рогатої худоби у господарствах усіх 

категорій зменшилася на 5,8%, причому такий відсоток зниження був як у 

сільськогосподарських підприємствах, так і у господарствах населення.  

10,7

5,3

53,0

89,3

94,7

47,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

яйця

молоко

м'ясо

Структура виробництва продукції тваринництва за категоріями
господарств у 2017 році, %

Сільськогосподарські підприємства Господарства населення



9 

 

Сільське господарство Львівської області у 2017 році 

 

 

У сільськогосподарських підприємствах на 1 січня 2018 налічувалось 211,2 тис. 
голів свиней (на 1,3% менше як на 1 січня 2017 року), 5,1 тис. голів овець та кіз (на 6,3% 
більше), 3220,0 тис. голів птиці (на 34,7% більше), у господарствах населення – 162,0 тис. 
голів свиней (на 13,5% більше), 27,3 тис. голів овець та кіз (на 5,4% більше), 5312,8 тис. 
голів птиці свійської (на 3,4% більше).  

Аграрними підприємствами у 2017 році одержано 485,7 тис. голів приплоду 
поросят (на 11,8% більше як у 2016 році), 6,7 тис. голів телят (на 10,9% менше), 0,9 тис. 
голів ягнят та козенят (у 2,1 рази більше), 7 голів лошат (на 41,7% менше). Вихід телят від 
корів з розрахунку на 100 маток у 2017 році становив 70 голів (65 голів у 2016 році), 
поросят від основних свиноматок – 2448 голів (1822 голів), ягнят та козенят – 21 голова 
(15 голів), лошат – 6 голів (8 голів). 

У 2017 році обсяг вирощування сільськогосподарських тварин відносно 2016 року 
у сільськогосподарських підприємствах збільшився на 14,7 тис.т (на 17,5%), а відношення 
його до реалізації тварин на забій становило 103,5% (у 2016 році – 94,1%).  

У сільськогосподарських підприємствах середньорічний надій молока від однієї 
корови, яка була в наявності на початок року, у 2017 році становив 4652 кг відносно 4081 
кг у 2016 році (збільшився на 14,0%). 

 
Загальний обсяг реалізації власно вирощеної 

продукції сільськогосподарськими підприємствами 
області (великих та середніх) у вартісній оцінці за 2017 
рік порівняно з 2016 роком збільшився на 39,8%, у тому 

числі продукції рослинництва – на 32,7%, продукції тваринництва – на 58,6%. Частка 
продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції становила 69,1%, 

тваринництва – 30,9% (у 2016 році – відповідно 72,7% та 27,3%). 
У 2017 році відносно 2016 року аграрні підприємства збільшили реалізацію 

культур зернових та зернобобових, олійних, овочевих, плодових та ягідних, 
сільськогосподарських тварин (у живій масі), молока, яєць. 

 

283,7
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Сільське господарство Львівської області у 2017 році 

У 2017 році спостерігалося зростання середніх цін від продажу за всіма 

напрямками на усю сільськогосподарську продукцію, крім буряку цукрового фабричного 

та яєць. 

Обсяги реалізації та середні ціни на сільськогосподарську продукцію 

 
Обсяг реалізації, 

тонн 
2017 у 
% до 
2016 

Середня ціна 
реалізації, грн. за 

тонну 

2017 у 
% до 
2016 

2016 2017 2016 2017 

Культури зернові та 
зернобобові 518404 589884 113,8 3400,7 3800,1 111,7 

у тому числі       

пшениця 299114 291823 97,6 3423,9 3753,1 109,6 

жито 4451 2154 48,4 2910,1 3388,0 116,4 

кукурудза 79832 127312 159,5 3339,1 3620 108,4 

ячмінь 124445 147473 118,5 3185,1 3687,9 115,8 

Культури олійні  189736 261692 137,9 9119,2 9621,6 105,5 

у тому числі       

ріпак і кольза 88426 133058 150,5 9546,0 10108,2 105,9 

Картопля 30176 28964 96,0 3025,6 3478,6 115,0 

Буряк цукровий фабричний 
(включаючи давальницьку 
сировину) 523299 580745 111,0 1037,0 790,5 76,2 

