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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з основних галузей аграрного сек&

тору економіки є овочівництво, яке останніми
роками в Україні розвивається досить швидки&
ми темпами. Серед позитивних сторін вирощу&
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THE PRICE SITUATION AND EXAMINATION OF THE MARKET OF VEGETABLE CROPS
OF "BORSHCH SET"

Овочівництво є ефективною високоприбутковою та конкурентоспроможною галуззю агробізнесу і в останні роки
досить швидкими темпами нарощує експортний потенціал, але разом з тим зростає імпорт свіжої овочевої продукції.
Площа посіву та обсяги виробництва овочевих культур суттєво не змінюються, продукція значною мірою реалізується
на внутрішньому ринку, тому менш залежна від коливань цін та зовнішніх умов. В агровиробництві основними овочеN
вими культурами відкритого грунту є традиційно овочі "борщового набору": капуста, помідори, морква і буряк стоN
ловий та цибуля.

У статті розглянуто виробництво овочевих культур "борщового набору" у господарсвах усіх категорій, підприєN
мствах та господарствах населення. Досліджено ціни овочевої продукції на найбільших продовольчих ринках "СтоN
личний", "Шувар", "Нежданный". Наголошено на основних причинах низького експорту овочевих культур та збільшенN
ня імпортної продукції.

Vegetable farming is an effective highly productive and competitive agribusiness industry. In recent years it has
been rapidly increasing export potential, at the same time import of fresh vegetables is rising. The sowing area and
volumes of production of vegetable crops do not change considerably, products are mainly sold in the national market,
therefore the industry is less dependent on price fluctuations and external conditions. The main factors in a vegetable
market are the price which is based on demand and supply; seasonal character of production; the market provision; the
number of producers and also product quality. In agricultural production the main garden vegetables are traditional
vegetables of "borshch set": cabbage, tomatoes, carrot, beetroot and onion.

The purpose of the paper is to investigate the modern tendencies in the development of vegetable farming, to examine
the price situation and the specificity of the market of vegetable crops of "borshch set" in Ukraine.

The paper looks at growing vegetable crops of "borshch set" in all categories of enterprises and farms. It investigates
the prices of products in the largest food markets "Stolychnyi", "Shuvar" and "Nezhdannyi". The study emphasizes the
main causes of low export of vegetable crops and an increase in import products.

The Ukrainian market of vegetable products is integrating into the global space. It becomes more difficult to export
the national vegetables, competition is increasing in the global market, phytosanitary regulations are extremely harsh in
the countries of Europe. Therefore, the national producers should change their approach to commodity production. It
must be systemic work aimed at applying modern adaptive technologies, using highNquality seeds, investing into
processing enterprises, constructing greenhouses and vegetable storehouses for product storage using advanced
technologies and marketing. It is also necessary to implement government support of the national producers, to return
to a preferential tax regime of VAT and using quotas and restrictions for imported greenhouse vegetables. Such measures
will allow the national vegetable farming to be competitive in the global vegetable market.

Ключові слова: овочі відкритого грунту, "борщовий набір", продовольчі ринки, експорт,
імпорт, овочесховища, стандарти.

Key words: garden vegetable, "borshch set", food markets, export, import, овочесховища, standards.

вання овочів є погодні та кліматичні умови, ро&
дючі землі, відносно дешева робоча сила, ши&
рокий споживчий ринок та здебільшого високі
ціни на вирощену продукцію навіть у період
сезону збирання врожаю. Галузь овочівництва
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в основному зорієнтована на забезпечення
внутрішнього продовольчого ринку та менш
залежна від іноземних товарів.

В агровиробництві основними овочевими
культурами відкритого грунту є традиційно
овочі "борщового набору": капуста, помідори,
морква і буряк столовий та цибуля. Загалом
агробізнес в овочівництві є досить високопри&
бутковим напрямом діяльності, що дає змогу
швидко окупити інвестиції та забезпечити про&
довольчу безпеку. Основними чинниками на
ринку овочів є ціна, що базується на основі по&
питу та пропозиції; сезонність виробництва;
насиченість ринку; кількість виробників, а та&
кож якість продукції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченням питань формування та функціо&
нування ринку овочевої продукції займалися
ряд вітчизняних вчених, зокрема, Логоша Р.В.
[1] розглядає сучасний стан ринку овочів у про&
цесі трансформації економічної системи з ура&
хуванням регіональних особливостей і тенденцій.
У статті Андрусяк В. Андрусяк Н. [2] розглянуто
основні проблеми ефективного функціонування
галузі овочівництва в аспекті економічної безпе&
ки України та шляхи їх вирішення.

