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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ГАЛУЗІ САДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ 

АНОТАЦІЯ
Садівництво є традиційною галуззю сільського господар-

ства в Україні, розвиток якої базується на сприятливих ґрунто-
во-кліматичних умовах для виробництва більшості культур, ві-
кових традиціях щодо вирощування і споживання плодів і ягід, 
незамінній ролі фруктів для ведення здорового способу життя 
тощо. Незважаючи на важливість, ця галузь протягом останніх 
десятиліть знаходиться в кризовому стані через низку причин 
об’єктивного та суб’єктивного характеру. Саме тому для ви-
ходу галузі з кризи в Україні необхідно здійснювати державну 
підтримку садівницьких господарств. У статті проаналізовано 
проблеми садівничої галузі, а також визначено основні засади 
державної допомоги в садівництві.

Ключові слова: садівництво, сільськогосподарські підпри-
ємства, державна підтримка, оподаткування, пільгове креди-
тування.

АННОТАЦИЯ
Садоводство является традиционной отраслью сельского 

хозяйства в Украине, развитие которой базируется на благо-
приятных почвенно-климатических условиях для производства 
большинства культур, вековых традициях по выращиванию и 
потреблению плодов и ягод, незаменимой роли фруктов для 
ведения здорового образа жизни и т. д. Несмотря на важность, 
данная отрасль в течение последних десятилетий находится в 
кризисном состоянии из-за ряда причин объективного и субъ-
ективного характера. Именно поэтому для выхода отрасли из 
кризиса в Украине необходимо проводить государственную 
поддержку садоводческих хозяйств. В статье проанализиро-
ваны проблемы садоводческой отрасли, а также определены 
основные принципы государственной помощи в садоводстве.

Ключевые слова: садоводство, сельскохозяйственные 
предприятия, государственная поддержка, налогообложение, 
льготное кредитование.

АNNOTATION
Gardening is a traditional branch of agriculture in Ukraine,  

the development of which is based on favorable soil-climatic con-
ditions for the production of the vast majority of crops, age-old tra-
ditions concerning the cultivation and consumption of fruits and 
berries, the irreplaceable role of fruit for healthy lifestyles, etc.  
Despite its importance, this industry has been in crisis for de-
cades for a number of reasons of objective and subjective nature.  
That is why, in order to exit the industry from the crisis in Ukraine, it 
is necessary to carry out state support for gardening farms. The ar-
ticle analyzes the problems of the gardening industry, and defines 
the basic principles of state aid in gardening.

Key words: horticulture, agricultural enterprises, state sup-
port, taxation, preferential crediting.

Постановка проблеми. Сучасний рівень роз
витку суспільства загострив увагу споживачів 
на необхідності повноцінного та якісного хар
чування, яке неможливе без вживання продук
ції садівництва. Плоди, ягоди та продукти їх 
промислової переробки сприяють нормальному 
функціонуванню людського організму, володі
ють унікальними лікувальними та протирадіа
ційними властивостями. Проте їх споживання 