Культури овочеві 11213 11857 105,7 7020,9 9429,3 134,3 

Культури плодові та ягідні 6464 11680 180,7 6478,0 7850,6 121,2 

Сільськогосподарські тварини 
(у живій масі) 73357 87423 119,2 20066,4 27253,8 135,8 

у тому числі       

велика рогата худоба 1802 1644 91,2 20072,7 26562,6 132,3 

свині 36632 41476 113,2 21092,9 30535,9 144,8 

птиця 34902 44295 126,9 18992,0 24208,5 127,5 

Молоко 18344 20910 114,0 5615,6 6805,2 121,2 

Яйця (за тис.шт) 37768 39671 105,0 1100,6 1097,4 99,7 

Від господарств усіх категорій на зернопереробні та зернозберігаючі 

підприємства області у 2017 році надійшло 237,3 тис.т культур зернових та зернобобових 

(на 7,2% більше як у 2016 році), 48,9 тис.т культур олійних (на 29,4% більше). 

Зернопереробними та зернозберігаючими підприємствами від усіх категорій 

господарств закуплено 12,2 тис.т культур зернових та зернобобових за середньою ціною 

3865 грн за тонну. 

У 2017 році переробні підприємства області від усіх категорій господарств 

закупили 32,4 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі) і 83,6 тис.т молока. 

Обсяги закупівель сільськогосподарських тварин зменшились на 15,5 тис.т (на 32,3%), 

молока – зросли на 24,2 тис.т (на 44,0%). Від сільськогосподарських підприємств 

закуплено 32,2 тис.т сільсько-господарських тварин (99,3% від усього обсягу закупівель), 

господарств населення – 0,2 тис.т (0,7%). Молока більше закуплено у 

сільськогосподарських підприємств – 70,1 тис.т (83,8% від усього обсягу закупівель), у 

господарств населення – 13,5 тис.т (16,2%).  
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Середня вага однієї голови, проданої всіма категоріями господарств переробним 
підприємствам у 2017 році становила: великої рогатої худоби – 472кг, свиней – 115 кг. 

Продаж сільськогосподарської продукції здійснювався за такими середніми 
цінами: м’ясо – 34255 грн. за 1 т живої маси, молоко – 6541 грн. за 1 т базисної жирності. 

 
Cередньооблікова кількість штатних працівників1, 

зайнятих у сільському господарстві у 2017 році 
порівняно з 2016 роком зменшилася на 2,9% і становила 
6,0 тис. осіб. Частка таких працівників серед найманих в 

області склала 1,3%. 
Упродовж 2017 року сільськогосподарськими підприємствами області було 

прийнято 3,3 тис. осіб, тоді як звільнено 2,4 тис. осіб (відповідно 55,0% і 39,7% 
середньооблікової кількості штатних працівників галузі).  

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника у сільському господарстві 
у 2017 році склала 7109 грн, що на 11,2% більше від середнього рівня в економіці, та на 
3,7% менше ніж у промисловості. Порівняно з 2016 роком вона зросла на 51,1% (в 
економіці області – на 40,2%). Розмір нарахувань за одну оплачену годину в цій галузі 
становив 46,79 грн. 

 
Підприємства з виробництва харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів  здійснюють значний 
вплив на результати діяльності промисловості, 
оскільки забезпечують більше чверті від 
загальнопромислового обсягу реалізованої продукції. 

У 2017 році підприємствами галузі було реалізовано промислової продукції2 на 22,4 
млрд.грн, що становило 27,4% від загальнопромислового обсягу.  

Другий рік поспіль на 
підприємствах харчової 
промисловості зростають обсяги 
виробництва, причому у 2017 році 
темп приросту був більшим, ніж у 
2016 році – 8,9% проти 6,5%.  

У 2017 році відносно 2016 року 
збільшення обсягів виробництва 
відбулось на підприємствах з 
виробництва м’яса та м’ясних 
продуктів; з перероблення та 
консервування фруктів і овочів; з 
виробництва олії та тваринних жирів; 
молочних продуктів; продуктів 

                                                 
1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і 
більше осіб. 
2 За даними короткострокової місячної звітності. 

