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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах сучасних глобалізаційних про�

цесів, а також інтеграції України до європейсь�
кого простору відбувається все більше стиран�
ня кордонів між країнами, що призводить до
посилення конкуренції між виробниками про�
дукції садівництва.
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У статті наведено результати досліджень сучасного стану галузі садівництва Вінницької області, проаналізова�
но обсяги та динаміку посівних площ, валових зборів, урожайність продукції садівництва в регіоні. Визначено ос�
новні організаційно�економічні чинники подальшого розвитку галузі. Окрему увагу приділено особливостям виро�
щування ягід, наголошено на визначальній ролі продукції ягідництва та подальших перспективах нарощування об�
сягів її виробництва. Надзвичайно актуальними для виробників галузі садівництва є проблеми реалізації виробленої
продукції. З огляду на неможливість експорту продукції до Росії та необхідність виходу на європейські ринки на�
гальним є питання сертифікації та контролю якості виробленої продукції.

The results of research the current state of the gardening in Vinnytsia region are presented in the article, the volumes
and dynamics of acreages, gross yield and crop capacity of gardening products in the region are analyzed. Basic
organizational and economic factors of further development of the industry are determined. Special attention is paid to
the peculiarities of growing berries, emphasized the important role of berry production and future prospects of increasing
the volume of its production. It is extremely important for the producers of horticulture producers are problems of sale
the products. Given the impossibility of exports to Russia and the need to enter the European markets is urgent questions
of certification and quality control of products.
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Проблема виробництва конкурентоспро�
можних за якістю та ціною плодів і ягід гостро
постає перед виробниками садівницької про�
дукції країни в цілому та Вінницької області
зокрема. Зміни, що відбуваються як у зовніш�
ньому, так і внутрішньому середовищах потре�
бують удосконалення стратегічних засад висо�
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коефективного ведення промислового садів�
ництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аспекти розвитку і функціонування галузі
садівництва висвітлені в працях відомих вче�
них�економістів: Л.О. Барабаш, О.Ю. Єрмако�
ва, П.В. Кондратенка, В.А. Рульєва, В.І. Чорно�
дон, О.М. Шестопаля, В.В. Юрчишина, та інших.
Завдяки їхнім працям закладено основи рефор�
мування галузі в Україні. Водночас питання
напрямів розвитку та шляхів підвищення ефек�
тивності галузі садівництва на регіональному
рівні потребують подальшого вивчення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
З огляду на особливості та тенденції сучас�

них змін у розвитку промислового садівницт�
ва, дослідження комплексу питань щодо підви�
щення ефективності функціонування галузі,
пошук шляхів подальшого зростання обсягів
виробництва плодів та ягід, нарощування екс�
портного потенціалу набувають виняткової ак�
туальності.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Садівництву належить важливе місце серед
галузей рослинництва, що зумовлено продо�
вольчою та лікувальною цінністю плодів та ягід,
забезпечення ними населення як продуктами
харчування, а плодоконсервну промисловість
— сировиною.

Нині найгострішою в сучасному промисло�
вому садівництві країни є проблема визначен�
ня сукупності чинників ефективного функціо�
нування галузі, їх ролі та значення у виробни�
чому процесі. Адже виробництво високоякіс�
ної плодоягідної продукції має стати одним з
пріоритетних напрямів розвитку сільського
господарства, зважаючи на сукупність чин�
ників, що лежать в основі успішного ведення
садівництва.

Фахівцями Інституту садівництва УААН
розроблені основи опрацювання Національної
програми поступу промислового садівництва
України, відповідно до яких стратегічною ме�
тою розвитку галузі має бути:

— стабілізація та подальше збільшення ви�
робництва плодів і ягід;
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1995 68,5 54,3 26,0 1417,3
2000 35,4 31,5 23,2 728,7
2005 24,2 21,9 84,4 1849,2
2010 24,9 21,7 87,1 1892,4
2012 26,1 22,7 109,7 2521,9
2013 26,8 23,1 119,2 2754,3
2014 26,8 23,8 101,9 2420,7
2015 27,5 24,1 121,5 2922,8

Таблиця 2. Динаміка площ,
урожайності і валових зборів плодів та ягід у Вінницькій області

Джерело: [5].
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Таблиця 1. Показники виробництва та споживання плодів і ягід в Україні
та Вінницькій області, 2015 р.

