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У статті описано перспективність розвитку ягідництва в Україні. Порівняно найпоширеніші ягідні культури, які дають більш швидку окупність усіх своїх капіталовкладень. Подано показники виробничої собівартості вирощених ягідних культур по
областях, рівень їх рентабельності виробництва та витрати на виробництво 1 ц
ягідних культур. Проведено розширено економіко-статистичний аналіз даних Державної служби статистики України тощо. По Україні загалом загальні витрати щороку
зростають у межах 6%, тобто постійно збільшувалися виробничі витрати. Прямі матеріальні витрати (насіння та посадковий матеріал, мінеральні добрива, пальне і мастильні матеріали та т.п. витрати) найнижчими були в 2018 р., порівняно з 2017 р. —
на 8% та з 2019 р. — на 12%. Витрати на оплату праці на підприємствах, які спеціалізуються на вирощуванні ягідних культур щороку зростали на 2–11%. Інші прямі
витрати та загальновиробничі витрати (відрахування на соціальні заходи, амортизація, оплата послуг сторонніх організацій, інші прямі та загальновиробничі витрати) щороку зростали на 3–16% відповідно. Найвища виробнича собівартість ягідних
культур у господарствах Вінницької обл., найнижча — у Полтавській. Витрати
сільськогосподарських підприємств на виробництво 1 ц ягідних культур у гривнях по
господарствах України у 2019 р. найвищі були в Рівненській обл., найнижчі — у Волинській і Сумській. Рівень рентабельності виробництва ягідних культур найвищим по всіх
господарствах у 2019 р. був у Миколаївській та Івано-Франківській обл., найнижчий,
відповідно, збитковий — у Кіровоградській, Одеській і Полтавській обл.; у фермерських
господарствах був найвищий — в Одеській та Житомирській обл., а найнижчий —
у Сумській та Київській обл. Собівартість ягідних культур знаходиться в оберненому
зв’язку з рівнем рентабельності.
Ключові слова: ягідництво, нішеві культури, виробнича собівартість, витрати,
імпорт, експорт, рентабельність.

