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Економічні результати                                                 

сільськогосподарського виробництва у 2012 році  
(попередні дані) 

 
За попередніми даними, у 2012р. результат від основної діяльності1 

сільськогосподарських   підприємств   (крім   малих)   становив   1043,0   млн.грн.   проти  
1453,1 млн.грн. у 2011р., рівень рентабельності (без урахування бюджетних дотацій і 
доплат)  у цілому склав 17,6% проти 29,3% у попередньому році. Прибутки від 
виробництва продукції сільського господартва і надання послуг у рослинництві і 
тваринництві    отримали    73,1%    підприємств,    сума    прибутку   в    середньому    на   
1   підприємство становила 2,9 млн.грн. (у 2011р. – відповідно 86,9% і 3,1 млн.грн.). У той 
же час 26,9% підприємств отримали від сільськогосподарського виробництва збитки, їх  
сума у розрахунку на 1 підприємство склала 1,4 млн.грн. (у 2011р. – відповідно 13,1% і 1,9 
млн.грн.). 

Про основні економічні результати діяльності сільськогосподарських підприємств 
у галузі сільського господарства у 2012р. свідчать такі дані: 

 

 

Чистий дохід 
(виручка) від 

реалізації, 
млн.грн. 

Прибуток, 
збиток (–), 
млн.грн. 

Рівень  
рентабель-

ності, % 

Довідково:  
рівень 

рентабельності  
 у 2011р., % 

Продукція сільського  
господарства і послуги 6984,5 1043,0 17,6 29,3 
Рослинництво і тваринництво 6742,0 1026,5 18,0 32,2 

Рослинництво 5101,1 926,8 22,2 44,8 
Зернові та зернобобові 
культури 1459,7 –91,6 –5,9 24,0 
Насіння соняшнику 2913,8 932,4 47,1 73,7 
Цукрові буряки (фабричні) 10,0 0,1 1,4 28,1 
Картопля 44,7 –3,4 –7,1 44,6 
Овочі відкритого ґрунту 27,8 –1,9 –6,5 23,2 

Тваринництво 1640,9 99,7 6,5 2,6 
Худоба та птиця на м’ясо     

велика рогата худоба  47,8 –22,9 –32,4 –32,4 
свині  786,6 21,8 2,8 –6,2 
вівці і кози 1,7 –1,7 –50,4 –50,7 
птиця2  39,0 –16,9 –30,2 –50,3 

Молоко 189,9 –23,2 –10,9 15,3 
Яйця курячі 512,0 144,5 39,3 36,1 
Вовна 0,2 –0,2 –47,6 –58,8 

_______________________ 
1Рослинництво, тваринництво та надання послуг у рослинництві і тваринництві. 
2 Без промислової переробки.  

  

 



У 2012р. сільськогосподарськими підприємствами отримано позитивний результат 
від діяльності як у галузі рослинництва, так і в галузі тваринництва. 

У рослинництві рентабельність продукції склала 22,2% ( у 2011р – 44,8%.). 
У звітному році було зафіксовано зниження рівня рентабельності всіх основних 

видів продукції рослинництва. Зокрема, прибутковість зернових і зернобобових культур 
скоротилася з 24,0% у 2011р. до -5,9%. у 2012р.  

Виробництво соняшнику у 2012р. принесло підприємствам 932,4 млн.грн. 
прибутку; його рентабельність становила 47,1% проти 73,7% у 2011р. Рентабельність 
картоплі знизилась до -7,1% (у 2011р. – 44,6%). Спостерігалося  зниження рентабельності 
овочів відкритого грунту, збитковість яких склала -6,5% (у 2011р. – 23,2%). 

У  цілому  від  діяльності   в  галузі   тваринництва   підприємствами   отримано  
99,7 млн.грн. прибутку, а загальний рівень рентабельності зріс і становив 6,5% (у 2011р. – 
відповідно 36 млн.грн. і 2,6%). У 2012р. було рентабельним вирощування свиней і 
виробництво яєць. Порівняно з 2011р. прибутковість вирощування свиней зросла з -6,2% 
до 2,8%, прибутковість яєць – з 36,1% до 39,3%. У 2012р. вирощування великої рогатої 
худоби,  овець  і  птиці   залишилось   неефективним,   збитковість   становила   відповідно  
-32,4%, -50,4%, -30,2%. Ефективність виробництва молока знизилась, збитковість його 
склала -10,9% проти 15,3% у 2011 році. 

Собівартість виробництва основних видів сільськогосподарської продукції за 
звітний і попередній роки характеризується такими даними: 

(у розрахунку на 1 ц; грн.) 
 2012р. 2011р. 

Зернові та зернобобові культури 181,89 88,33 
Насіння соняшнику 229,02 149,82 
Цукрові буряки (фабричні) 37,21 25,42 
Картопля 119,67 164,70 
Овочі відкритого ґрунту 111,14 110,83 
Худоба та птиця на м’ясо   

велика рогата худоба 2218,75 2090,13 
свині 1362,90 1297,56 
вівці і кози 2961,95 2359,75 
птиця 664,01 745,01 

Молоко 274,69 266,11 
Яйця курячі, за тис.шт. 348,68 338,19 
Вовна 1609,17 1277,36 
  

Для підтримки сільськогосподарського виробництва, за попередніми підсумками, у 
2012р.  на рахунки  сільськогосподарських  підриємств  (крім малих)  фактично  надійшло 
 4,6 млн.грн. прямих бюджетних дотацій і 573,3 млн.грн. за рахунок повернення їм 
податку на додану вартість. Тобто у цілому підприємствами отримано 577,9 млн.грн. 
бюджетних коштів, або 958,3 тис.грн. у розрахунку на 1 підприємство. 
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