Сільське господарство у березні 2017р.
Зважаючи на сезонний характер виробництва рослинницької продукції, з січня по
травень валова продукція с/г формується виключно за рахунок виробництва продукції
тваринництва.

«с/г
У березні, вперше у поточному році, обсяг с/г продукції збільшився на 0,8% (проти
виробництво
у
падіння на 1% у лютому 2017р. та на 1% у березні 2016р.). Зростання зумовлене
березні
2017р.
збільшенням вирощування птиці (у живій вазі) та виробництва яєць внаслідок
вперше у
нарощування поголів’я птиці через локалізацію і ліквідацію спалахів пташиного
поточному році
грипу. У свою чергу, це компенсувало негативну динаміку вирощування свиней через
продемонструнестабільну епідемічну ситуацію (АЧС) та виробництва молока у господарствах
вало
населення – високі витрати на утримання поголів’я ВРХ.
позитивний
Враховуючи зазначене, у січні-березні 2017р. порівняно з січнем-березнем 2016р. с/г
результат»
виробництво уповільнило падіння до 0,8% («мінус» 1,7% у січні-лютому 2017р. та
«мінус» 1,7% у січні-березні 2016р.).
За підсумком І півр., очікується, що основними факторами впливу на динаміку с/г
виробництва будуть: висока собівартість, дія нового механізму державної
бюджетної підтримки с/г виробників, погодні умови під час дозрівання та вегетації
культур.
Рис. 1. Динаміка індексу с/г продукції (р/р) та виробництва тваринницької продукції
(п/п), у %
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Табл. 1. Сільськогосподарське виробництво, % п/п

3 міс.
2016р.
-1,7
-1,4
-1,9

2 міс.
2017р.
-1,7
-2,1
-1,4

3 міс.
2017р.
-0,8
-0,8
-0,9

внесок, в.п.
(структура 2016р.)
-0,3
-0,5

Головними чинниками поточної динаміки були:
- у вирощуванні тварин (у живій масі) у с/г підприємствах (уповільнення падіння у
січні-березні 2017р. - до 1,3% порівняно з «мінус» 2,8% у січні-лютому 2017р.) –
покращення відбулося через відновлення зростання вирощування птиці (у живій масі)
на фоні локалізації і ліквідації спалахів пташиного грипу та скасування заборони з
боку ЄС на імпорт вітчизняної продукції птахівництва (в рамках взаємного визнання
принципу регіоналізації в питаннях пташиного грипу між Україною та ЄС). Тоді як,
спалахи захворювання африканською чумою свиней (АЧС) та високі виробничі
витрати справляли негативний вплив у вирощуванні свиней та ВРХ (у живій масі);
Довідково. Станом на 01.04.2017 порівняно з 01.04.2016 поголів’я свиней скоротилося на 8%
(«мінус» 7,5% станом на 01.03.2017 порівняно з 01.02.2016) та ВРХ – на 2,5% («мінус» 1,1%
відповідно). В той час, як поголів’я птиці зросло на 4,8% («мінус» 2,4% відповідно).
У січні-березні 2017р. обсяги реалізації на забій (у живій масі) с/г тварин залишилися незмінними
(0% порівняно з «плюс» 0,4% у січні-лютому 2017р.).
- у виробництві молока (уповільнення скорочення до 0,5% порівняно з «мінус» 0,8%
відповідно) – за рахунок покращення продуктивності корів у с/г підприємствах (надої
молока у розрахунку на 1 корову станом на 01.04.2017 зросли на 6,2%) в умовах більш

високих конкурентних переваг порівняно з домогосподарствами, що дозволило
збільшити виробництво молока («плюс» 1,7%, частка с/г підприємств у структурі
виробництва молока – 33,2%). В той час, як у господарствах населення продовжувало
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«у березні
спостерігалося
відновлення
зростання
вирощування
птиці на фоні
зняття
заборони на
експорт
продукції
птахівництва»

спостерігатися зменшення виробництва молока (на 1,5%, частка – 66,8%) через низькі
закупівельні ціни на молоко, які не компенсують високі витрати на утримання
поголів’я ВРХ та робить такий вид діяльності для домогосподарств не привабливим;

Довідково. У січні-лютому 2017р. (р/р) витрати на виробництво тваринницької продукції
зросли на 18,9%, зокрема, середні ціни на зернові культури - на 7,9%, на електроенергію - на
20,4% (лютий 2017р.).
- у виробництві яєць (зростання на 0,9% порівняно з 0% відповідно) – обумовлено

