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В Україні можна успішно вирощувати всі, без винятку, плодові і ягідні культури 

помірного клімату. З підвищенням матеріального добробуту населення змінюються загальні 
стандарти, в тому числі структура продовольчого кошика. Дослідження соціологів і 
дієтологів доводять, що за цих умов у структурі харчування зменшується частка споживання 
хліба, картоплі та цукру й, натомість, збільшується частка плодів, ягід і овочів. Це, поряд з 
доцільністю максимального використання наявного природно-економічного потенціалу для 
виробництва конкретних видів плодів і ягід, є орієнтиром розвитку промислового 
садівництва на перспективу. 

Згідно проведеного аналізу, експертами Всесвітньої організації охорони здоров'я 
встановлено, що здоров’я людини в основному залежить від харчування. Раціональне 
споживання харчових продуктів сприяє нормальному розвитку дітей, подовженню 
тривалості життя, підвищенню працездатності тощо. Значна кількість захворювань зростає 
саме через недоотримання людиною біологічно корисних речовин, таких як мікро- та 
макроелементи, вітаміни, пектинові речовини та ін. Провідним у даному напрямі є 
забезпечення населення свіжою продукцією впродовж року та виробництво високоякісної 
продукції дитячого харчування, такої як соки, пюре тощо. Особливого значення за сучасних 
умов набуває не лише отримання високоякісних плодів та ягід, а й їх зберігання та переробка 
із максимально можливим збереженням біологічно цінних речовин. Важливим напрямом 
також є відновлення експортного потенціалу України та зменшення імпортної низькоякісної 
сировини як для прямого споживання населенням, так і для таких галузей харчової 
промисловості, як кондитерська, харчоконцентратна тощо. 

Як наслідок, створення асоціювання садівництва та ягідництва як галузі, розвиток якої є 
необхідним для належного розвитку кожного громадянина та держави в цілому. 

 
МІСІЯ АСОЦІАЦІЇ 

Захист інтересів учасників ринку садівництва, ягідництва, розсадництва та 
плодопереробників в вищих органах державної та місцевої влади, а також за кордоном, 
популяризація та розвиток садівництва та ягідництва як галузі, необхідної для здорового 
життя людини. 

 
МЕТА АСОЦІАЦІЇ 

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21.07.2008 р. 
№444/74 було затверджено «Галузева програма розвитку садівництва України на період до 
2025 року», якою передбачено план заходів, здійснення яких необхідне для розвитку 
садівництва в Україні, однак належного виконання зазначеної програми не відбувається. 

Асоціація «Укрсадпром» (далі - Асоціація) створенна з метою об’єднання зусиль 
учасників ринку для підтримки і розвитку спільних ідейних, соціальних та інших законних 



інтересів, впровадження українських стандартів садівництва та визнання їх на міжнародному 
рівні, координація дій учасників ринку направлених на виконання державних та місцевих 
галузевих програм розвитку садівництва, популяризація садівництва в Україні і за кордоном, 
а також становлення садівництва як здорової галузі України, удосконалення механізмів 
фінансової підтримки садівництва тощо. 

Отже, метою діяльності Асоціації є виконання положень зазначеної державної програми, 
розробка та лобіювання нових державних та місцевих програм з урахуванням інтересів 
підприємств галузі, які є членами Асоціації, та вимогам сучасного ведення садівництва, 
ягідництва та розсадництва, впровадження в галузі сучасних технологій та засобів, 
використання наявних правових важелів для розвитку та захисту галузі. 

 
Розробка та впровадження заходів щодо досягнення стратегічної мети розвитку галузі: 
- збільшення виробництва плодів і ягід; 
- насичення внутрішнього продовольчого ринку конкурентоспроможними продуктами та 

розширення їх експорту; 
- забезпечення розширеного відтворення виробництва головним чином за рахунок 

самофінансування галузі; 
- інтенсивне господарювання шляхом удосконалення технологій і організації 

виробництва на основі використання досягнень науки й передового досвіду; 
- впровадження сучасних ефективних технологій зберігання плодів та ягід; 
- забезпечення переробних підприємств, особливо у напрямку виробництва продуктів 

дитячого харчування, достатньою кількістю екологічно чистої плодоягідної продукції; 
- відновлення експортного потенціалу країни та зменшення імпорту низькоякісної 

продукції шляхом виробництва традиційної для України продукції (сушка, чорнослив, 
цукати, конфітюри тощо). 