Джерело: [4].

1 без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення
антитерористичної операції.
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— насичення внутрішнього продовольчого
ринку конкурентоспроможними продуктами та
радикальне розширення їх експорту;

— розширення виробництва екологічно чи�
стої продукції шляхом переходу від індуст�
ріальнохімічних методів ведення господарства
до біологічних;

— підвищення інтенсивності господарюван�
ня через удосконалення технологій та органі�
зацію виробництва на основі використання до�
сягнень науки й передового досвіду [1].

Вінницька область традиційно займає про�
відне місце серед регіонів України по виробниц�
тву продукції садівництва, її переробки та ви�
рощування посадкового матеріалу. Сприятливі
природні умови, наявність мережі великих пло�
допереробних підприємств, значна місткість
внутрішнього ринку плодів, ягід і продуктів їх
промислової переробки та наявний експортний
потенціал виробництва цієї продукції є важли�
вими передумовами невпинного поступу про�
мислового садівництва у Вінницькій області [2].

Садівництво Вінницької області має глибокі
корені. Ще в XIX сторіччі подільське яблуко ко�
ристувалось попитом на всесвітньо відомій на
той час виставці в Санкт�Петербурзі. Хоча га�
лузь активно розвивалась і була створена по�
тужна переробна промисловість, вона відійшла
на другий план, оскільки регіон славився як
"цукровий Донбас". Але наприкінці минулого
та на початку нинішнього століття про область
знову заговорили як про флагман садівництва,
який виробляє найбільшу кількість плодоягід�
ної продукції в країні.

За даними Корпорації "Вінницясадвинп�
ром", у Вінницькій області сьогодні зосередже�
но 20% нових насаджень в Україні. Свою
діяльність в галузі садівництва та ягідництва
здійснює близько 100 підприємств та фермерсь�
ких господарств, що виробили в 2015році 292,3
тисяч тонн продукції і, на яких працює понад
10 тисяч чоловік. Наявність у регіоні потужних
переробних підприємств, — таких, як "Аграна

Фрут Україна", "Пфанер Бар", "Яблуневий
дар", Консервний завод "Поповецький", "Вінні
Фрут", Консервний завод в с. Рахни Лісові
("Вітмарк Україна"), — дає можливість вироб�
никам фруктів та ягід зменшити витрати на
транспортування, зберігання продукції тощо
[3].

За площею сільськогосподарських угідь
Вінницька область посідає 6�те місце серед ре�
гіонів України, але займає 1�ше місце за пло�
щею плодоягідних насаджень у плодоносному
віці, яка складає 24,1 тис. га станом на 1 січня
2016 року. Питома вага плодоягідних насад�
жень у структурі посівних площ у Вінницькій
області складає 1,3%, що у 2,6 рази більше се�
реднього показника по Україні, який становить
лише 0,5% (табл. 1).

У 2015 році валовий збір плодів і ягід склав
292,1 тис. т, що є найбільшим показником по
Україні. Також вищою за середню по країні є
урожайність плодів та ягід — 121,5 ц/га.
Вінницька область має значно кращі показни�
ки за обсягами виробництва та споживання
плодів і ягід на одну особу.

 Галузь садівництва Вінницької області по�
стійно нарощує свій потенціал. Із року в рік
зростають площі насаджень та обсяги вироб�
ництва плодово�ягідної продукції. За останні
чотири роки обсяги виробництва нарощено
майже на 20% (табл. 2). Рівень урожайності
плодоносних культур поступово зростає, що
пов'язано, перш за все, із застосуванням
новітніх технологій у виробництві плодів і ягід,
із підвищенням рівня інтенсифікації галузі. Це
пояснюється не тільки виключно сприятливи�
ми природно�кліматичними умовами, але й
функціонуванням у регіоні великої мережі
спеціалізованих садівничих підприємств.

