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ВСТУП 
 

Реформування аграрного сектора економіки України спрямоване на 

підвищення ефективності розвитку агропромислових підприємств різних форм 

власності і господарювання шляхом здійснення комплексу правових, 

організаційних, економічних, соціальних і адміністративних заходів. 

Передбачається створення сприятливих передумов для стратегічного розвитку 

всіх сфер АПК і продовольчих підкомплексів, що дасть змогу певною мірою 

забезпечити продовольчі потреби і безпеку країни. Тому пріоритетним 

завданням розвитку соціально-економічного блоку державної політики України 

є усунення її залежності від імпорту продуктів харчування та нарощування 

експортного потенціалу продовольчого сектора національної економіки. 

Одним із таких секторів економіки є виробництво сільськогосподарської 

продукції на підприємствах закритого ґрунту, яке забезпечує населення 

плодоовочевою, грибною та іншою продукцією в свіжому й переробленому 

вигляді протягом року і територіально може розвиватися в будь-якій місцевості 

з різноманітними природно-кліматичними умовами. Підприємства закритого 

ґрунту є головним постачальником продуктів харчування, біологічно 

необхідних для розвитку й поліпшення здоров’я людини і містять багато 

вітамінів і мінеральних речовин. На жаль, в Україні ще не забезпечено 

збалансований (медично рекомендований) харчовий раціон 

середньостатистичної людини з відповідною часткою в ньому овочевої та іншої 

продукції закритого ґрунту. 

Отже, ефективний розвиток виробництва агропродовольчої продукції в 

закритому ґрунті є необхідною передумовою забезпечення здорового 

харчування людей. Оскільки ця галузь виробництва є трудомісткою, то її 

розвиток забезпечить не тільки збільшення робочих місць, підвищення 

зайнятості та доходів сільського населення, а й зменшить соціальну напругу на 

селі. 
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Головна мета монографічного дослідження полягає в поглибленні й 

обґрунтуванні теоретико-методологічних і практичних засад інноваційного 

розвитку та ефективного функціонування підприємств закритого ґрунту. 

У книзі висвітлено роль і місце виробництва продукції закритого ґрунту в 

забезпеченні продовольчої потреби і безпеки держави, показано розвиток 

техніко-технологічного забезпечення розвитку галузі. Досліджено виробничо-

економічний стан і тенденції вирощування культур закритого ґрунту в Україні 

та світі, визначено резерви підвищення економічної ефективності виробництва 

продовольчої продукції. На основі вивчення методологічних аспектів щодо 

створення господарських суб’єктів закритого ґрунту обґрунтовано інноваційні 

напрями розвитку та ефективного функціонування підприємств цього сектора. 

Проаналізовано внутрішньогосподарські соціально-економічні відносини 

підприємств закритого ґрунту та запропоновано шляхи їх удосконалення. 

В роботі на матеріалах вивчення та економічної оцінки розвитку 

інтеграційних відносин в АПК і на підприємствах закритого ґрунту розкрито 

передумови і визначено шляхи інноваційного розвитку багатоукладної системи 

господарювання в продовольчому підкомплексі. Велику увагу приділено 

обґрунтуванню засад стратегічного розвитку, кредитно-інвестиційного 

забезпечення, розширення зовнішньоекономічних зв’язків для збільшення 

обсягів виробництва, розширення асортименту агропродовольчої продукції 

закритого ґрунту та забезпечення потенційного внутрішнього і зовнішнього 

попиту на неї. 

Наукова праця, що пропонується читачам, є одним із перших 

монографічних теоретико-методологічних і практичних досліджень з питань 

становлення, функціонування і, найголовніше, ефективного розвитку 

підприємств закритого ґрунту на інноваційній основі. Вона адресована 

науковим працівникам, спеціалістам і керівникам підприємств АПК та буде 

корисною для докторантів, аспірантів, слухачів магістратури і студентів вищих 

аграрних закладів освіти, а також тих, хто на практиці вирішує проблеми 

ефективного розвитку підприємств закритого ґрунту і АПК загалом. 
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РОЗДІЛ 1.  РОЛЬ ТА МІСЦЕ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ У ВИРІШЕННІ 

ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОБЛЕМИ В УКРАЇНІ 

 

 

1.1. Значення продукції закритого ґрунту в раціоні харчування 

людини 

 

Початок ХХІ ст. характеризується бурхливим розвитком науки і техніки, 

впровадженням нових інтенсивних технологій, постійним зростанням 

енергетичних внесків людини у фізичну та інтелектуальну працю, новими 

підходами до забезпечення людини біологічною енергією, виконанням 

протекторної, дієтичної та лікувальної програм захисту її здоров’я. 

У харчуванні людини важливе значення має не тільки забезпечення її 

калоріями, білками, але й необхідними у харчуванні незамінними 

амінокислотами, вітамінами, мінеральними речовинами тощо. Наявність їх 

забезпечує продукція овочевих культур: плоди, стебла, листки, квіти, 

коренеплоди, особливо в свіжому вигляді. 

