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Анотація. Досліджено сучасний стан світового та вітчизняного ринку овочів. Визначено де-
структивні та стимулюючі фактори розвитку овочівництва за регіонами світу. Здійснено прогноз
світового торговельного обороту в розрізі експортних та імпортних операцій з визначенням гео-
графічної структури. Встановлено фактори розвитку і проблеми овочівництва України та визна-
чено умови і обґрунтовано напрями нарощування експортного потенціалу галузі овочівництва.
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Аннотация. Исследовано современное со-
стояние мирового и отечественного рынка
овощей. Определено деструктивные и стиму-
лирующие факторы развития овощеводства
по регионам мира. Осуществлен прогноз миро-
вого торгового оборота в разрезе экспортных
и импортных операций с определением гео-
графической структуры. Установлены фак-
торы развития и проблемы овощеводства Ук-
раины и определены условия и обоснованы
направления наращивания экспортного потен-
циала отрасли овощеводства.
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Abstract. Implemented the contemporary state
of the world and domestic vegetable market.
Defined destructive and stimulating factors of
development vegetable growing by regions of the
world. Implemented the forecast of the world trade
in terms of export and import operations with
definition geographical structure. Established
factors of development vegetables production in
Ukraine, defined conditions and directions of
increasing the export potential of the vegetable
industry.
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Вступ. Розвиток аграрного сектора економіки для більшості країн світу є пріоритетним,
адже від нього залежить продовольча безпека країни, що безумовно впливає на рівень та
якість життя населення. Однією з провідних галузей агропромислового комплексу є овочів-
ництво. За останні півстоліття галузь динамічно розвивається майже у всіх країнах світу у
тому числі й в Україні. Це обумовлено зростанням попиту на плодоовочеву продукцію. Під-
твердженням цього є офіційні висновки Продовольчої та сільськогосподарської організації
(ФАО) за оцінками якої відбуватиметься перманентне зростання глобального виробництва
овочів.

Україна має значні конкурентні переваги в аграрному секторі, проте його потенціал реа-
лізований не у повній мірі. Деструктивними факторами розвитку є нерозвиненість інфра-
структури, недостатнє фінансування та недосконале інституційне середовище. Проте, за
сприятливих умов, Україна потенційно може стати провідним експортером овочевої продук-
ції. Дані положення зумовили вибір теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень. Дослідження теоретичних і практичних аспектів функ-
ціонування аграрного ринку, зокрема галузі овочівництва, знайшли відображення у пра-
цях вчених В. Г. Андрійчука, О. С. Бондара, Б. В. Губського, Б. П. Дмитрука, Ю. С. Ко-
валенка, П. М. Макаренка, М. Й. Маліка, Н. М. Міщенка, П. Т. Саблука, В. Я. Амбросова,
В. І. Бойка, В. І. Власова, В. В. Писаренка, В. П. Рудя та інших. Разом з тим, представляє
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постійний інтерес дослідження перспективних кон’юнктурних змін плодоовочевого рин-
ку та визначення експортних можливостей України. Зазначена проблематика потребує
подальшого дослідження.

Мета дослідження — визначення тенденцій і проблем міжнародної торгівлі плодово-
овочевою продукцією в умовах динамізації конкурентного середовища з метою визначення
стратегічних перспектив для України. Об’єктом дослідження є процес розвитку та трансфо-
рмації торговельних відносин на світовому плодоовочевому ринку та визначення проблем
інтеграції України у світовий агропродовольчий ринок у відповідному сегменті. Предмет
дослідження — сукупність теоретичних, методичних і практичних аспектів розвитку міжна-
родної торгівлі плодово-овочевою продукцією.

