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 Упродовж 10 останніх років 

відбувається позитивна динаміка розвитку 

сільського господарства: з 2010 року обсяг 

продукції сільського господарства 

(у постійних цінах 2016 року) зріс на 44,9% 

і досяг у 2020 році 24,0 млрд.грн. 
 

+4,4%  
Приріст продукції сільського 
господарства до 2019 

Відносно 2019 року продукція 

сільського господарства зросла на 4,4%, 

у підприємствах – на 7,3%, у господарствах 

населення – на 1,6%. 
 

50,5%  
Частка господарств населення  
у продукції сільського  
господарства 

Половину продукції сільського 

господарства виробляють господарства 

населення – 50,5% у 2020 році, 

а  підприємства  – 49,5%.  
 

Приріст/скорочення (-) продукції сільського господарства 

попередній рік=100% 
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У загальному обсязі продукції сільського господарства зростає частка 

підприємств: у 2020 році – 49,5%, у 2019 році – 48,1%, у 2010 році – 30,8%. Проте частка 

господарств населення у загальному обсязі ще залишається вагомою і становила 

у 2020 році 50,5% (у 2019 році – 51,9%, у 2010 році – 69,2%). Господарствами населення 

у 2020 році вироблено 46,2% продукції рослинництва і 61,0% – тваринництва. 

Продукція сільського господарства 
у постійних цінах 2016 року; млн.грн 

 

Господарства 
усіх категорій 

У тому числі 

підприємства 
господарства 

населення 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Продукція сільського господарства 23004,4 24007,2 11063,3 11872,0 11941,1 12135,2 

у тому числі 
      

продукція рослинництва 15967,9 16938,0 8480,6 9115,4 7487,3 7822,6 

продукція тваринництва 7036,5 7069,2 2582,7 2756,6 4453,8 4312,6 

 

Частка Львівської області у загальнодержавному обсязі продукції сільського 

господарства становила 3,9% і за цим показником серед регіонів України область 

посіла 14 місце. У розрахунку на одну особу вироблено продукції сільського 

господарства на 9584 грн і це 19 місце в Україні. 

Рослинництво 

У 2020 році частка продукції рослинництва у загальному обсязі продукції 

сільського господарства становила 70,6%. У структурі продукції рослинництва частка 

картоплі, культур овочевих та баштанних становила 33,5%, культур зернових та 

зернобобових – 30,5%, культур технічних – 28,3%, культур багаторічних – 4,5%, культур 

кормових – 2,2%. 

Приріст/скорочення (-) продукції рослинництва 
попередній рік=100% 
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Відносно 2019 року продукція рослинництва зросла на 6,1%, у підприємствах – 

на 7,5%, у господарствах населення – на 4,5%. 

Загальна посівна площа культур сільськогосподарських у 2020 році становила 

712,7 тис.га і відносно 2019 року збільшилася на 14,3 тис.га (на 2,1%), відносно 

2010 року – збільшилась на 171,8 тис.га (на 31,8%).  

Підприємства посіяли культури сільськогосподарські на площі 391,7 тис.га 

(54,9% від загальної посівної площі), господарства населення – 321,0 тис.га (45,1%). 

Порівняно з 2019 роком розміри посівних площ у підприємствах збільшилися на 3,3%, 

у господарствах населення – на 0,5%. 

Структура посівних площ у 2020 році 

у % 

 
 

Порівняно з 2019 роком збільшилися посівні площі культур технічних 

(на 17,8%), культур овочевих (на 15,0%), картоплі (на 0,8%), зменшились – культур 

зернових та зернобобових (на 3,6%), культур кормових (на 10,5%). 

У 2020 році під культурами зерновими та зернобобовими було зайнято 

306,6 тис.га (43,0% загальної посівної площі області), культурами технічними – 

191,0 тис.га (26,8%), культурами кормовими – 78,2 тис.га (11,0%), картоплею – 

94,8 тис.га (13,3%), культурами овочевими – 42,1 тис.га (5,9%). 

У підприємствах зосереджено виробництво культур зернових та зернобобових 

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

овочевих, культур плодових та ягідних.  