Кліматичні умови України забезпечують повноцінне харчування людини 

овочами лише в сезонний період їх вирощування. Світова практика для 

розв’язання проблеми цілорічного споживання свіжих овочів запропонувала 

використання закритого ґрунту. 

Закритий ґрунт – це створення для овочевих, зеленних, баштанних, 

цитрусових культур, грибів, квітів та інших рослин оптимальних 

мікрокліматичних умов і факторів біологічного й агрономічного характеру, які 

забезпечують ріст і розвиток рослин у будь-яку пору року шляхом 

використання теплиць, парників, утепленого ґрунту, плівкових накриттів тощо. 

Він забезпечує отримання максимальних урожаїв цих культур із високими 

смаковими, дієтичними, протекторними, лікувальними та якісними 

показниками [1; 2]. 

 

5 
 

РОЗДІЛ 1.  РОЛЬ ТА МІСЦЕ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ У ВИРІШЕННІ 

ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОБЛЕМИ В УКРАЇНІ 

 

 

1.1. Значення продукції закритого ґрунту в раціоні харчування 

людини 

 

Початок ХХІ ст. характеризується бурхливим розвитком науки і техніки, 

впровадженням нових інтенсивних технологій, постійним зростанням 

енергетичних внесків людини у фізичну та інтелектуальну працю, новими 

підходами до забезпечення людини біологічною енергією, виконанням 

протекторної, дієтичної та лікувальної програм захисту її здоров’я. 

У харчуванні людини важливе значення має не тільки забезпечення її 

калоріями, білками, але й необхідними у харчуванні незамінними 

амінокислотами, вітамінами, мінеральними речовинами тощо. Наявність їх 

забезпечує продукція овочевих культур: плоди, стебла, листки, квіти, 

коренеплоди, особливо в свіжому вигляді. 

Кліматичні умови України забезпечують повноцінне харчування людини 

овочами лише в сезонний період їх вирощування. Світова практика для 

розв’язання проблеми цілорічного споживання свіжих овочів запропонувала 

використання закритого ґрунту. 

Закритий ґрунт – це створення для овочевих, зеленних, баштанних, 

цитрусових культур, грибів, квітів та інших рослин оптимальних 

мікрокліматичних умов і факторів біологічного й агрономічного характеру, які 

забезпечують ріст і розвиток рослин у будь-яку пору року шляхом 

використання теплиць, парників, утепленого ґрунту, плівкових накриттів тощо. 

Він забезпечує отримання максимальних урожаїв цих культур із високими 

смаковими, дієтичними, протекторними, лікувальними та якісними 

показниками [1; 2]. 



 

6 
 

Споруди закритого ґрунту є інженерними системами зі складним 

обладнанням, яке забезпечує обігрів, полив, живлення, захист рослин, регулює 

температуру, вологість, кількість вуглекислого газу (СО2), світла за допомогою 

ручного чи автоматичного способів. Тепличне овочівництво – це 

високозатратна галузь сільського господарства, енергоємна, характеризується 

високими економічними показниками. Підвищення урожаїв та якості овочевої 

продукції постійно потребує регулювання мікроклімату, впровадження повної 

комп’ютеризації технологічних процесів, нових систем їх автоматизації, 

удобрення, захисту рослин. Це сприяє зростанню економічних показників: 

енерго- та загальних витрат, росту собівартості, зниженню рентабельності і 

чистого прибутку. Тому при підвищенні продуктивності і якості овочів в 

умовах закритого ґрунту особливого значення набувають заходи, спрямовані на 

покращення економічних показників виробництва, особливо зменшення 

вартості одиниці продукції. 

Особливо важливу роль в харчуванні людини відіграє продукція овочевих 

рослин. Якщо картопля “другий хліб”, то овочі можна сміливо назвати “третім 

хлібом”. Вони є головними постачальниками вітамінів, мінеральних речовин, 

вуглеводів, ароматичних речовин, поліцукрів, органічних кислот [3]. 

Ряд овочевих культур відзначається фітонцидними властивостями, 

стимулює секрецію травних залоз, посилює їхню ферментативну активність, 

покращує процеси травлення, підвищує засвоюваність їжі [4]. Найбільш 

цінними є сирі овочі, адже будь-який вид переробки призводить до втрати 

харчової цінності і ряду важливих активних речовин овочевого продукту. 

