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У ринкових умовах господарювання вино�
градарським підприємствам України для забезпе�
чення економічної ефективності галузі неохідно
постійно здійснювати заходи щодо інтенсифікації
виробництва винограду. До вдосконалення орган�
ізації і технології виробництва виноградарів зу�
мовлюють зростання цін на пальне і мастила, за�
соби захисту рослин, запчастини, добрива та інші
матеріально�технічні ресурси, необхідні для
відтворення і продуктивного використання насад�
жень. Важливою причиною, що вимагає значного
піднесення рівня інтенсивності виробництва ви�
нограду і зниження його собівартості на інно�
ваційній основі, є передбачуване посилення кон�
куренції у зв'язку зі вступом України до СОТ і оч�
ікуваним приходом на вітчизняний ринок виноп�
родукції сильних зарубіжних конкурентів.

Питання ефективності функціонування виног�
радарськго виноробництва досліджували у своїх
роботах О.М. Гаркуша, С.Г. Черемисина та ін.
Проте в їх публікаціях переважно висвітлено за�
гальноекономічні проблеми розвитку галузей ви�
ноградарства та виноробства, що ж стосується
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шляхів підвищення інтенсивності виробництва ви�
нограду на інноваційній основі, то вони потребу�
ють відповідного опрацювання.

Визначальну роль у забезпеченні інтенсивного
розвитку виноградарства відіграє створення моло�
дих плантацій як основи ефективного ведення га�
лузі. З огляду на це професором Дікань А.П.
(Південна філія "Кримський агротехнологічний
ніверситет" Національного університету біоре�
сурсів і природокористування України) і агроно�
мом�виноградарем ЗАСТ "Агрофірма "Чорномо�
рець"  Бахчисарайського району АР Крим розроб�
лена нова інноваційна технологія створення виног�
радників з низьким штамбом і вільним звисанням
лози, характеристика якої наведена в таблиці 1.

Основними відмінностями запропонованої
технології є наступне:

1) саджанці висаджуються з обох боків шпа�
лерного залізобетонного стовпчика, внаслідок
чого досягається економія приштамбових дерев'я�
них кілочків. У міру росту саджанці підв'язують
до залізобетонного стовпчика і, після досягнення
його верхівки, сформовані рукави спрямовуються

в протилежні боки;
2) за традиційної техно�

логії вирощування виног�
радників використовуються
чотири шпалерних дроти,
до яких підв'язується ви�
ноградна лоза, а також ще
один дріт для кріплення
трубки поливу, якщо вико�
ристовується система кра�
пельного зрошення. За но�
вою технологією, крім ниж�
нього дроту для крапельно�
го поливу, до верхівок шпа�
лерних стовпчиків з двох
сторін паралельно кріпля�
ться два дроти для утриман�

Таблиця 1. Характеристика технологій створення виноградників

  
  

  
  3  3 + 0,3  3  1,25  3  1,5  3  3  4  2  

   ,  2020 2667 2222 1111 1250 
   

 ,  1111 833 833 833 833 

  ,  1,8 2,2 2,2 2,2 2,2
 1 ,  30 40 40 40 40 

  3 5 5 5 5 

   
 

’  
  

’  
  

’  
  

’  
  

     
  3333 4167 4167 4167 4167 

    3,0 1,5 1,5 1,5 1,5 
   , /  556 892 892 892 695 
   - 2667 2222 1111 1250 



ЕКОНОМІКА АПК

38

ня основного рукаву виноградного куща. Всі відро�
стаючі пагони при цьому вільно звисають. Резуль�
татом такого формування є уникнення двох зеле�
них укорочень і двох зелених підв'язувань вегету�
ючого куща, що дозволяє досягти щорічної еко�
номії витрат заробітної плати з розрахунку на 1
га (табл. 2).

Таким чином, у виноградарських підприєм�
ствах можна одержати досить вагому економію
витрат на оплату праці при догляді за наса�
дженнями. Крім економії грошових коштів, нова
технологія забезпечує зменшення потреби в ро�
бочій силі, дефіцит якої особливо гостро відчу�
вається в галузі;

3) при інноваційній технології для встановлен�
ня шпалери використовується коротший залізобе�
тонний стовпчик — висотою 1,8 метра замість тра�
диційних 2,2, який є не тільки дешевшим, але й лег�
шим, що відповідно знижує витрати на його транс�
портування і встановлення (табл. 3).

