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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ

Овочевий підкомплекс, як складова велико-
го структурного підрозділу продовольчого
комплексу країни, грає важливу роль у форму-
ванні конкурентоспроможного та сталого ме-
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У статті розглянуто особливості овочівництва захищеного грунту, що є найважливішою галуззю сільського гос-
подарства, забезпечуючи цілорічне споживання населенням свіжої овочевої продукції. З'ясовано, що за останні п'ять
років спостерігається тенденція розвитку галузі. Проблема підвищення забезпеченості населення свіжими овочами
може бути вирішена на основі інтенсифікації, поліпшення наукового забезпечення галузі та будівництва нових теп-
личних комплексів. Визначено, що одним з основних факторів, що впливають на недостатні темпи приросту вироб-
ництва овочевої продукції в Україні, є тривала орієнтація на імпортне забезпечення. З урахуванням сучасних кризо-
вих явищ в економіці темпи зростання ринку овочів закритого грунту сповільнилися, але продовжують зберігати
позитивну динаміку. Ефективність виробництва овочів закритого грунту має тенденцію до зростання. Запропонова-
но напрями подальшого розвитку галузі, що не можливий без широкого впровадження інноваційних процесів, вико-
ристання енерго- і ресурсозберігаючих технологій. Овочівництво захищеного грунту має істотні резерви підвищен-
ня ефективності і вдосконалення на цій основі ринку овочів закритого грунту.

The article mentions the features of the vegetable-growing on the protected soil, which is the most important branch
of the agriculture that ensures the whole-year consumption of fresh vegetables by the population. It has been discovered
that over the past five years there has been a tendency for the industry development. The problem of increasing the
provision of fresh vegetables for the population can be solved due to intensification, improvement of the scientific support
of the industry and the construction of new greenhouse complexes. It is especially noted that one of the main factors
influencing the insufficient growth rate of vegetable production in Ukraine is the long-term orientation on import support.
Given the current crisis in the economy, the growth rate of vegetable market on the closed soil has slowed down, but
continues to maintain a positive dynamics. Efficiency of the vegetable production on closed soil has a tendency to increase.
In the article the directions of the further development of the industry are proposed, which include the wide use of
innovative processes, the use of energy- and resource-saving technologies. Vegetable-growing on the protected soil has
significant reserves for increasing its efficiency, therefore improving a market of vegetables on the closed soil.
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ханізму розвитку АПК. Забезпечення продо-
вольчої безпеки та насичення вітчизняного
ринку тепличною продукцією власного вироб-
ництва є однією з основних задач, що стоять
перед сільгоспвиробниками. Овочі є незамінни-
ми продуктами харчування, оскільки містять в
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своєму складі необхідні вітаміни, кислоти,
білки, мінеральні солі, біокаталізатори, а також
багато ароматичних і смакових речовин. У ви-
конанні завдання більш повного і цілорічного
забезпечення населення продуктами харчуван-
ня важлива роль відводиться прискореному
розвитку овочівництва закритого грунту. У
зв'язку з цим виникає потреба у вивченні рин-
ку овочів закритого ринку та виділенні на-
прямів його удосконалення на основі підвищен-
ня ефективності виробництва овочевої про-
дукції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню проблем підвищення ефек-
тивності виробництва овочевої продукції при-
свячено роботи таких учених економістів, як:
В.Г. Андрійчук, В.М. Андрусяк, В.І. Власов,
В.І. Криворучко, М.О.Лишенко, В.В. Писарен-
ко, В. П. Рудь, П.Т. Саблук та ін., які вивчають
різні питання щодо формування та функціону-
вання ринку овочевої продукції. Але комплек-
сне дослідження ефективного розвитку дано-
го підкомплексу в сучасних умовах господарю-
вання — заслуговує особливої уваги і потре-
бує детального вивчення.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
СТАТТІ

Метою статті є розробка напрямів удоско-
налення ринку овочів захищеного грунту на
основі підвищення ефективності їх виробниц-
тва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Овочівництво захищеного грунту є найваж-
ливішою галуззю сільського господарства, що
забезпечує цілорічне споживання населенням
свіжої овочевої продукції.

