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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ
Перехід до ринкових умов господарюван
ня і розширення зовнішньоекономічних зв'яз
ків зі вступом України до СОТ висувають нові
вимоги до ведення галузі садівництва, яке на
сучасному етапі характеризується ознаками
екстенсивності і надто повільно просувається
до інноваційного шляху розвитку. Це стосуєть
ся усіх складових даної галузі, зокрема і пло
дорозсадництва, яке є вихідною основою роз
в'язання таких головних проблем садівництва,
як: породносортова структура і динаміка зак
ладання насаджень, час вступу в плодоношен
ня, термін експлуатаційного періоду та ін. Та
ким чином, садивному матеріалу плодових
культур як інноваційному фактору виробниц
тва надається роль двигуна, який повинен ви
вести вітчизняне садівництво на конкуренто
спроможний рівень розвитку галузі.
Проблемам розвитку галузі садівництва та
його складової плодорозсадництва присвяче
но наукові праці П.Ф. Дуброви, О.Ф. Лук'ян
чука, В.І. Майдебури, Л.В. Романової, В.А. Ру
льєва, Д.Ф. Чухна, О.М. Шестопаля, А.І. Шу
мейка, В.В. Юрчишина та ін. Проте питання
функціонування ринку садивного матеріалу та
ефективної діяльності плодорозсадницьких
підприємств в умовах ринкових трансформацій
досліджені недостатньо.
Метою статті є опрацювання теоретичних
засад та практичних рекомендацій щодо моде
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лювання розвитку плодорозсадництва в Пів
денному Степу України як основи виробництва
конкурентоспроможної садівницької продукції.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Система ведення інтенсивного садівництва
охоплює широкий комплекс факторів, зокре
ма: біологічні (сортопідщепні комбінування),
технологічні (конструкції насаджень), техніч
них (засоби механізації), організаційноеконо
мічних тощо.
У відповідності до Державної цільової про
грами розвитку українського села на період до
2015 року [1] та Галузевої програми розвитку
садівництва України на період до 2025 року [2]
плодорозсадникам та садівницьким підприєм
ствам Південного Степу необхідно сформува
ти таку пропозицію високоякісної плодоягід
ної продукції, щоб максимально прискорити
досягнення рівня споживання населенням
фруктів відповідно до науково обгрунтованих
норм. У зв'язку з цим перед садівницькою нау
кою постало завдання щодо моделювання
ефективного розвитку плодорозсадництва для
забезпечення середньої урожайності зернят
кових до 110 ц/га і кісточкових культур до 65
ц/га. Така продуктивність плодових культур є
можливою за умови комплексного використан
ня наявних природних ресурсів, адаптивного
потенціалу вирощуваних видів та сортів плодо
вих культур, а також врахування техногенних
факторів. При цьому особливу увагу необхід
но приділити макро і мікрорайонуванню тери
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можна здійснювати розробку моделей, що
дозволять об'єктивно оцінити грунтово
кліматичні умови конкретного ландшафту і
Ɉɰɿɧɤɚ ɥɚɧɞɲɚɮɬɿɜ
організаційногосподарські умови садівниць
ких підприємств.
ʈɪɭɧɬɨɜɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ
Ɉɪɝɚɧɿɰɿɣɧɨɭɦɨɜ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɦɨɜ
Збір та обробку відповідної інформації
можна здійснювати за допомогою системи мо
ніторингу стану агроресурсів та прогнозуван
ɉɿɞɛɿɪ ɫɨɪɬɿɜ, ɩɨɪɿɞ ɩɥɨɞɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ
ня врожайності (СМАПУ) із застосуванням ди
станційного зондування Землі (ДЗЗ) та гео
ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɫɬɚɧɭ ɚɝɪɨɪɟɫɭɪɫɿɜ
інформаційних технологій (ГИС).
ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɜɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ
Використання сучасних інформаційних тех
нологій у системі типу СМАПУ забезпечує опе
ративний збір, обробку, збереження та поши
ȼɢɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ
Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɿ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
рення геопросторової інформації про структу
ɫɚɞɢ
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ
ру площ, стан і продуктивність сільськогос
подарських угідь, що, в свою чергу, допоможе
Рис 1. Система наукового забезпечення
вирішити питання, пов'язані з прогнозуванням
галузі садівництва
обсягів виробництва та формуванням цін на
торій Південного Степу України, а також мо ринках сільськогосподарської продукції.
делюванню високопродуктивних маточних і
Це дозволяє вирішити такі питання розвит
промислових насаджень з екологічно стійкими ку галузі, як:
садовими екосистемами і агроландшафтами.
— оптимізація розміщення з урахуванням
Ландшафтноадаптивний принцип покладений вимог культури, сортів, підщеп щодо грунтово
в основу Концепції збалансованого розвитку кліматичних умов (адаптивне садівництво);
агроекосистем в Україні на період до 2025 року
— оптимальний розмір та розміщення саду
[3].
відповідно до схеми посадки, наявності поле
З огляду на вищевикладене система нау захисних смуг та технологічних проїздів;
кового забезпечення розвитку галузі садів
— потреба та оптимальні строки садіння
ництва в Південному Степу України може стандартного сертифікованого оздоровленого
мати наступний вигляд (рис. 1). На її основі садивного матеріалу;
— необхідність технічних засобів та