Овочі як незамінний низькоенергетичний продукт харчування містить у 

5-10 разів менше калорій, ніж м’ясні продукти [5]. Овочева продукція є 

важливим джерелом вітамінів: В – В1 (тіамін), В2 (рибофлавін), В3 (пантотенова 

кислота), В6 (піродиксин), В9 (фолієва кислота), С (аскорбінова кислота), Н 

(біотин), Р (цитрин), Є (токоферол), К (філлохінол), РР (нікотинова кислота), U 

(S-метилметионін сульфоній хлорид), а також провітамінів А (каротин) і Д 

(ергостерин). Наявність вітамінів в організмі людини стимулює обмінні 
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процеси, функції залоз внутрішньої секреції, утворення гормонів. При їх 

нестачі порушуються обмін речовин, функції окремих органів, виникає 

неврастенія. Людина стає агресивною, дратівливою, в’ялою, втрачає 

працездатність, страждає безсонням. Тому вживання овочів має не тільки 

дієтичне, але й профілактичне і протекторне значення. Вживання овочів може 

упередити захворювання, пом’якшити негативну його дію, відновлювати 

функції організму. Овочі є особливо цінним продуктом при надлишку ваги та 

порушенні обміну речовин. Вживання овочів зміцнює здоров’я людини, 

відновлює працездатність. 

Овочеві культури мають економічне значення: забезпечують продуктами 

харчування продовольчий ринок, сировиною – переробну промисловість, 

експортні поставки тощо. Невід’ємною є їхня агрономічна цінність: 

використання в сівозмінах як добрива, корму для худоби, засобу для боротьби з 

хворобами та шкідниками. Слід відмітити й естетичну цінність овочевих 

рослин, квітів тощо. Різні форми листка, куща, плода, різноманітне забарвлення 

дозволяють використовувати овочі як декоративні культури, в ритуальних 

обрядах, для оберегів. Ряд овочевих культур використовують у парфумерній 

промисловості. В останні десятиліття виявлено незамінність продукції 

овочівництва в космічних польотах: для харчування, очищення повітря від 

вуглекислого газу, поповнення киснем. 

Визначну роль відіграють овочеві рослини в розвитку наукових 

досліджень. Більшість досліджень розпочинаються на модельних об’єктах, 

якими найчастіше стають овочеві рослини. Найсучасніші дослідження в 

генетиці, біотехнології проводяться на овочевих культурах. Китайські вчені 

отримали трансгенні рослини понад 50-ти видів овочевих культур. Значну 

роботу в цьому напрямі здійснюють учені Японії, США, Нідерландів. 

Аналіз сучасних, давніх та прадавніх назв овочевих рослин надає 

можливість для вивчення історичних зв’язків між різними народами, виявлення 

лінгвістичних закономірностей. 
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Кабінет Міністрів України щорічно затверджує прожитковий мінімум, в 

якому визначається необхідна кількість овочів для споживання населенням 

(табл. 1.1). 

 
Таблиця 1.1. Річний та щоденний набір овочів для забезпечення 
прожиткового мінімуму в Україні (2000 р.), кг на одну людину 

Овоч 
Діти 6-18 років Працездатне 

населення 
Непрацездатне 

населення 
на рік на добу на рік на добу на рік на добу 

Картопля 93,7 0,256 95,0 0,260 108 0,296 
Овочі та баштанні, всього 109,3 0,300 110,0 0,301 98,0 0,268 

у т.ч. 
капуста різна 21,9 0,060 28,0 0,077 27,5 0,075 
помідор, огірок 30,6 0,084 25,0 0,068 22,0 0,060 
морква, буряк столовий 19,6 0,053 18,0 0,049 16,0 0,044 
цибуля, часник 8,7 0,024 10,0 0,027 8,0 0,022 
баштанні 15,5 0,042 16,0 0,044 14,5 0,039 
інші овочі 13,0 0,036 13,0 0,036 10,0 0,027 

 
Залежно від виду овочів їхнє виробництво в умовах закритого ґрунту 

становить від 2 до 30%. 

Найвищий відсоток у виробництві в закритому ґрунті становлять помідор 

та огірок, дещо нижчий – перець солодкий, баклажан, далі – зеленні і, нарешті, 

баштанні культури. Завданням сучасного закритого ґрунту є збільшення 

виробництва цінної овочевої продукції протягом року, особливо в осінньо-

зимовий і ранній весняний періоди. Це дозволяє надавати населенню цінні 

харчові продукти і покращувати економіку виробництва овочів. 

Овочеві рослини дуже різноманітні і забезпечують багато напрямів щодо 

їх використання. У світі вирощують понад 250 їх видів. Наші дослідження 

торкаються лише тих, які вирощують чи можна вирощувати в умовах закритого 

ґрунту. Основною складовою, що визначає якість овочевих культур є їхній 

хімічний склад. Продукція овочів містить 80-90% і більше води, значення якої в 

раціоні людини беззаперечне, адже в своєму складі вона має суху речовину, 

цукри, крохмаль, білки, азотисті поєднання, вітаміни, органічні кислоти, 

мінеральні елементи [4]. 
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Білків у овочевих рослинах незначна кількість – від 0,6 до 3,7 г на 100 г 

сирого продукту (табл. 1.2). Найбільше їх у петрушці (зелень), кропу, капусті 

цвітної. Найвищий вміст вуглеводів у петрушці і пастернаку, дині, кавуні. За 

вмістом пектинових речовин, незамінних для процесів травлення, можна 

виділити баклажан, перець (зелені плоди) пастернак (корінь), петрушку, селеру, 

щавель тощо. 