На сьогоднішній день в галузі садівництва
працюють більш ніж 100 підприємств різних
форм власності, Подільська дослідна станція
садівництва інституту садівництва національ�
ної академії аграрних наук України, Черня�
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Рис. 1. Площа плодоягідних насаджень у Вінницькій області, тис. га
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тинський коледж Вінницького національного
аграрного університету, Іллінецький держав�
ний аграрний коледж, помологічно�ампелогра�
фічна інспекція, лабораторія аналізу грунту та
рослин.

Серед кращих підприємств області можна
виділити СВАТ "Дружба", с. Шура�Копіївська
Тульчинського району, СТОВ "Поділля" та
ТОВ "Обрій", с. Строїнці, ТОВ "Агро�Еталон",
смт Тиврів Тиврівського району, ТОВ "Між�
лісся", с. Міжлісся, ТОВ "Комарівці", с. Ко�
марівці та СФГ "Перлина Поділля", с. Попівці
Барського району, ПП "Дари садів", с. Бронни�
ця Могилів�Подільського району, ФГ "Він�
Сад", с. Коростівці Жмеринського району.

Області вдалося зберегти координуючу
структуру, яка є організаційним штабом для
садівників. Це є корпорація "Вінницясадвин�
пром", господарства якої виробляють що�
найменше чверть яблук від валового їх збо�
ру в організованому секторі економіки дер�
жави. У господарствах, що входять до кор�
порації є майже 4 тис. га молодих інтенсив�
них садів, що становить 30% від загальної їх
площі.

В області, станом на 1 січня 2016 р., нарахо�
вується 27,5 тис. га плодово�ягідних насаджень
у т.ч. 24,1 тис. га в плодоносному віці (рис. 1).

За останні 5 років загальна площа плодо�
ягідних насаджень зросла на 10%, площа на�
саджень у плодоносному віці — на 11%, в той
час як в середньому по Україні ці показники
за аналогічний період дещо зменшились. Про�
тягом останніх 10 років область є лідером за
площею посадки молодих інтенсивних садів.
За цим показником область вийшла на євро�
пейські норми. Лише за період 2010—2015 роки
закладено молоді високо інтенсивні сади на
площі понад 3,6 тис. га. В 2014 році в області
висаджено 1124 га молодих садів. На 2015 рік
було заплановано закладку нових насаджень
всіма категоріями господарств площею 623 га,

планове вибракування — 596 га, плановий
індекс площі закладання до площі вибут�
тя — 1,05.

Впродовж аналізованого періоду ос�
новними виробниками плодів і ягід у
Вінницькій області були особисті селянські
господарства та сільськогосподарські
підприємства при загальній тенденції до
скорочення частки перших та її нарощуван�
ня останніми у загальному обсязі вироб�
ництва плодоягідної продукції.

Погоджуємося із думкою науковців,
які вважають, що основними виробника�
ми плодоягідної продукції на перспекти�

ву залишатимуться спеціалізовані сільсько�
господарські підприємства, які матимуть оп�
тимальну площу плодоягідних насаджень,
спеціалізовану техніку, інтенсивні технології
вирощування та власну базу зберігання пло�
доягідної продукції та продуктів її перероб�
ки [6, с. 251].

Відомо, що обсяги виробництва плодів і ягід
визначаються динамікою кількісного і якісно�
го складу плодоносних насаджень (рис. 2).

