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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧІВ  
ЗАКРИТОГО ГРУНТУ 

 
Підвищення ефективності виробництва овочів закритого 

ґрунту є однією із важливих проблем розвитку аграрного сектора 
економіки України. Кліматичні умови України є 
найсприятливішими для вирощування позасезонних овочів. Але в 
даний час ефективність функціонування тепличних комбінатів 
залишається низькою. Це пов`язано, насамперед, з 
ресурсоємністю технологій виробництва. У період ринкової 
трансформації в умовах вільного ціноутворення почалося швидке 
зростання цін на матеріальні й енергетичні ресурси, яке 
випереджало ріст цін на овочеву продукцію. У сукупності це 
ускладнило функціонування підприємств, які вирощують овочі 
закритого ґрунту [1, 153] . 

В процесі аграрної реформи в галузі загострилися проблеми, 
пов'язані із застосуванням застарілих технологій виробництва, 
недотриманням раціональних розмірів тепличних комбінатів, 
недосконалою організацією праці, збутом продукції та строками 
її реалізації. 

Розвиток ринкової економіки істотно розширив завдання 
товаровиробників, які повинні самостійно планувати виробничу 
діяльність, удосконалювати структуру виробництва відповідно до 
вимог попиту та пропозиції, постійно виявляти резерви 
підвищення ефективності виробництва на всіх стадіях 
технологічного процесу, удосконалювати механізми реалізації 
продукції, організовувати її просування до споживачів. 

Проблема ефективного ведення виробництва постійно 
привертає увагу теоретиків і практиків в галузі економіки. 
Питанням підвищення ефективності виробництва   присвячені  
дослідження  таких  вчених,  як В.Г. Андрійчук,  В.М. Андрєєв, 
В.К. Афанасьєв, В.Т. Баликов, І.М. Буздалов, Н.Х. Корецький, 
П.М. Макаренко [2, 9]. 

Основну роль у формуванні ринку овочів займає 



виробництво. Як бачимо, овочівництвом займаються 
громадський і приватний сектори. До першого належать 
акціонерні товариства (колишні радгоспи), КСП (колишні 
колгоспи), фермери. Другий включає присадибні ділянки, дачні 
наділи, городи. Овочівництво - важлива галузь сільського 
господарства, яка займає важливе місце в забезпеченні населення 
дієтичною продукцією і консервованими овочами на протязі 
року. Овочівництво, як галузь рослинництва вимагає 
вирощування овочів у відкритому і закритому ґрунтах. 

Ринок овочів в Україні в даний момент нерегульований і не 
передбачуваний. Частково це зумовлено тим, що перехід від 
планової економіки до ринкової не сприяє ефективному розвитку 
овочівництва. 

Рівень цін на овочі у значній мірі залежать від каналів їх 
реалізації - в більшості ціни на міських ринках на 10-20% вищі, 
ніж у торговельній мережі. На міські ринки продукція поступає 
свіжою, вона має кращий товарний вигляд і тому користується 
підвищеним попитом у споживачів. 

На сьогодні збутом овочевої продукції на ринку займаються 
самі виробники, або оптово-роздрібні підприємства, що 
спричиняє повільний збут товарів, та їх застой. Для покращення 
збуту овочевої продукції повинні займатися фірми-посередники: 
торгівельно-закупівельні кооперативи, оптово-роздрібні 
комбінати зі своєю інфраструктурою, яка поки що збереглася [3, 
167 ]. 

Овочевий ринок України повинен формуватися і 
розвиватися у нерозривному взаємозв'язку із створенням і 
зміцненням національного ринку продовольства та його 
інфраструктури. 
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