Незамінними є овочі і при забезпеченні організму людини мінеральними 

речовинами. Натрію найбільше знаходиться в цибулі (перо), петрушці (зелень), 

селері (корінь), шпинаті, калію – в шпинаті і щавлі, кальцію – петрушці 

(зелень), кропові, магнію – кавуні, фосфору – щавлі, заліза – шпинаті, щавлі. На 

вітаміни більше багаті цибуля, перець червоний, шпинат, щавель, петрушка 

(корінь), пастернакові, салати, кропові. Поповнити вітамінами харчування 

людини в зимово-осінній і ранньовесняний періоди можна переважно 

культурами, вирощеними у закритому ґрунті. Для цього створюють спеціальні 

конвеєри із зеленних культур, пасльонових, гарбузових, як це роблять провідні 

зарубіжні країни. 

Важливо відмітити і калорійність овочів, яке має особливе значення при 

харчуванні людей, що страждають від зайвої ваги, серцево-судинних 

захворювань, при різних дієтичних і профілактичних обмеженнях. Найменш 

калорійними є огірок, помідор, салат, висококалорійними (відносно) – 

пастернак (корінь), петрушка (корінь), диня, кавун, селера (корінь). 

З огляду на безперечне і незамінне значення овочевих рослин необхідно 

розглянути особливості вирощування окремих культур в умовах закритого 

ґрунту, показати їхній склад, значення в харчуванні, розкрити лікарські, 

дієтичні і протекторні якості. 

Помідор – вирощується в теплицях різного виду на площах 40-60% від їх 

загального обсягу. В сучасних умовах фермери, власники приватних 

господарств можуть повністю спеціалізуватися на вирощуванні помідорів чи 

огірків, дині чи зеленних культур. 

Плоди   помідора   містять   білки,   ферменти,   амінокислоти,   вуглеводи  
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Помідор – вирощується в теплицях різного виду на площах 40-60% від їх 

загального обсягу. В сучасних умовах фермери, власники приватних 

господарств можуть повністю спеціалізуватися на вирощуванні помідорів чи 

огірків, дині чи зеленних культур. 

Плоди   помідора   містять   білки,   ферменти,   амінокислоти,   вуглеводи  
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(фруктоза, рафіноза, вербаскоза, сахароза, клітковина, пектини), органічні 

кислоти (лимонна, яблучна, щавлева, янтарна, винна та інші), олію, мінеральні 

речовини (солі калію, магнію, заліза, міді, цинку), каротин та інші вітаміни – 

В1, В2, В3, В6, С, К, РР, пантотенову, фолієву кислоти, стерини, тритерпенові 

сапоніни. Рослини містять леткі спирти, альдегіди, ефірну олію. 

Солі заліза в плодах помідора впливають на кровотворення у людини, 

яблучна і лимонна кислоти – стимулюють апетит, активізують травлення, 

пригнічують кишкову мікрофлору. Плоди помідора – важливий продукт при 

атеросклерозі. Фолієва кислота плодів сприяє кровотворенню, нормалізує 

холестериновий обмін. Наявність вітаміну С сприймається як протицинготний 

засіб. Вважається, що один плід помідора в день масою більше 100 г забезпечує 

потребу людини у каротині. 

Мінеральні солі в плодах здатні регулювати кислотно-лужне 

співвідношення в організмі людини і відіграють незамінну роль в дієтичному 

харчуванні, регулюванні серцево-судинних та шлунково-кишкових систем. Це 

особливо важливо для літніх людей. Наявність клітковини і низька калорійність 

необхідні для людей з надмірною вагою. Вживання плодів помідора, соку 

знижує тиск, покращує зір, посилює тонус людини і діє як послабляюче. 

Помідор можна використовувати в косметиці, дерматології. Дослідники 

відмічають можливість застосування настоїв, наварів із рослин помідора для 

боротьби з грибковими захворюваннями рослин і шкідників. Тут основною 

діючою речовиною є наявність у рослині помідора томатину. 

На наш погляд, овочеві страви, добавки, соуси, салати не можуть 

обійтися без використання плодів помідора. Переважна більшість 

консервованої продукції теж виробляється при застосуванні його плодів. 

Помідори використовують також при виготовленні продукції замороження і 

сушіння. Слід відзначити, що плоди помідора накопичують незначну кількість 

нітратів. 

Річна норма вживання помідора людиною 35-40 кг, із них 13-17 кг – із 

закритого ґрунту [6]. 
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Огірок. Залежно від типу теплиці, форми власності, особистих підходів 

виробника площі під огірком у закритому ґрунті становлять 30-70%. Його 

плоди містять 4-6% сухої речовини, біля 2 – цукру, 1 – білків, 0,7 – клітковини і 

0,1% жиру. Плоди низькокалорійні, їхній смак залежить від наявності вільних 

органічних кислот та ефірного масла. 

