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Головні показники і географія 

 На с/г виробництво впливають кількість опадів, водозабезпечення території, обсяг і якість води в 
різних природних зонах. Для України характерний низький рівень водозабезпечення, 
нерівномірне розміщення водних ресурсів. Найбільш сприятливими для розвитку рослинництва є 
степова і лісостепова зони. 

Посівні площі в Україні в 1995 р. становили 30,9 млн. га, в т.ч. під зерновими культурами – 14,1, 
технічними – 3,7, картоплею і овочебаштанними – 2,1, кормовими культурами – 10,9 млн. га. 
Площа чистих парів становила 1,6 млн. га [4]. 

Зернові культури займали останніми роками 42-47% посівних площ. Основними зонами 
виробницва зерна є Степ і Лісостеп, де виробляють відповідно по 45 і 40% його загального 
обсягу. Озима пшениця – основна продовольча зернова культура, посіви якої займають до 
половини зернового клину. Найвища концентрація їх у степовій (понад половину посівів) і 
лісостеповій зонах (понад третину). Значно менше посівних площ під озимою пшеницею на 
Поліссі. 

Озиме жито вирощують в основному на Поліссі (понад 60% усіх його посівів), в районах Карпат і 
деяких лісостепових районах. Ярий ячмінь – друга зернова культура за площею посівів (після 
пшениці) і валовими зборами зерна. Посіви розміщені переважно в північному Степу і Лісостепу, 
а також в передгірських та гірських районах Карпат. Озимий ячмінь вирощують у південному 
Степу та у передгірських і гірських районах Криму. 

Овес як допоміжна фуражна культура найбільшу частку в структурі посівних площ займає на 
Поліссі і в районах Карпат. 

Основні посіви кукурудзи зосереджені в Степу і південній частині Лісостепу. 

Просо, гречка, рис, сорго – цінні круп’яні культури. Просо, завдяки його посухостійкості, 
вирощують переважно у степових областях, хоча найбільші врожаї одержують у лісостепових. 
Гречку вирощують у лісостепових і поліських областях, менше – у степових. Рис в Україні 
почали сіяти з 30-х рр. У 1933 р. посіви рису здійснювали у Херсонській, Миколаївській, 
Одеській областях та Криму. 

Серед зернобобових культур в Україні найбільш поширені горох, люпин, вика, менше – соя, 
сочевиця, квасоля, боби, чина та ін. 

Середня врожайність зернових у 1995 році становила 31,2 ц/га. 

Частка технічних культур становить 12,1% посівних площ.  

Цукровий буряк – основна технічна культура України. Під ним зайнято 39,3% посівних площ 
технічних культур. У лісостеповій зоні зосереджено більшість посівів цукрових буряків. 
Найбільшою концентрацією посівів характеризуються Вінницька, Хмельницька, Тернопільська, 
Черкаська та Чернівецька області. Решта посівів знаходиться в північному Степу, південному 
Поліссі та Передкарпатті. Україна – найбільш бурякосіючий регіон у світі. Валовий збір цукрових 
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буряків у 1995 р. становив  
29,6 млн. т. 

Посівні площі соняшнику, основної олійної культури країни (53,9%), розміщені в північному і 
центральному Степу. Крім сонячника вирощується клещевина, рапс. Льон-довгунець вирощують 
на Поліссі і в передгір’ях Карпат. Найбільші посівні площі під культурою знаходяться в 
Житомирській, Чернігівській, Київській, Рівненській, Львівській, Волинській та Івано-
Франківській областях. Льон-кудряш вирощують у степових областях. 

Посіви тютюну зосереджені в Криму, Закарпатті та Придністров’ї. 

Найбільше хмелю вирощують на Житомирщині, Рівненщині, Сумщині. 

З ефіроолійних культур вирощують троянду, м’яту, коріандр, лаванду, тмін, фейхель, аніс. З 
лікарських найбільш поширені шавлія, валеріана, звіробій, беладонна, ромашка та ін. 

Останніми роками стабілізувалися на рівні 1,4-1,7 млн. га площі під картоплею, яку вирощують 
скрізь, але найбільше в поліській зоні. Овочівництво і баштанництво поширені повсюдно. 
Найбільше помідорів, перцю, баклажанів вирощують у південних областях, огірків та ін. городніх 
культур – у північній частині Лісостепу і на Поліссі, кавунів, гарбузів і динь – у південних 
областях. З метою створення кормової бази для тваринництва вирощують конюшину, люцерну, 
кормовий буряк, есперсет, рапс та ін. (табл. 9.1.1). 

 

Середньорічне виробництво плодів і ягід досягло 2,9 млн. т, а площа цих насаджень перевищує 
818 тис. га, хоча за останні 10 років скоротилася більше ніж на 250 тис. га. Найвища концентрація 
плодоягідних насаджень у правобережному Лісостепу, Криму, Закарпатті.  

Виноградні насадження країни, які займають площу 163 тис. га, зосереджені в Криму, Закарпатті, 
а також Одеській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій областях [4]. 

Скотарство в усіх природно-кліматичних зонах України є провідною галуззю і має м’ясо-молочну 
спеціалізацію. Поголів’я великої рогатої худоби на початку 1996 р. становило 17,7 млн. голів. 

Свинарство набуло переважного розвитку в районах інтенсивного землеробства, зокрема 
картоплярства, промислової переробки с/г сировини, фуражного зернового господарства. 
Поголів’я свиней в Україні становить 13,1 млн. голів. У господарствах Полісся і Лісостепу 
свинарство має м’ясо-сальну, а у Степу – сальну спеціалізацію.  

Птахівництво – одна з найвисокопродуктивніших галузей тваринництва, що постачає 
тваринництву м’ясо і яйця, а легкій промисловості – пух та пір’я. Це найбільш механізована та 
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автоматизована галузь тваринництва, що дає змогу впроваджувати промислову технологію, яка 
істотно впливає на територіальну організацію цієї галузі. У розміщенні птахівництва чітко 
простежується наближення його до споживача будівництвом птахофабрик навколо великих міст. 
Виробництво яєць у 1995 р. становило понад 9,4 млрд. шт.  

Вівчарство – найменш інтенсивна галузь тваринництва, що грунтується переважно на дешевих 
пасовищах, грубих кормах з незначним витрачанням концентрованих кормів. В Україні 
вирощується майже 4,1 млн. голів овець і кіз (1995 р.). У степових областях вівчарство має 
тонкорунну і напівтонкорунну спеціалізацію, в лісостепових, поліських та гірських – м’ясо-
вовняну (табл. 9.1.2). 

 

 

 

Не втратила свого значення і така галузь, як конярство. Поголів’я коней становить в Україні 
менше, ніж 1 млн. Інтенсивне кліткове звірінництво найбільш поширене в лісостепових областях, 
зокрема в західних. Бджільництво сконцентроване в Степу, Лісостепу і Карпатах. Ставкове 
рибництво має найвищу продуктивність у лісостепових та карпатських областях. Певного 
розвитку набуло шовківництво (розведення тутових і дубових шовкопрядів), в основному у 
степових і частково в лісостепових областях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


