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Західні райони мають значний природно-кліматичний потенціал, який 

необхідний для розвитку плодоовочевої галузі. В сучасних умовах 

підвищується попит населення на плодоовочеву продукцію. Обсяги 

виробництва овочевих культур залежать від урожайності і площі, від попиту і 

пропозиції. Діяльність підприємств залежить від місткості ринку, якості 

продукції і виробництва. А це впливає на підвищення обсягів виробництва, що 

залежить від урожайності. Для підвищення урожайності овочевих культур в 

Рівненській області є всі умови: родючі грунти, сприятливі кліматичні умови.  

Як показав аналіз статистичних даних в господарствах Рівненської 

області за 2016 р. найбільшу урожайність мали томати (317,7 ц) та капуста 

(232,3 ц) [2].  Аналіз показує, що в Рівненській області переважає обсяг 

виробництва овочів відкритого ґрунту,  який перевищує обсяг виробництва 

овочів закритого ґрунту на 2061213,4 ц [2].   Урожайність овочів закритого 

ґрунту в 2016 році становила 484, 5 ц з 1 га у порівнянні з даним показником 

овочевих культур відкритого ґрунту, який становив 189,6 ц. з 1 га посівної 

площі [2].  

Ефективність розвитку галузі пов’язана кваліфікацією та чисельністю 

фахівців. Аналіз динаміки виробництва овочів відкритого ґрунту показує, що за 

період з 1995 року показник рентабельності мав додатне значення, хоча 

спостерігалися його значні коливання. Так, значення даного показника різко 

збільшилося у 2015 році до 146, 5 %, що пов’язано зі збільшенням урожайності 

виробництва та підвищенням ефективності використання ресурсів 

сільськогосподарськими підприємствами.    



Підвищення ефективності виробництва, переробки та реалізації овочевої 

продукції впливає на розвиток галузі та сприяє соціально-економічному 

розвитку сільських територій Рівненської області. Сировинний фактор є 

визначальним у розвитку плодоовочевої галузі, оскільки сезонність споживання 

продукції пов’язана із сезонністю виробництва сировини.   

Аналіз показує, що змінилися форми власності підприємств 

плодоовочевої галузі. Виробництво овочів перейшло до особистих господарств 

населення, а спеціалізовані сільськогосподарські підприємства втрачають своє 

значення через відсутність ефективної інфраструктури ринку овочевої 

продукції.  

Таким чином, плодоовочева галузь Рівненської області, володіючи 

значним потенціалом виробництва є однієї зі складових економічного розвитку 

країни, а продукція галузі займає важливе місце у раціоні населення.   
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