Плоди огірка багаті на солі калію, фосфору, сірки, магнію, заліза, 

кремнію, мікроелементи. Серед вітамінів слід виділити: С, провітамін А, В1, В2, 

В5, В9, у плодах багато йоду [7]. Вживання огірка сприяє пониженню 

кислотності соку в шлунку. Плоди мають чітко виражені сечогінні і 

жаропонижуючі властивості. Наявність калію в плодах огірка позитивно 

впливає на стан судин, серця, нормалізує кров’яний тиск, а клітковини – 

регулює діяльність кишечнику, посилює перистальтику, сприяє виведенню 

холестерину. Огірок рекомендують вживати при колітах, його вважають 

санітаром організму, рекомендують для дієтичного харчування при хворобах 

печінки і нирок. Наявність йоду в огірках нормалізує роботу щитоподібної 

залози, а в його плодах є речовини близькі до інсуліну. Вживання огірка 

посилює дію вітамінів С та В2. Засолені і мариновані плоди огірка покращують 

апетит. 

У народній медицині огірком лікують подагру, хвороби легенів. Для 

людей, які схильні до надмірної ваги, огірок є незамінним овочем. Існують 

посилання на протипухлинну дію огірка, а його сік визнано незамінним 

косметичним засобом омолодження шкіри. На рік людині необхідно 25-30 кг 

плодів цієї цінної культури, з яких 10-15 кг – вирощених у закритому ґрунті. 

Перець солодкий. Його плоди вважають одними з найцінніших за 

якісними показниками серед овочевих рослин. Їх характеризує найвищий вміст 

вітаміну С: в зелених плодах – 150-280 мг/%, в червоних – до 480 мг/%. Цей 

рівень перевищує вміст вітаміну в цитрусових і рівноцінний – в плодах 

смородини. 

За вмістом вітаміну А плоди перцю прирівнюються до коренеплодів 

моркви. Вони багаті на вітаміни В1, В2, Р, Є, РР, фолієву кислоту, мінеральні 
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речовини, містять лимонну, яблучну кислоти, ефірну олію, вуглеводи, білки, 

стероїдні сапоніни. Вуглеводи представлені фруктозою, глюкозою, сахарозою, 

крохмалем, пектиновими речовинами, клітковиною. У складі мінеральних 

речовин у наявності є солі калію, натрію, кальцію, заліза, алюмінію, фосфору, 

сірки, хлору, кремнію. Плоди перцю містять алкалоїдоподібну речовину – амід 

капсаіцин, яка визначає їх пекучість. Ознака пекучості визначена генетично, 

може бути в перикарпії чи в центральній частині плода. В солодких сортах 

визначаються лише сліди капсаіцину, а в гострих його майже 1%. Ця ознака 

легко передається при перезапиленні солодких і гострих сортів. 

У плодах перцю міститься 90% води, 6-10% – сухої речовини, до 5% 

цукрів, 1,4-1,5% клітковини, 1,5% білків, а також крохмаль і пектинові 

речовини. Цінні плоди перцю важливі для харчування людини, особливо в 

зимово-весняний період, коли реалізація їх найбільш економічно вигідна через 

високі реалізаційні ціни. 

Вживання плодів перцю стимулює апетит, покращує обмін речовин в 

організмі, підвищує секрецію шлункового соку, підвищує кислотність. 

Капсаіцин виступає як бактерицидна речовина. Наявність в плодах вітамінів С, 

А, В і Р зміцнює кровоносні судини, має антисклеротичну дію, покращує 

еластичність судин, сприяє виведенню холестерину, упереджує підвищення 

артеріального тиску. Добову норму для задоволення потреб людини у вітамінах 

забезпечують 40-50 г плодів перцю. 

Важливе значення мають плоди перцю в дієтичному харчуванні при 

недокрів’ї, упаду сил, авітамінозах, випадінні волосся і нігтів. У медицині 

широко використовують гострі сорти перцю у вигляді настойок, мазей, які 

лікують ревматизм, радикуліт, міозит, невралгії. 

В умовах закритого ґрунту перець солодкий вирощують на площах 3-5% 

від загальних. Урожай плодів становить від 14 до 25 кг/м2, річна потреба його 

10-15 кг на людину з об’ємом плодів від закритого ґрунту до 8-10 кг. Площі під 

цією культурою постійно зростають, особливо в умовах приватних теплиць. 
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Баклажан. Плоди баклажану містять 6-12% сухої речовини, 3,5-5% 

цукрів, білки, дубильні речовини, клітковину, пектини. Мінеральні солі 

включають фосфор, калій, магній, залізо. Серед вітамінів наявні В1, В2, РР, С. 

Гіркоту плодам надають глікоалколоїду соланін М, забарвлення їх зумовлено 

наявністю зельфінідину. 

