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За попередніми розрахунками, у 2020 році індекс

сільськогосподарської продукції порівняно з 2019 роком

становив 103,2%, у тому числі у підприємствах – 110,5%,

у господарствах населення – 98,5%.

За індексом сільськогосподарської продукції область

посіла 3 місце серед регіонів України.

Івано-
Франківська 

область
Україна

Січень–березень 103,1 98,2

Січень–червень 100,0 81,3

Січень–вересень 98,3 86,9

2020 рік 

(попередні дані) 103,2 88,5

У розрахунку на одну особу населення

у 2020 році вироблено сільськогосподарської продукції

(у постійних цінах 2016 року) на суму 10012 грн.
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2019 2020

2019р. 2020р.1

Підприємства 33,2 41,5

Господарства населення 66,8 58,5

Структура сільськогосподарської продукції
за категоріями господарств

(відсотків до загального обсягу)

1 Попередні дані. 



Продукція сільського господарства

Посівні площі культур озимих на зерно 

та зелений корм під урожай 2021 року

(тис.га)
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За попередніми розрахунками, індекс обсягу

виробництва продукції рослинництва у 2020 році

порівняно 2019 роком становив 105,5%, у т.ч.

у підприємствах – 114,1%, у господарствах населення –

99,2%

Господарст-
ва усіх  

категорій 

у тому числі

підпри-
ємства

госпо-
дарства
населен-

ня

Культури озимі

на зерно на 

зелений корм 71,6 47,6 24,0

у тому числі на 

зерно

культури зернові 51,1 27,1 24,0

з них

пшениця 40,6 20,9 19,7

ячмінь 8,9 6,2 2,7

жито 1,6 0,0 1,6

ріпак на зерно 20,0 20,0 –

Структура посівних площ культур 
озимих зернових на зерно  під урожай 2021 року 

(відсотків до загального обсягу)

У загальній площі посівів культур озимих

на зерно і зелений корм частка культур зернових

на зерно склала 71,4%, ріпаку – 28%.

79,5

17,3

3,2

пшениця ячмінь жито

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений

корм під урожай 2021 року у господарствах усіх категорій

зменшено порівняно з посівами під урожай 2020р. на

23,9%, у т.ч. у підприємствах – на 32,1%, у господарствах

населення – збільшено на 0,3%.



Продукція сільського господарства

Виробництво продукції тваринництва у 2020 році
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За попередніми розрахунками, індекс обсягу

виробництва продукції тваринництва у 2020 році

порівняно 2019 роком становив 100%, у т.ч.

у підприємствах – 104,3%, у господарствах населен-

ня – 97,7%.

М’ясо 
(у живій масі)

Молоко Яйця 

тис.т

у % до 
відпо-

від-
ного 

періо-
ду

2019р.

тис.т

у % до 
відпо-

від-
ного

періо-
ду

2019р.

млн. 
шт

у % до 
відпо-

від-
ного

періо-
ду

2019р.

Січень–

березень 29,8 106,8 64,2 97,0 119,3 103,6

Січень–

червень 56,3 104,3 189,1 96,4 290,7 110,6

Січень–

вересень 88,1 102,3 313,5 96,1 462,7 117,8

2020 рік1 135,0 101,7 409,2 95,4 556,8 114,3

Зміна кількості сільськогосподарських тварин
на 1 січня 2021 року1

(відсотків до 1 січня 2020 року)

Частка підприємств у загальному виробництві м’яса

(реалізації сільськогосподарських тварин на забій

у живій масі) у 2020 році1 склала 49,9% (у 2019р. –

48,1%), молока – 3,5% (4,1%), яєць – 53,7% (47,5%).

Кількість сільськогосподарських тварин

на 1 січня 2021 року1

Господар-
ства усіх  
категорій 

у тому числі

підпри-
ємства

госпо-
дарства

населення

Велика рогата худоба 121,9 10,7 111,2

у т.ч. корови 75,7 4,6 71,1

Свині 305,8 216,8 89,0

Вівці та кози 26,7 3,0 23,7

Птиця 4292,5 1302,5 2990,0

95,1 95,8 100,4 96,7 87,5

93,8 94,6 102,0 95,0 90,7

Велика рогата 
худоба

У т.ч. корови Свині Вівці та кози Птиця

Область Україна

Господарствами населення на 1 січня 2021 року1

утримувалося 91,2% загальної кількості великої рогатої
худоби (торік на 1 січня – 91,1%), у тому числі
корів – 93,9% (94,7%); свиней – 29,1% (30,3%), овець
та кіз – 88,8% (87%), птиці – 69,7% (61,6%).

1 Попередні дані. 

(тис.голів)



Продукція сільського господарства

Надходження продукції тваринництва

на переробні підприємства

у 2020 році
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Структура надходження
сільськогосподарських тварин за їх видами 

на переробні підприємства області
у 2020 році

(відсотків до загального обсягу надходження)

Обсяг 

надходжень

Середня ціна 

купівлі

т
у % до 

2019р.

грн 

за т

у % до 

2019р.

Сільськогосподарські тварини (у живій масі)

Загальне 

надходження 24949 98,0 х х

у т.ч куплено − 

усього 23402 100,9 30029,1 96,0

у т.ч. за 

видами

велика 

рогата 

худоба 3983 77,1 31840,9 113,3

cвині 7758 96,3 36688,9 98,2

птиця 

свійська 11658 117,1 24978,0 89,3

Молоко

Загальне 

надходження 18808 63,1 х х

у т.ч. куплено 17736 61,0 7306,9 130,5

Від підприємств у 2020 році закуплено 93,1%
загального обсягу куплених сільськогосподарських тварин
(у 2019р. – 93,4%) та 55,3% молока (34%), від населення –
відповідно 6,9% та 44,7% (у 2019р. – 6,6%, 66%).

17,0

33,2

49,8

Велика рогата худоба

Свині

Птиця

Середня маса однієї голови сільськогосподарських
тварин, куплених переробними підприємствами,
у 2020 році склала: великої рогатої худоби – 472 кг проти
451 кг попереднього року, свиней – 113 кг проти 114 кг.


