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Основні проблеми та перспективи розвитку 
ринку фундука в Україні 

 
Мета статті – обґрунтувати умови для насичення внутрішнього ринку фундука та розвитку експорту, про-

аналізувати кон’юнктуру вітчизняного ринку, окреслити проблеми та перспективи влаштування промислового 
фундукарства, запропонувати низку заходів для конкурентоспроможного розвитку галузі.  

Методика дослідження. За теоретико-методологічну базу дослідження слугували сучасна економічна теорія 
та наукові положення з розвитку продовольчих ринків. Для оцінки стану ринку фундука залучено методи аналізу й 
синтезу, групування, балансовий; при встановленні перспективних обсягів виробництва – розрахунковий, норма-
тивний, для обґрунтування засад ефективного розвитку галузі – моделювання, порівняльного аналізу.  

Результати дослідження. Розглянуто сучасний стан і тенденції формування попиту й пропозиції, здійснено 
оцінку рівня виробництва і споживання горіхів, обґрунтовано нормативи витрат праці й коштів на створення і 
використання товарних насаджень, визначено потреби в інвестиціях для розвитку вітчизняної галузі та очікува-
ний соціально-економічний ефект. 

Елементи наукової новизни. У дослідженнях місткості внутрішнього ринку фундука поглиблено методичні під-
ходи в частині розрахунку продовольчого балансу, а саме укрупненими статтями відповідно до товарної сегмен-
тації ринку свіжої і переробленої продукції.  

Практична значущість. Встановлено кількісні та якісні параметри виробництва фундука, визначено місткості 
внутрішнього ринку, надано оцінку ефективності промислових технологій, запропоновано заходи розвитку галузі. 
Доведено, що закладання в Україні  промислових садів фундука площею 5 тис. га дозволить підвищити рівень ви-
робництва цих горіхів до 0,4 кг на одну особу за сучасного рівня споживання усіх горіхоплідних 0,8 кг. Це сприятиме 
імпортозаміщенню фундука на вітчизняному ринку та  розвитку його експорту. Табл.: 2. Рис.: 2. Бібліогр.: 15. 

Ключові слова:  фундук; споживчий  ринок;  кон’юнктура; товарне виробництво; розвиток; проблеми; перспек-
тиви. 
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© Постановка проблеми. Тривалий час на 
споживчому ринку України спостерігається 
разючий контраст між масовим використан-
ням перероблених плодів фундука, наявніс-
тю сприятливих умов для їх вирощування та 
малорозвиненістю сфери виробництва. У 
горіхоплідному секторі значна увага приді-
ляється горіхам грецьким. Цьому сприяє 
вузький ареал промислового вирощування 
культури та дефіцит пропозиції її плодів у 
світі [12]. Разом із тим, ринок фундука не 
менш привабливий та перспективний для 
вітчизняного виробника. Культуру можна 
успішно вирощувати по всій території Украї-
ни [1]. Адже рослина відносно невибаглива 
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до кліматичних умов і при належній агроте-
хніці може забезпечувати високі врожаї.  

Для багатьох поколінь українців лісові 
горіхи залишаються традиційними ласоща-
ми: їх вживають свіжими та у перероблено-
му вигляді. Однак споживчий ринок фунду-
ка у нас малорозвинений. Товарне виробни-
цтво завмерло на кілька десятиліть, а внут-
рішній ринок задовольняється імпортом та 
зборами лісових горіхів [5]. І це при тому, 
що в сусідній Польщі галузь активно й успі-
шно розвивається [8].  

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Зазначений стан вітчизняної галузі не 
залишив байдужими численних дослідників 
і поціновувачів культури, аматорів та майбу-
тніх професіоналів горіхової справи. Розпо-
чалися активні розвідки й перші спроби 
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адаптації в Україні успішних моделей товар-
ного саду [8, 9],  добору ефективних сортів 
[6, 13], запровадження інноваційних техно-
логій розмноження [11], обґрунтування вар-
тості створення садів [2] та здійснення рин-
кового моніторингу [4].  

Наразі виникає необхідність у системати-
зації та доповненні розрізнених і часткових 
досліджень, комплексній оцінці можливостей 
нашої країни у промисловому вирощуванні 
фундука та насиченні споживчого ринку.  

Мета статті – обґрунтувати умови для на-
сичення внутрішнього ринку фундука та ро-
звитку експорту, проаналізувати кон’юнк-
туру вітчизняного ринку, окреслити про-
блеми та перспективи влаштування промис-

лового фундукарства, запропонувати низку 
заходів для конкурентоспроможного розви-
тку галузі.  