Вживання плодів баклажана низькокалорійне, що робить цей продукт 

особливо цінним при застосуванні в різних дієтах, при схудненні, в літньому 

віці. Їх використовують для хворих атеросклерозом, при регулюванні кислотно-

лужної рівноваги. Плоди баклажана рекомендують при анемії, вагітним жінкам. 

Дієта із застосуванням плодів баклажану активізує мінеральний обмін, 

рекомендується при подагрі. Клітковина плодів стимулює діяльність 

кишечнику, уповільнює процеси гнилизни в організмі, сприяє довголіттю. 

Важливо вживати плоди баклажана при склерозах, хворобах печінки, нирок, 

запорах. 

Баклажани жарять, печуть, фарширують, консервують, маринують, з них 

роблять ікру, варення, солять. Площі під баклажаном становлять 2-5% від 

загальних. 

Кавун столовий, звичайний. У плодах кавуна містяться: вода (80%), цукри 

(6-12%) – сахароза, фруктоза, глюкоза, пектинові речовини, клітковина, 

вітаміни В1, В2, РР, С, фолієва кислота, каротин, інші каротиноїди, солі калію, 

заліза, магнію, кальцію, амінокислоти [8]. Плоди соковиті, солодкі, мають 

свіжий смак, добре задовольняють жагу. Їхні білки складають незамінні 

амінокислоти. Із плодів кавуна виробляють мед, патоку, цукати, сік можна 

переробляти на спирт. 

Для лікувальних цілей використовують м’якуш, кору і насіння. Як 

лікувальний засіб кавун задовольняє потреби людини у воді при лихоманках, 

жовтухах, водянках, насіння використовують при запальних пухлинах, 

кровоспинних захворюваннях та проти глистів. 

Широко застосовують м’якуш і сік кавуна в дієтичному харчуванні. Вчені 

Південного інституту овочівництва і баштанництва УААН разом із медиками 
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розробили лікувально-дієтично-протекторну методику вживання плодів кавуна 

літніми людьми. Незначна калорійність, лужне залізо, велика кількість води 

роблять плоди кавуна незамінними як сечогінний засіб, при хворобах каменів у 

нирках, циститах, нефритах, пієлонефритах. При його вживанні в організмі 

регулюється кислотно-лужна рівновага, що важливо при ацидозах, водно-

сольовий обмін з випаданням солей кальцію, уратів, оксалатів і сечової 

кислоти. Лужність соку сприяє розчинності солей, виведенню їх з організму і 

лікуванню діурезу. Вода і цукор плодів кавуна лікують хвороби печінки, 

ендогенних і екзогенних інтоксикацій, а пектини плодів регулюють мікрофлору 

кишечнику. Досвід показав, що наявність доступного заліза дає лікувальний 

ефект при анеміях, вагітності, годуванні грудних дітей. Навіть при цукровому 

діабеті рекомендують незначні дози кавуна. Вітаміну С і фолієва кислота в 

плодах сприяють виведенню з організму холестерину, що надзвичайно важливо 

при атеросклерозі, гіпертонії, подагрі, артритах. М’якуш і сік кавуна 

застосовують також як косметичний засіб. 

Диня. Плоди її цінуються як продукт харчування і дієтичний засіб. Вони 

містять до 20% цукрів, каротин, вітамін С, Р, фолієву кислоту, азотисті 

пектинові речовини, жири, мінеральні солі, леткі ароматичні речовини. Цінною 

є наявність лужних солей, органічних кислот: яблучної, янтарної, лимонної. 

Інозіт, що міститься в плодах, запобігає випадінню волосся, накопиченню жиру 

в печінці і холестерину. Легкодоступного заліза в плодах у 2 рази більше, ніж у 

курячому м’ясі і в 17 разів, ніж у молоці. 

Плоди дині слід вживати при головних болях, для покращення психічного 

стану людини, зниження депресії. Їх рекомендують при ревматизмах, подагрі, 

туберкульозі, від цинги, як глистогінний, відхаркувальний і протизапальний 

засіб. Диня відзначається сечогінною і послаблюючою дією. Вона є корисним 

продуктом при атеросклерозах, анемії, серцево-судинних хворобах, хворобах 

печінки та сечового міхура, при запорах та геморої.  

Застосуванням дині лікують бронхіт, туберкульоз, дихальні шляхи. 

Незамінна вона особливо для лікування літніх людей і при опіках, цінується як 
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косметичний засіб. Високий вміст калію робить перспективним вживання 

плодів дині при підвищеному артеріальному тиску. 

Вживання відвару з насіння дині з молоком сприяє розчиненню каміння в 

нирках і жовчному міхуру, застосовується при лікуванні холециститу і 

гепатиту. Втиранням екстракту насіння лікують рубці від віспи, а відвари 

застосовують як засіб проти безсоння. 