трудових ресурсів для створення і дог
Ⱥɧɚɥɿɡ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɦɨɞɟɥɿ
ɦɨɞɟɥɿ
ляду за насадженнями, наявність пло

досховищ для тимчасового або трива
Ɏɨɧɞ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɧɚ
Ɂɛɿɪ ɞɚɧɢɯ ɳɨɞɨ ɩɥɨɳ

ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ
ʉɪɭɧɬɭ,
ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɿ
лого зберігання плодів;
ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ ɿ
ɞɨɝɥɹɞ ɡɚ ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹɦɢ
ɪɨɡɫɚɞɧɢɤɿɜ ɭ ɉɿɜɞɟɧɧɨɦɭ
— застосування комплексу агро
ɋɬɟɩɭ

технічних
заходів (конструкції, підще
ɉɚɥɢɜɧɨ-ɦɚɫɬɢɥɶɧɿ
Ⱥɧɚɥɿɡ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɫɯɟɦ
пи,
сорти,
захист від шкідників та хво
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ
 ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɩɥɨɞɨɹɝɿɞɧɢɯ
роб, зрошення, підвищення родючості
ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ ɿ ɪɨɡɫɚɞɧɢɤɿɜ ɭ
Ⱦɨɛɪɢɜɚ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡɚɯɢɫɬɭ
ɉɿɜɞɟɧɧɨɦɭ ɋɬɟɩɭ
грунту тощо), виходячи з економічної

ɪɨɫɥɢɧ
доцільності, але без шкоди для довкі
Ⱥɧɚɥɿɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ

Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɿ
лля, навпаки, поліпшуючи її;
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɟɞɟɧɧɹ
ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɫɚɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿ ɪɨɡɫɚɞɧɢɰɬɜɚ ɜ
— оптимальні строки збору врожаю

ɛɚɡɨɜɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ
та продуктивний період використання
ɇɨɪɦɚɬɢɜɢ ɧɚɤɥɚɞɧɢɯ
ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨɝɨ
плодових насаджень.
 Ɉɰɿɧɤɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ
ɩɪɢɛɭɬɤɭ
Світовий досвід підтверджує, що
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
 ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɫɚɞɨɦ
зйомки
із космосу не тільки дають мож
ȱɧɲɿʳ̡̨̦̹̞̭̣̞̌̔̏
ɫɤɥɚɞɨɜɿ
ɬɚ ɪɨɡɫɚɞɧɢɤɨɦ
ливість покращити збір даних сільсько

господарської статистики, підвищити
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɰɿɧɨɜɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ
ɦɨɞɟɥɿ (ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ ɿɧɞɟɤɫɚɰɿʀ)
точність, однорідність, об'єктивність і