 
ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ ГАЛУЗІ 

Для розвитку промислового садівництва необхідне поєднання організаційно-економічних 
чинників з технічними та технологічними. Головним напрямом докорінних змін економічної 
ситуації в галузі садівництва є поліпшення використання наявних ресурсів господарств і 
біокліматичного потенціалу регіонів завдяки впровадженню інтенсивних ресурсозберігаю-
чих технологій вирощування плодоягідних культур, розширенню мережі підприємств, 
спеціалізованих на виробництві плодів та ягід, удосконаленню розміщення садів, 
поліпшенню структури породного і сортового складу насаджень, розширенню переробки і 
зберігання продукції в місцях її вирощування, створенню спеціалізованих сировинних зон 
для виробництва екологічно чистої продукції та переробних підприємств з виробництва 
продукції дитячого харчування, опрацюванню заходів щодо підвищення ефективності 
перспективних форм господарювання, провадження інструментів захисту інтелектуальної та 
промислової власності підприємств галузі та створення рівних умов 
конкурентоспроможності з іноземними виробниками. 

Одним з основних стимулюючих чинників розширення вітчизняного промислового 
виробництва є всебічна підтримка держави в межах заходів, затверджених СОТ. Особливо 
важливою є підтримка так званих «зеленого» та «жовтого» кошиків, що передбачають 
заходи, не пов’язані з торгівлею і виробництвом, а також заходи внутрішньої підтримки з 
непрямим впливом, зокрема: наукові дослідження, підготовка і підвищення кваліфікації 
кадрів, інформаційно-консультаційне обслуговування, сприяння збуту плодоягідної 
продукції через збирання, обробку і розповсюдження ринкової інформації; забезпечення 
гарантованого доходу товаровиробникам та удосконалення землекористування, сприяння 
структурній перебудові виробництва, дотації на плодоягідну продукцію, компенсація 
частини витрат на мінеральні добрива і засоби захисту рослин, цінова підтримка, пільгове 
кредитування товаровиробників, списання боргів, пільги на транспортування плодоягідної 
продукції тощо. 

 
 



ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 
Подолання негативних тенденцій та забезпечення сталого розвитку галузі потребує 

вирішення основних завдань: 
- удосконалення системи економіко-правового забезпечення галузі, узгодження її з 

міжнародними стандартами; 
- активізація інвестиційної політики, зокрема за рахунок розширення доступу виробників 

плодоягідної продукції до кредитних ресурсів на пільгових умовах; 
- удосконалення механізму регулювання ринку плодів і ягід, забезпечення умов для 

формування і розвитку його інфраструктури; 
- формування ефективних організаційних структур промислового садівництва; 
- максимальне використання можливостей для прискореного розвитку галузі на основі 

раціонального розміщення промислових насаджень плодових, ягідних і горіхоплідних 
культур та впровадження сучасних, адаптованих до різних ґрунтово-кліматичних умов 
технологій їх вирощування; 

- виважена сортова політика, що передбачає широке впровадження лише районованих 
вітчизняних та зарубіжних сортів на засадах ліцензування; 

- розвиток розсадницької бази, створення умов для повного переходу виробництва 
садивного матеріалу плодових та ягідних культур на безвірусній основі; 

- удосконалення системи зберігання та переробки плодів і ягід; 
- впровадження інноваційних технологій виробництва, зберігання та переробки  плодів і 

ягід; 
- створення спеціалізованого напряму забезпечення екологічно чистою продукцією 

дитячого харчування; 
- здійснення наукового забезпечення галузі садівництва. 
 

Серед пріоритетних завдань, визначаються наступні: 
 
• Розробка, підтримання та впровадження нормативно-правових актів, направлених на 

удосконалення правового регулювання садівництва та ягідництва в Україні, зокрема, 
шляхом: 

– Розробки законодавчих змін щодо порядку та строків виділення та використання 
земельних ділянок для садівництва та ягідництва, а також удосконалення механізмів 
встановлення та сплати плати за їх використання; 

– Розробки нормативно-правових актів щодо регулювання господарської діяльності з 
садівництва та ягідництва в Україні. Розробка та впровадження Закону України «Про 
садівництво та ягідництво в Україні»; 

– Розробки нормативно-правових актів щодо підтвердження якості садівничої та ягідної 
продукції в Україні та за кордоном. Взаємне визнання сертифікатів відповідності. 
Впровадження державної сертифікації органічної продукції. 

