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У статті проаналізовано регіональні особливості розвитку плодоягідної галузі на 
прикладі Дніпропетровської області. Зокрема, представлено аналіз площі садивних наса-
джень, в контексті розміру зайнятої площі під кожним видом плодоягідної продукції. Ви-
явлено, що пріоритетними видами фруктів для виробництва у даному регіоні є яблуня, 
абрикос, вишня та черешня. Встановлено, що при запроваджені інтенсивного способу ви-
робництва на сільськогосподарських підприємствах, як в розрізі кожного окремого регіо-
ну, так і в країні загалом, забезпечить доведення якості вітчизняної продукції до євро-
пейських стандартів. 

In the article the regional features of development of fruit industry are analysed on the 
example of the Dnepropetrovsk area. In particular, the analysis of area of the sadivnikh planting 
is presented, in the context of size of the concerned area under every type of fruit products. It is 
discovered that the priority types of fruit for a production in this region is an apple-tree, apricot, 
cherry and merry. It is set that at inculcated intensive method of production on agricultural 
enterprises, both in the cut of every separate region and in a country on the whole, will provide 
taking of quality of domestic products to the European standards. 
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Постановка проблеми. Оцінивши стан раціону громадян нашої країни 
у великих містах, особливо у східній частині країні, можемо побачити, що у 
супермаркетах, які є головним центром купівлі – продажу продуктів харчу-
вання, спостерігається здебільшого велика кількість овочів та фруктів низької 
якості і не завжди за доступними цінами. Бачимо також, що продукція вітчиз-
няних виробників, яка відповідає європейським стандартам якості, переважно 
експортується іноземним покупцям за більш високу ціну. Дана тенденція 
склалась через високу собівартість виробленої продукції, яка, в свою чергу, не 
може бути нижчою, бо повинна відповідати державним стандартам якості, то-
му в край важливою проблемою на даний момент постає питання, щодо розви-
тку галузі садівництва, яка б забезпечувала потребу населення країни у спожи-
ванні свіжих фруктів у достатній кількості ті відповідно високої якості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження регіональних 
особливостей розвитку галузі садівництва тривалий час перебувало у центрі 
уваги багатьох вітчизняних вчених-економістів, зокрема ця тема вивчається у 
працях таких вітчизняних вчених, як Єрмакова О.Ю. [1], Чорнодона В.І. [5], 
Сало І.А. [3] та інших. Зокрема Костюк Л.А. [2], вважає, що Україна має зна-
чні переваги перед європейськими державами за природно - економічним по-
тенціалом для влаштування промислового садівництва. Це передусім підтве-
рджується тим, що тут за умов найповнішого використання такого чинника 
високої економічної ефективності садівництва, як поглиблення зональної 
спеціалізації, можна успішно вирощувати всі без винятку плодові і ягідні 
культури помірного клімату. На жаль, ця перевага ефективного ведення про-
мислового садівництва використовується не в повному обсязі, через що ми 
отримали негативну тенденцію розвитку плодово - ягідної галузі, замість ви-
соких показників серед країн Європи. 