Зайнятість та оплата 
праці 

Промислова переробка 
продукції сільського 
господарства 
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борошномельно-крyп’яної промис-ловості, крохмалів та крохмальних продуктів; хліба, 
хлібобулочних і борошняних виробів; готових кормів для тварин; тютюнових виробів. 
На галузі, які наростили обсяги  випуску продукції, припало 57,2% від загального обсягу 
реалізованої продукції підприємств з виробництва харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів. 

Виробництво окремих видів продукції харчової промисловості у 2017 році 
наведено у таблиці1: 3 

 
тонн 

2017 у % до 

2016 

Свинина (туші, напівтуші; уключаючи оброблені сіллю чи 

консервантами для тимчасового зберігання) свіжа чи охолоджена 38366 119,2 

Яловичина і телятина (туші, напівтуші, четвертини) свіжі чи охолоджені 743 73,3 

М’ясо великої рогатої худоби заморожене 1134 118,6 

Свинина (туші, напівтуші) заморожена 4662 90,6 

Субпродукти харчові великої рогатої худоби, свиней, баранів, овець, 

кіз, коней, інших тварин родини конячих, свіжі чи охолоджені 5228 158,2 

Кури, курчата (тушки) свіжі чи охолоджені 31598 121,1 

Вироби ковбасні та подібні продукти з м’яса, субпродуктів чи крові 
тварин та подібні вироби і харчові продукти на їхній основі (крім 
виробів ковбасних з печінки і готових продуктів та страв) 6210 98,7 

Олія соєва нерафінована та її фракції (крім хімічно модифікованих) 13560 117,8 

Молоко та вершки незгущені і без додання цукру чи інших 
підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6% у 
первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2л 16694 193,5 

Масло вершкове 2624 171,1 
Cир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий; 
уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир) 194 66,7 

Молоко і вершки коагульовані, йогурт, кефір, сметана та інші 
ферментовані продукти 17114 111,0 

Йогурт рідкий та сквашене молоко ароматизовані (молоко і вершки 
коагульовані, йогурт, кефір, сметана та інші ферментовані продукти, 
ароматизовані або з доданням фруктів, горіхів або какао) 8085 123,7 

Борошно пшеничне чи пшенично-житнє 64176 114,7 

Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання 45480 97,5 
Печиво солодке, вафлі та вафельні облатки, частково чи повністю 
покриті шоколадом або іншими сумішами, що містять какао 3779 118,1 
Вафлі та вафельні облатки (уключаючи солоні; крім частково чи 
повністю покритих шоколадом або іншими сумішами, що містять 
какао) 11482 121,8 
Вироби здобні (булочки підвищеної калорійності, листкові, рулети з 
маком, рогалики тощо) 4267 115,1 
Корми готові (крім преміксів)  для годівлі сільськогосподарських 
тварин - для свиней 70341 104,7 
Корми готові (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських 
тварин - для великої рогатої худоби 8948 148,5 

        

Разом з тим,  скоротили виробництво відносно 2016 року підприємства з 
виробництва інших харчових продуктів, якими забезпечено 26,7% від загального 
обсягу реалізованої продукції харчової промисловості. Зменшилось виробництво 

                                                 
1 За даними короткострокової місячної звітності.   3  
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шоколаду та готових харчових продуктів, що містять какао; цукру; замінників кави; 
цукерок шоколадних, крім цукерок із вмістом алкоголю; дріжджів тощо. 

 

У 2017 році підприємствами сільського 

господарства, мисливства та надання пов’язаних із ними 

послуг освоєно 1338,8 млн.грн капітальних інвестицій. 

Порівняно з 2016 роком частка сільського господарства у загальному обсязі інвестицій в 

економіку області скоротилася на 0,3 в.п. і склала 5,6%. 

Головним джерелом фінансування 

капітальних інвестицій залишаються власні 

кошти підприємств і організацій, на які 

припадає 85,1% усіх вкладень 

сільськогосподарських підприємств (1138,8 

млн.грн). За рахунок кредитних коштів у 2017 

році освоєно 173,6 млн.грн (13,0%), коштів 

іноземних інвесторів – 1,6 млн.грн (0,1%). З 

місцевих бюджетів було направлено лише 

18,4 млн.грн. З державного бюджету у 2017 

році капітальні інвестиції у сільське 

господарство області не здійснювались. 

