
Пропонуємо до уваги статистичний збірник «Сільське

господарство Запорізької області у 2019 році», який

містить основні показники, що характеризують стан

сільського господарства в цілому по області і в розрізі

міст та районів у 2019 році та ряд попередніх років.

У виданні знайшли своє відображення показники, що

характеризують ресурсні можливості сільського

господарства, обсяги та ефективність виробництва,

реалізацію та споживання сільськогосподарської

продукції.

Збірник ілюстрований діаграмами та графіками,

наведено регіональні порівняння показників.

Видання підготовлено управлінням аналізу даних

статистичних спостережень.



ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ОБЛАСТІ РОСЛИННИЦТВО

Структура продукції 

сільського господарства в господарствах       

усіх категорій у 2019 році

Посівні площі сільськогосподарських культур

у господарствах усіх категорій

Рослинництво Тваринництво

87,5

12,5 1623,9
1630,2

1674,5 1672,4

1683,3

2015 2016 2017 2018 2019

(відсотків до загального обсягу) (тис.га)



ТВАРИННИЦТВО

2015 2019

Велика рогата худоба 104,9 78,4

у т. ч. корови 58,6 43,5

Свині 304,1 187,8

Вівці та кози 56,0 67,5

у т. ч. вівці 31,4 47,8

Птиця 6075,4 4952,2

Бджоли, тис. сімей 112,9 108,7

Кількість сільськогосподарських тварин

у господарствах усіх категорій

(на кінець року; тис. голів)

РЕАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ

ПРОДУКЦІЇ

(тис.т)

1722,5

17,3

1556,9

790,8

13,9

41,8

Культури зернові та 

зернобобові

Культури овочеві

Культури олійні

Тварини 
сільськогосподарські живі

787,7

17,3

21,9

20192015

Продукція сільського господарства, 

реалізована підприємствами



БАЛАНСИ ТА СПОЖИВАННЯ ОСНОВНИХ 

ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

2015 2019

М’ясо та м’ясопродукти 51,6 55,0

Молоко та молочні 

продукти 
186,4 171,4

Хлібні продукти 101,8 88,8

Картопля 104,1 99,5

Овочі та баштанні 

продовольчі культури
173,7 164,2

Риба та рибні продукти 9,3 13,6

Споживання основних продуктів

харчування населенням 

РЕГІОНАЛЬНІ ПОРІВНЯННЯ

49,1

25,6

214,0

108,1

34,3
19,1

197,0

72,1

Культури 
зернові та 

зернобобові 

Соняшник Культури 
овочеві

Культури 
плодові та 

ягідні

Урожайність сільськогосподарських культур

у господарствах усіх категорій у 2019 році

(у середньому на одну особу за рік; кг)

Україна Запорізька область

(ц з 1 га зібраної площі)



МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ

Методологічні пояснення містять джерела

інформації, основні визначення та поняття,

методологію формування статистичних показників.

Дякуємо за увагу!

Сподіваємось на корисність викладеної інформації!

Більш детальну інформацію щодо статистичної

методології, вмісту збірника та інших видань з питань

сільського господарства можна отримати в управлінні

аналізу даних статистичних спостережень за

телефоном: (061) 787-66-79.

З питань придбання видань пропонуємо звертатися до

управління поширення інформації та комунікацій за

телефоном: (061) 787-66-25.

Головне управління статистики у Запорізькій області

проспект Соборний, 75, м.Запоріжжя, 69002, Україна

тел./факс (061) 787-50-52

електронна пошта: stat-zp@zp.ukrstat.gov.ua

вебсайт: www.zp.ukrstat.gov.ua
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