Як було зазначено вище, в цілому по області
нараховується 27,5 тис. га плодоягідних насад�
жень, у тому числі 24,1 тис. га в плодоносному
віці. З них зерняткових — 22,2 тис. га (в т.ч. яб�
лунь — 21,01 тис. га, груш — 0,7 тис. га), кісточ�
кових — 3,15 тис. га (в т.ч. слив — 1,2 тис. га,
вишні — 1,03 тис. га, черешні — 0,6 тис. га, аб�
рикос — 0,25 тис. га), горіхоплідних (грецький
горіх) — 1,3 тис. га, ягідників — 1,3 тис. га (в
т.ч. суниці, полуниці — 0,5 тис. га, малини —
0,4 тис. га, смородини — 0,2 тис. га).

У структурі валових зборів плодової про�
дукції традиційно перше місце займає яблуня
— близько 87% всього зібраного урожаю, на
другому місці абрикос — 3,26%, потім слива —
близько 2,87%, дещо меншою є частка вишні та
груш — по 2%. Валові збори ягідної продукції
складають 4% у загальному обсязі зібраних
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Рис. 2. Структура плодоягідних насаджень
у Вінницькій області, 2015 р.
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Рис. 3. Видова структура виробництва ягід
у Вінницькій області в 2015 р.
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врожаїв плодоягідної продукції, в динаміці їх
питома вага дещо зросла. Серед ягідних куль�
тур на першому місці суниці і полуниці — 43,6%,
на другому малина — 27,1%, потім смородина
— 20,2% та агрус — 5,5%.

Особливе місце у садівництві України в
цілому та Вінницької області зокрема належить
ягідним культурам, які користуються великим
попитом на ринку, а їх вирощування характе�
ризується високими показниками економічної
ефективності.

Ягоди — цінний продукт харчування, дже�
рело поживних та корисних вітамінів та міне�
ралів. Завдяки їх вмісту у великій концентрації
ягоди мають значну користь для здоров'я лю�
дини будь�якого віку.

Серед багаторічних плодових ягоди найш�
видше забезпечують окупність інвестицій.
Більш того, високоефективне ведення ягідниц�
тва може стати джерелом нагромадження
коштів для створення насаджень інших куль�
тур.

Україна завжди відзначалась сприятливими
кліматичними умовами для вирощування ягід�
них культур. За останні 10 років виробництво
ягід в Україні зросло майже у 1,5 рази, а в роз�
рахунку на одну особу — з 1,7 кг в 2000 р. до 3,1
кг в 2015 р. при рекомендованій нормі спожи�
вання 4 кг в рік. У Вінницькій області в 2015 р.
виростили 5,5 кг ягід на одну особу.

Нині загальні обсяги виробництва ягід у
Вінницькій області становить близько 9 тис. т.
на рік. Майже 80% виробництва продукції зо�
середжено у секторі присадибних домогоспо�
дарств. У комерційному виробництві ягід
найбільш поширеними культурами є суниця,
малина, смородина та агрус (рис. 3). Практич�
но всі вироблені ягоди споживаються в Ук�
раїні, обсяги експорту складають лише 0,5%
від загального їх збору. Основна частина ягід
— понад 80% — споживається у свіжому виг�
ляді.

За прогнозами аналітиків, найближчими
роками площі під ягідними культурами істот�
но збільшуватимуться, їх частка у промисло�
вому виробництві зростатиме. Сприятливими
факторами розвитку комерційного ягідництва
в Україні є висока щільність населення в країні,
яке зосереджено у великих містах, наявність в
Україні мережі регіональних оптових плодо�
овочевих ринків та інфраструктури промисло�
вої переробки ягідної продукції. Крім того, є
реальні можливості для значного збільшення
виробництва ягідної продукції на експорт.

На даний час науковці ІС НААН та його
мережі розробили та пропонують виробницт�

ву інноваційні технології вирощування ягід в
насадженнях різних конструкцій з використан�
ням скороплідних сортів, які досить швидко
вступають у період плодоношення та відзнача�
ються високою продуктивністю. При врожай�
ності 10—20 т/га від реалізації ягід можна одер�
жати 115—200 тис. грн. прибутку з 1 гектара.
Застосування цих технологій забезпечує отри�
мання високоякісної екологічно безпечної про�
дукції, зниження її собівартості, економне ви�
користання ресурсного потенціалу підприєм�
ства, максимальний прибуток і швидкий обіг
капіталу [7].

