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Площа, з якої зібрано врожай

сільськогосподарських культур – площа, на якій
фактично проведені роботи зі збирання врожаю
сільськогосподарських культур.

Виробництво (валовий збір)
сільськогосподарських культур – загальний розмір
продукції культур однорічних і дворічних, зібраної з
основних, повторних і міжрядних посівів. Виробництво
культур зернових і зернобобових та соняшнику наведено
у масі після доробки, буряку цукрового фабричного – у
масі без землі й домішок, культур овочевих – уключаючи
продукцію закритого ґрунту.

Виробництво (валовий збір) плодоягідних
культур – загальний розмір продукції, яка зібрана з

багаторічних насаджень, незалежно від їх віку.

Урожайність сільськогосподарських культур –
середній розмір певної продукції рослинництва,
отриманої з одиниці фактично зібраної площі, який
обчислено як співвідношення валового збору з основних,
повторних і міжрядних посівів та фактично зібраної площі
цієї культури.

Методологічні пояснення



Культури зернові та зернобобові*

Зібрана площа – 833,2 тис.га

Обсяг виробництва – 3932,4 тис.т

Урожайність – 47,2 ц з 1 га 

Пшениця

Зібрана площа – 534 тис.га

Обсяг 

виробництва – 2710,6 тис.т

Урожайність – 50,8 ц з 1 га

Ячмінь

Зібрана площа – 142,5 тис.га

Обсяг 

виробництва – 583,8 тис.т

Урожайність – 41,0 ц з 1 га

Кукурудза на зерно

Зібрана площа – 101,6 тис.га

Обсяг 

виробництва – 501,7 тис.т

Урожайність – 49,4 ц з 1 га

Виробництво культур зернових

* У початково оприбуткованій масі.



Ріпак

Зібрана площа – 13,3 тис.га

Обсяг виробництва – 33,3 тис.т

Урожайність – 24,9 ц з 1 га

Виробництво культур олійних

Соняшник*

Зібрана площа – 506,4 тис.га

Обсяг виробництва – 1144,2 тис.т

Урожайність – 22,6 ц з 1 га

* У початково оприбуткованій масі.



Кормові коренеплоди

Зібрана площа – 2,2 тис.га

Обсяг 

виробництва – 52,0 тис.т

Урожайність – 240,0 ц з 1 га

Виробництво культур овочевих відкритого ґрунту, 
культур кормових, культур плодових та ягідних

Культури овочеві 
відкритого ґрунту

Зібрана площа – 28,4 тис.га

Обсяг 

виробництва – 467,3 тис.т

Урожайність – 164,5 ц з 1 га 

Культури плодові

Обсяг 

виробництва – 39,5 тис.т

Культури плодові 

та ягідні**

Обсяг виробництва – 44,7 тис.т

Культури ягідні

Обсяг 

виробництва – 5,2 тис.т

**  Із загальної площі насаджень.
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