Редиска. Самий ранній овоч, особливо цінується в осінньо-зимовий 

періоди і ранньої весни. Коренеплід редиски містить глюкозиди, ефірну олію, 

речовини із сіркою, лізоцин, що визначає їх фітонцидну та бактерицидну 

властивості. В ньому містяться білки, амінокислоти, ферменти, органічні 

кислоти, ліпіди, вуглеводи, мінеральні солі (кальцій, калій, залізо, магній), 

вітаміни В1,В2, В6, С, РР, клітковина. 

Специфічний аромат і гостроту коренеплодам редиски придають ефірна 

олія, лізоцит, вітамін С, органічні кислоти. Споживання її покращує роботу 

залоз травлення, попереджує атеросклероз, жовчно-камінну і нирко-камінну 

хвороби. Відмічено лікувальну дію соку і насіння редиски як засобу від кашлю, 

коклюшу, анемії, невралгії, подагри. 

Цибуля, листя (цибуля на перо). Цей незамінний продукт на новорічні і 

різдвяні свята вирощують в умовах закритого ґрунту в осінньо-зимовий і 

ранньовесняний періоди. 

У зеленому листі цибулі містяться цукри – сахароза, фруктоза, мальтоза, 

полісахарид інулін, білки, каротин, вітаміни В1,В2, В6, С, Є, РР, пантотенова 

кислота, флавоноїд кверцетин, ферменти, сапоніни, мінеральні солі калію, 

фосфору, заліза, натрію, ефірна олія, сірка, йод, органічні кислоти – яблучна, 

лимонна. Вживання зеленої цибулі нормалізує водно-сольовий обмін в 

організмі, збуджує апетит, діє як фітонцид на дизентерійні, дифтерійні, 

туберкульозні палички, стрептококи, трихомонади. 

У медицині минулих століть цибулю застосовували як ранозагоюючий, 

протигрипозний, відхаркувальний, протиглисний і протигеморойний засіб, а 

також при опіках. Вважали, що сік цибулі зберігає зуби, стимулює 
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спермоутворення, покращує зір, сприяє розчинності каменів і виведенню піску 

при сечокам’яних хворобах. Її рекомендували від нежиті, при схудненні, 

головних болях, для укріплення волосся, виведення бородавок і веснянок.  

Вживання цибулі стимулює серцеву діяльність та процеси травлення, 

зменшує вміст цукру в крові. Відоме значення цибулі і як косметичного засобу 

по омолодженню і від зморшок, поліпшення якості і кольору шкіри, волосся. 

Капуста цвітна. Через довжину вегетаційного періоду і специфічність 

біологічних властивостей повноцінний урожай культури в Україні можливий 

лише при застосуванні закритого ґрунту, який використовують у зимово-

весняний або пізньоосінній періоди. 

Головки капусти цвітної – це високоякісний дієтичний продукт. Білки, що 

містяться в ньому, легко засвоюються. Продукт багатий на вітаміни В1,В2, В6, 

С, РР, пантотенову кислоту, ферменти, мінеральні солі, мікроелементи – 

кобальт, магній, йод. Рекомендується для харчування дітей і літніх людей при 

шлунково-кишкових хворобах, при застосуванні різних дієт. 

Серед овочевих культур медики вважають капусту цвітну найбільш 

цінною і корисною. 

Зеленні овочеві рослини. На сучасному етапі розвитку інфраструктури 

закритого ґрунту насамперед беруть до уваги не лише користь тієї чи іншої 

культури, але й затрати різних видів енергії на їх вирощування. До 

низькозатратних культур, здатних рости короткий період при понижених 

температурах і освітленні віднесено і зеленні культури, які можна вирощувати в 

закритому ґрунті цілий рік. Як низькозатратні і корисні, вони необхідні для 

асортименту основних овочевих культур у будь-яку пору року. 

Салат. Рослина вважається однією із ранніх овочевих. В його листках є 

майже всі відомі вітаміни, органічні кислоти, солі калію, кальцію, заліза, 

марганцю, кобальту, міді, йоду, цинку, молібдену, бору, вітаміни С, В1,В2, Є, К, 

РР, фолієва кислота. Салат займає перше місце серед овочевих за вмістом 

кальцію, третє – заліза, за вмістом магнію поступається лише гороху та 

кольрабі. Є в складі рослини білки, цукри, бета-каротин, яблучна, лимонна, 
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щавлева кислоти. Завдяки наявності солей калію і натрію застосування салату 

регулює водно-сольовий баланс організму, має сечогінну властивість, зменшує 

відкладання солей. Вживання його покращує обмін речовин, склад крові, 

нормалізує травлення, нервову систему, виключає авітаміноз. 

Лимонна кислота в салаті діє як заспокійливий, покращує сон. Наявність 

вітаміну Р сприяє укріпленню стінок кровоносних судин. При його вживанні 

виводиться холестерин, знижуються процеси ожиріння, в’ялість кишечнику, 

зменшується дія діабету. Сік салату допомагає при хворобах виразки, 

гастритах. 