в розрахунку на душу населення в Україні не
впинно зменшується, а в 2016 році становило 
лише 47 кг, що на 43% менше, ніж науково об
ґрунтована раціональна норма споживання [1]. 
Водночас слід відзначити, що Україна володіє 
сприятливими природно кліматичними умова
ми для вирощування більшості плодових і ягід
них культур не лише для власного споживання, 
але й для формування експортного потенціалу. 
Проте через особливості галузі самотужки, без 
державної підтримки, вийти з кризи садівниць
кі господарства не в змозі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми розвитку садівництва, державного 
протекціонізму галузі завжди були актуальни
ми. Цьому питанню присвячені наукові праці 
багатьох вітчизняних вчених, таких як, зокре
ма, Л.О. Барабаш [2], О.Л. Бурляй [3], О.Ю. Єр
маков [4], В.С. Кушнірук [5], І.А. Сало [6].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на те, що галузь 
садівництва задля свого відновлення та подаль
шого поступу потребує невідкладної державної 
підтримки, в Україні спостерігається ситуація 
її скорочення, що призводить до негативних ре
зультатів. Саме тому виникає необхідність ви
вчення результатів державної підтримки для 
сільськогосподарських садівницьких підпри
ємств в Україні за попередні роки та розробки 
рекомендацій для подальшого періоду.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є дослідження проблем 
та визначення основних напрямів державної 
підтримки галузі садівництва в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
На фоні економічної кризи, яка панує в Укра
їні з часу набуття нею незалежності, особливо 
гостро стоїть питання розвитку сільськогоспо
дарських підприємств, що займаються вироб
ництвом продукції садівництва. Садівництво 
порівняно з іншими галузями сільського госпо
дарства характеризується значним капіталом на 
закладання садів, повільним обігом капіталу, 
значною потребою обігових коштів для догляду 
за молодими насадженнями, великим періодом 
до початку отримання продукції (4–5 років), на
явністю суттєвих ризиків (вимерзання) тощо. 
Досить часто садівницькі господарства не мають 
власних нагромаджень для відтворення плодо
вих і ягідних насаджень та формування вироб
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ництва й ринкової інфраструктури. Саме тому 
останніми роками промислове виробництво са
дівницької продукції скорочується, а основними 
її виробниками стали особисті господарства на
селення. Так, за період з 2000 по 2016 роки пло
щі плодоносних насаджень в Україні в усіх ка
тегоріях господарств скоротилися майже вдвічі 
(щорічно на 15,53 тис. га, рівняння тренду таке: 
y = 15,533x + 316,31), а частка садів у сіль
ськогосподарських підприємствах зменшилась із 
64% до 26% (рис. 1). Присадибне садівництво 
виявилося не таким вразливим до кризової ситу
ації, оскільки воно включає дрібних виробників, 
які не користуються державними інвестиціями 
і не є постачальниками робочих місць для пра
цездатного населення (хоча деякі особисті при
садибні господарства, що займаються товарним 
вирощуванням плодів і ягід, залучають для зби
рання врожаю найману робочу силу).

Звісно, перехід садівництва в господарства 
населення не є позитивним фактором і ніяк 
не може сприяти його розвитку, оскільки, як 
правило, виробництво продукції здійснюється з 
низьким рівнем інтенсифікації. Вітчизняні вче
ні в галузі садівництва, зокрема О.М. Шесто
паль, О.Ю. Єрмаков, вважають, що зосереджен
ня садівництва в присадибних садах аж ніяк 
не є прогресивним явищем, оскільки виробни
цтво плодів і ягід у них засноване виключно на 
ручній праці [7]. Але в ситуації, коли держава 
майже не надає ніякої допомоги для розвитку 
садівництва, селяни самотужки намагаються 
зберегти набутий в минулому великий досвід 
вирощування плодоягідної продукції. Нині для 
багатьох особистих селянських господарств 
плоди подекуди є єдиним джерелом доходів. 
Особисті присадибні господарства населення ви
конують також різноманітні соціальні функції. 
Але з розвитком приватного сектору в сільсько
му господарстві, зокрема в галузі садівництва, 
ці господарства можуть трансформуватися в 
організаційні структури більш високого рівня, 
наприклад у фермерські господарства.

Проте це потребує допомоги держави в різ
них проявах, таких як:

– підтримка паритету цін;
– регулювання попиту та пропозиції;

– спеціальне законодавство з регламентації 
організації та функціонування сільськогоспо
дарського ринку;

– регулювання доходів господарських об’єктів;
– зовнішньоекономічне регулювання;
– бюджетне фінансування цільових соціаль

них програм;
– фінансовокредитна підтримка.
Нині, згідно з оцінкою вітчизняних фахів

ців, в садівництві можна виокремити п’ять 
основних проблем, від вирішення яких зале
жить доля галузі.

