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П Е Р Е Д М О В А 
 

Статистичний збірник “Сільське господарство Черкащини” вміщує дані про основні показники економічного 

стану сільського господарства в цілому по області та її районах за 1990–2017 роки. У збірнику відображено 

показники, що характеризують ресурсні можливості сільського господарства, обсяги виробництва 

сільськогосподарської продукції по категоріях господарств та на душу населення, а також показники споживання 

основних продуктів харчування населенням області. Крім того, у збірнику подається характеристика матеріально-

технічної бази сільського господарства та її використання. 

Показники споживання основних продуктів харчування населенням області (в розрахунку на одну особу 

середньорічного населення області) визначаються балансовим методом.  

Починаючи з 2000р. в категорію сільськогосподарські підприємства включаються селянські (фермерські) 

господарства, тому дані по них включені в сільськогосподарські підприємства за всі попередні роки. 

Сума складових та підсумкові дані по рядках та у окремих таблицях можуть мати незначні розбіжності за 

рахунок округлення. 

Сподіваємося, що збірник принесе користь фахівцям та науковцям, які займаються питаннями розвитку 

агропромислового комплексу. 

Збірник підготовлений відділом обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього 

середовища. 
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Скорочення 
тис. – тисяча 

млн. – мільйон 

млрд. – мільярд 

га – гектар 

г – грам 

кг – кілограм 

ц – центнер 

т – тонна 

шт. – штук 

гол. – голів 

к.од. – кормові одиниці 

к.с. – кінські сили 

р. – рік 

кВт.год – кіловат-година 

грн. – гривня 

% – відсоток 
 

Умовні позначення 

 

Тире (–)                       – явищ не було; 

Крапки (…)             – відомості відсутні; 

Нуль (0;0,0)                   – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені використаними у          

таблиці розрядами; 

Символ (х)             – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу або недоцільне; 

«у тому числі», «з них» – означає, що наведені не всі доданки загальної суми. 
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В В Е Д Е Н Н Я 

 

Черкащина відноситься до регіону, в якому виробляється значна частина сільськогосподарської продукції 

України. По обсягу валової продукції область займає сьоме місце серед регіонів України і виробляє 5,3% 

загальнодержавного обсягу, хоча користується 3,5% площ сільськогосподарських угідь. Сільськогосподарські 

товаровиробники області за 2017р. виробили валової продукції (у постійних цінах 2010р.) по 10819 грн на одну 

особу і займали друге місце серед регіонів, в цілому по Україні – 5865 грн 

Посівні площі в усіх категоріях господарств у 2017р. становили 1188,6 тис.га і у порівнянні з 1990р. з обороту 

виведена десята частина посівних площ, або 109,7 тис.га. Протягом останніх років у структурі посівних площ також 

відбулися значні зміни. Так під зерновими культурами в 2017р. було зайнято 54% загальної площі (у 1990р. – 47%), 

під цукровими буряками (фабричними) – 1% (11%), соняшником – 17% (3%). Під посіви картоплі та овоче-

баштанних культур відведено 6% всіх посівів (7%), 8% – під кормові культури (31%). 

Зміни, що відбулися в структурі посівних площ сільськогосподарських культур, свідчать про зміщення в 

сектор господарств населення виробництва картоплі (в 2017р. ними вирощено 96% загального обсягу проти 89% – 

1990р.), овочів – 70% проти 40%, плодово-ягідних – 89% проти 60%). Найбільшою залишається частка 

сільськогосподарських підприємств у виробництві зернових культур, цукрових буряків (фабричних) та соняшнику 

87, 99 і 93%, хоча значно скоротилася проти 1990р., відповідно на 10, 1 та 4 відсоткових пункти. 

По виробництву зерна область в 2017р. займала 9 місце серед регіонів України (4,7% загальнодержавного 

виробництва), по цукрових буряках (фабричних) – 9 (4,5%), по соняшнику – 12 (4,1%). Сільськогосподарськими 

товаровиробниками усіх форм власності і господарювання вирощено 123% зерна обсягу 1990 року, в 4,5 раза більше 

соняшнику, 99% картоплі, 98% овочів, але лише 16% цукрових буряків та 53% плодів і ягід.  

Погодні умови сезону 2017р. вплинули на зменшення валових зборів окремих видів сільськогосподарських 

культур порівняно з попереднім роком. Зокрема, скоротилось виробництво зернових культур на 28%, соняшнику – 

на 12%, сої – на 20%, ріпаку – на 5%, овочів – на 12%, картоплі – на 13%, плодів та ягід – на 26%. Зросло лише 

виробництво цукрових буряків (на 24%). Урожайність зернових культур зросла з 38,8 ц з 1 га у 1990 р. до 46,3 ц – у 

2017р., цукрових буряків (фабричних) – з 292 ц до 403 ц, соняшнику – з 21,5 ц  до 24,8 ц, картоплі –  з 115 ц до 148 

ц, овочів – з 142 ц до 160 ц, плодів та ягід – з 22,9 ц  до 68,2 ц з 1 га. 
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Виробництво основних сільськогосподарських культур у всіх категоріях господарств (млн.ц) 
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Товаровиробники всіх категорій господарювання області у 2017р, по виробництву м`яса займали 2 місце серед 

регіонів України і виробили 13,5% загальнодержавного обсягу, 8 – по виробництву молока (4,9%), 9 місце – по 

виробництву яєць (4,1%).   