У роботі Токарєвої В., Солохи Д. [3] пред&
ставлено основні фактори впливу на формуван&
ня й розвиток ринку екологічно чистої про&
дукції у ринковому середовищі України, про&
ведено аналіз їх впливу на ринок. Яцишина Л.К.
[4] аналізує стан ринку овочів і фруктів в Ук&
раїні, норми споживання цієї продукції, які на
сьогодні, за даними Державного комітету ста&
тистики, є меншими, ніж рекомендовані Мі&
ністерством охорони здоров'я України.

Безуглою Л.С. [5] здійснено маркетинговий
аналіз стану та особливостей плодоовочевого
ринку України. Досліджено та визначено клю&
чову проблему в розвитку виробництва плодо&
овочевої продукції, проблематику ринку про&
дуктів переробки плодоовочевої сировини. Га&
лат Л.М. [6] наголошує, що для ринку овочевої
продукції характерна складність та сегменто&
ваність через велику різноманітність овочів, які
відрізняються термінами та особливостями виро&
щування, територіальним розміщенням вироб&
ництва, способами використанням і зберігання.
Однією з важливих особливостей галузі овочів&
ництва є та, що переважна більшість овочів &85%
виробляються у господарствах населення.

Могильною О.М. та іншими авторами [7]
викладено загальну стратегію і пріоритетні на&
прями наукового забезпечення виробництва

малопоширених видів овочів на перспективу.
Рудь В.П. [8] у своєму дослідженні характери&
зує загальну стратегію та пріоритети інститу&
ційної підтримки органічного овочівництва в
перспективі. Автором встановлено, що інсти&
туціональні аспекти органічної овочевої про&
дукції характеризують наявну модель розвит&
ку ринкового механізму як організаційно не
ефективну.

Аверчевою Н.О. Крикуновою В.М. [9] до&
сліджено динаміку і структуру виробництва
овочів за категоріями виробників та видами
продукції, що дозволило виявити основні трен&
ди і фактори впливу на обсяги пропозиції ово&
чевої продукції на ринку. Бойко Л.О. [10—12]
акцентовано увагу на необхідності впровад&
ження заходів зі зміни існуючої стратегії роз&
витку овочевої галузі, орієнтованою на підви&
щення конкурентоспроможності продукції за
рахунок інтенсифікації виробництва та пере&
робки, щоб максимально використовувати весь
вирощений врожай з доданою вартістю.

У наукових роботах Бойко В.О. [13—16],
Квілінського О., Місюка М.В. [16], Танклевсь&
кої Н.С., Петренко В.С., Карнаушенко А.С. [17]
висвітлені питання необхідності підвищення
конкурентоспроможності сільськогосподарсь&
кої продукції та удосконалення функціонуван&
ня ринків збуту. Водночас виникають питання
пов'язані ціновою ситуацією та розвитком рин&
ку овочевих культур, які потребують розгляду
та дослідження.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є аналіз сучасних тенденцій

розвитку галузі овочівництва, дослідження
цінової ситуації та особливості ринку овочевих
культур "борщового набору" в Україні.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасний стан розвитку галузі овочівницт&
ва характеризується сталим зростанням об&
сягів виробництва та значним підвищенням
урожайності за рахунок впровадження адап&
тивних технологій, сучасної техніки, добрив,
засобів захисту рослин та більш якісного на&
сіння. У 2019 р. загальний обсяг виробництва
усіх видів овочів наблизився до 10 млн тонн
(табл.1), що робить цю галузь однією з найбільш
ефективних з точки зору інтенсивного викори&
стання земельних ресурсів.