Постановка завдання. Метою даної роботи є дослідження регіональних 
особливостей ведення та розвитку галузі садівництва, а також аналіз впливу 
фактору розвитку плодоягідної галузі, як передумови покращення стану садів-
ництва по країні в цілому. Всебічне врахування цих особливостей є неодмін-
ною умовою ефективного влаштування і ведення галузі садівництва. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Плодівництво, як основ-
ний постачальник вітамінів, цукру, білків, мікроелементів. Вуглеводів, орга-
нічних кислот в споживанні населення є однією з традиційних сільськогос-
подарських галузей України. Його розвиток відбувається перш за все завдяки 
достатньо сприятливим грунтово-кліматичним умовам для вирощування до-
сить широкого асортименту плодових і ягідних культур. Крім того, плоди і 
ягоди є цінною сировиною для харчової промисловості. Отже, плодоягідна 
галузь може займати місце серед стратегічних галузей вітчизняної економіки. 
Водночас, плодоягідна галузь втрачає свої позиції, про що свідчить динаміка 
структурних зрушень у галузі. Розвиток галузі характеризується цілою низ-
кою негативних тенденцій. Основним серед них є: істотне скорочення площ 
плодоягідних насаджень, зменшення валових зборів плодів та ягід. Низька 
ефективність галузі в більшості сільськогосподарських підприємств, в яких 
залишилися сади та ягідники. Внаслідок швидкої трансформації розподільчо-
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планової системи до ринкової та недосконалого механізму приватизації бага-
торічних насаджень у промисловому садівництві країни склалися явно вира-
жені негативні тенденції: зменшуються обсяги виробництва плодів і ягід, різ-
ко скорочуються площі насаджень, до критичного рівня, знизилися темпи їх 
відтворення. Таким чином, без радикальних заходів з боку держави й галузе-
вих структур у справі відродження та активізації промислового садівництва 
України, можемо опинитися у критичному стані, щодо виробництва та реалі-
зації продукції садівництва. Адже аналіз динаміки стану розвитку багаторіч-
них насаджень показує, що країна може опинитися перед вибором або знач-
ного скорочення вживання в їжу свіжих фруктів або ринок повністю наси-
титься садівницької продукцією іноземних виробників. Дана тенденція є ду-
же реальною, особливо спираючись на те, що нині продукція польського по-
ходження займає чималий відсоток у загальному обсязі плодово-ягідної про-
дукції, яка доходить до кінцевого споживача. Враховуючі дані статистики як 
по Україні в цілому, так і окремо по області, зазначимо, що Дніпропетровсь-
ка область станом на 2011 рік посідає друге місце за обсягами виробництва 
садивної продукції і в той же час має високі перспективи щодо удосконален-
ня системи збору, переробки та зберігання плодоягідної продукції, адже зав-
жди вважалась індустріальним регіоном, тому ми пропонуємо детально про-
аналізувати стан садівництва даного регіону, при цьому знайти «слабкі міс-
ця», подолання яких допоможе удосконалити систему ведення садівництва 
загалом по області та по країні в цілому [3]. 

Пропонуємо розглянути динаміку валового збору плодоягідної продук-
ції та винограду по усім категоріям господарств Дніпропетровської області в 
розрізі асортименту продукції (табл. 1). Для цього використаємо дані окремо 
по видах зерняткових та по видах кісточкових плодів, а також звернемо увагу 
на ягоди різних видів та горіхоплідні плоди, а саме яку частку займає горіх у 
загальній структурі галузі садівництва Дніпропетровської області. Аналізую-
чи загальний обсяг валового збору плодів та ягід по Дніпропетровській обла-
сті в динаміці, зазначимо, що станом на 2011 рік, в порівнянні з 2005 роком, 
він скоротився на 20%. Дана тенденція склалась в основному за рахунок ско-
рочення обсягу зерняткових на 26,3% та горіхоплідних - майже на 50% [1]. 
Що стосовно скорочення обсягу зерняткових, то він має місце через змен-
шення обсягів вирощування груші та айви майже на 50%. Аналізуючи асор-
тимент кісточкових та ягід за останні 10 років, зазначимо, що спостерігається 
несуттєве скорочення на 8,9% і 8,0% відповідно. В основному за рахунок 
скорочення обсягів вирощування персику, малини та смородини. Отже, ана-
лізуючи валовий збір плодів, ягід та винограду в розрізі видів продукції, під-
креслимо, що пріоритетним є вирощування яблук, абрикосу, вишні та череш-
ні, в той час, коли валовий збір груші, персику та айви скорочується [5]. 

Для того, щоб остаточно зорієнтуватися який з видів плодоягідної про-
дукції займає більшу часту у структурі площі насаджень, пропонуємо, корис-
туючись статистичними даними розрахувати частку кожного виду садивної 
продукції у загальній структурі зайнятої під насадженнями площі, а також 
окремо по кожному з підвидів (табл. 2). 
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Таблиця 1 
Динаміка валового збору плодоягідних культур та винограду 

по Дніпропетровській області, тис. т 
 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2011 р. у 

% до 
2005 р.