Виклад основних результатів дослід-
ження.  Наукові розвідки свідчать на ко-
ристь розвитку промислового вирощування 
фундука в Україні.  

Плоди ліщини великої (Corylus maxima L.) 
належать до класу десертних горіхів, які 
можна вживати як у свіжому, так і перероб-
леному вигляді. Обсяги вирощування фун-
дука у світі досягають 0,7-1,0 млн тонн у 
рік. Серед основних виробників Туреччина, 
Італія, Грузія, США та Азербайджан, на час-
тку яких припадає до 88,8% валових зборів 
(табл. 1).  

1. Країни – основні виробники фундука у світі, тонн 

№  
з/п Країна 

Рік  
Середнє 

2011- 
2017 рр. 

Усього,  
% 

2011 2013 2015 2017   

 Загалом у світі 746 596 869 159 937 389 1 006 178 849 423 100,0
  1    Туреччина  430 000 549 000 646 000 675 000 547 143 64,4
  2    Італія  128 940 112 650 101 643 131 281 107 968 12,7
  3    США 34 927 40 823 28 123 29 030 34 425 4,1
  4    Грузія 31 100 39 700 35 300 21 400 31 300 3,7
  5    Азербайджан  32 922 31 202 32 260 43 000 33 249 3,9
  6    Китай  22 000 23 000 24843 27044 24 213 2,9
  7    Іран  20 244 20 756 12975 15645 18 212 2,1
  8   Іспанія  17 590 15 302 11423 10487 13 180 1,6
  9   Чилі 5 200  9 500 10 816 18 325 11 054 1,3
...    
  29   Україна  20 20 10 10 14  0,0
   Інші країни  21 516 28 602 35 912 42 448 30 104 3,5

Джерело: Сформовано авторами за даними Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО).  

Рівень споживання. Споживання фундука 
у тривалій перспективі поступово зростати-
ме поряд із нарощуванням виробництва та 
розвитком торгівлі [14, 15]. У середньому 
цей показник у світі сягає 0,12 кг. Разом із 
тим ряд країн із переліку основних вироб-
ників (США, Китай, Іран, Італія, Чилі) основ-
ну масу зібраного врожаю спрямовують на 
внутрішній ринок (рис. 1). Причому Італія і 
Франція ще й додатково завозять щороку по 
40-60 тис. тонн цих горіхів. Відтак, спожи-
вання фундука у вказаних країнах знахо-
диться на високому рівні і може слугувати 
за орієнтир для розвитку вітчизняного рин-
ку. Наприклад, у Туреччині одна особа вжи-
ває 3,1 кг горіхів у рік, в Італії – 2,4, у Фран-
ції – 0,7 кг/рік.  

Основні постачальники. Поставки фун-
дука на світовий ринок щороку розширю-
ються за рахунок таких країн, як Туреччина, 
Грузія, Італія, США, які здавна переймають-
ся розвитком цієї галузі та не припиняють 
створювати нові насадження. Так, у Туреч-
чині з 2013-го по 2017 р. площі плодоносних 
садів збільшилися на 16,6 тис. га. Ця країна 
спрямовує на експорт 53,6% обсягів одержа-
ного врожаю. Високі темпи закладання у 
Грузії: з 2008-го по 2013 р. насадження фу-
ндука зросли від 10 до 22 тис. га. В Азер-
байджані за останніх сім років під цю куль-
туру освоєно додатково 12,6 тис. га. Нові 
сади фундука також активно закладають у 
Чилі, Італії, Румунії й Молдові.  
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Рис. 1. Обсяги виробництва та експорту фундука в країнах з високою культурою 

споживання, середнє за 2013-2016 рр. 

Джерело: Сформовано авторами за даними ФАО.  

Майже у повному складі наведені країни 
забезпечують 90,0% експорту на світовий 
ринок або 200 тис. тонн вилущених ядер 
щороку. 

Багаторівневий ринок. Господарська полі-
тика згаданих країн цілком зрозуміла, адже 
ринок фундука досить об’ємний і перспекти-
вний. Плоди затребувані у харчовій, конди-
терській, оліє-жировій, фармацевтичній, 
парфумерній, лакофарбовій галузях. Вилуще-
ні ядра споживають у сирому вигляді, смаже-
ні, бланшовані, солодкі, солоні, у сиропах. Із 
них виготовляють солодощі, олію, пасту, мо-
локо, вершки, каву, борошно, настоянки. 
Олію застосовують для виробництва мила, 
свічок, лаків, фарб. Деревину та шкаралупу 
використовують при виготовленні оздоблюва-
льних виробів, пороху, вугілля, лінолеуму, 
дубильних речовин. Відтак, споживчий попит 
на горіхи фундука досить жвавий.   