ВСТУП
Нині світовим трендом здорового спо
собу життя є споживання ягідної продукції.
Обсяги виробництва ягід у країнах ЄС та
країнах, що є найбільшими постачальни
ками ринку Європи, щороку зростають у
середньому на 6% за останні 5 років. Украї
на має шанс стати провідним виробником
і постачальником продукції традиційних
та найбільш затребуваних ягідних куль
тур, таких як полуниця, малина, чорна
смородина, аґрус, чорниця, ожина. Іншими
перспективними експортними напрямами
є виробництво органічної ягідної продук
ції, вирощування нішевих ягідних культур
(актинідії, жимолості, лимонника тощо),
а також ягід лінійки superfoods: чорниці,
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обліпихи, ожини, лохини, журавлини та
чорноплідної горобини.
Ягідництво сьогодні є досить перспек
тивним [1–4], оскільки розвивається за
вдяки збільшенню світового споживання
ягід. При цьому попит наразі перевищує
пропозицію. В Україні 90% ягід виробля
ють дрібні домогосподарства, тому часто
одержувана сировина дуже низької якості,
з якої складно сформувати відповідну то
варну партію. З огляду на це, в найближчій
перспективі об’єктивно потрібно орієнту
ватися на розвиток у ягідництві крупних
спеціалізованих підприємств.
Оскільки розвитку ягідництва приді
ляється у світі значна увага, то розвиток
цієї галузі — назрілий, оптимістичний.
Економічні дослідження в галузі вітчиз
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няного ягідництва проводили Л.П. Сими
ренко, В.Л. Симиренко, П.Г. Шитт, В.В. Юрчишин, Д.Ф. Чухно, О.М. Шестопаль,
А.І. Шумейко, О.Ю. Єрмаков, В.А. Рульєв,
Г.М. Сатіна, Т.А. Маркіна, Л.А. Костюк,
Л.М. Шевчук, І.А. Сало, О.П. Попова
та ін.
Метою наших досліджень є формулю
вання економічних показників витрат сіль
ськогосподарських підприємств на вироб
ництво ягідних культур.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Збільшення обсягів виробництва ягід в
Україні з метою зменшення частки імпорту
та створення додаткових можливостей для
експорту можливе за умови зростання кон
курентоспроможності виробництва ягідної
продукції та інвестиційної привабливості
ягідного бізнесу. Основою конкурентоспро
можного функціонування галузі є ство
рення ноу-хау в діяльності підприємств,
здатність забезпечити високу ефективність
господарювання та набуття конкурентних
переваг підприємствами на внутрішньому
і зовнішньому ринках за удосконалення
механізму державної підтримки галузі.
Поміж усіх багаторічних насаджень
ягідні культури порівняно більш швидко
можуть забезпечити окупність усіх своїх
капіталовкладень. Серед ягідних культур
за валовим збором урожаю лідирують:
1) суниця та чорна смородина; 2) чорниця
та лохина високоросла; 3) малина. Порічки
та аґрус у промислових насадження зустрі
чаються рідше і переважно вирощуються
на присадибних ділянках.
За даними багатьох вчених, для багато
річних трав’янистих ягідних культур ха
рактерний найбагатший вибір виробничих
технологій вирощування: 1) на грядах із
застосуванням різних видів мульчуючого
матеріалу (поліхлорвінілова плівка, агро
волокно, кора дерев, солома тощо) з під
вищеною щільністю розміщення розсади;
2) класичний рядковий або стрічковий
спосіб із застосуванням зеленої розсади
або розсади «фріго»; 3) в умовах закритого
ґрунту — круглорічні ягоди. Урожайність
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18–25 т/га, рівень рентабельності вироб
ництва 180–190%, прибуток з 1 га 35,0–
45,0 тис. грн.
Для ягідних чагарників із багаторічною
кореневою системою характерні: швидкий
вступ у промислове плодоношення; висока
врожайність (до 20 т/га); максимальна ме
ханізація виробничих процесів; тривалий
(8–10 років, винятки: чорниця та лохина ви
сокоросла — 40–50 років) термін експлуатації насаджень. Оптимальна щільність
садіння 4,0–5,4 тис. шт. на 1 га. При застосуванні 2-ярусної шпалери створюється
суцільний плодовий ряд і зменшуються
затрати праці за формування, обрізування
кущів та зборі врожаю на 20–25%. Вартість
створення 1 га такого насадження з проєк
туванням та улаштуванням краплинного
зрошення сягає приблизно 65,0–75,0 тис.
грн. Рівень рентабельності майже 110–
120%, термін окупності 2–2,5 років.
Як підтверджують дослідження [6–11],
економічна ефективність ягідництва зале
жить від рівня інтенсивності його веден
ня. Виміром такого рівня цілковито можна
вважати виробничу собівартість вироще
них ягідних культур, рівень їх рентабель
ності виробництва та витрати (грн) на ви
робництво 1 ц ягідних культур.
МАТЕРІАЛИ
ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Для аналізу ягідної галузі в сільсько
господарських підприємствах різних форм
власності нами було використано дані
Державної служби статистики України [5]
щодо продуктивності насаджень та еконо
мічної ефективності виробництва і реалі
зації ягідної продукції.
Для виконання поставленого завдання
використовували такі методи дослідження:
економіко-статистичний, математичного
моделювання, графічний та розрахунковоконструктивний тощо.
РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Залежність показників виробничої собі
вартості вирощених ягідних культур, рівень
їх рентабельності виробництва та витрати
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Примітка: * — складено автором за даними статистичних збірників «Сільське господарство України» [5]; ** — дані наведено без урахування
тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській обл.
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Виробнича собівартість вироблених ягідних культур, усього, тис. грн

