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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 5,6 млрд.грн прибутку проти 2,1 млрд.грн у 2014р., рівень 
рентабельності сільськогосподарського виробництва (без урахування бюджетних 
дотацій і доплат) у цілому склав 56% проти 29,7% 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 15620,0 5608,9 56,0 29,7 

Рослинництво і тваринництво 14971,9 5317,8 55,1 28,0 

Рослинництво 12862,9 5376,8 71,8 36,3 
Зернові та зернобобові культури 4521,6 1490,3 49,2 26,8 
Насіння соняшнику 6717,9 3327,0 98,1 45,0 
Цукрові буряки (фабричні) 0,4 0,1 47,0 27,3 
Картопля 112,2 55,1 96,6 94,4 
Овочі відкритого ґрунту 135,8 37,3 37,9 11,9 

Тваринництво 2109,0 –59,0 –2,7 5,5 
Велика рогата худоба на м’ясо 73,4 –47,3 –39,2 –50,3 
Свині на м’ясо 927,7 –18,8 –2,0 4,1 
Вівці і кози на м’ясо 2,8 –1,8 –38,6 –54,3 
Птиця на м’ясо3 60,5 –14,0 –18,8 –44,3 
Молоко 345,2 –31,9 –8,5 1,2 
Яйця курячі 592,3 40,8 7,4 34,1 
Вовна 0,2 –0,1 –39,2 –67,9 

 

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.  
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Прибутки від реалізації продукції сільського господарства і надання послуг у 
рослинництві і тваринництві отримали 91,7% підприємств, у середньому на одне 
підприємство сума прибутку дорівнювала 10,7 млн.грн (у 2014р. – відповідно 85,6% і   
4,5 млн.грн). Водночас 8,3% підприємств допустили від сільськогосподарського 
виробництва збитки, сума яких у розрахунку на одне підприємство становила 
4,3 млн.грн (у 2014р. – відповідно 14,4% і 2,4 млн.грн). 

 
Витрати на виробництво продукції сільського господарства 

(у розрахунку на 1 ц, грн)  

 2014 2015 

Зернові і зернобобові культури 125,21 157,98 
Насіння соняшнику 246,42 311,85 
Цукрові буряки (фабричні) 30,80 34,27 
Картопля 109,24 141,02 
Овочі відкритого ґрунту 167,43 281,33 
Велика рогата худоба на м’ясо 2311,92 2839,88 
Свині на м’ясо 1426,87 2140,16 
Вівці і кози на м’ясо 2654,72 3312,67 
Птиця на м’ясо 736,51 1158,80 
Молоко 288,41 348,82 
Яйця курячі, на 1000 шт 433,74 870,32 
Вовна 1780,00 1684,94 
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