Методичною основою дослідження слугував системний підхід, у контексті якого було
проведено оцінку тенденцій і перспектив розвитку міжнародної торгівлі плодово-овочевою
продукцією та визначено чинники нарощування експортного потенціалу України на світово-
му ринку овочів. Крім того, було використано загальні та спеціальні методи і прийоми нау-
кового дослідження. Зокрема, за допомогою методів співставлення та узагальнення, індукції
і дедукції було визначено наявний стан і перспективи подальшого розвитку галузі овочівни-
цтва України; абстрактно-логічного методу — сформульовано висновки; економіко-
статистичного методу — опрацьовано масив статистичних даних та аналіз показників еко-
номічної діяльності суб’єктів плодоовочевого ринку та здійснено прогноз світового торгове-
льного обороту.

Результати дослідження. Овочевий ринок є системою економіко-правових відносин,
які виникають між суб’єктами господарської діяльності в процесі виробництва, зберіган-
ня та торгівлі овочевою продукцією на засадах вільної конкуренції, ціноутворення та
державного контролю за якістю. Як і будь-який ринок, овочевий розвивається під дією
певних факторів, зокрема: загострення продовольчої безпеки у багатьох країнах світу,
глобалізації агропродовольчих ринків, лібералізації торгівлі сільськогогосподарською
продукцією внаслідок пом’якшення торговельних бар’єрів, посилення ролі споживача та
конкуренції на ринку овочів, впровадження інноваційних розробок у діяльність з вироб-
ництва сільськогосподарської продукції. Це в свою чергу впливає на підвищення ефекти-
вності виробництва овочів і поглиблення процесу вертикальної інтеграції та активізації
партнерських відносин.

Динамічне зростання світового виробництва овочевої продукції розпочалося з кінця
ХХ—початку ХХІ ст., що значною мірою було обумовлено розширенням земельних площ
в Азії, особливо в Китаї, який тривалий час позиціонує себе найбільшим виробник фрук-
тів і овочів, де 20 % виробництва припадає на фрукти і більше 50 % на овочі. Проте, зрос-
тання виробництва даних культур спостерігається і в інших регіонах, зокрема в Індії,
В’єтнамі та Нігерії. Світовий валовий обсяг виробництва овочевої продукції у всіх регіо-
нах має позитивну динаміку. За останні десять років відбулося збільшення більш ніж у 2
рази, зокрема в Африці у 2,6 раз, в Америці в 2,1, в Азії в 2,2, у Європі в 1,8 і в Океанії у
2,9 відповідно [2; 4]. З 1995 р. по 2012 р. світові площі під овочевими культурами зросли
з на 54 %. Значний приріст посівних площ овочів, за аналізований період, відбувся в Ки-
таї — понад 2 рази, Мексиці та Єгипті — понад 5 разів, та в цілому в світі — майже в 2
рази [3]. За останні роки світові сільськогосподарські виробники освоїли інтенсивні тех-
нології виробництва овочів, використовуючи якісне насіння, високоефективні добрива та
засоби захисту рослин, що, як наслідок, призвело, до збільшення обсягів виробництва,
реалізації та споживання якісної овочевої продукції. Зростання посівних площ та застосу-
вання інноваційних технологій виробництва овочів призвело до зростання урожайності
овочів у всіх регіонах світу. Середня урожайності овочевих культур зросла в понад два
рази, що призвело до збільшення світового виробництва овочевих культур майже у 2 рази
за період з 1995 р. по 2012 р.. Провідним виробником овочів в світі є Китай. У 2011 р. по-
сівні площі під овочевими культурами та валове виробництво становили 42,8 і 51,6 %
відповідно від світового обсягу. У той же час, в Індії валове виробництво склало 14 %, а
посівні площі зайняли 15 % (табл. 1).

Основними країнами-імпортерами овочевої продукції у 2011 р. були: Німеччина (частка
імпорту склала 13 %), Велика Британія (12 %), Франція (12 %), Нідерланди (7 %), США (7
%), Канада (6 %), Росія (6 %), Бельгія (5 %), Японія (4 %), ОАЕ (4 %), Австралія (4 %), у той
час провідними країнами-експортерами виявилися: Мексика (15 %), Італія (14 %), Нідерлан-
ди (13 %), США (9 %), Ефіопія (8 %), Китай (8 %), Франція (6 %), Іспанія (6 %), Ізраїль (4 %),
Індія (3 %) та ін. [3].
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Таблиця 1
ТОП-10 КРАЇН-ВИРОБНИКІВ ОВОЧІВ У 2011 Р., МЛН Т

Рейтинг Країна Виробництво

1 Китай 160

2 Індія 28

3 В’єтнам 8

4 Нігерія 6

5 Філіппіни 5

6 М’янма 4

7 Іран 4

8 Корея 3

9 Непал 3

10 Бразилія 3

Джерело: FAOSTAT [3].