збільшенням поголів’я птиці
та надзвичайно низькою статистичною базою
порівняння минулого року (у січні-березні 2016р. - падіння виробництва на 18,5%).
Специфічні фактори впливу на виробництво тваринницької продукції*
Тваринництво↓0,8%
(у т. ч. у с/г підпр. - ↓0,8%,
у господар. насел. - ↓0,9%)
Обсяг вирощування (у живій масі)
с/г тварин ** (↓1,3%)
(ВРХ - =0%, свині - ↓8,7%,
птиця - ↑1,9%)
(внесок "мінус" 0,8 в.п.)
Позитивні чинники:
- підтримка з боку
зовнішнього попиту (↑
експорту м’яса птиці на 37,8%
у січні-лютому 2017р.);
Негативні чинники:
- висока затратність утримання
поголів’я;
- спалахи захворювань с/г
тварин

«позитивним
фактором
зростання
виробництва
яєць було
збільшення
поголів’я птиці
на фоні

Яйця (↑0,9%)
(у т. ч. у с/г підпр. - ↑0,4%,
у господар. насел. - ↑1,7%)
(внесок "плюс" 0,1 в.п.)

Молоко (↓ 0,5%)
(у т. ч. у с/г підпр. - ↑ 1,7%, у господар.
насел. - ↓ 1,5%)
(внесок "мінус" 0,1 в.п.)
Позитивні чинники:
- ↑ надоїв корів у с/г підпр. (↑ 6,2%);
- ↑ зовнішнього попиту на молоко та
молочні продукти (у січні-лютому
2017р. експорт ↑ у 1,9р.)

Позитивні чинники:
- ↑ поголів’я птиці
Негативні чинники:
- ↓ зовнішнього попиту (у
січні-лютому 2017р. експорт ↓
на 45,8%)

Негативні чинники:
- низкі закупівельні ціни на молоко
у господар. насел.;

«основними
негативними
факторами
виробництва
тваринницької
продукції були
спалахи
захворювання
свиней, низькі
закупівельні ціни
на молоко у
домогосподарств»

локалізації і
ліквідації
спалахів
пташиного
грипу»

*- дані наведено у % до відповідного періоду попереднього року
**- дані наведено по с/г підприємствах

У регіональному розрізі кількість регіонів, які демонстрували позитивні результати
збільшилася до 9 (8 у січні-лютому 2017р.). Лідерами зростання були Київська обл. – на
8,3% («плюс» 3% у січні-лютому 2017р.), Рівненська обл. – на 4,1% («мінус» 1,9%
відповідно), Черкаська обл. - на 2,3% («плюс» 5,6% відповідно). Найбільше скорочення
виробництва спостерігалося у Запорізькій обл. – на 8,9% («мінус» 9,3% відповідно) та
Одеській обл. – на 8% («мінус» 8,5% відповідно).
«Лідери»
3 м. частка у структурі,
2017р.
2016р.

Київська
8,3
7,6
Рівненська
4,1
3,3
Черкаська
2,3
8,3
Волинська
2,2
4,0
Закарпатська
2,2
2,6
Джерело. ДСС, розрахунки Мінекономрозвитку

Табл. 2. Регіональний розріз, % п/п

внесок,
в.п.

0,6
0,1
0,2
0,1
0,1

Запорізька
Одеська
Харківська
Херсонська
Луганська

«Найбільше падіння»
частка у структурі,
3 м. 2016р.
2016р.

-8,9
-8,0
-6,8
-6,3
-5,3

2,9
2,7
4,6
2,8
1,1

внесок,
в.п.

-0,3
-0,2
-0,3
-0,2
-0,1

Стан посівів озимих культур. За даними Мінагрополітики станом на 14.04.2017 сходи
отримано на площі 7,15 млн. га, що становить 99,7% до посіяних площ (98% станом на
12.04.2016), з них в доброму та задовільному стані - 89%, в слабкому та зрідженому
стані – 11% (77% та 23% відповідно).
Очікування. У І півр. 2017р. обсягс/г продукції очікується на рівні І півр. 2016р.
Враховуючи сезонність виробництва у рослинництві, індекс с/г продукції
формуватиметься як за рахунок тваринництва, так і рослинництва. Основними
чинниками, які впливатимуть на виробництво будуть більші посівні площі та кращий
стан посівів озимих ніж у минулому році, погодні умови під час дозрівання та
вегетації культур, дія нового механізму державної бюджетної підтримки с/г
виробників.
Ризиком залишається ескалація військового конфлікту на сході, несприятливі погодні
умови під час дозрівання та вегетації с/г культур.
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«вплив
Донецької та
Луганської
областей на
динаміку с/г у
січні-березні
2017 р. становив
«мінус» 0,1 в.п.»

