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До Дня працівників сільського господарства Черкащини 
 
По обсягу валової продукції Черкащина займає шосте місце серед регіонів 

України і виробляє 5% загальнодержавного обсягу. На одного жителя області 
виробляється валової продукції сільського господарства майже вдвічі більше, ніж 
в середньому по Україні.  

 Сільськогосподарськими товаровиробниками області станом на 1 листопада 
п.р. вироблено 3,6 млн.тонн зерна, що на 53% більше обсягу відповідного періоду 
2017 року. Це обумовлене зростанням урожайності на 20,8 ц, яка становить 66,1 ц 
з 1 га.  

В усіх категоріях господарств проти відповідного періоду 2017р.  
збільшилось виробництво ріпаку (на 58%), що обумовлене значним  розширенням 
площ збирання та збільшенням урожайності (на 4,1 ц). Збільшилось також 
виробництво соняшнику та сої (на 29 та 41%). На зростання виробництва картоплі 
(на 25%) та овочів (на 13%) вплинуло підвищення їх урожайності. Збільшення 
обсягу виробництва продукції рослинництва зумовлено сприятливими умовами 
нинішнього року для вирощування сільськогосподарських культур. 

Товаровиробники всіх категорій господарювання області за січень–жовтень 
п.р. збільшили виробництво м’яса на 4% (вироблено 365 тис.т), яєць – на 2% (558 
млн.шт). Виробництво молока становить 418 тис.т, що на 5% менше відповідного 
періоду 2017 року. 

У січні–вересні цьогоріч реалізовано харчових продуктів на  24,1 млрд.грн, 
що становить 48,1% від усієї реалізованої промислової продукції в області та 8% 
реалізації харчових продуктів в Україні. 

Серед видів продукції за січень–вересень 2018р. вироблено олії 
соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих) – 
51,1 тис.т або 1,6% від вироблених в Україні, борошна пшеничного чи    
пшенично-житнього – 45,9 тис.т (3,8%), курей, курчат (тушок) свіжих чи 
охолоджених – 28,8 тис.т (15,1%), хліба та виробів хлібобулочних нетривалого 
зберігання – 16,6 тис.т (2,4%), сиру тертого, порошкового, голубого та іншого 
неплавленого (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного 
сиру) – 10,7 тис.т (14,8%), масла вершкового жирністю не більше 85% – 6,3 тис.т 
(7,6%), спредів та сумішей жирових – 5,6 тис.т (23,2%), овочів (крім картоплі), 
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фруктів, горіхів, грибів та частин рослин їстівних інших, приготовлених чи 
консервованих з додаванням оцту чи оцтової кислоти – 5,3 тис.т (24,0%). 

У розвиток сільського господарства підприємствами галузі за І півріччя 
2018р. вкладено 1,5 млрд.грн капітальних інвестицій, що становить 40,5% 
вкладень в області та 5,5% – в сільське господарство по Україні.  

У сільське, лісове та рибне господарство залучено 18,2 млн.дол.США 
прямих інвестицій (акціонерного капіталу), це становить 5,1% від обсягу 
іноземного капіталу в області та 3,1% у сільське, лісове та рибне господарство 
України.  

Серед країн світу найбільші обсяги прямих інвестицій надійшли з 
Німеччини, Франції, Кіпру, Словаччини, Бельгії, Нідерландів.  

Упродовж 2018р. експортовано жирів та олій тваринного або рослинного 
походження на 205,3 млн.дол.США, що становить 39,1% загальнообласного 
експорту, продуктів рослинного походження – на 125,3 млн.дол. (23,9%), готових 
харчових продуктів – на 91,2 млн.дол. (17,4%). Традиційною для Черкаської 
області є велика частка експорту зернових культур – 13,6% у загальному обсязі 
експорту. Найбільшими експортерами сільськогосподарських продуктів є 
Молдова, Білорусь, Польща, Німеччина, Італія, Індія, Китай. 
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