Плодоовочевий бізнес в Україні в основно&
му представлений малими та середніми фер&
мерськими господарствами, або домогосподар&
ствами, які характеризуються невеликими об&
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сягами виробництва та реалі&
зації. Попри високу тру&
домісткість виробництва, на
сьогодні майже 92,5% усіх по&
сівних площ зайнятих під ово&
чівництвом відкритого грунту,
зосереджено у господарствах
населення, тоді як частка під&
приємств під ними становить
лише 7,5%. Але позитивні тен&
денції виробництва овочів у
малих формах господарюван&
ня можуть загальмуватись че&
рез відсутність каналів реалі&
зації цієї продукції та обмеже&
ною кількістю сховищ для її
тривалого зберігання. Саме
тому близько 80% плодоово&
чевої продукції в Україні збувають через база&
ри та місця стихійної торгівлі. Ті ж 20%, які ре&
алізовуються через супермаркети, зазвичай ви&
рощуються середніми підприємствами, які мо&
жуть забезпечити безперебійнє постачання та
відповідність продукції необхідним стандар&
там. У перспективі великотоварне виробницт&
во збільшуватиме свою частку в загальних об&
сягах вирощеної продукції [19].

У Європі вже переконалися, що дрібното&
варні господарства мають перспективи для роз&
витку, лише об'єднавшись у сільськогоспо&
дарські обслуговуючі кооперативи з маркетин&
говими та юридичними службами, які мають усі
можливості для захисту своїх інтересів і вирі&
шення наболілих проблем. В Україні останнім
часом також з'являються подібні об'єднання.
На Херсонщині, наприклад, уже функціонує
Асоціація сільгоспвиробників Таврії, фахівці
якої вивчають й аналізують плани і можливості
та діяльність сільських господарств, щоб уник&
нути перевиробництва одних видів продукції і
дефіциту інших. Тому великі врожаї переста&
ють бути самоціллю для українських овочів&
ників. Щоб міцно вкорінитися на вітчизняному
ринку та відвойовувати зарубіжні, доведеться
не просто збільшувати площі під овочеві куль&
тури, а й опановувати нові стандарти самої
культури овочівництва, спираючись не лише на
давні традиції, а й враховуючи високі вимоги
сучасного споживача [20].

Дослідження функцій попиту на овочі по&
казує, що існує достатній зв'язок між спожи&
ванням овочів і доходами населення, ко&
ефіцієнт еластичності показує, що у разі зрос&
тання середньомісячної заробітної плати на 1%
споживання цього продукту зростає на 1,43 %.
Майже всі овочі "борщового набору" із січня

2020 р. по січень 2021 р. подешевшали: зокрема
картопля — на 15,2%, ріпчаста цибуля — на
38,5%; буряк — на 1,4%; капуста — на 14,9%.
Лише морква за вказаний період подорожчала
на 3,1% (табл. 2).

Фермери продають майже всі складові "бор&
щового набору" за найнижчими цінами за ос&
танні 3 роки. Для покупців це безперечно плюс,
особливо, якщо згадати, що рік тому в цей час
картопля коштувала по 10—12 грн/кг, а сьо&
годні — від 5,5 грн/кг. Проте якщо такі низькі
ціни будуть зберігатись, то наступного року
можемо отримати протилежний ефект.

Через низьку ціну на отриманий врожай аг&
рарії вимушені будуть зменшити посівні площі
овочів у наступному сезоні. А це може привес&
ти до зменшення валового збору, підвищення
ціни та ймовірна поява імпорту [22].

Відіграє свою роль у цьому процесі і брак
ефективного планування, загалом овочі є дуже
ризикованою категорією культур. Для належно&
го задоволення потреб ринку ризик перевироб&
ництва несе не менше загроз ніж ризик недови&
робництва. Щодо одноосібних господарників, то
переважна їх більшість взагалі не замислюється
над тим, як сформувати товарні партії продукції,
тоді як у країнах Євросоюзу виробництво овочів
чітко планують і прогнозують. Наприклад, у Гол&

 Ринок 
«Столичний» 

Ринок 
«Шувар» 

Ринок 
«Нежданный» 

Капуста 
білокачанна 

4,00 4,20 3,50 

Цибуля ріпчаста 3,80 4,00 3,75 
Буряк столовий 4,50 4,80 4,50 
Морква 5,50 4,00 4,75 
Картопля 9,00 8,50 9,50 

Таблиця 2. Ціни на овочеву продукцію
"борщового набору" (грн за кг),

лютий 2021 р.

