ПЕРЕДМОВА

Сьогодні сільськогосподарським виробництвом у краї займається
969 сільськогосподарських підприємств, з яких 40 – великі та середні
товаровиробники. Але характерною особливістю є те, що на господарства
населення припадає 79,8% сільськогосподарських угідь, ними
виробляється 98,7% валової продукції сільського господарства.
Відповідно до зазначених процесів реорганізовано методологічні та
організаційні засади аграрної статистики. Зроблено чимало для
наближення її до європейських і міжнародних стандартів, проводиться
цілеспрямована робота для отримання всебічної і об'єктивної інформації.
Для цього проводяться тематичні сільськогосподарські переписи,
погосподарський облік, вибіркові обстеження, обстеження умов життя
домогосподарств,
використовуються
реєстр
виробників
сільськогосподарської продукції, реєстр фермерських господарств, багато
інших даних.
У збірнику вміщено широке коло показників, що комплексно
характеризують місце і роль сільського господарства в економіці області і,
зокрема, про зайнятість населення у сферах економічної діяльності, обсяги
виробництва сільського господарства та його рентабельність, динаміку і
структуру обсягів сільськогосподарської продукції, основні показники
розвитку сільськогосподарських підприємств, тощо.
Підготовкою даного статистичного збірника поставлено за мету у
стислому табличному, графічному вигляді подати зміст кількісних і
якісних змін за всіма показниками господарської діяльності в аграрному
секторі області.
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ДЛЯ НОТАТОК

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ

Загальна земельна площа – площа поверхні суші разом із
внутрішніми водами, які знаходяться в межах кордону області.
Виробництво сільськогосподарської продукції обліковується по
основних категоріях виробників:
– сільськогосподарські підприємства, які включають державні
сільськогосподарські підприємства, господарські товариства, кооперативи,
приватні

господарства, фермерські

господарства, підсобні

сільські

господарства несільськогосподарських підприємств;
– господарства населення, до яких входять особисті підсобні
господарства сільського та міського населення.
До населення, зайнятого в усіх сферах економічної діяльності,
віднесені особи працездатного віку, старші та підлітки, які протягом року
були постійно зайняті економічною діяльністю: працювали за наймом,
роботодавці,

самостійно

забезпечували

себе

роботою,

включаючи

підприємців та безкоштовно працюючих членів їх сімей.
Чисельність поголів'я худоби та птиці у всіх категоріях
господарств визначається щорічно на 1 січня:
– у сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності та
господарювання – на основі річної звітності;
– у господарствах населення – за даними обліку худоби та птиці.
Малі

підприємства

–

підприємства

(незалежно

від

форми

власності), в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний
(фінансовий) рік не перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від
реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує 70 млн.грн.
(Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів

України

з

питань

регулювання

підприємницької

діяльності"

від

18.09.2008р. №523-VI.)
Ефективність
характеризується

сільськогосподарського

виробництвом

валової

продукції

виробництва
на

100

га

сільськогосподарських угідь, що були на початок року:
– у рослинництві – урожайністю, який розраховується діленням
валового збору на загальну площу збирання окремої культури з основних,
повторних та міжрядних посівів, а по плодах, ягодах і винограду – на
площу насаджень у плодоносному віці;
– у тваринництві – виробництвом окремих продуктів у розрахунку
на 100 га сільськогосподарських угідь, що були у наявності на 1 січня
розрахункового року, по свинях – на 100 га ріллі.
Інвестиції в основний капітал – витрати на нове будівництво,
реконструкцію,

розширення

та

технічне

переозброєння

діючих

підприємств.
Пряма іноземна інвестиція – це інвестиція, що передбачає
довгострокові взаємовідносини з тривалою зацікавленістю іноземного
інвестора.