Як бачимо з даних таблиці, різниця вартості
основних матеріалів на 1 гектар виноградників
складає 11 264 грн. Якщо, наприклад, після морозів

взимку 2005—2006 року багато виногра�
дарських підприємств вимушені були в
стислі строки відновлювати насадження,
які загинули, висаджуючи по 100—150
гектарів щорічно, то ці суми становлять
від 1,1 до 1,7 млн грн.

Проведені нами розрахунки показу�
ють (табл. 4), що економія витрат на оп�
лату праці при запропонованій схемі ви�
рощування складає 709 грн. з розрахунку
на один гектар насаджень виноградників.
Таким чином, використання нової техно�
логії (3 х 3 + 0,3 м) при закладанні вино�

градників дозволяє заощадити 11
973 грн. на одному гектарі, а спро�
щення технології по зелених опера�
ціях на плодоносних плантаціях та�
кож забезпечує  щорічну економію
586 грн./га на ручних роботах. Якщо
прийняти очікувану врожайність
при крапельному зрошенні на рівні
150 ц/га, а строк експлуатації ви�
нограднику — 20 років, то знижен�
ня собівартості на 1 тонну виногра�

ду становитиме 79 грн. Оскільки залежно від вро�
жайності собівартість винограду в Криму за останні
3 роки коливалася в діапазоні від 700 до 1800 грн./
т, то розмір очікуваної економії складе від 11 до 4%
відповідно.

Обов'язковими при створенні виноградників є,
як відомо, витрати на дріт для встановлення шпа�
лери. Тому інноваційною є пропозиція на украї�
нському ринку спочатку імпортного, а згодом і
вітчизняного полімерного шпалерного дроту,
вартість якого ще 4 роки тому була на 20—30% до�
рожчою за традиційний оцинкований. Сьогодні ми
маємо ситуацію, коли імпортний полімерний дріт
став дешевшим. При цьому коефіцієнт його про�
висання такий же і навіть нижче, ніж у сталевого.
Так, при середній вартості оцинкованого шпалер�
ного дроту діаметром 2,5 мм  6,5 тис. грн. за тонну.
Ціна одного метра такого дроту складає 0,29 грн,
тоді як вітчизняного поліамідного дроту цього ж
діаметру — 0,22 грн./м. Залежно від типу шпале�
ри, а відповідно і кількості на ній дротів, економія
від використання полімерного дроту при 3�х мет�
ровій ширині міжрядь складе від 0,9 до 2,9 тисяч

гривень на одному гектарі ви�
ноградників.

 Як відомо, Крим є зоною
ризикованого землеробства
внаслідок жаркого літа і недо�
статньої кількості опадів про�
тягом року. Витрати води на 1
га винограднику за сезон веге�
тації складають близько 1100
мм, тоді як фактичний річний
об'єм опадів складає 370—400
мм. У зв'язку з дефіцитом во�
логи виноградний кущ не може
реалізувати повною мірою свій
потенціал. Тому вже багато ви�
ноградарських підприємств ви�
користовують системи кра�
пельного зрошення, витрати на
устрій якого складають близь�

Таблиця 3. Витрати на матеріали для установки шпалери
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Таблиця 2. Розрахунок економії витрат на ручних
роботах при формуванні куща

з "вільним звисанням"
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Таблиця 4. Порівняння витрат на оплату праці при різних схемах
садіння виноградників
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ко 13—14 тисяч грн. на 1 гектар. Разом з тим зас�
тосування такого способу поливу сприяє швидшо�
му розвитку куща на молодих насадженнях, що дає
можливість одержати перший урожай вже на
третій рік вегетації, тоді як без зрошення виног�
радники починають плодоносити на 1—2 роки
пізніше. Ефективність крапельного зрошення ви�
ноградників у виноградарсько�виноробному
підприємстві на прикладі технічного сорту Мерло
характеризується такими даними (табл. 5).

