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Анотація. Охарактеризовано сучасний стан виробництва і споживання овочів в  

Україні. Окреслено основні проблеми та перспективи овочівництва в умовах обмежених 

фінансових можливостей виробників та недостатнього обсягу державної підтримки 

сільськогосподарських підприємств. Запропоновано напрями підвищення ефективності 

розміщення підприємств галузі з врахуванням вимог переробної промисловості. 

Ключові слова: галузь овочівництва, виробництво та споживання овочів, розміщення 

виробництва, економічна ефективність.   

Вступ 

В харчовому раціоні людини особливу та досить важливу роль відіграють 

овочі – незамінні продукти харчування, багаті на мінеральні елементи, вітаміни, 

поживні речовини тощо. Споживання овочевої продукції сприяє нормальному 

фізіологічному розвитку організму, поліпшує обмін речовин, регулює 

діяльність нервової системи й органів травлення, підвищує стійкість організму 

проти інфекційних хвороб.  

Виробництво овочів належить до стратегічно важливих напрямів розвитку 

сільськогосподарського виробництва, оскільки не тільки гарантує продовольчу 

безпеку держави, а також забезпечує сировиною харчову переробну 

промисловість, яка випускає експортно орієнтовану продукцію. 

Основний текст 

 
 



На ринку овочевої продукції в Україні останніми роками складалася 

ситуація, коли внутрішнє виробництво з розрахунку на одну особу зросло до 

215-221 кг, тоді як споживання трохи перевищило раціональну норму (164 кг) і 

досягло орієнтовно близько 165 кг (рис.1). Однак це не зменшило обсяги їх 

імпорту, особливо в зимово-весняний сезон, коли вітчизняні виробники не в 

змозі повністю покрити зростаючий попит на овочі власним виробництвом. 

Рівень самозабезпеченості овочами і баштанними продовольчими культурами в 

Україні становить 102,9%. 

Норма споживання овочів у середньому за рік на одну особу  населення в 

Україні становить 164 кг при фактичному рівні останні три роки в середньому 

163,2 кг, з них біля 67% - це свіжі овочі і 33% – перероблені. Найбільше 

українці споживають помідори – біля 40-42 кг та капусту – 30-31 кг.  

 

 
Рис. 1. Виробництво та споживання овочів в Україні в 2017 році [1] 

 

Споживання овочів і  баштанних продовольчих культур в розрізі регіонів 

України значно різниться.  В 2017 році найменше споживали ці види продукції 

в Луганській (119,3 кг на одну особу в рік), Івано-Франківській (143,9 кг) та 



Донецькій областях (144,2 кг). Найвищий рівень споживання овочів і  

баштанних продовольчих культур спостерігався в Полтавській (182,6 кг), 

Миколаївській (176,4 кг) та Чернівецькій областях (175,2 кг). Незважаючи на 

значні обсяги міжрегіонального обміну продукцією, значна різниця у рівнях 

овочевого забезпечення населення України залишається. 

В розміщенні виробництва овочевих культур по території України 

спостерігається певна спеціалізація. На півдні України вирощують помідори, 

цибулю, зелений горошок, перець, баклажани; у Лісостепу – зелений горошок, 

огірки, капусту; на Поліссі – капусту, столовий буряк і моркву. 

Серед регіонів найбільше овочевих культур вирощують у Херсонській 

(1268,9 тис. тонн, або 13,7% до загального підсумку), Дніпропетровській (702,6 

тис. тонн і 7,6%), Харківській (687,7 тис. тонн і 7,4%), Київській (581,1 тис. 

тонн і 6,3%) і Миколаївській областях (554,5 тис. тонн і 6%). 

Овочівництву як галузі сільськогосподарського виробництва притаманне 

вирощуванням великої кількості овочевих культур, структура котрих у різних 

регіонах неоднакова. Тому економічна ефективність виробництва овочів 

розраховується як у цілому, так і по окремих її видах. Про показники 

економічної ефективності овочів відкритого ґрунту в цілому свідчать дані 

таблиці 1. 

Урожайність овочевих культур відкритого ґрунту за 2005-2017 роки в 

Україні у сільськогосподарських підприємствах зросла в 2,7 рази.  

