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Феняк Л.А. 

Вінницький національний аграрний університет 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ 

САДІВНИЦТВА У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

З огляду на особливості та тенденції сучасних змін у розвитку 

промислового садівництва, дослідження комплексу питань щодо 

підвищення ефективності функціонування галузі, пошук шляхів 

подальшого зростання обсягів виробництва плодів та ягід, 

нарощування експортного потенціалу набувають виняткової 

актуальності. 

Нині найгострішою в сучасному промисловому садівництві 

країни є проблема визначення сукупності чинників ефективного 
функціонування галузі, їх ролі та значення у виробничому процесі. 

Адже виробництво високоякісної плодоягідної продукції має стати 

одним з пріоритетних напрямів розвитку сільського господарства, 

зважаючи на сукупність чинників, що лежать в основі успішного 

ведення садівництва. 

Вінницька область традиційно займає провідне місце серед 

регіонів України  по виробництву продукції садівництва, її переробки 

та вирощування посадкового матеріалу. Сприятливі природні умови, 
наявність мережі великих плодопереробних підприємств, значна 

місткість внутрішнього ринку плодів, ягід і продуктів їх промислової 

переробки та наявний експортний потенціал виробництва цієї 

продукції є важливими передумовами невпинного поступу 

промислового садівництва у Вінницькій області 1. 
За площею сільськогосподарських угідь Вінницька область 

посідає 6-те місце серед регіонів України, але займає 1-ше місце за 

площею плодоягідних насаджень у плодоносному віці, яка складає 22,8 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6776
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тис. га станом на 1 січня 2018 року. Питома вага плодоягідних 

насаджень у структурі посівних площ у Вінницькій області складає 

1,3%, що у 2,6 рази більше середнього показника по Україні, який 

становить лише 0,49% (табл. 1). 

У 2017 році валовий збір плодів і ягід склав 233,7 тис. т, що є 
найбільшим показником по Україні. Щодо урожайності, то 2017 рік не 

був сприятливим за своїми погодними умовами напередодні збирання 

врожаю, коли велика його частка була пошкоджена, але традиційно цей 

показник є вищим за середній по країні. Вінницька область має значно 

кращі показники за обсягами виробництва та споживання плодів і ягід 

на одну особу. 

Таблиця 1 

Показники виробництва та споживання плодів і ягід в 

Україні та Вінницькій області, 2017 р. 2 
Показники Україна1 Вінницька область 

Площа сільськогосподарських угідь, 

тис. га 
41489,3 2014,2 

Площа плодоягідних насаджень у 

плодоносному віці, тис. га 
198,5 22,8 

Питома вага плодоягідних насаджень 

у загальній площі 

сільськогосподарських угідь, % 

0,49 1,3 

Валовий збір плодів і ягід, тис.т 2048 233,7 

Урожайність, ц/га 103,1 102,5 

Виробництво плодів і ягід на одну 

особу, кг 
48 148 

Споживання плодів та ягід на одну 

особу, кг 
52,8 58,2 

1без урахування тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення 

антитерористичної операції. 
Галузь садівництва Вінницької області постійно нарощує свій 

потенціал.  Із року в рік зростають площі насаджень та обсяги 

виробництва 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 сприятливими природно-кліматичними умовами, але й 
функціонуванням у регіоні великої мережі спеціалізованих садівничих 

підприємств. 
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Таблиця 2. 

Динаміка площ, урожайності і валових зборів плодів та ягід 

у Вінницькій області 3 

Роки 

Площа плодоягідних 
насаджень, тис. га Урожайність з 

1 га насаджень, 

ц 

Валовий 

збір, тис. ц 
всього 

у тому числі у 

плодоносному 

віці 

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 

2016 27,6 24,2 121,1 2695,4 

2017 26,7 22,8 102,5 2337,3 

 
За останні 5 років загальна площа плодоягідних насаджень зросла 

на 10%, площа насаджень у плодоносному віці – на 11%, в той час як в 

середньому по Україні ці показники за аналогічний період дещо 

зменшились. Протягом останніх 10 років область є лідером за площею 

посадки молодих інтенсивних садів. За цим показником область 

вийшла на європейські норми. Лише за період 2015-2018 років 

закладено молоді високо інтенсивні сади на площі понад 3,5 тис. га. В 
2019 році в області планується висадити 500 га молодих садів.  

Області вдалося зберегти координуючу структуру, яка є 

організаційним штабом для садівників. Це є корпорація 

«Вінницясадвинпром», господарства якої виробляють щонайменше 

чверть яблук від валового їх збору в організованому секторі економіки 

держави. У господарствах, що входять до корпорації є майже 4 тис. га 

молодих інтенсивних садів, що становить 30% від загальної їх площі.  

За даними Корпорації «Вінницясадвинпром»,  свою діяльність в 
галузі садівництва та ягідництва здійснює близько 100 підприємств та 

фермерських господарств, що виробили в 2018 році 324 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»), 
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- дає можливість виробникам фруктів та ягід зменшити витрати на 

транспортування, зберігання продукції тощо. 4 

Вінницька область є флагманом садівництва, який виробляє 

найбільшу кількість плодоягідної продукції в країні. Для підвищення 

ефективності використання промислового потенціалу галузі 

садівництва необхідне поєднання організаційно-економічних 

чинників. Напрямками покращення економічної ситуації в галузі є 
краще використання наявних ресурсів господарств завдяки 

впровадженню інтенсивних ресурсозберігаючих технологій 

вирощування плодоягідних культур, поліпшенню їх породного й 

сортового складу, розширенню переробки і зберігання продукції.  
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ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ 

 

В останні роки економіка України демонструє нестійку динаміку 

щодо економічного зростання, спостерігається зниження рівня 

інвестиційно-інноваційної привабливості та конкурентоспроможності,  
різні галузі по різному адаптовані до викликів сучасності. 

Основним показником розвитку і добробуту будь-якої країни є 

економічне зростання, це одна з головних макроекономічних цілей, 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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