Україна входить до числа провідних вироб-
ників овочевої продукції у світі. Зазначимо, що
Україна визнана ФАО (продовольчою сільсько-
господарською організацією ООН) перспек-
тивним світовим донором продовольства зага-
лом і овочів зокрема [1]. Водночас нинішній
стан розвитку овочівництва в країні не відпо-
відає сучасним вимогам. Сільськогосподарські
підприємства в нинішніх умовах постійно відчу-
вають недостачу різних засобів виробництва,
недосконалість законодавчої бази і, на жаль,
політичну та економічну нестабільність в
України. Все це відповідним чином відбиваєть-
ся на результативності роботи галузі овочів-
ництва [2; 3].

За підсумками 2017 р. в Україні функціонує
250 га промислових овочевих теплиць. Мину-
лого року близько 6 га промислових теплиць в
Західному регіоні закрились, адже через заста-
рілі технології і відповідно високу собівартість
продукції виробництво овочів виявилося збит-
ковим. Тим часом, в країні відкрились ще близь-
ко 8 га сучасних теплиць, де використовують
голландські технології і продуктивність майже
в 1,5 рази вища.

Споживання свіжих овочів Україні харак-
теризується сезонністю. В середньому, украї-
нець споживає 1 центнер овочів щорічно. У
Європі цей показник в 1,6 рази вище, а лідером
з тепличного виробництва є Нідерланди. У цій
країні 60% теплиць відведені під вирощування
квітів (в Україні цей показник становить 19%),
в нашій же країні 79% теплиць відведені під ви-
рощування овочів, а 21% займають гриби і
фрукти [4].

Основними причинами недостатнього рівня
споживання тепличних овочів є занадто високі
ціни і часто низька якість продукції в роз-
дрібній торгівлі. Проблема підвищення забез-
печеності населення свіжими овочами в зимо-
вий період може бути вирішена, перш за все,
при збільшенні виробництва овочів в тепличних
підприємствах на основі інтенсифікації, по-
ліпшення наукового забезпечення галузі та бу-
дівництва нових тепличних комплексів.

Одним з основних факторів, що впливають
на депресивний стан галузі і недостатні темпи
приросту виробництва овочевої продукції в
Україні, є тривала орієнтація на імпорт. У ре-
зультаті овочівництво захищеного грунту роз-
вивається за інерційним сценарієм і не здатне
відповідати вимогам ринку, спостерігається
висока імпортозалежність галузі. Збільшення
обсягів поставок овочів з віддалених регіонів
світу призвело до підвищення цін на окремі
види продукції. Підвищення цін на добрива,
техніку, насіння, які мають переважно імпорт-
не походження, подорожчання кредитів істот-
но ускладнили ситуацію.

Спостерігається значне скорочення обіго-
вих коштів у товаровиробників. Має місце не-
стача виробничих і переробних потужностей,
логістичних центрів, сховищ, що приводить до
втрат частини вітчизняної продукції овочівниц-
тва. Таким чином, розвиток овочівництва захи-
щеного грунту і ринку овочів в цілому супро-
воджується комплексними проблемами, в тому
числі інфраструктурного характеру.

Сьогодні в нашій країні реалізація виробле-
ної овочевої продукції головним чином
здійснюється за прямими зв'язками. У цих умо-
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вах, виробник повинен сам вивчати попит,
організовувати рекламу і внаслідок цього
збільшувати собівартість, а отже і ціну на про-
дукцію, тоді як в економічно розвинених краї-
нах створені системи великої оптової торгівлі
через оптові продовольчі ринки, і оптовий по-
купець гарантує збут продукції на економічно
сприятливих умовах і навіть може бути інвес-
тором виробництва. Втім, навіть у таких непро-
стих умовах ринок овочів в Україні проявляє
певну гнучкість, і вітчизняні виробники актив-
но постачають овочеву продукцію в супермар-
кети, магазини і на оптові ринки [5].

У цілому по країні забезпечення у спорудах
закритого грунту (теплиці зимові й весняні)
становить 55% до необхідних для задоволення
потреб населення. Розмір площ для вирощуван-
ня культур закритого грунту в Україні за
останні 5 років щорічно зростає, за винятком

2015 року, та станом на 2018 рік склав 3,27 тис.
га (рис. 1).

За даними Міністерства аграрної політи-
ки, у 2017 р. площа введення нових теплич-
них комплексів орієнтовно складає більше
60 га (31 об'єкт) на загальну суму більше 1,6
млрд гривень. Тепличні комплекси в Україні в
основному, спеціалізуються на вирощувані
овочів — 79%, квітів — 19%, фруктів та грибів
— 2%. Скляні теплиці в Україні займають всьо-
го 2,8%. Найбільш розповсюдженим типом теп-
личних комплексів є весняні (плівкові) теплиці
(55,6%) та тунелі (41,7%) [6].

