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Економічні результати сільськогосподарського виробництва у 2015 році  

(попередні дані) 
 

За попередніми підсумками у 2015р. фінансовий результат підприємств1 від 
реалізації продукції сільського господарства та надання послуг у рослинництві і 
тваринництві становив 3,4 млрд.грн прибутку (збитку) проти 1,4 млрд.грн у 2014р., 
рівень рентабельності сільськогосподарського виробництва (без урахування 
бюджетних дотацій і доплат) у цілому склав 55,5% проти 27,5% у попередньому році. 

 
Основні економічні результати виробництва підприємствами 

основних видів продукції сільського господарства  

 

 

Чистий дохід 
від реалізації 

сільсько-
господарської 
продукції та 

послуг, млн.грн 

Фінансовий 
результат від 

реалізації 
сільсько-

господарської 
продукції та 

послуг2,  
млн.грн 

Рівень 
рентабельності 

(збитковості) 
виробництва 

сільськогоспо-
дарської 

продукції та 
послуг2,  

% 

Довідково:  
рівень 

рентабельності 
(збитковості) 
виробництва 

сільськогоспо-
дарської продукції 
та послуг 2 у 2014, 

% 

Продукція сільського 
господарства і послуги 9550,1 3408,2 55,5 27,5 

Рослинництво і тваринництво 9308,2 3341,8 56,0 27,9 

Рослинництво 8698,5 3310,3 61,4 26,6 

Зернові та зернобобові культури 3040,9 968,0 46,7 19,8 

Насіння соняшнику 1991,4 911,4 84,4 22,8 

Цукрові буряки (фабричні) – – – – 

Картопля 73,6 10,6 16,9 51,0 

Овочі відкритого ґрунту 625,4 182,6 41,2 18,0 
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Продовження 

 

Чистий дохід 
від реалізації 

сільсько-
господарської 
продукції та 

послуг, 
млн.грн 

Фінансовий 
результат від 

реалізації 
сільсько-

господарської 
продукції та 

послуг2,  
млн.грн 

Рівень 
рентабельності 

(збитковості) 
виробництва 

сільськогоспо-
дарської 

продукції та 
послуг2,  

% 

Довідково:  
рівень 

рентабельності 
(збитковості) 
виробництва 

сільськогоспо-
дарської 

продукції та 
послуг 2 у 2014, % 

Тваринництво 609,7 31,5 5,4 31,2 
Велика рогата худоба на м’ясо 35,3 –13,1 –27,1 –52,0 
Свині на м’ясо 323,2 37,0 12,9 16,9 
Вівці і кози на м’ясо 3,6 –3,0 –44,9 –58,0 
Птиця на м’ясо3 14,1 –0,7 –4,5 –42,3 
Молоко 170,0 21,4 14,4 17,2 
Яйця курячі 1,2 0,4 56,0 55,2 
Вовна 1,2 –2,7 –68,6 –84,1 

 

1 Тут і далі – підприємства із зареєстрованим першим видом економічної діяльності "сільське господарство", які 
мають або понад 200 га сільськогосподарських угідь, або понад 50 голів худоби, або понад 500 голів птиці, або 
кількість працюючих понад 20 осіб, або дохід від реалізації продукції сільського господарства понад 150 тис.грн. 
2 Без ПДВ, бюджетних дотацій і доплат; до оподаткування. 
3 Без промислової переробки. 

 
Прибутки від реалізації продукції сільського господарства і надання послуг у 

рослинництві і тваринництві отримали 94,2% підприємств, у середньому на одне 
підприємство сума прибутку становила 9,2 млн.грн (у 2014р. – відповідно 76,9% і 4,8 
млн.грн). Водночас 5,8% підприємств допустили від сільськогосподарського 
виробництва збитки, сума яких у розрахунку на одне підприємство становила 1,4 
млн.грн (у 2014р. – відповідно 23,1% і 1,2 млн.грн). 

 
Витрати на виробництво продукції сільського господарства 

 
(у розрахунку на 1 ц, грн)  

 2014 2015 

Зернові і зернобобові культури 135,31 162,30 
Насіння соняшнику 298,61 329,29 
Цукрові буряки (фабричні) – – 
Картопля 147,87 229,83 
Овочі відкритого ґрунту 78,86 109,95 
Велика рогата худоба на м’ясо 3334,64 3078,51 
Свині на м’ясо 1522,48 1923,05 
Вівці і кози на м’ясо 4188,50 3475,64 
Птиця на м’ясо 1350,34 2885,14 
Молоко 317,54 384,16 
Яйця курячі, на 1000 шт 402,06 1351,63 
Вовна 5694,40 6334,81 

Начальник                                                                          В. Вознюк 
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