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ПЕРЕДМОВА 
 

Статистичний збірник “Сільське господарство Дніпропетровської 

області” містить інформацію, що характеризує економічний стан сільського 

господарства в цілому по області за 2000, 2005, 2010, 2015, 2018–2021рр., а 

також окремо по районах за 2021р.  

У ньому знайшли своє відображення показники щодо ресурсних 

можливостей сільського господарства, обсягів та ефективності виробництва, 

реалізації сільськогосподарської продукції. 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 районах наведена відповідно до Кодифікатора 

адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних 

громад, затвердженим наказом Мінрегіону від 26.11.2020 №290 (зі змінами). 

Інформація по окремих показниках за 2021 рік буде оприлюднена після 

завершення терміну для подання статистичної та фінансової звітності, 

встановленого Законом України “Про захист інтересів суб᾽єктів подання 

звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни”. 
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СТАН СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

Дніпропетровщині належить вагоме місце в аграрному секторі країни. У 

2021р. частка регіону у загальнодержавному обсязі виробництва продукції 

сільського господарства складала 6,2%. За обсягом виробництва валової 

продукції сільського господарства область посіла друге місце серед регіонів 

України. 

Порівняно з 2020р. виробництво валової продукції сільського 

господарства у 2021р. (у постійних цінах 2016р.) збільшилося на 22,3%.  

У структурі сільськогосподарського виробництва упродовж останніх років 

частка продукції рослинництва зросла (з 70% у 2010р. до 77,8% у 2021р.), 

продукції тваринництва, навпаки, знизилась: у 2021р. вона склала 22,2% 

проти 30% у 2010р. 

У галузі рослинництва у 2021р. порівняно з попереднім роком індекс 

загального виробництва склав 128,8%. 

Господарствами усіх категорій у 2021р. одержано 4,9 млн.т зерна у вазі 

після доробки, з них продовольчих культур – 2,5 млн.т. Порівняно з 2020р. 

виробництво зерна збільшилося на 39,8%. 

Соняшника зібрали на 39,7% більше, ніж рік тому. 

Валовий збір буряка цукрового фабричного збільшився на 28% відносно 

2020р. перш за все за рахунок збільшення  урожайності на 38,9 ц з 1 га. 

Картоплі накопано 706,7 тис.т, або на 51,6% більше, ніж торік, що 

передусім зумовлено збільшенням урожайності на 43,7 ц з 1 га. На 15,8% 

проти 2020р. збільшилось виробництво овочевої продукції та склало  

793 тис.т. 

Плодів та ягід  зібрано 151,3 тис.т, що на 23,8% більше показника 

попереднього року. 

У галузі тваринництва у 2021р. обсяг виробництва валової продукції у 

порівнянні з попереднім роком збільшився на 3,9%, разом з тим у 

підприємствах він зріс на 10,1%, у господарствах населення – скоротився  

на 15,6%.  

Від реалізації худоби та птиці на забій (у перерахунку на забійну масу) 

одержано 290,1 тис.т м’яса, що на 12% більше проти 2020р. 

Виробництво молока за 2021р. зменшилось і становило 246 тис.т (89,3% 

до попереднього року), яєць від птиці всіх видів було одержано  

720,7 млн.шт (на 5,3% менше). 

Станом на 1 січня 2022р. у господарствах усіх категорій області 

кількість великої рогатої худоби склала 87,6 тис. голів,  

у т.ч. корів – 49,8 тис. голів; свиней – 296,8 тис. голів, овець та кіз –  

44,5 тис. голів, птиці свійської всіх видів – 20687,1 тис. голів. 

 
 



СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО В ЕКОНОМІЦІ ОБЛАСТІ 

Сільське господарство Дніпропетровської області 
Головне управління статистики у Дніпропетровській області 

 

 

 

1.1. Продукція сільського господарства за категоріями господарств 
 

(у постійних цінах 2016 року; млн.грн) 

 2010 2015 2018 2019 2020 2021 

 

Господарства усіх категорій 

 

Продукція сільського 

господарства 30555,8 37319,4 38617,7 42467,9 36393,3 44500,7 

Продукція рослинництва 21401,6 27807,2 29140,3 32998,4 26883,3 34616,7 

Продукція тваринництва 9154,2 9512,2 9477,4 9469,5 9510,0 9884,0 

 

Підприємства 

 

Продукція сільського 

господарства 19471,6 24389,9 25729,8 29353,2 25797,3 31346,5 

Продукція рослинництва 13187,8 17743,1 18784,7 22358,1 18585,5 23403,1 

Продукція тваринництва 6283,8 6646,8 6945,1 6995,1 7211,8 7943,4 

 

Господарства населення 

 

Продукція сільського 

господарства 11084,2 12929,5 12887,9 13114,7 10596,0 13154,2 

Продукція рослинництва 8213,8 10064,1 10355,6 10640,3 8297,8 11213,6 

Продукція тваринництва 2870,4 2865,4 2532,3 2474,4 2298,2 1940,6 

 

Вироблено сільгосппродукції господарствами усіх категорій 

 

на одну особу, грн 9132 11427 11998 13306 11519 14266 
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