– Впровадження сучасних стандартів якості продукції садівництва та ягідництва, 
посадкового матеріалу. 

– Розробки нормативно-правових актів щодо удосконалення фіто-санітарних процедур як 
в Україні так і їх гармонізацію із фіто-санітарними заходами інших країн, куди 
експортується український посадковий матеріал. 

– Удосконалення законодавства щодо кооперації та захисту економічної конкуренції з 
метою створення можливості об’єднання індивідуальних фермерів.  

 
•   Технологічна та інформаційна підтримка 
– Організація обміну технологіями садівництва та ягідництва із закордонними колегами, 

а також між членами Асоціації – вітчизняними виробниками. Налагодження співпраці із 
національними та міжнародними садівничими асоціаціями. 

– Створення технологічних карт із садівництва та ягідництва. 
– Популяризація українського садівництва, ягідництва та розсадництва за кордоном. 



– Створення інформаційних продуктів для членів Асоціації щодо діяльності Асоціації, 
законодавчих змін та правового регулювання галузі. 

– Організація поточного збирання, систематизації та аналізу інформації щодо ринку 
садівництва, ягідництва та розсадництва. поширення результатів аналізу та статистичних 
даних серед членів Асоціації 

 
• Внутрішня перевірка якості 
– Впровадження внутрішніх стандартів якості продукції садівництва та ягідництва і 

контролю за їх дотриманням. 
– Запровадження знаку якості асоціації, який застосовують члени асоціації для 

маркування продукції, що відповідає внутрішнім стандартам якості асоціації. Визнання знаку 
якості асоціації учасниками закордонних ринків. 

– Встановлення контролю за неправомірним використанням знаку якості асоціації. 
• Маркетингова підтримка 
– Розвиток маркетингової складової галузі, сприяння збуту плодоягідної продукції через 

збирання, обробку і розповсюдження ринкової інформації; 
− Залучення учасників ринку до систем електронних торгів; 
− Популяризація вітчизняної плодово-ягідної продукції на ринку України; 
− Здійснення необхідних заходів для налагодження контактів із споживачами плодово-

ягідної продукції на вітчизняному та закордонних ринках; 
− Сприяння обміном інформацією між виробниками, постачальниками та споживачами 

плодово-ягідної продукції. 
 
Особливу увагу планується приділити окремим напрямкам галузі, а саме науковій та 

освітній діяльності, розвитку розсадництва, промислової переробки плодів і ягід, 
юридичному захисту існуючих розробок тощо. 

 
ІННОВАЦІЙНИЙ ТА ОСВІТНІЙ РОЗВИТОК ГАЛУЗІ 

 
Науково-інноваційна діяльність та освітня діяльність має здійснюватись відповідно до 

інтересів учасників галузі шляхом випробування завершених наукових розробок, 
маркетингових досліджень, трансферу інновацій та наукового супроводження інноваційних 
проектів, науково-консультаційного та інформаційного обслуговування садівничих 
підприємств, тісного співробітництва наукових, навчальних та виробничих суб’єктів галузі. 
Асоціація має забезпечувати регулярне проведення заходів, направлених на здійснення 
комунікацій між науковими, навчальними закладами та підприємствами галузі з метою 
удосконалення наукового та навчального процесу. 

Крім того, для розвитку вітчизняної системи виробництва здорового садивного матеріалу 
плодових та ягідних культур слід здійснити наступні заходи: 

− розробити та затвердити нормативні документи  про обов’язкову сертифікацію 
продукції розсадництва плодових та ягідних культур в Україні; 

− узгодити сертифікаційну схему та вимоги до садивного матеріалу плодових та ягідних 
культур з міжнародними стандартами шляхом  удосконалення української нормативної бази 
з цих питань; 

− розробити  та затвердити технологічний регламент виробництва та сертифікації 
продукції розсадництва та пакет супровідних документів (сертифікат, етикетки і т.п.); 

− визначити орган державної сертифікації та контролю якості продукції розсадництва  
(вітчизняної та імпортованої), затвердити випробувальну лабораторію та зональні 
інспекційні пункти сертифікаційної мережі. 

Для зменшення втрат продукції садівництва особлива роль належить удосконаленню 
різних способів її промислової переробки, широкому застосуванню новітніх режимів і 
технологій, що дозволить не лише збільшити вихід готової продукції, а й також зберегти 
біологічно цінні речовини в її складі. 