Джерело: [21].

Таблиця 1. Виробництво овочів "борщового набору" у 2019 р.

Джерело: за даними Державної служби статистики України [18].

  Культури 
овочеві Капуста Помідори Цибуля Морква Буряк 

столовий

Площа посівна, тис. га 452,3 67,3 72,9 53,9 43,0 38,8 

Обсяг виробництва, 
тис. ц 96897,3 17531,7 22277,3 9976,4 8694,3 8558,1 

Го
сп
од
ар
ст
ва

 
ус
іх

 к
ат
ег
ор
ій

 

Урожайність, ц/га 214,1 260,7 304,5 184,5 201,3 218,0 
Площа посівна, тис. га 33,9 3,7 9,7 4,2 3,1 1,7 
Обсяг виробництва, 
тис. ц 14162,6 1422,2 7566,8 1614,5 1293,3 674,9 

П
ід
пр
и-

єм
ст
ва

 

Урожайність, ц/га 415,6 387,0 772,3 363,6 400,8 326,9 

Площа посівна, тис. га 418,4 63,6 63,2 49,7 39,4 37,1 

Обсяг виробництва, 
тис. ц 82734,7 16109,5 14710,5 8361,9 7401,0 7883,2 

Го
сп
од
ар
ст
ва

 
на
се
ле
нн
я 

Урожайність, ц/га 197,7 253,4 232,2 168,5 185,2 212,0 
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ландії фермер перебуває під постійним контро&
лем і він не має права висадити жодного зайвого
куща городини. Таким чином сільгоспвиробни&
ки утримують ціни на свою продукцію, що дає
змогу їм працювати з прибутком [23].

Україна щороку нарощує свою зовнішньо&
економічну спроможність на ринку овочів, вона
є одним із найбільших виробників овочів і
фруктів у Східній Європі, але одночасно ринок
наповнюється імпортною овочевою продук&
цією. У 2016 році Україна імпортувала свіжих
овочів і фруктів на 443 млн євро, у 2019 р. —
уже на 550 млн, а експортувала відповідно
на 38 млн і 65 млн. Торговельний дефіцит при
цьому збільшився з 405 млн до 485 млн євро. У
2020 р. експорт свіжих овочів упав з 65 тис. тонн
до 55 тис. тонн. Збільшилися лише продажі ци&
булі (з 14 до 20 тис. тонн). Імпорт овочів зріс з
89 тис. до 120 тис. тонн. У топ&трійку товарних
позицій входять томати, цибуля та огірки [24].

Дослідження ринку овочівництва свідчить
про те, що більша частина овочів виробляється

для споживання на внутрішні
ринки, а на міжнародному рин&
ку продається лише до 5% світо&
вого виробництва продукту. На
рисунку 1 представлена динамі&
ка експорту&імпорту цибулі в
Україні за 2013—2019 рр. Най&
вищі обсяги експорту цього то&
вару, завдяки рекордному вро&
жаю та невисоким цінам,
відмічено у 2013 р. (44,4 тис. т).
У 2014 р. виробники значно
зменшили посівні площі культу&
ри, також додались аномальні
погодні умови, які знизили вро&
жайність цибулі і це призвело до
імпорту продукції в обсязі 37,8

тис. т. Аналогічна ситуація спос&
терігалась і у 2019 р. коли за перші
два місяці в Україну було завезе&
но 35,4 тис. т цибулі — більше, ніж
в Німеччину, традиційного імпор&
тера цього овочу. Основними по&
стачальниками цибулі до України
були Узбекистан і Казахстан, на
які припало 86% всього імпорту.