частоту спостережень, але й дозволя
Ɉɰɿɧɤɚ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɞɟɥɿ
ють істотно удосконалити методи опе
 ɱɚɫɬɢɧ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
ративного контролю стану посівів і
Рис. 2. Модель інвестування створення промислового прогнозу врожаю. В багатьох країнах
світу (Канада, США, країни ЄС, Індія,
саду і маточних насаджень
Ɋɚɣɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
ɉɿɜɞɟɧɧɨɝɨ ɋɬɟɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ
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Таблиця 1. Кількісні та якісні показники моделі інвестування
створення садів і плодових розсадників

ʋ
ɩ/ɩ

1

2

ɉɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ

Ɉɩɥɚɬɚ ɩɪɚɰɿ

Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ:
– ɫɚɞɢɜɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ

– ɞɨɛɪɢɜɚ
– ɨɬɪɭɬɨɯɿɦɿɤɚɬɢ
3

ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɭɦɨɜ
ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ
ɩɥɨɞɨɹɝɿɞɧɢɯ
ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ
(ɪɨɡɫɚɞɧɢɤɿɜ)
Ʉɥɿɦɚɬɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ:
– ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɿ
ɭɦɨɜɢ ɪɨɫɬɭ
ɤɭɥɶɬɭɪ;
– ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɟ
ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ.
ȼɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ
ɪɟɥɶɽɮɭ.
ʈɪɭɧɬɨɜɿ ɭɦɨɜɢ:
– ɜɦɿɫɬ ɝɭɦɭɫɭ;
– ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɿɫɬɶ;
– ɜɦɿɫɬ ɩɨɠɢɜɧɢɯ
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ.

ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɨɛɫɹɝ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ
ɜɤɥɚɞɟɧɶ ɩɪɢ ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɿ ɣ ɞɨɝɥɹɞɿ ɡɚ ɫɚɞɨɦ
(ɪɨɡɫɚɞɧɢɤɨɦ), Bɿ
ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ, ɏ ɿ
ɭɦɨɜɧɟ
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ

ɧɚɡɜɚ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɜɧɟɫɟɧɢɯ
ɞɨɛɪɢɜ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ
ɨɬɪɭɬɨɯɿɦɿɤɚɬɿɜ
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ
ɜɚɩɧɭɜɚɧɧɹ,
ɝɿɩɫɭɜɚɧɧɹ
ʉɪɭɧɬɭ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɫ/ɝ
ɦɚɲɢɧ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ

ɧɚɡɜɚ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ

ɭɦɨɜɧɟ
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ

ɏ1

ɋɯɟɦɚ
ɫɚɞɿɧɧɹ
(ɫɩɨɫɿɛ
ɫɚɞɿɧɧɹ)

T1

ɏ2

Ɋɿɡɧɢɣ ɜɢɞ
ɫ/ɝ
ɿɧɜɟɧɬɚɪɸ

T2

ɏ3
ɏ4

ɏ5

ɧɚɡɜɚ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɇɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ
ɿ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ
ɞɨɛɪɢɜ, ɫɚɞɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ (ɧɚɫɿɧɧɹ,
ɫɚɞɠɚɧɰɿ)
ɉɿɞɜɿɡ ɜɨɞɢ

ɭɦɨɜɧɟ
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ

K1

K2
ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ
ɪɨɡɱɢɧɿɜ
ɨɬɪɭɬɨɯɿɦɿɤɚɬɿɜ
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɿ
ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ
ɜɢɬɪɚɬɢ

K3

K4
K5

ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɦɚɲɢɧ ɬɚ
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ (ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ)