Перспективними напрямами переробної промисловості є: 



− відновлення виробництва традиційної для України продукції (чорнослив, цукати, 
конфітюри, джеми, сушка тощо), що надасть можливість відновлення експортного 
потенціалу країни та зменшення, а згодом і усунення імпорту низькоякісної плодоягідної 
продукції; 

− виробництво високоякісних конкурентоспроможних продуктів дитячого харчування з 
підвищеною поживною цінністю; 

− виробництво конкурентоспроможних у світовому просторі плодоягідних напоїв та вин 
із підвищеним вмістом біологічно-активних речовин; 

− впровадження у виробництво харчових продуктів спеціального напряму на основі 
екологічно-чистої плодоягідної продукції. 

Впровадження вітчизняних технологій переробки плодоягідної продукції надасть 
можливість не тільки поліпшити здоров’я нації, а й збільшити  надходження коштів у 
бюджет. 

Розвиток плодопереробної галузі України планується здійснити за такими етапами: 
І. Відновлення та розвиток існуючої матеріально-технічної бази: 
− ревізія промислових плодопереробних підприємств України з метою підготовки їх до 

випуску плодово-ягідної продукції, яка б відповідала сучасним вимогам; 
− реконструкція капітальних споруд, технологічних ліній, ремонт обладнання; 
− відновлення наявної сировинної бази; 
− перегляд стандартів на сировину; 
− освоєння нової нормативно-технічної документації та нових видів продукції. 
ІІ. Оновлення та вдосконалення сировинної та переробної бази: 
− створення сировинних садів з мінімальними затратами на вирощування з високим 

ступенем механізації для отримання економічно вигідної продукції з високим вмістом 
біологічно активних речовин; 

− оснащення виробництва сучасним обладнанням, високоефективними допоміжними 
матеріалами; 

− перехід виробництва на випуск конкурентоспроможної продукції; 
− підготовка кадрів вищої категорії. 
ІІІ. Вихід галузі на передові позиції в світі: 
− обладнання підприємств новітньою технікою; 
− широке освоєння нових технологій; 
− масовий випуск вітчизняної конкурентоспроможної продукції. 
 

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА 
Політика фінансової підтримки нарощування обсягів плодів та ягід здійснюється 

Міністерством аграрної політики та продовольства України та іншими установами за 
наступними основними напрямами: 

− за рахунок державного та місцевих бюджетів; 
− запровадження нових механізмів кредитування; 
− стимулювання залучення інвестицій; 
− податкове стимулювання через спеціальні режими оподаткування 

сільськогосподарських товаровиробників; 
− розвиток альтернативних механізмів фінансування. 
Збільшення обсягів фінансування з державного бюджету передбачено Законом України 

“Про державну підтримку сільського господарства України”. У зв’язку із вступом до СОТ 
Україна повинна дотримуватися взятих зобов’язань щодо обмежень внутрішньої підтримки 
розвитку сільського господарства. 

В межах даної існуючих механізмів державного та місцевого фінансування будуть 
фінансуватися за рахунок видатків, передбачених Міністерством аграрної політики і 
продовольства України, місцевими радами та цільовими фондами, в т.ч. з державного та 
місцевого бюджетів, наступні заходи: 

− боротьба з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин; 
− контроль безпеки та якості продукції; 



− часткова компенсація вартості мінеральних добрив вітчизняного виробництва; 
− докорінне поліпшення земель підприємств агропромислового комплексу, сорто-

дослідних станцій та опорних пунктів; 
− селекція в рослинництві, селекція в галузі сортовипробування; 
− стимулювання просування продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках, зокрема 

через створення мережі оптових ринків; 
− часткова компенсація вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного 

виробництва; 
− часткова компенсація вартості кредитів, залучених для будівництва  виробничих 

приміщень, а  також  сховищ  для  зберігання  фруктів; 
− часткова компенсація вартості кредитів, залучених для придбання    основних    

засобів   сільськогосподарського призначення,   обладнання    для    виробництва    та    
переробки  продукції садівництва. 

Використання такого виду державної фінансової підтримки не порушує правил СОТ, 
потенційно стимулює дотримання технології виробництва сільськогосподарської продукції 
та слугує ефективним інструментом стабілізації доходів сільськогосподарських 
товаровиробників. 

 
 
 
 
 