У розрахунках прийнято, що:
вихід виноматеріалу з початко�
вого винограду складає 70%; вит�
рати на переробку 1 тонни ви�
нограду — 150 грн.; реалізацій�
на ціна виноматеріалів — 90 грн./
дал; строк амортизації виног�
радника — 20 років.

Дані таблиці 5  свідчать,
що, незважаючи на досить ве�
ликі обсяги інвестицій при за�
стосуванні крапельного зро�
шення, питома собівартість 1
тонни винограду і 1 декалітра
вином ат еріалів за рах унок
майже вдвічі більшої врожай�
ності значно нижча, ніж на бо�
гарному винограднику. Це є
свідченням значного піднесен�
ня рівня інтенсивності виног�
радарсько�виноробного ви�
робництва.

Підтвердженням зазначе�
ному є аналіз інвестиційних
проектів на основі дисконтова�
них оцінок (табл. 6). Із наведе�
них даних видно, що чистий
приведений ефект при виро�
щуванні виноградників на кра�
пельному зрошенні більш як в
4 рази вищий ніж на богарі, а
строк окупності проектів скла�
дає відповідно 5 і 9 років. На
інвестиційну привабливість
крапельного зрошення вказу�
ють також індекс прибутко�
вості (PI) і внутрішня норма
рентабельності  (IRR) обох
проектів.

В структурі собівартості ви�
нограду значне місце посідають
витрати на обробіток грунту,
класичний річний цикл якого
складається з осінньої і весняної
оранок і чотирьох�п'яти культи�
вацій протягом вегетаційного
періоду. Традиційно обробка
грунтів 3 класу на виноградни�
ках проводиться за допомогою
машини ПРВН — 2,5 із змінни�
ми робочими органами для
оранки (глибина оранки складає
22—25 см) та культивації на гли�
бину 12—15 см. Альтернативою
цьому є: боронування дискови�
ми боронами — АГ�2,4�20 ви�

робництва "Уманьферммаш" або "БДМ� Агро"
замість культивацій у зв'язку з вищою економіч�
ністю і продуктивністю; оранку заміняє глибоке
розпушення грунту знаряддями, наприклад, чесь�
кого виробництва фірми "Остратицьки". Це доз�
волить обробити грунт на глибину 45 сантиметрів
обороту пласта і уникнути, таким чином, першої
культивації (боронування). Сьогодні такі знаряд�
дя ефективно використовують в ряді підприємств,
а саме: "Таврія" і "Білозерській" Херсонської об�

Таблиця 5. Оцінка ефективності вирощування винограднику
на крапельному зрошенні
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1 2008  0 3 786 0 0 0 -3 786 - - - 
2 2009  0 7 403 0 0 0 -7 403 - - - 
3 2010  0 728 0 0 0 -728 - - - 
4 2011 50 900 496 135 63 000 5 670 5 039 1 214 1 227 19,5 
5 2012 100 1800 1 642 270 126 000 11 340 9 428 1 243 2 508 19,9 
6 2013 150 2700 1 900 405 189 000 17 010 14 705 924 2 901 15,3 
… … … … … … … … … … … … 
23 2030 150 2700 1 900 405 189 000 17 010 14 705 924 2 901 15,3 
24 2031 150 2700 1 900 405 189 000 17 010 14 705 704 2 305 12,2 
25 2032 150 2700 1 900 405 189 000 17 010 14 705 704 2 305 12,2 

 
 

 

1 2008  0 3 786 0 0 0 -3 786 - - - 
2 2009  0 4 655 0 0 0 -4 655 - - - 
3 2010  0 728 0 0 0 -728 - - - 
4 2011  0 1 127 0 0 0 -1 127 - - - 
5 2012 40 720 1 642 108 50 400 4 536 2 786 2 996 2 265 44,9 
6 2013 80 1440 1 900 216 100 800 9 072 6 956 1 677 2 631 26,1 
… … … … … … … … … … … … 
24 2031 80 1440 1 900 216 100 800 9 072 6 956 1 677 2 631 26,1 
25 2032 80 1440 1 900 216 100 800 9 072 6 956 1 320 2 116 21,0 

Таблиця 7. Порівняльна оцінка систем обробітку грунту
у плодоносних виноградниках
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Таблиця 6. Оцінка ефективності інвестиційних проектів
створення виноградників

  , 
. . 