 

 

 

Культури зернові та 

зернобобові – 48,6% 
 
 

Культури технічні – 48,8% 
 
 

Картопля – 0,5% 
 
 

Культури овочеві – 0,4% 
 
 

Культури кормові – 1,7% 

                        Культури зернові та 

зернобобові – 36,3%  
 

 

Культури технічні – 0,0% 
 

 

Картопля – 28,9% 
 
 

Культури овочеві – 12,6% 
 
 

Культури кормові – 22,2% 

Підприємства 
54,9%

Господарства 
населення 

45,1%
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Структура виробництва культур сільськогосподарських  
за категоріями господарств у 2020 році 

у % 

 

У 2020 році відносно 2019 року зросло виробництво буряку цукрового 

фабричного, соняшнику, сої, картоплі, культур овочевих, культур плодових та ягідних. 

Виробництво та урожайність культур сільськогосподарських  
у господарствах усіх категорій 
 

 Валовий збір Урожайність 

2010 2015 2019 2020 2010 2015 2019 2020 

тис. тонн ц з 1 га зібраної площі 

Культури зернові та зернобобові - 
усього  622,7 1366,3 1643,7 1607,4 25,8 45,5 51,5 52,4 

у тому числі          

пшениця 354,4 836,8 863,5 784,5 25,3 46,4 47,8 44,9 

жито  16,0 14,8 18,3 18,0 16,6 27,5 30,9 32,9 

ячмінь 72,4 216,3 255,8 176,8 20,0 44,2 46,1 44,4 

овес 34,6 44,2 32,4 33,5 16,8 26,7 25,7 25,2 

кукурудза на зерно 139,1 244,1 458,9 584,6 52,1 61,5 80,9 88,0 

гречка 3,4 3,9 2,2 2,8 5,8 6,3 9,9 10,2 

культури зернобобові 2,6 6,2 12,1 5,9 11,7 19,0 22,7 16,5 

Буряк цукровий фабричний 529,5 583,0 619,0 723,1 380 470 564 576 

Соняшник 0,2 27,8 72,7 84,8 16,8 25,4 28,6 27,0 

Соя 4,4 76,1 159,7 229,0 14,2 19,5 27,6 28,2 

Ріпак та кольза 97,2 141,2 184,5 172,1 23,0 26,8 28,1 25,8 

Картопля  1258,8 1622,5 1572,8 1601,1 133 172 167 169 

Культури овочеві  411,9 483,5 709,1 806,7 181 192 194 192 

Коренеплоди кормові 445,8 396,8 361,7 320,2 314 316 331 322 

Культури плодові та ягідні 90,1 106,8 122,6 140,5 69,6 79,6 87,7 101,4 

У 2020 році зібрано 1607,4 тис.т культур зернових та зернобобових (у масі після 

доробки), що на 2,2%  (на 36,3 тис.т) менше відносно 2019 року. У виробництві зернових 

переважала пшениця (її частка становила 48,8%). 
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Структура виробництва культур зернових та зернобобових у 2020 році 

у % 

 

Зменшення обсягу виробництва культур зернових відбулося у підприємствах 

на 1,2% (вироблено 1189,1 тис.т) та господарствах населення – на 4,9% (418,3 тис.т). 

Урожайність у господарствах усіх категорій становила 52,4 ц (51,5 ц у 2019 році) 

з  одного гектара зібраної площі, що на 9,9 ц більше від середньої урожайності в Україні.  

Із загального обсягу виробництва культур зернових у 2020 році пшениці зібрано 

784,5 тис.т (48,8%), кукурудзи на зерно – 584,6 тис.т (36,4%), ячменю – 176,8 тис.т 

(11,0%), вівса – 33,5 тис.т (2,1%), жита – 18,0 тис.т (1,1%). 

Зернових озимих культур одержано 839,9 тис.т, що на 11,3% менше 2019 року. 

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

переважала пшениця (її частка становила відповідно 79,2% і 92,4%). 

Зернових ярих культур зібрано 767,5 тис.т, що на 10,1% більше 2019 року. 

У структурі виробництва ярих культур 76,2% займала кукурудза, 11,0% – пшениця, 

7,1%  – ячмінь, 4,4% – овес, 1,3% – інші культури. Порівняно з 2019 роком збільшилась 

урожайність кукурудзи, жита, зменшилась – пшениці, ячменю, вівса, культур 

зернобобових. 

У 2000 роках у рослинництві набули поширення олійні культури – соя, 

соняшник та ріпак і кольза. З 2006 року суттєво збільшилося виробництво сої, ріпаку 

і кользи, з 2011 року – соняшнику. 