1) Державна підтримка, а скоріше, її відсут
ність. Слід відзначити, що кризова ситуація в 
галузі садівництва, її занепад змусили державу 
негайно створити умови для виходу галузі з кри
зового стану. В 1999 році був прийнятий Закон 
України «Про збір на розвиток виноградарства, 
садівництва і хмелярства», а пізніше – Постанова 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
порядку справляння збору та використання ко
штів на розвиток виноградарства, садівництва і 
хмелярства» від 29 червня 1999 року № 170 [10]. 
Зібрані кошти садівники витрачали на закладан
ня нових садів і будівництво інфраструктури, 
збір акумулював значні кошти для підтримки 
галузі. Об’єктом оподаткування збором є вируч
ка, одержана на кожному етапі реалізації в опто
вороздрібній торговельній мережі алкогольних 
напоїв і пива, а ставка оподаткування становить 
1% (до 2011 року) і 1,5% з 2012 року від бази 
оподаткування. Із нарахованої суми 30% зосе
реджуються на спецрахунках Держказначейства 
в областях, а 70% перераховуються в Держказ
начейство України. Крім того, з 70% коштів, що 
надходять у розпорядження Мінагрополітики 
України для централізованого розподілу, 90% 
спрямовуються за програмою «Закладення і на
гляд за молодими садами, виноградниками та 
ягідниками», а 10% – в межах програми «Фінан
сова підтримка тваринництва і рослинництва» 
на фінансування витрат по догляду за молодими 
хмільниками. Але з 2014 року дію цього Закону 
зупинили, а за оцінкою Асоціації «Укрсадпром», 
попри скасування збору, держава лишилася ви
нна садівникам 255 млн. грн. Через відсутність 
цих коштів в Україні значно скоротилися площі 

садів. Реальними проблема
ми стали ситуації, коли осно
вну частину цих коштів було 
незаконно спрямовано не на 
їхню підтримку, а також си
туації непрозорого, а подеку
ди й корупційного розподілу 
коштів в «ручному режимі». 
У 2017 році державну про
граму підтримки садівництва 
в Україні було відновлено.  
Але виділені 75 млн. грн.  
Кабінет Міністрів України ви
рішив витратити на погашен
ня заборгованості перед під
приємцями [11].

Рис. 1. Динаміка зміни площ плодоносних насаджень в Україні  
за 2000–2016 роки, тис. га
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2) Відсутність ринку землі. Галузь садів
ництва потребує значних інвестицій, які не 
вкладалися в створення багаторічних наса
джень через ризики, пов’язані з орендою землі.  
До середини 2017 року максимальний термін 
оренди для садівників складав лише 7 років, 
лише зараз його продовжили до 25 років. Ство
ренню ринку землі сприятиме формування чіт
ких правил гри та розвитку галузі садівництва.

3) Кредитування та фінансування міжна
родних організацій. Галузь садівництва є спе
цифічною галуззю із довготривалою окупністю 
інвестицій. Власне це, а також відсутність рин
ку землі, за якої землю можна було б віддати 
під заставу, створюють проблеми кредитування 
галузі. Заслуговує на увагу досвід польських 
фермерівсадоводів. Для закладання саду нада
ється кредит на 25 років під 0,5–2% річних, 
які повністю оплачує держава. Половину суми, 
витраченої на закладку, фермеру повертають.  
Також існує програма підтримки молодих фер
мерів: тільки для влаштування господарства 
вони отримують 50 тис. євро безповоротної по
зики без урахування інших пільг та виплат [12].

Значна роль у фінансуванні садівництва нині 
відводиться міжнародним організаціям. За сло
вами голови асоціації «Укрсадпром» Д. Крошки, 
в 2017 році «Укрсадпром» та USAID «Агросіль
розвиток» почали співпрацювати в межах про
екту «Підвищення ефективності, якості та без
печності виробництва і збуту фруктовоягідної 
продукції», який діятиме до 2020 року. В його 
рамках також передбачено 15 млн. грн. на купів
лю технологічного обладнання для садівництва 
[11]. Допомога міжнародних організацій сприя
тиме подальшому розвитку галузі садівництва.

4) Недосконала система оподаткування. Згід
но з Податковим кодексом України передбаче
но звільнення від сплати податку на землю за 
умови закладки молодих садів. Однак сьогодні 
це звільнення ще не введене в дію. Крім того, 
значний поштовх у розвитку садівничої галузі 
спричинило б пільгове оподаткування за умови 
закладки нових садів до вступу у плодоношення.