Закордонний і вітчизняний досвід показує,
що ягідництво може стати не лише вагомим
джерелом збільшення прибутковості викори�
стання земельних угідь, а й важливим чинни�
ком розв'язання нагальної проблеми зайня�
тості населення, зокрема, в сільській місце�
вості.

Вирощування плодів та ягід не дасть еконо�
мічного ефекту, якщо немає належних умов для
зберігання. Високоякісна продукція в зимовий
період може надходити переважно з холодиль�
ників з контрольованою атмосферою. Застосу�
вання регульованого газового середовища
(РГС) дозволяє подовжити строки зберігання
при виході плодів вищого та першого товарно�
го сорту в межах 97—100% і забезпечити кра�
ще збереження ними біологічно активних ре�
човин і смакових якостей. Тому у Вінницькій
області інтенсивно будуються сучасні охолод�
жуючі плодосховища. В садівничих підприєм�
ствах корпорації "Вінницясадвинпром" є в на�
явності 46 плодосховищ загальною потужністю
62 тис. т. Будівництво холодильників нового по�
коління з регульованим газовим середовищем
є пріоритетним для садоводів, потужність яких
сьогодні становить 27 тис. т. Це дає можливість
забезпечувати населення Вінницької області та
України свіжими та якісними плодами в осін�
ньо�зимовий період.

Актуальним для садоводів є питання реал�
ізації виробленої продукції. Унаслідок зрос�
тання внутрішнього виробництва яблук, підви�
щення собівартості їх вирощування та поси�
лення конкуренції між садівниками, а також
унаслідок економічної кризи і стрімкого зни�
ження купівельної спроможності українців,
виробники плодів та ягід опинились у складній
ситуації. Військовий конфлікт і неможливість
постачати вирощене до Росії, яка донедавна
була головним ринком збуту, примушує наших
виробників шукати нові ринки для реалізації
виробленої продукції. Серед ринків, на які нам
варто звернути увагу, можуть бути як країни
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ЄС, так і країни Північної Африки, Близького
Сходу чи Азії. За правильного підходу ук�
раїнські фрукти здатні конкурувати на світо�
вих ринках.

Європейський ринок привабливий своєю
географічною близькістю та ємністю. Спожи�
вачі з країн ЄС�27 щорічно купують понад 75
млн тонн різноманітних фруктів, зокрема
близько 23 млн тонн імпортованих, як екзотич�
них, так і традиційних. Як повідомляють у ряді
вітчизняних садівничих господарств, компанії
із Скандинавських країн, Італії та Польщі нині
зацікавлені в купівлі українських яблук. За та�
ких обставин особливої ваги набуває питання
сертифікації та підтвердження якості плодово�
ягідної продукції.

У Європі та багатьох інших країнах світу
найпопулярнішим стандартом для належної
сільськогосподарської практики серед фер�
мерів є Global G.A.P.

Global G.A.P. (G.A.P.�Good Agricultural
Practice) — це програма, котру 15 років тому
започаткували мережі роздрібної торгівлі у
Європі з метою гарантування безпечного ви�
робництва продуктів харчування та декоратив�
них рослин. Основне завдання сертифікації
GLOBAL G.A.P. полягає в забезпеченні сте�
ження за виробництвом продукції. Його метою
є підтвердити, що продукти харчування без�
печні та не шкодять ні здоров'ю покупців, ні
здоров'ю працівників, які задіяні у їх вироб�
ництві (вирощуванні). Сертифікація підтверд�
жує й те, що виробництво не чинить шкоди дов�
кіллю. Базуючись на системі належної сіль�
ськогосподарської практики, сертифікація за
стандартами GLOBAL G.A.P. визначає перелік
критеріїв, яких має дотримуватися кожен ви�
робник [8].

