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Вирощування сільськогосподарських тварин – сумарна жива маса одержаного приплоду та приросту маси
молодняку і дорослих сільськогосподарських тварин на відгодівлі та нагулі за мінусом живої маси молодняку та
сільськогосподарських тварин на відгодівлі, які здохлі та загинули.

Виробництво м'яса сільськогосподарських тварин – загальна забійна маса (м’ясо, жир-сирець,
харчові субпродукти) сільськогосподарських тварин, яка отримана як при реалізації на забій, так і при
внутрішньогосподарському забою тварин на м’ясо, незалежно від того, де був проведений забій: безпосередньо на
підприємстві чи на бойні.

Виробництво (валовий надій) молока всіх видів – загальний обсяг фактично надоєного молока від корів усіх
порід, буйволиць, овець і кіз, кобил, інших маток сільськогосподарських тварин.

Виробництво яєць від птиці свійської всіх видів – загальна кількість яєць, які отримані від усіх видів свійської
птиці, уключаючи витрачені через бій, псування тощо, а також витрачені для виведення молодняку (інкубація)
квочками або в інкубаторі.

Виробництво (валовий настриг) вовни всіх видів – загальний обсяг фактично настриженої з живих овець і кіз
вовни, включаючи вовну, яка була використана на внутрішньогосподарські потреби.

Вирощування сільськогосподарських тварин – сумарна жива маса одержаного приплоду та приросту маси
молодняку і дорослих сільськогосподарських тварин на відгодівлі та нагулі за мінусом живої маси молодняку та
сільськогосподарських тварин на відгодівлі, які здохли та загинули.

Витрати кормів – загальний обсяг кормів у кормових одиницях (тобто з урахуванням середньої поживності кормів
за видами), витрачених на годівлю сільськогосподарських тварин.

Кількість сільськогосподарських тварин – показник, що характеризує наявність сільськогосподарських тварин
певного виду (загальну або за статевовіковими групами) станом на звітну дату.

Основні види сільськогосподарських тварин – велика рогата худоба (ВРХ), свині, вівці, кози, коні, птиця
свійська всіх видів (кури, качки, гуси, індички, цесарки, перепели, фазани, страуси й інші види птиці свійської). До
сільськогосподарських тварин належать також кролі, хутрові звірі кліткового утримання, бджоли.

Реалізація сільськогосподарських тварин на забій – сума живої маси сільськогосподарських тварин, які були
реалізовані на забій (товарний забій) та/або забиті на м'ясо на своєму підприємстві (внутрішньогосподарський забій)
незалежно від того, де був проведений забій: безпосередньо на підприємстві чи на бойні, та приросту живої маси
сільськогосподарських тварин на відгодівлі, нагулі та дорощуванні, який одержаний відгодівельними підприємствами та
скотобазами переробних підприємств від куплених тварин.

Середній надій молока від однієї корови – співвідношення обсягу виробництва коров’ячого молока до кількості
корів молочних порід на початок звітного року.
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Виробництво продукції тваринництва,
кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств

Господарства усіх категорій Підприємства Господарства населення

2019 р.
У % до 
2018 р.

2019 р.
У % до 
2018 р.

2019 р.
У % до 
2018 р.

Виробництво продукції 

тваринництва

м'ясо (реалізація на забій

сільськогосподарських

тварин у живій масі), тис.т 126,8 107,7 58,3 129,0 68,5 94,5

молоко, тис.т 519,3 98,6 241,4 100,6 277,9 97,0

яйця, млн.шт 707,4 117,2 351,3 143,0 356,1 99,5

Кількість сільськогосподарських 

тварин (на 1 січня 2020 р.), тис. 

голів

велика рогата худоба 164,6 91,0 82,1 92,6 82,5 89,6

у т.ч. корови 79,3 90,4 32,5 94,2 46,8 88,0

свині 200,7 103,0 122,0 123,1 78,7 82,2

вівці та кози 70,2 98,9 6,8 100,0 63,4 98,8

птиця свійська 8151,8 101,6 3372,9 107,2 4778,9 98,0

Примітка. Інформація по підприємствах наведена з урахуванням оцінки, здійсненої згідно з пунктом 4 глави 2 розділу V 
Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо виробництва продукції тваринництва, 
кількості сільськогосподарських тварин і забезпеченості їх кормами, затверджених наказом Держстату від 29.01.2019 № 35. 
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Частка категорій господарств 
у виробництві продукції тваринництва 

у 2019 році
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0%

50%

100%

яйца молоко м'ясо 

(реалізація на

забій у живій

масі)

Підприємства Господарства населення

Структура поголів'я сільськогосподарських 
тварин за категоріями господарств

на 1 січня 2020 року

(у відсотках до загального обсягу виробництва)(у відсотках до загальної кількості)
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Середня жива маса тварини, яка була в
наявності на 1 січня 2020 р. у підприємствах, що
займаються виробництвом тваринницької продукції
становила: великої рогатої худоби – 359 кг, свиней –
65 кг, овець та кіз – 41 кг, птиці свійської – 1,4 кг.