Основні покупці. Щороку в зовнішню тор-
гівлю надходить близько 52% світового вро-
жаю. До найбільших імпортерів відносяться 
Італія (62,2 тис. тонн), Франція (39,0), Німе-
ччина (20,6), Бельгія (10,2) та Росія (8,9), 
які закуповують 63,3% поставлених на світо-
вий ринок плодів. У грошовому еквіваленті 
це досягає 1,9 млрд дол. США (середнє за 
2013-2016 рр.).  

Внутрішні потреби. Україна також входить 
до переліку імпортерів фундука. З 2010 р.  
на вітчизняний ринок надійшло у перерахунку 
на цілі плоди 28,8 тис. тонн згаданих горіхів 

вартістю 94,2 млн дол. США, що забезпечи-
ло внутрішнє споживання на рівні 0,1 кг на 
одну особу в рік. Проте, як уже зазначало-
ся, у країнах з високою культурою харчу-
вання цей показник значно вищий: у Захід-
ній Європі – 1,15 кг,  у Південній –  
1,25 кг (рис. 2).  

Продовольчий баланс. Детальніше пара-
метри вітчизняного ринку фундука 
роз’яснює продовольчий баланс. За його 
даними, поставки імпорту формують до 
100% споживчого фонду країни, а внутрішнє 
виробництво майже відсутнє. Обсяги експо-
рту (реекспорту) в такій ситуації залиша-
ються мізерними (табл. 2). 

Зважаючи на наведені показники, виникає 
запитання: чому за наявності значної кілько-
сті вітчизняних сортів, сприятливих природ-
них умов для вирощування горіхів та вагомої 
бази агротехнологічних знань наша країна 
замість того, щоб виконувати функції доно-
ра, виступає акцептором на ринку фундука?  

Відповідь криється в тому, що тривалий 
час в Україні горіхоплідні відносили до сіль-
ськогосподарських культур непромислового 
значення. Певні зміни сталися з розвитком 
ринкових відносин. Активний зовнішній по-
пит на грецькі горіхи стимулював розвиток 
галузі саме в цьому напрямі. Навіть за неви-
сокої товарної якості вітчизняної продукції 
порівняно зі світовими еталонами зовнішній 
ринок її поглинає, здебільшого у вигляді 
сировини. Так, у 2015-2018 рр. частка  
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експорту грецьких горіхів досягла 66% обся-
гів валових зборів. А ось для фундука цей 
сегмент торгівлі дещо складніший для осво-
єння через потужний розвиток промислової 
індустрії в ряді країн Азії, Америки та Євро-

пи. Конкуренція постачальників фундука на 
ринках із високою дохідністю значна. Вітчиз-
няному виробникові бракує поки що техноло-
гічної обізнаності та підприємливості для ви-
ходу на такі ринки.  

 
Рис. 2. Рівень споживання фундука у 2013 р., кг/особу 

Джерело: Сформовано авторами за даними ФАО. 

2. Продовольчий баланс фундука (2015-2018 рр.), тис. ц 

Стаття балансу  
Рік 

2015 2016 2017  2018
 Виробництво  0,10 0,10 0,20 0,30
 Зміна запасів на кінець року  -0,4 0,2 0,1 -0,2
 Вивезено (експорт)  0,3 0,0 0,0 0,9
 Завезено (імпорт)  13,0 16,3 16,7 16,4
 Усього ресурсів  13,2 16,2 16,8 16,0
 Витрачено на корм  0,1 0,1 0,1 0,1
 Втрати продукції  0,1 0,1 0,1 0,1
 Переробка на нехарчові цілі  0,3 0,3 0,3 0,3
 Фонд споживання  12,8 15,7 16,3 15,5

Джерело: Сформовано авторами за даними Державної служби статистики України. 

Імпортозаміщення слугує саме тією ні-
шею [10], що зможе мобілізувати внутрішні 
зусилля та стимулювати розвиток вітчизня-
ного фундукарства. Аналіз цінової конку-
рентоспроможності на внутрішньому ринку 
свідчить про перспективність цієї справи. 
Нормативна собівартість виробництва 1 т 
фундука в умовах зрошення (схема садіння, 
6х6) становить 31 тис. грн, що значно нижче 
за оптові ціни на неочищений фундук: 90-
125 тис. грн за горіхи українського вироб-
ництва та 160-350 тис. грн за імпортовані 
плоди, переважно з Туреччини і Грузії. 

