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Загальна характеристика 

Сільське господарство – одна з основних і життєво важливих галузей виробництва України. 
Сільськогосподарське виробництво – складна, цілісна, в першу чергу біологічна, система 
репродукції енергії за участю природних, соціальних, економічних і технічних факторів.  

 Галузь сільськогосподарського виробництва, в якій відбувається накопичення органічної 
речовини шляхом вирощування культурних рослин, називається рослинництвом. Рослинництво в 
свою чергу поділяється на ряд самостійних галузей: вирощування польових культур, 
овочівництво, плодівництво, квітникарство, луківництво, лісівництво та ін. Важливою 
особливістю рослинництва є його сезонність, пов’язана з тим, що у звичайних умовах культурні 
рослини здатні давати врожай лише у безморозний період. Займаючись рослинництвом, людина 
зіштовхується з багатьма умовами, що постійно змінюються. Щоб забезпечити рослину 
необхідними факторами життєдіяльності, треба створити сприятливі умови шляхом своєчасного і 
високоякісного виконання всіх польових робіт [7]. Сільськогосподарські угіддя України – 40,8 
млн. га. З них рілля складає 79,7%, 6,7 млн. га – сінокоси і пасовища. Сільськогосподарське 
освоєння території країни перевищило допустимі норми, а рівень розораності сільсько-
господарських угідь найвищий у світі (у Вінницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Черкаській 
та ін. областях понад 90%, а в Одеській, Херсонській, Миколаївській – навіть 95%). Разом з тим 
для різних видів будівництва щороку відводиться 12-14 тис. га сільсько-господарських угідь. Так, 
якщо в 1950 р. на душу населення в Україні припадало 1 га ріллі, то в 1995 р. – лише 0,64 га. 
Вартість рослинницької продукції складає 51,7% від продукції сільського господарства [4]. 

 Отже, приріст продукції землеробства в майбутньому можливий лише за рахунок підвищення 
родючості грунтів. Продуктивність орних земель територіально диференційована, тому для їх 
оцінки використовують земельний кадастр. 

Найбільш дійовим способом поліпшення родючості землі і збільшення виробництва 
сільськогосподарської продукції є меліорація. Нині площа меліорованих земель – 5,9 млн. га (14% 
площі с/г угідь), на них виробляють понад 20% продукції землеробства. В Україні вже 
сформувалися Поліський гідромеліоративний комплекс, основними завданнями якого є ліквідація 
надмірного заболочення і перезволоження земель, і Степовий, що має забезпечити посушливі 
райони водою завдяки зрошувальній меліорації земель [4]. 

Рослинництво тісно пов’язано з іншою важливою галуззю сільськогосподарського виробництва – 
тваринництвом. Якщо рослинництво забезпечує тваринництво кормами, то від тваринництва воно 
в свою чергу одержує органічні добрива. Тваринництво займається розведенням 
сільськогосподарських тварин. Воно забезпечує населення продуктами харчування (молоко, 
масло, м’ясо, яйця, мед та ін.), а переробну промисловість – сировиною (вовна, пух, хутро, шкіра 
тощо). Тваринницво поділяється на галузі: скотарство, свинарство, вівчарство, конярство, 
крільництво, птахівництво, рибництво, бджолярство, шовківництво та розведення пушних звірів. 

  

 