Для того, щоб вітчизняні плоди та ягоди
перетнули кордон ЄС, вказаний сертифікат
мати не обов'язково. Проте у Європейському
Союзі цей сертифікат є перевагою, що допома�
гає виробникам вийти на нові ринки і досягти в
ході переговорів із зарубіжними діловими парт�
нерами більш високих цін на вироблену продук�
цію. У високо конкурентному ринковому сере�
довищі сертифікація практично стає обов'яз�
ковою. У Європі та в багатьох інших країнах по
всьому світу роздрібні мережі вже висувають
вимоги до постачальників�фермерів надавати
сертифікат від Global GAP в якості попередньої
умови.

Українські аграрії чомусь страшаться сер�
тифікації свого виробництва за стандартом
GLOBAL G.A.P. Побоювання виникають пере�
дусім від браку інформації. Дійсно, перелік кри�

теріїв, згідно з якими здійснюється перевірка в
ході сертифікації, є значним, однак серед них є
як обов'язкові для виконання, так і лише реко�
мендовані. Окрім того, підготовка до сертифі�
кації дає господарству можливість чітко усві�
домити власні переваги і недоліки, структуру�
вати виробничі процеси, покращити організа�
цію виробництва та вдосконалити документо�
обіг. У фруктовому секторі України нині пра�
цює низка компаній, які допомагають підготу�
ватися до сертифікації та супроводжують аг�
ропідприємства під час зовнішнього аудиту.
Підготуватися до сертифікації й успішно її
пройти — цілком реально. У 2015 році кілька
вітчизняних садівничих господарств успішно
виконали це завдання та отримали сертифікат
GLOBAL G.A.P.

Належне матеріально�технічне забезпе�
чення галузі, будівництво сучасних сховищ,
формування належної виробничої та ринко�
вої інфраструктури потребує значних інвес�
тиційних ресурсів. В умовах економічної кри�
зи, дефіциту коштів, на нашу думку, вироб�
никам доцільно об'єднуватись у кооперати�
ви. У країнах з ринковою економікою
більшість сільських господарств беруть
участь в кооперації. Так, у Швеції, Данії,
Норвегії, Фінляндії, Нідерландах майже всі
фермерські господарства об'єднанні в коопе�
ративи, у Франції, Бельгії, Німеччині та інших
країнах Європи — приблизно 80%, в США,
Канаді, Австралії — понад 60% всіх фер�
мерських господарств. У цих країнах велика
роль кооперативів у виробництві продуктів
харчування. У країнах Європи через систему
сільськогосподарських кооперативів реалі�
зується до 80% продукції фермерів і забез�
печується понад половини поставок засобів
виробництва для сільського господарства [9,
с. 44]. Сільськогосподарські кооперативи як
форма організації співробітництва вироб�
ників продукції садівництва є пріоритетною
на сучасному етапі розвитку галузі.

ВИСНОВКИ
Для підвищення ефективності викорис�

тання промислового потенціалу галузі саді�
вництва необхідне поєднання організаційно�
економічних чинників. Напрямками покра�
щення економічної ситуації в галузі є краще
використання наявних ресурсів господарств
завдяки впровадженню інтенсивних ресур�
созберігаючих технологій вирощування пло�
доягідних культур, поліпшенню їх породно�
го й сортового складу, розширенню перероб�
ки і зберігання продукції. З метою поліпшен�
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ня породно�сортової структури плодоягід�
них насаджень господарств суспільного сек�
тору відповідно до потреб ринку доцільно
збільшити питому вату ягідників у загальній
площі насаджень до 5%. Ягідні культури за�
безпечують окупність капітальних вкладень
і стають, таким чином, важливим джерелом
їх нагромадження. У садівничій галузі доціль�
но розвивати ефективні форми агропромис�
лової інтеграції, виробничої та збутової ко�
операції, формування виробничої та ринко�
вої інфраструктури. З метою нарощування
експортного потенціалу галузі виробникам
плодів та ягід необхідно вирішувати питання
сертифікації та контролю за якістю виробле�
ної продукції, приведення її у відповідність
європейським стандартам.
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