У 2019 р. перевищення обсягів вирощування
сільськогосподарських тварин над обсягами
реалізації на забій становило 3,2%, у т.ч. великої
рогатої худоби 5,9%, птиці свійської – 2,8%, свиней –
2,3%. Обсяг вирощування овець та кіз виявився
значно більшим (у 1,7 раза) від обсягу їх реалізації.

47,4
34,6

17,8

0,2

Птиця свійська Свині ВРХ Інше

(у відсотках до загального обсягу реалізації)
Реалізація на забій 

сільськогосподарських 
тварин у живій масі

58,3 тис.т

Птиця 
свійська

27,7 тис.т
Свині

20,2 тис.т

ВРХ
10,4 тис.т

Обсяг реалізації на забій 
сільськогосподарських тварин (у живій масі) 

у підприємствах у 2019 році

Кількість одержаного приплоду молодняку 
у підприємствах у 2019 році

(голів)

На 1 січня 
2020 р.

у % до 1 січня 
2019 р.

Великої рогатої худоби 35929 94,3

у тому числі від корів 24302 98,4

Свиней 209611 147,8

Овець та кіз 1782 79,9

Птиці свійської 9620057 106,0

Коней 50 64,9

Структура реалізації на забій 
сільськогосподарських тварин
(у живій масі) у підприємствах

у 2019 році
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Кількість реалізованих на забій сільськогосподарських тварин у 
підприємствах на 1 січня 2020 року

ВРХ 
26,8

Корови
5,6

Свині
177,7 

Вівці та 
кози
1,2

(тис.голів)

Птиця 
свійська
11800,8

Продукція вирощування 
(у живій масі) 

сільськогосподарських 
тварин

60,2 тис.т

Птиця 
свійська

28,5 тис.т

Свині
20,7 тис.т

ВРХ
11,0 тис.т

Обсяг вирощування (у живій масі) 
сільськогосподарських тварин у підприємствах 

у 2019 році
(у відсотках до загального 
обсягу вирощування)

47,3

34,3

18,3

0,1

Птиця Свині ВРХ Інше

Структура вирощування (у живій масі) 
сільськогосподарських тварин

у підприємствах у 2019 році



Середній надій молока на одну корову, яка була в наявності на початок 
року, в підприємствах у районах Харківської області в 2019 році1

(кг)

1 Не зазначені райони, в яких показники відсутні або дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону 

України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. 
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Обсяг витрачених кормів на годівлю
сільськогосподарських тварин у 
підприємствах, які займаються
виробництвом тваринницької

продукції у 2019 році

(тис.т корм.одн) (у відсотках до загального обсягу витрачених кормів)
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24,2

19,7

15,7

1,0

Корів та бугаїв-плідників молочного стада
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Структура витрачених кормів на годівлю 
сільськогосподарських тварин у 
підприємствах, які займаються 

виробництвом тваринницької продукції у 
2019 році
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communications.

Відповідальний за випуск Олена ГЛУХОВА, (057) 706 26 98
Accountable for issue Olena Glukhova

Для підготовки інформаційного бюлетеня були використані дані 
форми державного статистичного спостереження 
№24 (річна) "Звіт про виробництво продукції тваринництва, 
кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх 
кормами". 

Головне управління статистики у Харківській 
області

•вул. Маршала Бажанова, 28, м. Харків,                           
61002, Україна
•тел.: (057) 706-26-16
•факс: (057) 706-25-88
•електронна пошта: gus@kh.ukrstat.gov.ua
•вебсайт: www.kh.ukrstat.gov.ua

Main Department of Statistics in Kharkiv region

• address: 28, Marshala Bazhanova st., Kharkiv, 
61002, Ukraine       

• tel.: (057) 706-26-16
• fax: (057) 706-25-88
• e-mail: gus@kh.ukrstat.gov.ua
• website: www.kh.ukrstat.gov.ua

З питань поширення статистичних публікацій Ви можете звернутись за тел./факс: (057) 706 26 36.

For more information on dissemination of statistical publications You can contact us by tel./fax: (057) 706 26 36.

© Головне управління статистики у Харківській області, 2020
© Main Department of Statistics in Kharkiv region, 2020

mailto:gus@kh.ukrstat.gov.ua
http://www.kh.ukrstat.gov.ua/
mailto:gus@kh.ukrstat.gov.ua
http://www.kh.ukrstat.gov.ua/