Плоди і яго-
ди – усього 196,2 166,1 78,4 152,1 157,1 107,9 131,1 132,6 80 

зерняткові 92,5 78,8 35,5 73,8 60,3 45,8 57,7 58,1 73,7 
з них          
яблуня 55,8 49,2 30,7 45,5 40,5 30,3 41,2 41,8 85 
груша 36,3 29,4 4,8 28,1 19,6 15,4 16,4 16,8 57,1 
айва 0,4 0,2 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 50 
кісточкові 84,2 59,6 23,2 54,4 71,2 44,7 53,4 54,3 91,1 
з них          
слива 17,1 12,1 4,9 11,7 12,2 8,2 9,8 9,9 82 
вишня 31,7 21,7 8,5 17,4 19,3 12,9 17,5 17,8 82 
черешня 12,6 12,6 5,4 9,6 15,7 8,4 11,2 12,1 96 
абрикос 20,6 11,2 3,6 13,5 21,4 13,7 13,4 13,5 120,5 
персик 1,4 1,4 0,6 1,9 2,2 1,1 1,1 1,1 78,5 
горіхоплідні 8,0 13,9 5,5 12,0 12,0 6,5 7,4 7,5 54 
з них воло-
ський горіх   8,0 13,9 5,5 12,0 12,0 6,5 7,4 7,5 54 

ягоди 11,5 13,8 14,3 11,9 13,6 10,9 12,6 12,7 92 
з них          
суниці та 
полуниці 3,5 5,0 5,0 4,3 5,1 4,5 4,7 4,8 96 

малина 3,3 4,7 4,7 3,1 4,0 2,9 3,0 3,0 64 
смородина 3,0 2,8 3,3 3,1 3,2 2,5 3,5 3,5 74,5 
аґрус 1,3 1,1 1,1 1,2 1,0 0,9 1,2 1,4 127,3 
Виноград 5,2 6,6 5,5 6,6 7,0 6,7 6,7 6,7 102 

Джерело: Розроблено автором за даними [4] 
Таблиця 2 

Частка кожного виду плодоягідної продукції у структурі загальної 
площі зайнятої під насадженнями станом на 2011рік 

 тис. га у загальній структурі, % 
Плоди і я годи, усього 
з них: 13,8 100% 

Зерняткові  5,2 37,7 
з них: тис. га у загальній структурі, % у структурі зерняткових, %
- яблуня 3,9 28,2 75 
- груша 1,3 9,4 25 
- айва 0 0 0 
Кісточкові  6,1 44,2 
з них: тис. га у загальній структурі, % у структурі кісточкових, %
- слива 1,1 7,9 18 
- вишня 1,9 13,7 31,1 
- черешня 1,6 11,6 26,2 
- абрикос 1,3 9,4 21,3 
- персик 0,2 1,4 3,3 
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 тис. га у загальній структурі, % 
Горіхоплідні 1,0 7,2 
з них:  
- волоський горіх 1,0 7,2 

Ягоди 1,5 10,9 
з них: тис. га у загальній структурі, % у структурі ягід, % 
- суниці і полуниці 0,6 4,3 40 
- малина 0,5 3,6 33,3 
- смородина 0,3 2,1 20 
- аґрус  0,1 0,7 6,6 

Джерело: Розроблено автором за даними [4] 
 

Проаналізувавши площу, зайняту під садивними насадженнями станом 
на 2011 рік, бачимо, що кісточкова продукція займає найбільшу частку, а са-
ме 44,2%, в той час як ягоди складають лише 10,9% у загальній структурі 
площі насаджень. Що стосується зерняткових плодів, які складають 37.7% 
площі, доречно підкреслити, що насадження яблунь займають не тільки най-
більший розмір площі у складі зерняткових, а саме 75%, але і у загальній 
структурі садивних площ Дніпропетровської області і складає 28,2%. Далі за 
розміром насаджень лідируючі позиції займають такі види кісточкових, як 
вишні (13,7%), черешні (11,6%) та абрикос (9,4%). 