5) Розвиток експорту на ринку продукції са
дівництва. Незважаючи на попит на плодоягідну 
продукцію за межами України, досі не створені 
умови для виходу галузі на зовнішній ринок.

Досвід розвинутих країн світу демонструє, 
що саме державна підтримка сільського госпо
дарства виступає однією із суттєвих складових 
механізму забезпечення ефективного функціо
нування аграрного сектору економіки, а лише 
завдяки активному державному втручанню в 
аграрний сектор в багатьох країнах була по
долана аграрна криза. Так, за дослідженнями 
С. Стецюка, в США державне регулювання 
цін здійснюється у 70 галузях економіки, а в 
Японії – 200 галузей. У 24 найбільш розвине
них країнах сільське господарство одержує під
тримку, що складає 32–41% по відношенню до 
вартості виробленої продукції. Вищою цього по
казника є підтримка аграрного сектору в Нор

вегії (70%), Ісландії (69%), Японії (63%), Пів
денній Кореї (59%) [8].

Порівнюючи обсяг державної підтримки в 
Україні з іншими країнами, можна говорити 
про високий показник надання державної під
тримки (субсидій) сільському господарству в 
європейських країнах, що, відповідно, формує 
вищий рівень конкурентоспроможності євро
пейської агарної продукції порівняно з вітчиз
няною. В країнах ЄС діє єдина сільськогоспо
дарська політика, загальний обсяг підтримки 
аграрного сектору в країнах Європейського Со
юзу в 2013–2014 роках склав майже 60 мільяр
дів євро щорічно, а це близько 525 євро/га, або 
20% від валової продукції сільського господар
ства. Залежно від країни державна підтримка 
галузі коливається, зокрема в Нідерландах та 
Бельгії вона становить близько 500 євро/га, 
Польщі – 345 євро/га, тоді як в Україні цей по
казник балансує в межах 10–20 євро/га (з ура
хуванням коштів, що залишались в рамках дії 
спеціального режиму з ПДВ).

Так, в ЄС 21% валової сільськогосподарської 
продукції компенсується державою за рахунок 
різних програм державної підтримки, в Туреччи
ні вона становить 23%, Росії – 12%, Канаді – 
11%, США – 7%, тоді як в Україні – 1–1,5% [9].

Державнофінансову підтримку розвитку 
садівництва, виноградарства та хмелярства в 
Україні не можна визнати достатньою. Протя
гом періоду з 2000 по 2012 роки фінансування 
на посадку садів із державного бюджету збіль
шилось із 34,9 млн. грн. до 1,904 млрд. грн.

Проте слід наголосити на нецільовому ви
користанні коштів. Так, тільки в 2012 році за 
цільовим призначенням фактично використані 
лише 309, 2 млн. грн., тобто залишок коштів 
від збору на розвиток виноградарства, садівни
цтва і хмелярства лише у 2012 році становив 
1,595 млрд. грн. За рахунок цих використаних 
коштів за інтенсивними технологіями було за
кладено садів площею 45,8 тис. га, побудова
но та введено в експлуатацію 17 холодильни
ків ємністю 42,3 тис. т на суму 293,7 тис. грн.  
За час припинення надання державної підтрим
ки ситуація в галузі погіршилася. Показовою є 
така статистична ілюстрація: якщо у 2007 році 
було закладено нових виноградників загаль
ною площею 5,8 тис. га, то у 2015 році – лише 
0,1 тис. га [13].

Відповідно до Закону України «Про Держав
ний бюджет на 2013 рік» було затверджено роз
поділ видатків Державного бюджету України 
на програму «Державна підтримка розвитку 
хмелярства, закладення молодих садів, вино
градників та ягідників і нагляд за ними» в об
сязі 100 млн. грн., в бюджеті на 2014 рік за
кладали теж 100 млн. грн. Відповідно до Звітів 
Державної казначейської служби України про 
виконання Державного бюджету України на 
2013 та 2014 роки фактичні видатки за бюджет
ною програмою 2801350 «Державна підтрим
ка розвитку хмелярства, закладення молодих 
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садів, виноградників та ягідників і нагляд за 
ними» склали менше 139 млн. грн. За дослі
джуваний період загальна сума недоотриманих 
підприємствами садівничої галузі коштів скла
дає 2,7 млрд. гривень.