Перспективи галузі у цьому напрямі 
пов’язані зі створенням спершу 5 тис. га са-
дів промислового значення. Звідси постає 
завдання ефективної організації власного 
виробництва. З цією метою необхідно оціни-
ти типові технології вирощування фундука.  

Створення промислових садів. Як наго-
лошують науковці Інституту садівництва  
НААН, організацію товарного вирощування 
фундука слід розглядати лише в умовах зі 
зрошенням. Період створення саду зі схе-
мою висаджування дерев 6х6 м – 6-7 років 
(залежно від сезону закладання), а експлуа-
тації – понад 25 років. Очікуваний рівень 

, кг 
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врожайності тісно корелює з підбором сор-
тів та становить 1,5-2,5 т/га. Типовим прое-
ктом передбачено підготовку ґрунту, закла-
дання саду, встановлення огорожі, органі-
зацію зрошення та щорічний догляд за мо-
лодими насадженнями до вступу їх у товар-
не плодоношення. Створення 1 га таких на-
саджень коштуватиме 486,6 тис. грн  (I пів-
річчя 2019 р.). При цьому затрати праці ста-
новитимуть – 755 люд.-год, мінеральних та 
органічних добрив – 127,6 т, пального –  
3,4 т, води – близько 3,2 т.  

Ефективність виробництва. Товарне 
плодоношення саду пов’язане з досягненням 
беззбитковості виробництва й очікується на 
шостий рік вегетації за врожайності понад 
1,0 т/га (рівень рентабельності витрат 3,5%). 
Протягом наступних 3-8 років продуктивність 
зросте до 2,0-2,5 т/га. Типова технологія пе-
редбачає утримання в належному стані ґрун-
ту, підживлення рослин, захист від хвороб та 
шкідників, механізоване збирання врожаю та 
первинну доробку плодів. Усе це коштувати-
ме виробнику 92,0 тис. грн щороку за вро-
жайності 2,5 т/га. Зауважимо, що найбільша 
частка віднесених на собівартість витрат 
припадає на відновлення основних засобів 
(36,9%), вартість добрив і агрохімікатів 
(21,6), пального та електроенергії (19,1). 

За умов продажу фундука неочищеним за 
ціною 11,5 тис. грн за 1 т вищого товарного 
сорту та 10,1 тис. грн за 1 т першого товарно-
го сорту дохід від реалізації одержаного вро-
жаю буде на рівні 283,9 тис. грн з 1 га проми-
слового саду. З урахуванням понесених ви-
трат та сплати податків на умовах спрощеного 
режиму оподаткування (для сільськогоспо-
дарських виробників – 4 група) сума чистого 
прибутку становитиме 131,8 тис. грн, рівень 
рентабельності сягне 143,3%, а строк окупно-
сті інвестицій – 2,9 року. 

Дедалі більшого поширення набувають 
ущільнені схеми садіння дерев із прямокут-
ним розміщенням в ряду – це, як правило, 
6×4 та 5×4 м. Далі наведемо економічні по-
казники створення та вирощування фунду-

кового саду за схемою 5х4 м. Так, балансо-
ва вартість 1 га насаджень буде на рівні 
544,1 тис. грн. Беззбитковим виробництво 
стане за врожайності молодих садів понад 
1,2 т/га, тобто на сьомий рік вегетації (рен-
табельність витрат – 2,4%). За повного това-
рного плодоношення очікується врожай на 
рівні 3,5 т/га. На його вирощування в умо-
вах зрошення слід витратити 113,4 тис. грн. 
Дохід з 1 га фундукових насаджень станови-
тиме 397,5 тис. грн, чистий прибуток –  
200,0 тис. грн, а рівень рентабельності – 
176,4%.  Строк окупності залучених інвести-
цій – 2,2 року.  

Розвиток галузі. В масштабах країни очі-
кується наступний ефект. Створення 5 тис. га 
промислових садів дозволить щороку одер-
жувати додатково до 17,5 тис. тонн високо-
якісних горіхів. Із розрахунку на одну особу 
рівень виробництва зросте від 0,0002 до  
0,4 кг. Очікувані обсяги виробництва не ли-
ше перекриють імпорт, а й сприятимуть ро-
звитку торгівлі на зовнішніх ринках. Загаль-
ні потреби інвестицій на створення садів 
розраховано на рівні 2,7 млрд грн, а надхо-
дження у вигляді грошових потоків (прибу-
ток та кошти амортизаційного фонду) оці-
нюються у 0,8-1,2 млрд грн щороку. Поряд 
із продовольчим та економічним очікується 
соціальний ефект. За рахунок додаткових 
робочих місць зайнятість у цьому агросек-
торі зростатиме щороку на 650% і в цілому 
сягне 1,1 тис. осіб, за умови їх повної зай-
нятості. 