Таблиця 1 
Економічна ефективність виробництва овочів відкритого ґрунту в 

сільськогосподарських підприємствах України 
Показник 2005 р. 2010 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Урожайність, ц/га 152 207 339 364 414 
Собівартість 1ц, грн. 46,54 105,48 167,89 190,17 209,69 
Ціна реалізації 1ц, грн. 54,04 130,25 247,56 227,65 242,40 
Прибуток на 1ц овочів, грн 7,50 24,77 79,67 37,48 32,71 
Рівень рентабельності, % 16,1 23,5 47,5 19,7 15,6 

Авторська розробка  на основі даних Державної служби статистики України [2] 

 



В останні роки спостерігається тенденція підвищення цін на овочеву 

продукцію. Рівень рентабельності овочівництва відкритого ґрунту в період 

2015-2017 рр. значно коливався: від 47,5% у 2015 році і  до – 15,6 % у 2017  

році [3]. 

Вирощування овочів у сировинних зонах повинно обов’язково 

здійснюватися з урахуванням вимог переробної промисловості. Особливості 

овочівництва у цих зонах є високий рівень концентрації посівів поблизу 

консервних заводів та наявність спеціалізованих підприємств з великими 

площами окремих овочевих культур. Для ефективного функціонування 

консервної промисловості важливе значення має рівномірне надходження 

сировини на переробку. Тому доцільно забезпечити раціональне 

співвідношення сортів з різним строком достигання, відповідну агротехніку, 

оптимальне співвідношення розсадних і безрозсадних культур.  

В Україні для вирішення продовольчої проблеми необхідно збільшити 

виробництво овочів і розширити їх асортимент, а також збільшити реалізацію 

продукції в зимовий та весняний періоди. У південних районах країни 

доцільний розвиток спеціалізованих сільськогосподарських підприємств і 

господарств населення, створення  агропромислових об’єднань по виробництву 

та переробці овочевої продукції, що перетворить південні райони в основну 

базу постачання населення країни овочевою продукцією. 

Заключення і висновки. 

Отже, до факторів, які позитивно впливають на розвиток овочівництва в 

Україні, можна віднести: вдале географічне розташування країни; відсутність 

втручання держави у формування цін на овочі; помірна ціна на робочу силу і 

природні ресурси. Але зміни світового ринкового середовища спричинили спад 

ділової активності у аграрній сфері України. Розшарування населення за рівнем 

доходів призвело до того, що значна частина населення змушена відмовлятись 

від споживання свіжих овочів у позасезонний період. Виходом із цієї ситуації 

для аграрних товаровиробників є експорт овочів на ринки сусідніх країн. В 



України є всі можливості стати основним експортером свіжих овочів і овочевої 

продукції в країни Західної Європи.  
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Abstract.  
Vegetable production is one of the strategically important areas for the development of 

agricultural production, which not only guarantees the food security of the state, but also provides 
food processing industry with raw materials. 

The vegetables demand in Ukraine is determined by the amount they spend on food, feed 
and crops. In total production in 2017, the largest share is traditionally consumed vegetables. 
Consumption expenditures make up more than 68,6%, for feed 15,2%, seeds cover only 1,1%, and 
losses make up 10,6%. 

Consumption of vegetables and melons food crops in the context of Ukrainian regions 
varies considerably. Despite significant volumes of interregional product exchange, a significant 
difference in the level of vegetable supply of Ukraine remains. 

In vegetable’s market in recent years there was a situation where domestic production per 
capita increased to 215-221 kg, while consumption slightly exceeded the rationale (164 kg) and 
reached approximately 165 kg. The level of self-sufficiency in vegetables and melon food crops in 
Ukraine is 102,9%. 

The production volume of commercial vegetables and products of its processing should be 
determined by demand for them both in Ukraine and in the foreign market. That is, the criterion for 
the development of this production area should be financial demand. At the same time, the products 
should be cost-effective for the manufacturer and accessible to the consumer. 

Providing the population of Ukraine in vegetables during the year and in a wide assortment 
requires development and a rational ratio of vegetable growing in open and closed soils. The basis 
for supplying fresh vegetables to the population during the winter period is the production of them 
in sheltered soils, as well as rational use of vegetable production storage capacities. 

Key words: industry of vegetable-growing, production and consumption of vegetables, 
placing of production, economic efficiency. 
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