Пріоритетним напрямом розвитку міжнародної торгівлі плодоовочевою продукцією є фо-
рмування стратегічних альянсів і спільних підприємств, які дозволяють суб’єктам малого,
середнього та великого бізнесу, що спеціалізуються на свіжій овочевій продукції, ефективно
вести торгівлю на світовому ринку. Поява у міжнародній торгівлі виробників-реалізаторів,
на відміну від традиційних імпортерів та експортерів, диверсифікують міжнародні маркетин-
гові канали [5].

В умовах зростання світового обсягу виробництва овочів і збільшення кількості насе-
лення світу для виробників овочевих культур особливо актуальним є питання оцінки перс-
пектив і тенденцій розвитку світового ринку плодово-овочевої продукції. На основі факти-
чних даних про обсяги експорту та імпорту на міжнародному ринку овочів [3] було
здійснено прогноз розвитку овочевого ринку в розрізі географічної структури експорту та
імпорту. В результаті проведених розрахунків було виявлено, що потенційними імпортера-
ми овочевої продукції до 2017 р. можуть стати: США (з ринковою часткою 17 %), Німеч-
чина (11 %), Великобританія (6 %), Франція (6 %), Російська Федерація (7 %). Найбільші
темпи зростання обсягів імпорту у 2014—2017 рр. прогнозуються у Литвії, Російській Фе-
дерації, Голландії, Японії, Польщі. Потенційними експортерами ж можуть бути: Голландія
(з ринковою часткою 17 %), Іспанія (14 %), Мексика (13 %), Китай (13 %), США (8 %).
Найбільші темпи зростання обсягів експорту у 2014—2017 рр. прогнозуються у Китаї, Ефі-
опії, Єгипті, Литвії, Марокко, Туреччині. Загалом прогнозується збільшення обсягів світо-
вої торгівлі у період 2014—2017 рр., при цьому імпортний товарооборот зросте на 18,4 %, а
експортний на 16,4 %.

Протягом останніх років спостерігається поступальний розвиток галузі овочівництва
України, що пояснюється сприятливими ґрунтово-кліматичними умовами та зростанням по-
питу на овочеву продукцію. Україна, поряд з Росією, Білоруссю, США та Канадою, належить
до держав, які в майбутньому можуть стати основними виробниками продовольства в світі,
зокрема овочів. Нині Україна входить у першу десятку світових лідерів за валовим виробни-
цтвом овочевої та баштанної продукції, а в розрахунку на душу населення посідає дев’яте
місце у світі. Рівень споживання овочів і баштанних продовольчих культур в Україні стано-
вить 163,4 кг на рік, у той час у Китаї — 321,5 кг. Проте серед 20-ти передових країн світу
Україна посідає 18-те місце за рівнем урожайності.

Незважаючи на ріст рівня споживання та попиту на даний асортимент продукції, в остан-
ні роки прослідковується незначна тенденція зростання посівних площ, зайнятих під овочами
— менше 1 %, у той час виробництво збільшилося на 51 % [1]. Це обґрунтовується і поясню-
ється сформованістю маркетингової інфраструктури, ефективністю міжгалузевих взаємовід-
носин і цінової політики. Провідними овочевими культурами, які вирощують в Україні, є:
капуста, морква, цибуля, часник, буряк столовий, огірок, томат і картопля. Найбільше посів-
них площ вищезазначеного асортименту відводиться під томати, капусту, цибулю та огірки,
показуючи найвищі показники валового збору (табл. 2).
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Таблиця 2
ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЦТВА ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ В СЕРЕДНЬОМУ ЗА 2011—2013 РР.

