
Занозовська О. Г.
аспірант каф. міжнародної економіки
Національний університет харчових 

технологій

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ У ОВОЧІВНИЦТВІ

Анотація.  Розглянуто  питання  розвитку  овочівництва  в

Україні. 

Ключові  слова:  розвиток,  підприємство,  виробництво,

овочевий, продукція

Abstract. The  issues  of  vegetable  industry  development  are

examined in the paper. 

Keywords: development,  enterprise,  production,  vegetable,

products

В  сучасних  умовах  ефективний  розвиток  підприємств  з

виробництва та  переробки овочевої  продукції  вимагає  вирішення

ряду питань,  зокрема обґрунтування теоретичних основ розвитку

підприємств плодоовочевої галузі у нових умовах на основі аналізу

стану  і  тенденцій  розвитку  підприємств  галузі,  проблем  їх

функціонування  в  сучасних  умовах  розвитку економіки,  а  також

визначення напрямів щодо їх ефективного розвитку на перспективу.

Розвиток  підприємств  залежить  не  лише  від  внутрішніх

можливостей,  але  і  від  впливів  ринкового  середовища,  яке

динамічно функціонує. Сучасний етап функціонування підприємств

плодоовочевої  галузі  пов’язаний  з  новими  тенденціями  і

закономірностями, що визначають їх розвиток та зумовлюють появу

нових  організаційних  форм.  Розвиток  підприємств  харчової



промисловості та сільського господарства, зокрема і овочівництва

набуває  особливого  значення  в  умовах  продовольчої  безпеки.  А

забезпечення  населення  України  високоякісною  овочевою

продукцією  залежить  від  створення  правових,  фінансових  та

організаційних  умов,  які  будуть  сприяти   зростанню  обсягів

виробництва овочів та продукції галузі. Це може здійснюватися за

рахунок залучення інвестицій та надання державної підтримки на

основі  аналізу  міжнародного  досвіду  ведення  овочівництва  та  з

урахуванням  особливостей  українського  агробізнесу.  Державне

регулювання  виробництва  овочевої  продукції  буде  сприяти

створенню внутрішнього ринку високоякісної продукції, що дасть

змогу отримати як соціальний, так і економічний ефект. Соціальний

ефект полягає у задоволенні населення високоякісною продукцією

овочівництва, а економічний – у збільшенні прибутків підприємств

галузі, що позитивно вплине на ВВП країни. 

В  основі  ефективного  розвитку  підприємств  плодоовочевої

галузі  лежить  взаємозв’язок  між  окремими  ланками  ланцюга

«виробництво  –  зберігання   –  переробка  –  збут».  Для  цього

створюються кооперативні об’єднання, що мають власну сировинну

базу,  підприємства  з  переробки  овочів  та  свої  точки  збуту.

Незважаючи  на  те,  що  останні  десять  років  характеризуються

збільшенням  кількості   домогосподарств  у  веденні  овочівництва

(понад 85 %), плодоовочевий комплекс у сільському господарстві

України  посідає  друге  місце  після  виробництва  зернових  та

зернобобових культур, а в 2015 р. його частка становила близько 22

% у структурі продукції рослинництва [1].  Так, станом на початок

2015 р. в Україні функціонувало 3344 підприємства, що вирощують

картоплю, овочі, плоди і ягоди, а 3045 з них мали площу до 50 га [1,



С. 75].  Щодо переробних підприємств плодоовочевої галузі, то їх

кількість  у  2015  році  становила  335  підприємств  із  зайнятими

близько 19 тисяч осіб. 

Характерною  особливістю  функціонування  підприємств

овочівництва  є  наявність  сезонних  коливань  цін  та  регіональних

диспропорцій [1,  С.  26].   В зв’язку  з  цим, виникає необхідність

концентрації  та  спеціалізації  виробництва овочевої  продукції.   У

процесі  спеціалізації  формуються  нові  галузі  виробництва,

збільшується  продуктивність  праці,  заощаджується  час,  краще

використовуються регіональні  особливості  [1,  С.  27].   Ще одним

шляхом  розвитку  овочівництва  є  інтенсифікація  виробництва.

Підвищення ефективності  використання основних засобів  і  нової

техніки,  економія  сировини  і  матеріалів  у  овочівництві  є

факторами,  що  забезпечують  інтенсифікацію  виробництва  у

овочівництві.  Стратегічно  важливим  напрямом  у  овочівництві  є

виробництво  органічної  продукції.  Аналіз  показує,  що  зростає

динаміка кількості споживачів, які готові платити за дорожчу, але

екологічно чисту органічну продукцію. 

Таким чином, на сучасному етапі підприємства овочівництва

та овочевої переробної галузі потребують державної підтримки, яка

буде  сприяти  їх  ефективному  розвитку,  а  це  вплине  на  стан

продовольчої безпеки в країні. 
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