
СУЧАСНИЙ СТАН  ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИТВА В УКРАЇНІ 

 

Воробйова А.Г. 21МБПТ, vorobevaanastasia031@gmail.com 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

 

В економіці України однією з найголовніших галузей є сільське господарство. Його 

частка в народному господарстві країни за загальноприйнятими макроекономічними 

показниками досить висока. Нестабільність у ринковій економіці може спричинити 

різноманітні відхилення в ефективності функціонування рослинництва як у кращий, так і в 

гірший бік, тому дослідження сучасного стану та виявлення основних тенденцій розвитку 

галузі є важливими.[1] 
Сільське господарство завжди було одною з пріоритетних галузей української 

економіки, адже воно дозволяє забезпечити продовольчу безпеку нашої країни. У структурі 

виробництва валової продукції сільськогосподарських підприємств вагому частку займає 

продукція рослинництва - 73,7%, на тваринництво приходиться лише – 26,3%, тоді як у 

господарствах населення ці показники знаходяться на рівні 65% і 35% відповідно. [2] 

Виробництво валової продукції сільського господарства у сільськогосподарських 

підприємствах за період 2014-2018 рр. загалом збільшилось на 13,8%, в тому числі валова 

продукція рослинництва збільшилась на 18,2% тваринництва лише на 0,2%. Загалом  

виробництво валової продукції сільського господарства збільшилось на 17980,9 млн.грн. або 

на 7 %, у тому числі продукція рослинництва збільшилася на 11,8%, а тваринництва – 

зменшилася на 4%. Варто зазначити, що за рівнем розвитку сільського господарства регіони 

України дуже неоднорідні. У 2018 р. найменший показник валової продукції сільського 

господарства спостерігається в Закарпатській області (375 млн. грн.), найбільший – у 

Вінницькій області (15152,7млн. грн.), що майже в 39 разів більше. 

 В Україні протягом останніх 20 років відбувся перерозподіл ріллі між посівними 

площами сільськогосподарських культур. Зібрана площа під зерновими та зернобобовими в 

2018 р. майже не змінилася і становить 14794 тис. га (збільшилася на 1,1 %). Найбільш 

швидкими темпами відбувається збільшення посівних площ під соняшником, а саме в 2018 р. 

даною культурою було засіяно 6167 тис. га, що у 1,2 рази перевищує показник 2014 р. 

Суттєво скоротилися площі під цукровими буряками та плодово-ягідними насадженнями. 

Площа під цукровими буряками у звітному році зменшилася порівняно з 2014 р. на 16,6 % і 

становила 275 тис. га.  

Аналогічні зміни показників притаманні і валовому збору продукції основних видів 

продукції рослинництва. Так, у 2018 р. валовий збір зернових та зернобобових становив 

70057 тис. т, що на 9,7 % більше показника 2014 р. Ще більшою мірою відбулося збільшення 

обсягів виробництва соняшнику – у 2 рази. Урожайність основних сільськогосподарських 

культур зростає. Якщо в 2014 р. врожайність зернових і зернобобових у середньому 

становила 43,7 ц/га, у 2015 р. – 41,1, то в 2017 р. – 42,5, а от у 2018 р. – 47,4 ц/га.[3] 

Узагальнюючи наведене вище, можна зробити висновок, що в Україні високими 

темпами зростає виробництво зерна, соняшнику, натомість кормовиробництво, 

овочівництво, картоплярство, буряківництво знаходяться у кризовому стані. Нарощування 

обсягів виробництва завдяки зростанню рівня врожайності, підвищення економічної 

ефективності виробництва основних видів продукції рослинництва на інноваційній основі 

має стати пріоритетним завданням для кожного сільськогосподарського підприємства. 
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