 У структурі 

капітальних інвестицій за видами активів 99,8% становили інвестиції у матеріальні 

активи. Зокрема, у нежитлові будівлі спрямовано 203,8 млн.грн, інженерні споруди – 9,5 

млн.грн, на придбання машин, обладнання та інвентарю – 734,3 млн.грн, транспортних 

засобів – 248,1 млн.грн. Витрати на придбання довгострокових біологічних активів 

рослинництва склали 37,0 млн.грн (2,8% від загального обсягу інвестицій у сільське 

господарство), довгострокових біологічних активів тваринництва – 73,1 млн.грн (5,5%).  

Структура капітальних інвестицій у сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних 
із ним послуг за видами активів у 2017 році, % 

Інвестиції у 
нематеріальні активи

0,2%

нежитлові будівлі
15,2%

інженерні споруди
0,7%

машини, обладнання 
та інвентар

54,8%

транспортні засоби
18,5%

інші
10,6%

Інвестиції в 
матеріальні  

активи
99,8%

3,1 3,2 3,2

4,1
4,7 4,9

5,9 5,6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Частка сільського господарства в 
обсязі капітальних інвестицій 
Львівської області , %

Капітальні інвестиції 
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На придбання та створення нових активів сільськогосподарських підприємств 

торік було направлено 1054,9 млн.грн або 78,8% від загального обсягу капітальних 

інвестицій. На поліпшення, вдосконалення, реконструкцію, модернізацію уже існуючих 

основних засобів було спрямовано 131,1 млн.грн. На капітальний ремонт своїх активів 

сільськогосподарські підприємства у 2017 році витратили 17,6 млн.грн. Ще 135,2 млн.грн 

капітальних інвестицій скеровано на придбання активів, які були раніше у використанні. 

Інвестування сприяло завершенню будівництва у 2017 році низки потужностей 

для потреб сільського господарства. Так у минулому році введено в експлуатацію 

зерносушильні комплекси потужністю 17,6 тис.т, силоси для зберігання зерна на 47,2 

тис.т, тваринницькі комплекси по вирощуванню і відгодівлі свиней на 18,2 тис.голів, 

буйволятник на 70 шт. молодняка, приміщення для овець на 500 скотомісць, теплицю 

загальною площею 4569 м2 . 
 

Упродовж 2017 року у підприємства сільського, 

лісового та рибного господарства області надійшло 67,2 

тис.дол. США прямих іноземних інвестицій 

(акціонерного капіталу), що на 93,2% менше, ніж у 2016 році.  

Обсяг прямих іноземних інвестицій 

(акціонерного капіталу), вкладених у 

підприємства сільського, лісового та 

рибного господарства області з початку 

інвестування, на 31 грудня 2017 року 

становив 37,8 млн.дол. США. Частка 

сільського господарства у 

загальнообласному обсязі іноземних 

інвестицій склала 3,2%. 

Найбільш вагомими партнерами, 

що здійснювали вкладення прямих 

іноземних інвестицій у підприємства 

сільського, лісового та рибного 

господарства області, є інвестори з Данії – 16,7 млн.дол. США, Великої Британії – 9,8 

млн.дол. США, Нідерландів – 4,0 млн.дол. США та Кіпру – 2,1 млн.дол. США.  

 

 
 
В.о. начальника  Г. Корисько  

 

 
 

 
Довідка: тел. (032) 258-59-21, Л.Шалай 
Більше інформації: www.lv.ukrstat.gov.ua,Тематичний розділ "Сільське та рибне господарство" 
© Головне управління статистики у Львівській області, 2018 

Данія; 
44,2%

Велика Британія; 
26,0%

Нідерланди; 
10,5%

Кіпр; 5,6%

Польща; 
3,8%

Інші ; 9,9%

Географічна структура прямих іноземних 
інвестицій, залучених у сільське, лісове та 

рибне господарство станом на 31.12.2017р., %

Іноземні інвестиції 

http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/themes/04/theme_04.php?code=04
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