У 2020 році порівняно з 2019 більше зібрано сої на 43,4%, соняшнику – на 16,7%, 

менше – ріпаку і кользи на 6,7%. Збільшення виробництва сої досягнуто за рахунок 

зростання площ посіву на 38,3% та урожайності – з 27,6 до 28,2 ц з 1 га зібраної площі, 

соняшнику – площ посіву на 19,5%. Зменшення виробництва ріпаку і кользи відбулось 

внаслідок зменшення урожайності з 28,1 до 25,8 ц з 1 га зібраної площі. Загалом 

відносно 2010 року виробництво ріпаку і кользи зросло у 2 рази, сої – у 52 рази, 

соняшнику – у 424 рази. 

Пшениця; 
48,8%

Кукурудза на 
зерно; 36,4%

Ячмінь; 11,0%

Овес; 2,1%

Жито; 1,1% Інші культури; 0,6%
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У 2020 році викопано 723,1 тис.т буряку цукрового фабричного, що на 16,8% 

більше 2019 року. Валовий збір буряку цукрового фабричного збільшився за рахунок 

зростання посівних площ відносно 2019 року (на 14,1%) та урожайності (з 564 до 576 ц 

з одного гектара зібраної площі). 

Виробництво картоплі порівняно з 2019 роком збільшилось на 1,8% 

(на 28,2 тис.т) і становило 1601,1 тис.т, у тому числі у господарствах населення – на 1,9%, 

у  підприємствах – зменшилось на 1,7%. Урожайність її в області порівняно з 2019 роком 

зросла з 167 до 169 ц з кожного гектара зібраної площі, у господарствах населення – 

з 165 до 167 ц, у підприємствах – зменшилась з 297 до 264 ц. 

Культур овочевих відкритого і закритого ґрунту у 2020 році зібрано 806,7 тис.т, 

що на 13,8% більше 2019 року, у тому числі у підприємствах – на 17,4%, у господарствах 

населення – на 13,6%. Збільшення виробництва культур овочевих досягнуто через 

зростання площ посіву на 15,0%. Урожайність культур овочевих в області скоротилась 

з 194 до 192 ц з кожного гектара зібраної площі, у тому числі у господарствах 

населення  – з 195 до 191 ц, у підприємствах – зросла з 172 до 201 ц. 

Культур овочевих закритого ґрунту одержано 7,2 тис.т, що становить 1% усього 

врожаю культур овочевих.  

Структура виробництва культур овочевих відкритого ґрунту у 2020 році 

у % 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У структурі виробництва культур овочевих відкритого ґрунту найбільшу частку 

займала капуста – 47,0%, огірки та корнішони – 10,7%, морква – 10,5%, буряки столові – 

10,2%, цибуля ріпчаста – 7,4%. 

У 2020 році зібрано 140,5 тис.т культур плодових та ягідних, що на 14,6% більше 

2019 року. Урожайність культур плодових та ягідних зросла з 87,7 до 101,4 ц з кожного 

гектара площі насаджень у плодоносному віці. 
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Огірки та корнішони; 
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Буряки столові; 
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Цибуля ріпчаста; 

7,4%

Помідори; 2,5%

Часник; 2,2%

Інші; 9,5%



 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

7 | Аналітична доповідь 
 

 
 

За обсягами виробництва сільськогосподарських культур 
у 2020 році Львівська область серед областей України 
посіла:  

2 місце зі збору культур овочевих;  

3 місце – картоплі;  

6 місце – ріпаку та кользи;  

7 місце – буряку цукрового фабричного;  

18  місце  – культур зернових та зернобобових. 
 

За останнє десятиліття (з 2010 до 2020 року) урожайність культур зернових 

збільшилась з 25,8 до 52,4 ц/га (у 2 рази), цукрових буряків – із 380 до 576 ц/га (у 1,5 раза), 

картоплі – із 133 до 169 ц/га (на 27,1%). 

Частка Львівської області в Україні з виробництва культур овочевих  у 2020 році 

становила 8,4%, сої – 8,2%, буряку цукрового – 7,9%, картоплі – 7,7%, культур плодових 

та ягідних – 6,9%, ріпаку та кользи – 6,7%, культур зернових та зернобобових – 2,5%. 

Урожайність культур сільськогосподарських у значній мірі залежить від 

удобрення площ посіву органічними та мінеральними добривами. Під урожай 2020 

року підприємствами1 внесено 63,0 тис.т мінеральних добрив у поживних речовинах 

(на 42,5% більше, ніж під урожай 2019 року). Мінеральні добрива внесено на площі 

325,5 тис.га (удобрено 95,5% загальної посівної площі підприємств). У структурі внесених 

мінеральних добрив азотні добрива займали 55,7%, фосфорні – 0,4%, калійні – 3,4%. 

