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Площа ягідних насаджень в плодоносному 

віці в Україні в 2010-2015рр., тис. га  

*без врахування тимчасово окупованої території АР Крим і зони проведення АТО  

Джерело: Державна Служба статистики України  
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Видова структура ягідних насаджень в 

плодоносному віці в Україні в 2015р., тис. га 

 Основні площі ягідних культур припадають на господарства населення (~80%), які 

значну частину ягід вирощують для власних потреб  

 Більшість промислових виробників вирощують ягоди разом із зернятковими та 

кісточковими культурами  



Обсяги виробництва ягід в Україні  

в 2010-2015рр., тис. тонн 
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Видова структура виробництва ягід в 

Україні в 2015р., тис. тонн 

*без врахування тимчасово окупованої території АР Крим і зони проведення АТО  

Джерело: Державна Служба статистики України  

 Зростання виробництва ягід забезпечили нові виробники, які активно 

запроваджують нові високопродуктивні сорти    

 Основна частина вироблених в Україні ягід (~80%) споживається безпосередньо 

домогосподарствами, і не потрапляє на ринок  



Урожайність ягідних насаджень в Україні та Польщі в 2015р., ц/га  

Джерело: Державна Служба статистики України, FAO  
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 Нижча урожайність ягідних культур в Україні викликана незначною часткою нових 

високопродуктивних сортів 

 Агрокліматичні умови в Україні дозволяють збільшити врожайність ягідних культур 

на 15-35% 



Виробництво ягід на душу населення в Україні та Польщі в 2015р., кг  
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Джерело: Державна Служба статистики України, FAO  

 Низькі обсяги виробництва ягід в Україні викликані нерозвиненістю внутрішньої 

їх переробки  

 Польща є одним з найбільших постачальників свіжих ягід і продуктів їх переробки 

на європейський ринок  



Видова структура споживання ягід в Україні в 2015р. 
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Практично всі вироблені ягоди споживаються в Україні, обсяги експорту незначні 

(615 тонн в 2015р., або 0,5% від виробленого)  

 Основна частина ягід споживається у свіжому вигляді (понад 80%)  

Оптимальна структура споживання ягід в Україні визначена з розрахунку річної 

норми споживання не менше 70 кг плодово-ягідної продукції   

3,1 кг  

4,7 кг  



Споживання ягід в Україні, тис. тонн  
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+65,8 тис. тонн 