Отже, за допомогою наведеного вище аналізу, доречно зробити висно-
вок, що пріоритетними для вирощування плодами в досліджуваному регіоні є 
яблука, черешня і вишня. Даний факт пояснюється не тільки високим попи-
том як при продажі даної продукції на вітчизняному ринку, так і при її екс-
порті, а і рекомендованими нормами, встановленими Київським НДІ гігієни 
харчування, де відображено, що норматив споживання яблук однією особою 
на рік має складати 50 кг, і, в той же час, є найбільшою часткою серед інших 
видів плодоягідної продукції, яку має споживати людина для досягнення по-
вноцінного та збалансованого раціону харчування [2].  

Отже, на прикладі вище наведеного статистичного аналізу, ми можемо 
спостерігати високий потенціал задля доведення рівня виробництва та спо-
живання необхідних видів продукції галузі садівництва до встановлених но-
рмативів та державних стандартів харчування. 

Висновки. За результатами викладеного матеріалу, доречно підкресли-
ти, що особливістю ведення галузі садівництва на прикладі Дніпропетровської 
області є розподілення загальної площі плодоягідних насаджень між такими 
основними видами плодів як яблуня, груша, абрикос, вишня та черешня. До-
речно зазначити, що перераховані види фруктів, спираючись на статистичні 
показники, є основним джерелом прибутку сільськогосподарських підпри-
ємств, які спеціалізуються на виробництві садивної продукції. Отже, зазначи-
мо, що залучення інвестицій за для впровадження новітніх технік і технологій, 
забезпечить зростання розвитку галузі, як в розрізі кожного окремого регіону, 
так і контексті країни загалом. Також забезпечить перехід вітчизняного садів-
ництва від екстенсивного способу виробництва до інтенсивного, що відповіда-
тиме європейським стандартам вирощування сільськогосподарської продукції, 
а також зростання обсягу експорту, при цьому не зменшуючи пропозицію зер-
няткових та кісточкових плодів на вітчизняному ринку. 
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Висвітлено можливі шляхи та способи методичної побудови концепції регіональ-
ного розвитку. 

This article is focused on urgency of methodical construction in conception of rural 
development. 

 

Постановка проблеми. В соціально-економічному житті України сіль-
ські території займають особливе місце. На них проживає третина населення 
нашої держави і припадає 90% її площі. Значимість цих територій посилю-
ється їх винятковим внеском у формування основ продовольчої безпеки та 
нарощування експортного потенціалу країни. Ці та інші чинники роблять 
розвиток сільських територій одним з  основних пріоритетів державної полі-
тики України, спрямованої на підвищення стандартів життя сільського насе-
лення, зростання ефективності функціонування АПК, покращення стану до-
вкілля та поліпшення якості людського капіталу [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти розвитку 
сільських територій та їх проблемних питань розкрито у працях Ю. Губені, 
М. Барановського, О. Павлова, А. Третяка, К. Якуби, М. Орлатого.  

Постановка завдання. Сталий розвиток окремих регіонів передбачає, 
що одночасно досягаються економічні, соціальні та екологічні ефекти. Біль-
шим чином розвиток орієнтується на економічні цілі, при цьому можуть ви-
никнути конфлікти в навколишньому середовищі. Якщо з самого початку 
розвиток переслідує лише економічні цілі, то це може привести до проблем 
на ринку праці. Задачею регіональної політики є знаходження правильного 
балансу між різними цільовими напрямками розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На розвиток регіонів 
впливають багаточисельні «жорсткі» (які можна визначити кількісно) та 
«м’які» (які можна визначити якісно) фактори. Вони відповідають за розви-
ток окремих частин регіону та мають бути визначеними в тому випадку, як-
що вони впливають на розвиток певної області. 