Інші прямі витрати
та загальновиробничі
витрати, усього

(грн) на виробництво 1 ц ягідних культур
наведено у табл. та рис. 1–5.
За наведеними даними, по Україні за
галом у період 2017–2019 рр. загальні ви
трати щороку зростали в межах 6%, тобто
постійно збільшувалися виробничі витра
ти. Прямі матеріальні витрати (насіння та
посадковий матеріал, мінеральні добрива,
пальне і мастильні матеріали та т.п. ви
трати) найнижчими були в 2018 р., порів
няно з 2017 р. — на 8% та з 2019 р. — на
12%. Витрати на оплату праці на підприєм
ствах, які спеціалізуються на вирощуванні
ягідних культур, цілком очевидно, щороку
зростали на 2–11%. Інші прямі витрати та
загальновиробничі витрати (відрахування
на соціальні заходи, амортизація, оплата
послуг сторонніх організацій, інші прямі та
загальновиробничі витрати) щороку зрос
тали на 3–16% відповідно.
Найвищі виробничі витрати собіварто
сті ягідних культур були у Вінницькій обл.:
усі роки досліджень ці витрати становили
30% від усіх витрат по Україні загалом; най
нижчі — у Полтавській і Кіровоградській
обл. — 0,3 та 0,6% відповідно. Прямі мате
ріальні витрати найвищими також були у
Вінницькій обл.: усі роки досліджень ці ви
трати сягали понад 30% від усіх витрат по
Україні загалом; а найнижчі були — у Пол
тавській обл. та становили в середньому
за час досліджень 0,2%. Витрати на оплату
праці в господарствах, які спеціалізуються
на вирощуванні ягідних культур, найвищі
за досліджуваний нами період були у Він
ницькій обл. — у середньому по Україні на
30% вищі, найнижчі — у Полтавській обл.
Загальновиробничі й інші прямі витрати на
вирощування ягідних культур найвищими
були у Вінницькій обл. — 28% від усього
по країні, найменшими — у Полтавській,
Кіровоградській та Одеській обл. — по 2%
від усього по країні.
Рівень рентабельності виробництва
ягідних культур найвищим по всіх гос
подарствах у 2019 р. був у Миколаїв
ській (+120,8%) та Івано-Франківській
(+114,6%) обл., найнижчий — у Кірово
градській (–51,6%), Одеській (–44,6%) і
Полтавській (–42,0%) обл. Рівень рента
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Рис. 1. Виробнича собівартість вирощених ягідних культур в Україні, тис. грн
Примітка: складено за даними статистичних збірників «Сільське господарство України» [5].

Рис. 2. Рівень рентабельності виробництва ягідних культур у господарствах
за регіонами у 2019 р.
Примітка: складено за даними статистичних збірників «Сільське господарство України» [5].

Рис. 3. Рівень рентабельності виробництва
ягідних культур у господарствах України
у 2019 р.
Примітка: складено за даними статистичних збір
ників «Сільське господарство України» [5].
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Рис. 4. Витрати підприємств у господарствах України за регіонами у 2019 р.
на виробництво 1 ц ягідних культур, грн
Примітка: складено за даними статистичних збірників «Сільське господарство України» [5].

Рис. 5. Залежність рівня рентабельності від собівартості 1 ц ягідних культур
у господарствах України у 2019 р., грн
Примітка: складено за даними статистичних збірників «Сільське господарство України» [5].

бельності виробництва ягідних культур у
фермерських господарствах України най
вищим у 2019 р. був в Одеській (+250,0%)
та Житомирській (+172,8%) обл., а най
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нижчий — у Сумській (–50,7%) та Київ
ській (–45,9%) обл. Загалом фермерські
господарства порівняно більш рентабель
ні. Водночас аналогічні офіційні дані по
agroecological journal • No. 4 • 2021
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домогосподарствах у сільській місцевості
відсутні.
На рис. 5 побудовано кореляційне поле
«рентабельність — собівартість»: собівар
тість ягідних культур знаходиться в обер
неному зв’язку з рівнем рентабельності.
Витрати підприємств на виробництво
1 ц ягідних культур у гривнях по госпо
дарствах України у 2019 р. найвищі були
в Рівненській обл. — 9966,7 грн/ц, що від
середнього по країні показника в 4 рази
вище; найнижчі — у Волинській і Сумській
обл. — майже вдвічі нижчі порівняно з се
реднім показником по Україні.
ВИСНОВКИ
Найвища виробнича собівартість ягід
них культур у господарствах Вінницької
обл., найнижча — у Полтавській обл. Ви
трати сільськогосподарських підприємств
на виробництво 1 ц ягідних культур у грив
нях по господарствах України у 2019 р. най
вищі були в Рівненській обл., найнижчі —

у Волинській і Сумській. Рівень рентабель
ності виробництва ягідних культур найви
щим по всіх господарствах у 2019 р. був
у Миколаївській та Івано-Франківській
обл., найнижчий, відповідно, збитковий —
у Кіровоградській, Одеській і Полтавській
обл.; у фермерських господарствах був най
вищий — в Одеській та Житомирській обл.,
а найнижчий — у Сумській та Київській
обл. Разом із тим, якщо мати на увазі абсо
лютну точність представленої інформації,
то дані по деяких областях не оприлюд
нювалися з метою забезпечення виконан
ня вимог Закону України «Про державну
статистику» щодо конфіденційності ста
тистичної інформації. Не враховано також
тимчасово окуповані території Автономної
Республіки Крим, м. Севастополя та час
тини тимчасово окупованих територій у
Донецькій та Луганській обл. Собівартість
ягідних культур знаходиться в оберненому
зв’язку з рівнем рентабельності.
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