Висновки. Організація товарного вироб-
ництва фундука виступає потребою розвитку 
внутрішнього споживчого ринку та перспек-
тивною справою для аграріїв країни. Разом 
із тим необхідний ретельний і виважений 
підхід у процесі добору сортів, розробки й 
адаптації технологій їх вирощування, ство-
ренні виробничої інфраструктури та у здійс-
ненні маркетингової діяльності. На цьому й 
слід сконцентрувати увагу в подальших нау-
кових дослідженнях. 
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Satina H.М., Mazur K.V. Main problems and prospects of the hazelnut market in Ukraine 

The purpose of the article is to justify conditions for the saturation of the domestic hazelnut market and export development, 
to study conditions of the domestic market, to outline problems and prospects for hazelnut production, and to propose a number of 
measures for competitive development of this industry. 

Research methods. The theoretical and methodological basis of the research was modern economic theory and scientific provisions 
on the development of food markets. In particular, the following scientific methods were used: analysis and synthesis, grouping, bal-
ance sheet (for evaluating the status of the hazelnut market); calculation and normative methods (for establishing perspective produc-
tion volumes); modelling and comparative analysis (for substantiation of bases for effective development of the industry). 

Research results. Current state and tendencies of demand and supply formation were investigated, and a level of nuts produc-
tion and consumption was estimated. Cost standards for the creation and usage of hazelnut orchards were substantiated, and in-
vestment needs for the development of the domestic industry and expected socio-economic effect were calculated. 
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Elements of scientific novelty. Methodological approaches to the calculation of the food balance were deepened in the re-
search on capacity of the domestic hazelnuts market, namely enlarged articles in accordance with the product segmentation of 
fresh and processed products market. 

Practical significance. Practical significance of the obtained results lies in establishment of quantitative and qualitative pa-
rameters of hazelnut production, determination of capacity of the domestic market, evaluation of efficiency of industrial technolo-
gies, and elaboration of measures for the development of the industry. Planting of five thousand hectares of industrial hazelnut 
orchards in Ukraine will increase a level of these nuts production to 0.4 kilogram per person considering the fact that current con-
sumption of all types of nuts is 0.8 kilogram. This will facilitate the substitution of hazelnuts in the domestic market and develop-
ment of its export. Tabl.: 2. Figs.: 2. Refs.: 15. 

Keywords: hazelnut; consumer market; conjuncture; commodity production; development; problems; prospects. 
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Сатина Г.М., Мазур Е.В. Основные проблемы и перспективы развития рынка фундука в Украине 

Цель статьи – обосновать условия для насыщения внутреннего рынка фундука и развития экспорта, проанализиро-
вать конъюнктуру отечественного рынка, обозначить проблемы и перспективы устройства промышленного фундуко-
водства, предложить ряд мер для конкурентоспособного развития отрасли. 

Методика исследования. Теоретико-методологической базой исследований послужили современная экономическая тео-
рия и научные положения по развитию продовольственных рынков. Для оценки состояния рынка фундука привлечены методы 
анализа и синтеза, группировки, балансовый; при установлении перспективных объемов производства – расчетный, норма-
тивный; для обоснования принципов эффективного развития отрасли – моделирования, сравнительного анализа. 

Результаты исследования. Рассмотрены современное состояние и тенденции формирования спроса и предложения, 
осуществлена оценка уровня производства и потребления орехов, обоснованы нормативы затрат труда и средств на 
создание и использование товарных насаждений, определены потребности в инвестициях для развития отечественной 
отрасли и ожидаемый социально-экономический эффект. 

Элементы научной новизны. В исследованиях емкости внутреннего рынка фундука углублены методические подходы 
в части расчета продовольственного баланса, а именно укрупненными статьями в соответствии с товарной сегмента-
ции рынка свежей и переработанной продукции. 

Практическая значимость. Установлены количественные и качественные параметры производства фундука,  
определены ёмкости внутреннего рынка, дана оценка эффективности промышленных технологий, предложены меры  
развития отрасли. Доказано, что закладка в Украине промышленных садов фундука площадью 5 тыс. га позволит 
повысить уровень производства этих орехов до 0,4 кг на одного человека при современном уровне потребления всех оре-
хоплодных 0,8 кг. Это будет способствовать импортозамещению фундука на отечественном рынке и развитию его 
экспорта. Табл.: 2. Илл.: 2. Библиогр.: 15. 

Ключевые слова: фундук; потребительский рынок; конъюнктура; товарное производство; развитие; проблемы;  
перспективы. 
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