В 2017 році було відновлено фінансування 
програми державної підтримки садівництва в 
розмірі 75 млн. грн., а відповідно до Державно
го бюджету 2018 року – 300 млн. грн. Звичай
но, результатом цієї програми повинен стати 
стрімкий розвиток галузі садівництва на основі 
інноваційних технологій, формування її інфра
структури тощо.

Окрім вищезазначеного, важливим елемен
том для розвитку садівництва є створення спри
ятливих умов для пільгового кредитування, а 
саме на придбання сільськогосподарської техні
ки, добрив, садивного матеріалу, обладнання та 
інших основних засобів виробництва на пільго
вих умовах за низькими процентними ставками 
(не більше 3%) на термін 5–8 років. З 2000 року 
в Україні діє державна підтримка у вигляді від
шкодування відсотків у розмірі подвійної став
ки НБУ. Проте ризики, що притаманні галузі 
садівництва, не сприяють наданню садівничим 
господарствам кредитних ресурсів на пільгових 
умовах порівняно з іншими галузями сільсько
го господарства.

Висновки. Проведений аналіз дає змогу зро
бити такі висновки:

1) галузь садівництва завдяки своїм особливос
тям, а саме залежності від природнокліматичних 
умов, високій капітало і фондоємності галузі, ве
ликому розриву в часі між вкладанням коштів на 
створення насаджень і одержанням ефекту, швид
кому псуванню більшості продукції, в нинішніх 
умовах опинилась в кризовій ситуації;

2) вихід галузі садівництва з кризи мож
ливий лише за систематичної цілеспрямованої 
державної підтримки;

3) досвід економічно розвинутих країн під
тверджує неминучість державного втручання 
задля ефективного розвитку аграрного сектору 
економіки;

4) необхідно відновити державну підтримку 
галузі садівництва в Україні та покращити еко
номічний механізм її розподілу.
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STATE SUPPORT FOR THE HORTICULTURE OF UKRAINE

Horticulture is a traditional branch of agriculture in Ukraine. Its development is based on fa
vourable soilclimatic conditions for the production of the vast majority of crops, ageold traditions 
concerning cultivation and consumption of fruits and berries, the irreplaceable role of fruit for 
healthy lifestyles, etc. Despite its importance, this branch has been in crisis for last decades over a 
number of reasons of objective and subjective nature. In recent years, the industrial production of 
horticulture production has been decreasing and its main producers have become private households.  
Thus, for the period from 2000 to 2016, areas of fruitbearing plantations in Ukraine in all catego
ries of farms have decreased almost twice. That is why, in order to exit the branch from the crisis in 
Ukraine, it is necessary to carry out the state support for horticultural farms.

In 1999, the Law of Ukraine “On Fee for the Development of Viticulture, Horticulture and Hop 
Cultivation” was adopted and later there was the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine 
“On Approval of the Procedure for Collection and Use of Funds for the Development of Viticulture, 
Horticulture and Hop Production” as of June 29, 1999, No. 170. But since 2014, the operation 
of this Law has been stopped. According to the Association “Ukrsadprom”, despite its abolition,  
the state owed the gardeners 255 million UAH. Due to the lack of these funds, the area of gardens has 
significantly decreased in Ukraine. The real problems were situations when the bulk of these funds 
were illegally directed not to their support, as well as situations of opaque and sometimes corruption 
distribution of funds in the “manual mode”. In 2017, the state program of horticulture support in 
Ukraine was returned.

In our opinion, the state support for the horticulture branch should be carried out in the following 
areas:

– Continuation of the state program of horticulture support in Ukraine,
– Support for price parity,
– Regulation of supply and demand,
– Special legislation on the regulation of organization and functioning of the agricultural market,
– Regulation of incomes of economic objects,
– Foreign economic regulation,
– Budget financing of targeted social programs,
– Financial and credit support.