Із загальної кількості мінеральних добрив, внесених під посів сільськогосподарських 

культур, 50,7% використано під зернові, 47,3% – під технічні культури, 1,1% – під 

картоплю і 0,5% – під овочеві культури. У середньому з розрахунку на один гектар 

посівної площі сільськогосподарських культур у 2020 році внесено 185 кг мінеральних 

добрив (у 2019 році – 127 кг). Неудобреними залишились 38,8% посівів кормових 

культур, 2,8% – зернових культур, 5,4% – технічних культур, 3,4% – овочів. 

Органічні добрива внесено підприємствами1 у кількості 165,0 тис.т на площі 

23,3 тис.га, (удобрено 6,8% площ посівів). У структурі внесених органічних добрив гній 

тварин сільськогосподарських займав 81,4%, послід птиці свійської – 9,4%, торф та його 

субстрати – 0,1%, інші види органічних добрив – 9,1%. Найбільше органічних добрив 

внесено під зернові і технічні культури (відповідно 37,8% і 52,3%). З розрахунку на один 

гектар посіву сільськогосподарських культур підприємствами у 2020 році внесено 0,5 т 

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

                                                         
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. 
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Підприємствами1 внесено 697,8 тис.т пестицидів на площі 324,8 тис.га, або 95,3% 

загальної площі посівів. У структурі внесених пестицидів фунгіциди та бактерициди 

займали 21,2%, гербіциди – 67,2%, інсектициди та акарициди – 6,4%, регулятори росту 

рослин – 5,1%. З розрахунку на один гектар посіву сільськогосподарських культур у 

2020 році внесено 2,0 кг пестицидів. 

Вапнування ґрунтів підприємствами проведено на площі 7,2 тис.га, в ґрунт 

внесено 32,1 тис.т вапна й інших вапнякових матеріалів (у 2019 році відповідні показники 

становили 14,2 тис.га і 26,7 тис.т). Гіпсування ґрунтів підприємства області не проводили. 

Біологічні засоби захисту рослин застосовувалися на площі 7 га. 

Тваринництво 

У 2020 році частка продукції тваринництва у загальному обсязі продукції 

сільського господарства становила 29,4%. У структурі загального виробництва продукції 

тваринництва частка сільськогосподарських тварин (вирощування) у 2020 році 

становила 59,7%, молока – 28,8%, яєць – 9,5%. 

Приріст/скорочення (-) продукції тваринництва 
попередній рік=100% 

 

Відносно 2019 року продукція тваринництва зросла на 0,5%, у підприємствах – на 

6,7%, у господарствах населення – зменшилась на 3,2%.  

У господарствах усіх категорій відносно 1 січня 2020 року зменшилась кількість 

великої рогатої худоби на 13,0 тис. голів (на 8,3%), у тому числі корів – на 9,5 тис. голів 

(на 10,1%), водночас зросла кількість свиней – на 30,3 тис. голів (на 9,1%), овець та кіз – 

на 0,3 тис. голів (на 1,0%), птиці свійської – на 0,4 млн. голів (на 3,9%). 

 

                                                         
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. 
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Кількість сільськогосподарських тварин у господарствах усіх категорій 

на початок року, тис. голів 

 2006 2011 2016 2020 2021 

Велика рогата худоба 362,7 251,9 203,4 157,3 144,3 

у тому числі корови 235,4 161,7 129,7 94,3 84,8 

Свині 230,2 296,3 348,6 332,4 362,7 

Вівці і кози 23,5 22,6 30,5 31,5 31,8 

Птиця свійська 7186,9 7961,5 8241,2 9914,9 10305,8 

Відносно 1 січня 2011 року у господарствах усіх категорій скоротилась кількість 

великої рогатої худоби на 42,7%, у тому числі корів – на 47,6%. На 22,4% збільшилась 

кількість свиней, на 40,7% - овець і кіз, на 29,4% - птиці свійської. 

Кількість великої рогатої худоби, у тому числі корів  
на початок року, тис. голів 
 

У підприємствах на 1 січня 2021 року налічувалось 16,2 тис. голів великої рогатої 

худоби (на 3,0% менше 1 січня 2020 року), у тому числі 6,9 тис. голів корів (на 5,5% 

менше), 231,9 тис. голів свиней (на 20,1% більше), 6,0 тис. голів овець та кіз (на 17,6% 

більше), 4585,3 тис. голів птиці (на 6,4% більше).  