Японія, Китай та інші) державні, в тому числі
інформаційномаркетингові служби, у своїй
діяльності широко використовують ДЗЗ
сільськогосподарських угідь. Наприклад, сис
тема MARS (cільськогосподарський моніто
ринг на основі ДЗЗ), що обслуговує країни
Європейського співтовариства, дозволяє виз
начати площі посівів і врожайності сільськогос
подарських культур, починаючи з рівня країни
і впритул до окремих фермерських госпо
дарств. Результати аналізу використовуються
для оптимізації управління сільськогоспо
дарським виробництвом, в тому числі для кон
тролю за об'ємами виробництва в рамках дер
жавних програм підтримки сільськогоспо
дарських виробників.
При моделюванні нових маточних та про
мислових садів економічно доцільно створю
вати лише високопродуктивні (техногенні)
плодові насадження, що дасть можливість на
стадії планування саду оптимально поєднати
біологічний потенціал плодових дерев з наяв
ними виробничими, трудовими та фінансови
ми можливостями садівницьких підприємств.
Тобто в більш придатних грунтовокліматич
них умовах та фінансовостабільних госпо
дарствах необхідно створювати високопро
дуктивні насадження плодових культур. Вони
відрізняються скороплідністю, високою по
тенційною продуктивністю, ущільненою схе
мою садіння, раннім вступом у плодоношення
та низькорослістю.
Вирішальним етапом запровадження нау
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кових розробок у сфері адаптивного садівниц
тва є втілення їх в модель проекту, яка роз
робляється виключно для конкретної земель
ної ділянки, що характеризується визначени
ми екологічними факторами. Особливого зна
чення при цьому набуває проект закладання
маточника та промислового саду для реалі
зації біологічного потенціалу плодових куль
тур. Для кожної культури в зв'язку з її спе
цифічністю мають бути визначені відповідні
оптимальні екологічні умови і розроблені тех
нологічні карти. Таким чином, науково об
грунтований проект саду (маточника) — це ос
новний шлях до реалізації біологічного потен
ціалу плодових культур.
Проте, максимальна реалізація біологічно
го потенціалу плодових насаджень залежить від
якості розробленого проекту, що вимагає вели
кої відповідальності від проектної організації.
При опрацюванні моделі інвестування зак
ладання і догляду за молодими садами та роз
садниками необхідно брати за основу типові
технологічні карти на закладання багаторічних
насаджень та розсадників плодових культур [4;
5; 6], на базі яких розроблені нормативні вит
рати капітальних витрат на закладання саду та
розсадника [7]. Дану модель можна представи
ти у такому вигляді (рис. 2).
Аналіз технологічних операцій, які визна
чають величину основних елементів структури
капітальних витрат (кошторисної вартості) на
створення садів і плодових розсадників, свід
чить, що значна їх частина залежить від тери
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торіального розміщення і кліматичних власти
востей зони діяльності садівницьких та плодо
розсадницьких підприємств (табл. 1).
Загальне значення показників моделі є по
чатковим етапом для порівняння витрат поточ
ного періоду, що дає можливість розрахувати
прогнозні коефіцієнти змін загальних витрат на
закладання і догляд за садом, розсадником. За
змістом моделі, вартість робіт на створення
садів, розсадників складається із прямих мате
ріальних витрат, накладних витрат, кошторис
ного прибутку. Кошторисна вартість у моделі
інвестування коштів є основою для визначен
ня загальних витрат на закладання і догляд за
садом, розсадником.
Залежність показників (якісних і кількіс
них), які впливають на капітальні витрати у
кожній області Південного Степу України,
може бути представлена наступним чином:
(1).
Отже, загальні матеріальні витрати на зак
ладання і догляд за садом (розсадником) мож
на представити як суму витрат, які залежать
або не залежать від територіального розміщен
ня садівницького (плодорозсадницького)
підприємства:
(2),
де
B3 — загальні матеріальні витрати на зак
ладання і догляд за садом (розсадником);
Xi — сума кількісних показників, які впли
вають на обсяг капітальних вкладень;
Ti — сума якісних показників, які вплива
ють на обсяг капітальних вкладень;
Kb — сума показників, які не впливають на
обсяг капітальних вкладень.
ВИСНОВОК
Запропонована система ведення плодороз
садництва дає змогу садівницьким підприєм
ствам вирощувати та формувати асортимент
конкурентоспроможного садивного матеріа

лу плодових і ягідних культур, адаптованого
до природноекономічних умов та сучасних
ринкових вимог щодо розвитку галузі садів
ництва на основі наведеної вище моделі інвес
тування створення промислових і маточних
насаджень.
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