Встановлено, що останні два
маркетингових роки ціни на цибу&
лю трималися на високому рівні,
зазвичай вони коливаються через
сезон, але 2019/2020 МР — збері&
галися високими. У 2019 р. аграрії
наростили площі під цибулею, та&
кож зайшли на ринок і зацікави&

лись кон'юнктурою нові виробники. Ці факто&
ри разом призвели до збільшення площ посіву,
з використанням якісного насіннєвого матері&
алу. У результаті 2019 р. виробники отримали
найвищий урожай цибулі за останні п'ять се&
зонів. Це призвело до тимчасового зниження
цін: до 1 березня 2020 р. трималася ціна близь&
ко 6 грн/кг. Зокрема, відновленню цін допомог&
ла інформація в ЗМІ про користь цибулі для
профілактики різних захворювань та можливо&
го захисту від вірусів на тлі пандемії COVID&19.

Співвідношення імпорту до експорту іншо&
го овочу "борщового набору" — капусти за пе&
ріод з 2013—2019 рр. відображено на рисунку 2.
З 2014 р. імпорт цього овочу переважає над ек&
спортом. У 2015 р. Україна вперше почала
імпортувати овочі "борщового набору". Екс&
перти стверджують, що така необхідність ви&
никла у зв'язку з падінням в Україні врожай&
ності найпопулярніших овочів на 10—13% в за&
лежності від культури, а також площ під ними —
приблизно на 5%.
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На вирощуванні капусти ви&
робник за один сезон може силь&
но як виграти, так і програти. Се&
зон 2019 р. завдав удару виробни&
кам через низькі ціни, особливо в
кінці сезону. Тому у 2020 р. аграрії
не збільшували площі під цією
культурою, гуртові осінні закупі&
вельні ціни на капусту останні чо&
тири роки утримуються на рівні не
нижче 5 грн/кг.

Коренеплоди з "борщового на&
бору", такі як буряк та морква,
самі нецікаві для експорту культу&
ри. Тому з 2015 р. імпорт перева&
жає над експортом (рис. 3). У 2016
р. найбільш суттєво зріс імпорт
моркви та столового буряка — у 34
рази — до 5,8 тис. т з 169 т роком
раніше. У 4 рази збільшився обсяг ввезеної кар&
топлі, до 2,1 тис. т з 513 т, майже вдвічі — ка&
пусти, до 1,1 тис. т. з 584 т, і на чверть — цибулі,
до 2,2 тис. т з 1,8 тис. т. Водночас вартість "бор&
щового набору" на кінець першого кварталу
2016 р. порівняно з аналогічним періодом 2015
р. зросла майже в півтора раза — до 43,68 грн з
29,48 грн [25].

2019/2020 рр. МР став для виробників морк&
ви та столових буряків розчаруванням через
низькі ціни на цей товар. Основна причина низь&
кого цінового тренда в сегменті коренеплодів це
збільшення обсягів пропозиції на ринку на тлі
стриманого попиту. Зазвичай впродовж берез&
ня&квітня в українських наявних сховищах вже
вичерпуються запаси продукції високої якості
для формування значних оптових партій. У 2020
р. навіть на кінець весни в овочесховищах збер&
ігалося чимало високотоварної продукції, ціна
на яку не перевищувала 5 грн/кг. До столового
буряку професійні виробники виявляють мен&
ший інтерес, бо це продукт внутрішнього украї&
нського ринку, який тримається на кулінарній
традиції і на зовнішній ринок не постачається.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Український ринок плодоовочевої про&
дукції інтегрується у міжнародний простір.
Експортувати вітчизняні овочі дедалі складні&
ше, конкуренція на світовому ринку посилюєть&
ся, фітосанітарні норми у країнах Європи над&
то жорсткі. Тому вітчизняним виробникам не&
обхідно змінювати підхід до виробництва то&
варного продукту. Це повинна бути системна
робота у напрямі сучасних адаптивних техно&
логій, використанні якісного насіннєвого мате&

ріалу, інвестуванні коштів у підприємства до&
робки, будівництво теплиць за новітніми тех&
нологіями, овочесховищ для зберігання про&
дукції та її маркетинг. Також впровадження
державної підтримки вітчизняних виробників,
повернення пільгового режиму оподаткування
ПДВ і введення квот та обмежень на імпорт теп&
личних овочів. Такі заходи будуть сприяти
вітчизняному овочівництві бути конкуренто&
спроможними на світовому овочевому ринку.
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