Культури Площа,
тис. га

Валовий збір,
тис. т.

Урожайність,
ц/га

Вироблено
на душу

населення, кг

Рекомендовані се-
редньодушові нор-
ми споживання, кг

Овочі відкритого
ґрунту у т.ч., 490 9850 198 183 136

Огірок 53 918 142 16 10

Капуста 77 1962 231 37 29

Морква 48 804 159 17 9

Цибуля 65 1124 160 22 9

Буряк 46 879 192 17 10

Томат 87 2059 223 39 39

Часник 25 262 84 4 2

Інші 89 1842 164 31 28

Джерело: UKRSTAT [1].

Найбільшу питому вагу в структурі виробництва овочевих культур в Україні протягом
останніх десяти років займають господарства населення, частка яких у середньому складає
85 % (табл. 3). Обсяг виробництва овочів за аналізований період сільськогосподарськими
підприємствами збільшився на 35 %, а господарствами населення на 86 %.

Таблиця 3
ВИРОБНИЦТВО ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ

ЗА КАТЕГОРІЯМИ ГОСПОДАРСТВ ПРОТЯГОМ 2003—2013 РР.

Рік
Показники

2003 2005 2007 2008 2010 2011 2012 2013
2013 р. до
2003р., %

Вироблено усіма кате-
горіями господарств,
тис. т, з них:

5821 7295 6835 7965 8341 8122 9833 10304 177

с.-г. підприємствами 986 781 713 1108 1120 964 1541 1328 135

Господарствами насе-
лення 4835 6514 6121 6856 7220 7157 8292 8976 186

Джерело: UKRSTAT [1].

Нині однією із пріоритетних стратегій сільськогосподарського виробництва є нарощу-
вання експортного потенціалу галузі овочівництва, яка за певних умов може розвиватися до-
сить ефективно. Цими умовами є: стимулювання селекції та вирощування елітного насіння
та саджанців; підвищення якості сировини та готової продукції, що відповідають світовим
стандартам; розвиток інфраструктури овочівництва; диверсифікація виробництва, одним із
пріоритетних напрямів є розвиток органічного овочівництва та ін.

Висновки. Овочівництво — стратегічна галузь сільського господарства спроможна за-
безпечити населення високопоживними продуктами харчування, а враховуючи її трудоміст-
кість, виступає резервним джерелом додаткових робочих місць, що безпосередньо впливати-
ме на розвиток сільських територій України.

Розвиток міжнародної торгівлі овочевою продукцією сприяє поглибленню вертикальної
та горизонтальної інтеграції, скріплюючи партнерські відносини між суб’єктами різних краї
світу. У світі протягом двох останніх десятиліть відбулося інтенсивне зростання світового
виробництва овочів, що передусім пов’язано із збільшення майже на 60 % виробництва на
душу населення, насамперед у країнах що розвиваються. Овочі займають 1,1 % загальносві-
тових сільськогосподарських площ з основними регіонами-виробниками Європою і Центра-
льно-Східною Азією, з частками 12 % і 18 % загального світового виробництва. За прогноза-
ми найбільшими експортерами можуть бути Голландія (з ринковою часткою 17 %), Іспанія
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(14 %), Мексика (13 %), Китай (13 %), США (8 %), а найбільшими імпортерами — США ( 17
%), Німеччина (11 %), Великобританія (6 %), Франція (6 %), Російська Федерація (7 %).

Галузь овочівництва є пріоритетною для України і нарощування експортного потенціалу
галузі є стратегічним завданням. Враховуючи природно-біологічний і соціально-
економічний потенціали України галузь овочівництва потенційно спроможна підтримувати
економічну та продовольчу безпеку держави. Найбільшу питому вагу в структурі вітчизня-
ного виробництва овочевих культур у 2003—2013 рр. займають господарства населення, час-
тка яких у середньому складає 85 %. Провідними овочевими культурами, які вирощують, є:
капуста, морква, цибуля, часник, буряк столовий, огірок, томат і картопля.
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