Питома вага імпортованих свіжих овочів на
українському ринку становить близько 30%, що
пояснюється значним попитом на продукцію на
внутрішньому ринку (за даними Держкомста-
ту, з 2013-го по 2017 р. імпорт томатів збільшився
в 13,1 рази, огірків — у 15 разів і склав в 2016 році
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48,2 та 14,1 тис.т відповідно). За фактичним
споживанням овочів на одну особу Україна
відстає від затверджених норм споживання
(річна норма — 134 кг, з них огірки та помідо-
ри — 49 кг; фактичне споживання — 110 кг, з
них огірки та помідори — 32 кг, (менше норми
на 35%).

Найбільша ціна впродовж року на огірки пе-
ревищує найменшу в 4 рази, на помідори — в
2,8 рази. Середня ціна за 2017 рік на огірки ста-
новить 22,0 грн/кг, на помідори — 19,80 грн/кг.
Найбільш вигідний період реалізації тепличної
продукції — з грудня по травень (рис. 2).

Ціноутворення на овочеву продукцію здійс-
нюється з урахуванням рівня собівартості, яка
відображає фактично витрати виробництва.
Через диспаритет цін та міжгалузеві диспро-
порції овочевий сектор економіки функціонує
у несприятливих цінових умовах. На сучасно-
му етапі агарного розвитку необхідно вирішу-
вати широкий спектр проблем шляхом побудо-
ви ефективної системи ціноутворення в ово-
чевій галузі. Однією з проблем нестабільності
прибутковості виробників є цінова кон'юнкту-
ра на ринку овочів, яка, своєю чергою, харак-
теризується різнонаправленою зміною ціни ре-
алізації. Об'єктивна ціна має відшкодовувати
виробнику еквівалент затрат авансованого у
виробництво капіталу, тобто вартість суспіль-
но-необхідної праці для продукування визна-
ченого блага [8].

Значна частка посівів огірків пояснюєть-
ся тим, що при високому споживчому попиті
ця культура найпоширеніша серед овочів за-
хищеного грунту. Технології вирощування
огірків в теплиці добре вивчені і відпрацьо-
вані (рис. 3).

Сучасний стан вітчизняної і світової еконо-
міки характеризується наявністю стійких кри-
зових явищ і процесів, зростанням безробіття,
зниженням купівельної спроможності широ-

ких верств населення і, як наслідок, рівня жит-
тя в цілому. В результаті темпи зростання рин-
ку овочів закритого грунту сповільнилися, але
продовжують зберігати позитивну динаміку. З
огляду на високу соціальну значущість про-
дукції овочівництва, є всі підстави припускати
подальше збільшення ємності ринку, в першу
чергу, на основі розвитку вітчизняного вироб-
ництва, підвищення конкурентоспроможності
підприємств галузі.

Ефективність овочівництва в умовах закри-
того грунту в значній мірі залежить від сукуп-
ності факторів (організаційно-економічних,
технологічних, природних, агробіологічних,
ринкових). Нині основним фактором інтенси-
фікації виробництва овочевої тепличної про-
дукції є науково-технічний прогрес, який без-
посередньо впливає на ефективність виробниц-
тва продукції в галузі і має розвиватися з ура-
хуванням екологічного чинника.

Одним з головних факторів, що стримують
зростання тепличного господарства, є висока
конкуренція на ринку. Імпортні виробники про-
понують більший вибір овочів і ягід, вирощених
у теплицях, які найчастіше виграють і за ціною,
і за якістю.

У сільському господарстві, особливо в теп-
личному виробництві, науково-технічний про-
грес охоплює, перш за все, всі фактори інтен-
сифікації — добриво, полив, сортовий склад,
мікроклімат і способи вирощування культур.
Однак існуючі традиційні технології обмежу-
ють можливості поліпшення виробничих ре-
зультатів.

Одним з найбільш ефективних та розпов-
сюджених напрямів тепличного виробництва за
кордоном і в нашій країні — вирощування
овочів на гідропоніці з використанням досяг-
нень хімії, біології та електроніки. Зацікав-
леність до цих технологій постійно зростає,
оскільки вони надають практиці величезні мож-

49,4%

44,8%

5,8%

огірки

томати

інші культури

Рис. 3. Сегментація ринку тепличних культур в Україні, 2017 р., %
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ливості різкого підвищення врожаїв та якості
продукції за значно кращих умов праці.