У господарствах населення утримувалось 128,1 тис. голів великої рогатої худоби 

(на 8,9% менше 1 січня 2020 року), у тому числі 77,9 тис. голів корів (на 10,5% менше), 

130,8 тис. голів свиней (на 6,1% менше), 25,8 тис. голів овець та кіз (на 2,3% менше), 

5720,5 тис. голів птиці свійської (на 2,0% більше). 
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Розподіл сільськогосподарських тварин за категоріями господарств  
на початок 2021 року, у % 

 

Основна частина сільськогосподарських тварин надалі утримується 

у господарствах населення: на початок 2021 року вони утримували 88,8% загальної 

кількості великої рогатої худоби (у тому числі корів – 91,9%), овець та кіз – 81,1%, птиці 

свійської – 55,5%, свиней – 36,1%. 

На 1 січня 2021 року у Львівській області утримувалось 5,0% великої рогатої 

худоби України (у тому числі корів – 5,1%), свиней – 6,2%, птиці свійської – 5,1%, овець та 

кіз – 2,8%.  

 

 

 

 

 

 
 

У 2020 році у господарствах усіх категорій області вироблено 180,2 тис.т м’яса 

(жива маса сільськогосподарських тварин, реалізованих на забій), 460,1 тис.т молока 

(валовий надій), 579,2 млн. штук яєць (одержаних від птиці свійської).  

Частка Львівської області у загальнодержавному обсязі виробництва м’яса 

становила 5,2%, молока – 5,0%, яєць – 3,6%. 

Виробництво продукції тваринництва у господарствах усіх категорій 

 2005 2010 2015 2019 2020 

Жива маса сільськогосподарських  
тварин, реалізованих на забій, тис.т 124,0 165,1 170,4 182,1 180,2 
Обсяг виробництва (валовий надій) 
молока, тис.т  930,4 656,2 571,2 480,9 460,1 
Кількість одержаних яєць від птиці 
свійської, млн.шт 548,2 576,8 536,6 581,1 579,2 

Обсяг виробництва вовни, т 14 12 14 19 18 

11,2 8,1

63,9

18,9
44,5

88,8 91,9

36,1

81,1
55,5

Велика рогата худоба Корови Свині Вівці та кози Птиця

Підприємства Господарства населення

За кількістю сільськогосподарських тварин на 1 січня 

2021 року Львівська область серед областей України посіла: 

3 місце за кількістю свиней; 

5 місце – птиці свійської; 

6-7 місце – великої рогатої худоби; 

8 місце – корів; 

12 місце – овець та кіз. 
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У господарствах усіх категорій порівняно з 2019 роком зменшилось виробництво 

молока – на 4,3%, м’яса – на 1,0%, яєць – на 0,3%. 

Виробництво м’яса (жива маса сільськогосподарських тварин, реалізованих на забій) 
тис.т 

 
У підприємствах порівняно з 2019 роком виробництво м’яса зменшилося на 0,4%, 

у господарствах населення – на 1,9%. 

За десять років (з 2010 року) в області збільшилися обсяги виробництва м'яса птиці 

на 35,0% (з 62,0 до 83,7 тис.т), свиней – на 21,5% (з 43,2 до 52,5 тис.т), зменшилася – 

великої рогатої худоби на 26,2% (з 54,9 до 40,5 тис.т).За цей період обсяги виробництва 

молока зменшилися на 29,9% (з 656,2 до 460,1 тис.т). 

Виробництво молока (валовий надій) 
тис.т 

 
У 2020 році обсяг виробництва молока порівняно з 2019 роком зменшився на 

4,3%, зокрема у господарствах населення – на 4,7%, у підприємствах – зріс на 0,7%. 

Виробництво яєць (одержаних від птиці свійської) 
млн.шт 
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Виробництво яєць (одержаних від птиці свійської) у 2020 році відносно 2019 року 

зменшилось на 0,3%, у тому числі у підприємствах – на 12,8%, у господарствах 

населення – зросло на 0,9%. 

Господарства населення забезпечують більшу частку у виробництві продукції 

тваринництва. У 2020 році ними вироблено 93,5% від загального обсягу молока, 91,9% – 

яєць, 43,6% – м’яса. 

В Україні частка господарств населення у виробництві молока становила 70,2%, 

яєць – 44,9%, м’яса – 33,5%.  

Реалізація продукції сільського господарства 

Загальний обсяг реалізації власно вирощеної продукції підприємствами1 області 

у вартісній оцінці за 2020 рік порівняно з 2019 роком збільшився на 4,2%. Частка 

продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції становила 69,7%, 

тваринництва – 30,3%. 