Аграріями області за 2017р. вирощено 423,9 тис.т худоби та птиці, що на 3% нижче обсягу попереднього року 

(149% обсягу 1990р.), в тому числі великої рогатої худоби на 8% менше, птиці – на  3%. 
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Від реалізації на забій худоби та птиці  одержано 312,5 тис.т м`яса  (в забійній вазі) і становить 160% обсягу 

1990р., вироблено 507,9 тис.т молока (50%), 

отримано 642,3 млн.шт яєць (114%).   

Спад виробництва молока в 2017р. проти 

1990 року відбувся за рахунок скорочення 

поголів`я корів, хоча продуктивність їх зросла на 

89% і склала 6012 кг – це 3 місце серед регіонів 

України. 

У середньому на одну особу виробництво 

м`яса склало 255 кг (1 місце), молока – 414 кг (7), 

яєць – 524 штуки (8 місце).  

 Станом на 1 січня 2018р. поголів`я 

великої рогатої худоби в усіх категоріях 

господарств становило 163,9 тис.голів і склало 

4,6% загального поголів`я України, в тому числі 

корів – 78,1 тис.голів (3,9%), свиней – 339 

тис.голів (5,5%), коней – 3,2 тис.голів (1,2%), овець та кіз – 29,6 тис.голів (2,3%), птиці всіх видів – 24,4 млн.голів 

(11,9%). В господарствах сільськогосподарських товаровиробників спостерігалася тенденція незначного скорочення 

чисельності поголів’я великої рогатої худоби на 7% до попереднього року, з них корів – на 6%, свиней – на 12%, 

овець і кіз – на 5%. Зросло поголів’я птиці лише на 0,2%, а проти 1 січня 1991р. в 2,5 рази). 

Аналіз даних свідчить, що кількість поголівя худоби в області постійно зменшується і такої кількості не 

спостерігалося з часу її утворення. Так, станом на 1 січня 1954р. в усіх категоріях господарств було 489,1 тис. голів 

великої рогатої худоби, 192,5 тис. голів корів, 543,5 тис. голів свиней, 260,7 тис. голів овець та кіз, 103,1 тис. голів 

коней.   

Проти 1 січня 1991р.  в області залишилась лише дев’ята  частина поголів’я овець та кіз, шоста частина 

поголів’я великої рогатої худоби, четверта частина корів і третина свиней. 

Проведений аналіз статистичних даних про стан сільського господарства Черкащини свідчить, що галузь є 

однією з провідних в економіці регіону і на її долю припадає близько п`ятої частини валового випуску продукції, 

товарів і послуг. 

Cтруктура виробництва м`яса, % 

         1990 рік                                             2017 рік 
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За підсумками роботи галузі тваринництва область посідає провідне місце серед регіонів держави. 

Незважаючи на складний фінансово-економічний стан у 2017 році в галузі тваринництва не допущено 

значного скорочення виробництва продукції тваринництва та зменшення чисельності поголів’я 

сільськогосподарських тварин. Протягом останніх років продовжується позитивна тенденція розвитку птахівництва, 

за рахунок чого обсяги виробництва м'яса є найвищими в Україні. 

Галузь свинарства є провідною у забезпеченні потреб внутрішнього ринку в м’ясних продуктах споживання. 

У сільськогосподарських підприємствах завдяки будівництву сучасних птахофабрик, проведення 

реконструкції виробничих потужностей та запровадження сучасних технологій виробництва у свинарстві в області 

на промисловій основі  виробляється 100 відсотків м’яса птиці та 70 відсотків свинини від загальних  обсягів. 

Ключовим досягненням є збереження стабільності в галузі молочного скотарства. У всіх категоріях 

господарств щорічно виробляється більше 500 тисяч тонн молока. Не зважаючи на щорічне зменшення чисельності 

поголів’я корів, обсяги виробництва молока стабілізувалися завдяки підвищенню продуктивності корів зокрема у 

2017 році на 232 кг, або на 4 відсотка. 

У 2017 році продовжується робота спрямована на проведення матеріально-технічного переоснащення 

виробництва. 

За останні роки в області шляхом реконструкції виробничих потужностей та будівництва доїльних залів 

створено  16 сучасних молочних комплексів з чисельністю поголів’я корів 12 тисяч голів та річним виробництвом 

майже 90 тисяч тонн молока, або третину від загальних обсягів виробництва молока в сільгосппідприємствах.

 

Додаткову інформацію щодо змісту розділів статистичного збірника «Сільське господарство 

Черкащини» можна отримати за телефоном 33-89-69. 