З впровадженням у виробництво автомати-
зованих систем поливу і живлення рослин з'я-
вилася можливість безпідставного вирощуван-
ня овочів. Результати досліджень і впровад-
ження нових технологій відображають такі пе-
реваги гідропонних способів:

— отримання високих і сталих врожаїв з
підвищеною якістю продукції;

— зменшення енергоємності на одиницю
продукції;

— підвищення продуктивності праці за ра-
хунок виключення трудомістких процесів (про-
парювання, обробка, заміна грунту та ін.), по-
в'язаних з використанням грунту.

За різними оцінками нині більшість теплич-
них площ в Україні морально і фізично застар-
іло і потребує повної заміни. При цьому відзна-
чимо, що продуктивність старих теплиць у 4—
6 разів нижче, ніж сучасних. Подальший роз-
виток галузі не представляється можливим без
широкого впровадження інноваційних про-
цесів, використання енерго- і ресурсозберіга-
ючих технологій, оскільки тепличне виробниц-
тво відноситься до числа найбільш енергоєм-
них. У середньому витрати на обігрів теплиць
складають 40—80% від собівартості продукції.
Наприклад, на обігрів 1 га зимових теплиць вит-
рачається понад 200 т умовного палива на рік,
тому підвищення ефективності його викорис-
тання має важливе значення.

Застосування при вирощуванні томатів і
огірків різних технологій призводить до різниці
в собівартості, рівні рентабельності, виробни-
чих витратах і, в кінцевому рахунку, урожай-
ності з одиниці площі. Введення нових еле-
ментів у технологію виробництва в закритому
грунті сприяє підвищенню ефективності вироб-
ництва та забезпечує екологічну безпечність
овочевої продукції, що можливо в основному
у великих товаровиробників, тобто на підприє-
мствах різної форми власності [7].

До перспективних технологій можна відне-
сти і вирощування культур у нетрадиційні тер-
міни і в умовах додаткового освітлення. Зок-
рема світлокультура огірків, яка передбачає
дозування, ритм, склад, інтенсивність світла, за
допомогою якого регулюють як фотосинтез,
так і прискорене формування, розвиток рос-
лин, є перспективним напрямом для тепличних
господарств. По-перше, врожайність при пло-
доносінні з початку грудня до середини люто-
го досягає 32—36 кг / м2. По-друге, забезпечу-
ються достатній попит на ринку і висока ціна.
Завдяки використанню штучного освітлення

вдається одержувати кілька урожаїв у рік, що
дає можливість скорочувати строки виведення
нових сортів.

У зв'язку зі зростаючими тарифами на
електроенергію, нафтопродукти, складноща-
ми з отриманням кредитів в овочівництві не-
обхідні модернізація, технічне переозброєн-
ня, освоєння нових технологій, що передба-
чає інноваційний шлях розвитку галузі. Впро-
вадження нових технологій (крапельний по-
лив, ресурсозберігаюча технологія, світло-
культура, зміна асортименту і впровадження
нових гібридів) дає відчутний ефект підви-
щення рентабельності виробництва теплич-
них овочів.

Сучасні технології вирощування овочів ви-
магають постійної підтримки певних режимів
мікроклімату в теплицях на основі використан-
ня комп'ютерних систем управління техноло-
гічними процесами (полив рослин, підживлен-
ня добривами, регулювання мікроклімату). Ав-
томатизація систем управління мікрокліматом
у захищеному грунті дозволяє економити 15—
25% тепла при зростанні врожайності, поліп-
шення умов праці та підвищення загальної
культури виробництва.

Споживання продукції овочівництва в за-
хищеному грунті на душу населення в даний
час в Україні нижче рівня економічно розви-
нених країн, таких як США, Японія, Німеччи-
на, Франція та ін. Збільшення обсягів про-
дукції овочівництва в позасезонний період
можливо за рахунок реконструкції і будівниц-
тва тепличних комплексів. Однак цьому пере-
шкоджає ряд проблем, серед яких — висока
вартість будівництва нових теплиць, у т.ч.
вартість технологічного обладнання, та високі
витрати на придбання природного газу і елек-
тричної енергії.

Таким чином, галузь має суттєві резерви
підвищення ефективності і вдосконалення на
цій основі ринку овочів закритого грунту пе-
реважно за рахунок внутрішнього виробницт-
ва. Велике значення при цьому має державна
підтримка, спрямована на збільшення обсягів
споживання овочів населенням відповідно до
рекомендованих норм.
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