 
 

NPV 
( . ) PI DPB 

( .) IRR 

  
 11 917 21% 29 749 3,86 60 51% 

  
 9 169 21% 6 286 1,77 108 30% 



ЕКОНОМІКА АПК

40

ласті, "Коблево" Миколаївської, "Коктебель",
"Ізумрудний", "Масандра", "Крим�Аромат" і
"Тавріда Агро" АР Крим.

Розрахунок загальної економії від запропоно�
ваної системи обробітку грунту в передгірній зоні
Криму наведено в таблиці 7.

З даних таблиці 7 видно, що при використанні
альтернативного підходу обробітку грунту вит�
рати на придбання робочих органів сільськогос�
подарських знарядь в діючих цінах на 1 га ви�
нограднику на 43 грн. менше, ніж при традицій�
ному.

Однією з складових комплексу механізова�
них робіт на виноградних плантаціях є видален�
ня лози після обрізування та її утилізація. Як
правило, вигрібання лози з міжрядь на між�
клітинні дороги виконується за допомогою ве�
ликих тракторних грабель. Після чого купи лози
виштовхуються за територію винограднику, де
й спалюються. Ефективність даного виробничо�
го процесу можна підвищити подрібненням ви�
ноградної лози безпосередньо у міжряддях. Але
вітчизняні агрегати для цього машинобудівника�
ми не виробляються, а вартість імпортних досить
висока. Так, наприклад, подрібнювач лози іта�
лійського виробництва "Orsi" TRP�175 коштує
9,6 тисяч євро. Проте порівняння витрат для цих
двох технологій засвідчує економічну ефек�
тивність від використання даного нововведення

(табл. 8). Окрім того, що з да�
ного технологічного циклу ви�
вільняється 2 людини і один
трактор, а подрібнена лоза по�
кращує поверхневу структуру
грунту, то маємо ще й економію
прямих витрат у розмірі 10,37
грн./га.

Деякі виноградарські під�
приємства для підвищення рівня
інтенсифікації виробництва вже
переходять на закладання ви�
ноградників садивними машина�
ми імпортного виробництва, на�
приклад, "Champion" німецької
фірми "Waqner". Відмітною оз�
накою такої технології є висока
точність садіння (агрегат ру�
хається по лазерному променю)
і відсутність поливу, що й забез�
печує ефективність даного про�
цесу (табл. 9).

Практичний досвід ТОВ "Ка�
чинській плюс", ДП "Севасто�
польський виноробний завод",
ЗАТ "Кримська фруктова компа�
нія" свідчить, що при цьому до�
сягається вища приживаність
саджанців (на 4% і більше).

Безперечно, у сучасних  умо�
вах придбання такої садівної
машини достатньо важко
здійснити одному виноградарсь�
кому підприємству. До того ж
економічна доцільність такого

придбання втрачається, якщо річний обсяг садін�
ня становить менше 100 га. Разом з тим це можуть
дозволити собі об'єднання виноградарських
підприємств із загальною площею насаджень по�
над 1,5 тис. га.

Таким чином, наведені приклади засвідчують
можливість інтенсифікації виробництва виногра�
ду шляхом поширення використання інновацій, що
дозволяє значно підвищити ефективність даної
галузі.
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Таблиця 8. Ефективність використання подрібнювача
виноградної лози
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  8,6 4,97 25,62 30,59 -80 +  

   
  12 3,56 8,54 12,10 -80 +  

  6 6,47  6,47  
  15,01 34,16 49,17  

     

  15 3,42 35,38 38,80 -80 + „Orsi” 
TRP-175

  -            11,59 1,22 10,37  

Таблиця 9. Ефективність машинного садіння винограду
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 2,5 121 12,8 78 199 1 

  
( ) 600 203   203 4 

  
( ) 2400 43 32 197 240 1 

  800 130   130 4 
  1200 73   73 4 

  569 45 275 845 14 
  ”Champion” 

  9,9 56 38 232 288 1 

 
  9,9 103   103 2 

  159 38 232 391 3 
  410  44 454 11 


