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ПЕРЕДМОВА 
 

Статистичний збірник “Сільське господарство Дніпропетровської області” 

містить інформацію, що характеризує економічний стан сільського 

господарства в цілому по області та окремо по районах та містах за 2000, 2005, 

2010, 2015, 2017–2020рр.  

У ньому знайшли своє відображення показники щодо ресурсних 

можливостей сільського господарства, обсягів та ефективності виробництва, 

реалізації сільськогосподарської продукції. Наведено дані про кількість 

зайнятого населення, заробітну плату, обсяги капітальних інвестицій. Крім 

того, до збірника увійшли баланси основних сільськогосподарських продуктів 

та показники споживання основних продуктів харчування населенням області. 

В окремий розділ виділені міжрегіональні порівняння. 

Видання ілюстроване діаграмами та графіками. 

У збірнику інформація по містах та районах наведена відповідно до 

адміністративно-територіального устрою, який діяв до набрання чинності 

постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX “Про 

утворення та лікідацію районів“. 
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3.1. Продукція сільського господарства за категоріями господарств 
 

(у постійних цінах 2016 року; млн.грн) 

 2010 2015 2017 2018 2019 2020 

 

Господарства усіх категорій 

 

Продукція сільського 

господарства 30555,8 37319,4 37617,1 38617,7 42467,9 36393,3 

Продукція рослинництва 21401,6 27807,2 27770,4 29140,3 32998,4 26883,3 

Продукція тваринництва 9154,2 9512,2 9846,7 9477,4 9469,5 9510,0 

 

Підприємства 

 

Продукція сільського 

господарства 19471,6 24389,9 24899,1 25729,8 29353,2 25797,3 

Продукція рослинництва 13187,8 17743,1 17661,4 18784,7 22358,1 18585,5 

Продукція тваринництва 6283,8 6646,8 7237,7 6945,1 6995,1 7211,8 

 

Господарства населення 

 

Продукція сільського 

господарства 11084,2 12929,5 12718,0 12887,9 13114,7 10596,0 

Продукція рослинництва 8213,8 10064,1 10109,0 10355,6 10640,3 8297,8 

Продукція тваринництва 2870,4 2865,4 2609,0 2532,3 2474,4 2298,2 

 

Вироблено сільгосппродукції господарствами усіх категорій 

 

на одну особу, грн 9132 11427 11643 11998 13306 11519 

3. ДІЯЛЬНІСТЬ ВИРОБНИКІВ ПРОДУКЦІЇ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
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