Реалізація продукції сільського господарства підприємствами1 у 2020 році 

 
 

Обсяг реалізації Середня ціна реалізації 

т у % до 2019 
грн за 

т/тис.шт 
у % до 2019 

Культури зернові та зернобобові 768701,7 80,2 4845,8 122,5 

Культури олійні  312325,3 88,2 11291,0 129,5 

Буряк цукровий фабричний 789097,6 111,5 900,9 110,9 

Картопля 30241,1 84,8 5310,6 90,5 

Культури овочеві 12863,1 229,7 7105,4 36,2 

Культури плодові та ягідні 17992,7 210,7 4756,4 65,4 

Сільськогосподарські тварини  

(у живій масі) 109102,5 105,7 30482,9 94,3 

 у тому числі     

  велика рогата худоба 2172,3 99,9 33519,8 101,6 

  свині 37237,7 91,2 39897,6 101,8 

  птиця 69682,7 115,8 25357,4 91,7 

Молоко 22413,8 100,7 8891,2 110,1 

Яйця, тис.шт 33483 74,0 1276,0 104,1 

 

 

                                                         
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). 
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У 2020 році відносно 2019 року підприємства1 збільшили обсяги реалізації буряку 

цукрового фабричного, культур овочевих, культур плодових та ягідних, 

сільськогосподарських тварин (у живій масі), молока, зменшили – культур зернових та 

зернобобових, культур олійних, картоплі та яєць.  

У 2020 році спостерігалося зростання середніх цін, за якими реалізовували 

підприємства1 культури зернові та зернобобові, культури олійні, буряк цукровий 

фабричний, молоко та яйця, зниження – на картоплю, культури овочеві, культури 

плодові та ягідні, сільськогосподарських тварин (у живій масі). 

Підприємствами, які займаються зберіганням і переробленням культур зернових 

і зернобобових та олійних, у 2020 році куплено 67,4 тис.т культур зернових та 

зернобобових (на 18,8% більше ніж у 2019 році), 356,1 тис.т культур олійних (на 2,8% 

менше). Середня ціна купівлі культур зернових на зберігаючих та переробних 

підприємствах становила 4741 грн за т. 

У 2020 році переробні підприємства області від усіх категорій виробників купили 

39,2 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі) і 130,4 тис.т молока. Обсяги 

купівлі сільськогосподарських тварин зменшились на 1,6 тис.т (на 3,9%), молока – 

збільшились на 20,2 тис.т (на 18,3%). Від підприємств куплено 38,0 тис.т 

сільськогосподарських тварин (97,0% від загального обсягу), від господарств населення – 

1,2 тис.т (3,0%). Молока також більше куплено у підприємств – 122,1 тис.т (93,6% від 

загального обсягу), у господарств населення – 8,3 тис.т (6,4%). 

Зайнятість та оплата праці 

Cередньооблікова кількість штатних працівників підприємств (юридичних осіб та 

їх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб), 

зайнятих у сільському господарстві, у 2020 році порівняно з 2019 роком збільшилася на 

20,8% і становила 7,8 тис. осіб. Частка таких працівників в загальнообласній кількості 

склала 1,7%. 

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника у сільському господарстві 

у 2020 році становила 9296 грн, що на 9,7% менше від середнього рівня в економіці 

області. Порівняно з 2019 роком заробітна плата зменшилася на 10,9% (в області - зросла 

на 11,1%), розмір нарахувань за одну оплачену годину становив 64,52 грн. 

                                                         
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). 
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Капітальні інвестиції 

У 2020 році підприємствами сільського господарства, мисливства та надання 

пов’язаних із ними послуг освоєно 999,5 млн.грн капітальних інвестицій. Порівняно 

з 2019 роком частка сільського господарства у загальному обсязі інвестицій в економіку 

області скоротилась на 0,9 в.п. і склала 4,2%. 

За напрямами 83,1% капітальних інвестицій сільськогосподарські підприємства 

вклали у придбання та створення нових активів – 830,3 млн.грн. Частка витрат на 

поліпшення, вдосконалення, реконструкцію та модернізацію існуючих основних засобів 

становила 9,3% від загального обсягу інвестицій. Витрати на придбання активів, які були 

у використанні, становили 74,6 млн.грн, або 7,4%. На капітальний ремонт витрачено 

1,7  млн.грн, що становило 0,2% усіх вкладень. 
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