Особливе значення має салат при дієтичному харчуванні дітей, літніх 

людей, хворих на цукровий діабет, виразку, склероз, поліомієліт. Відомі 

рецепти застосування листків салату як косметичного засобу. 

Кріп. Рослини містять в своєму складі ефірну олію, флавоноїди, в листках 

– каротини, вуглеводи, пектини, вітаміни В1,В2, С, РР, Р, фолієву кислоту, 

флавоноїди, мінеральні солі заліза, калію, кальцію, фосфору. 

Кріп – це приправа до гарячих і холодних блюд, прикраса столу. Його 

сушать, застосовують для маринадів, солінь, як чай, використовують в 

харчовій, консервній, миловарній галузях промисловості. Рослина виділяється 

чудовим ароматом і смаком, що робить приємним її вживання просто у свіжому 

вигляді, особливо ранньою весною чи пізно восени. Вживання кропу посилює 

кислотно-творчу функцію організму, покращує роботу шлунково-кишкового 

тракту, підвищує апетит, сприяє нормалізації обміну речовин. Зелень його 

використовують в дієтичному харчуванні при ожирінні, хворобах печінки, 

нирок, жовчного міхура, гастритах. Із його плодів виробляють медичні 

препарати, що лікують стенокардію, неврози, спазми кровоносних судин, 

гіпертонічні хвороби. 

Широко відоме застосування укріпної води при колітах у 

новонароджених, при захворюваннях дихальних органів. Рекомендується як 

косметичний засіб, для примочок при хворобі очей. 

 

18 
 

щавлева кислоти. Завдяки наявності солей калію і натрію застосування салату 

регулює водно-сольовий баланс організму, має сечогінну властивість, зменшує 

відкладання солей. Вживання його покращує обмін речовин, склад крові, 

нормалізує травлення, нервову систему, виключає авітаміноз. 

Лимонна кислота в салаті діє як заспокійливий, покращує сон. Наявність 

вітаміну Р сприяє укріпленню стінок кровоносних судин. При його вживанні 

виводиться холестерин, знижуються процеси ожиріння, в’ялість кишечнику, 

зменшується дія діабету. Сік салату допомагає при хворобах виразки, 

гастритах. 

Особливе значення має салат при дієтичному харчуванні дітей, літніх 

людей, хворих на цукровий діабет, виразку, склероз, поліомієліт. Відомі 

рецепти застосування листків салату як косметичного засобу. 

Кріп. Рослини містять в своєму складі ефірну олію, флавоноїди, в листках 

– каротини, вуглеводи, пектини, вітаміни В1,В2, С, РР, Р, фолієву кислоту, 

флавоноїди, мінеральні солі заліза, калію, кальцію, фосфору. 

Кріп – це приправа до гарячих і холодних блюд, прикраса столу. Його 

сушать, застосовують для маринадів, солінь, як чай, використовують в 

харчовій, консервній, миловарній галузях промисловості. Рослина виділяється 

чудовим ароматом і смаком, що робить приємним її вживання просто у свіжому 

вигляді, особливо ранньою весною чи пізно восени. Вживання кропу посилює 

кислотно-творчу функцію організму, покращує роботу шлунково-кишкового 

тракту, підвищує апетит, сприяє нормалізації обміну речовин. Зелень його 

використовують в дієтичному харчуванні при ожирінні, хворобах печінки, 

нирок, жовчного міхура, гастритах. Із його плодів виробляють медичні 

препарати, що лікують стенокардію, неврози, спазми кровоносних судин, 

гіпертонічні хвороби. 

Широко відоме застосування укріпної води при колітах у 

новонароджених, при захворюваннях дихальних органів. Рекомендується як 

косметичний засіб, для примочок при хворобі очей. 



 

19 
 

Петрушка. Рослина багата корисними для людини речовинами. Вона 

характеризується високим вмістом вітаміну С, каротину, вітамінів У, В1, 

наявністю вітамінів Р, В2, РР, К, фолієвої кислоти. В її складі є мінеральні солі 

заліза, калію, магнію, кальцію, фосфору, а також флавоноїди, білки, вуглеводи, 

пектини, фітонциди. Специфічний аромат рослина має від ефірних олій, апіолу, 

меристицину. Наявність ефірних олій визначає бактерицидну дію петрушки. Її 

широко використовують в кулінарії, при консервуванні, в сушеному вигляді 

рослина високо цінується дієтологами. 

Вживання петрушки підвищує апетит, позитивно діє на травлення, 

відновлює сили, зупиняє кровотечі ясен, лікує очні хвороби, малярію, 

невралгію. Насіння ефірної олії діє як потогінне і сечогінне. Препарати з 

петрушки використовують при циститах, сечокам’яних хворобах, ниркових 

спазмах, запаленні простати, розладах сечовиділення, маточних кровотечах, 

хворобах нирок, неврозах, а також як косметичний засіб [9]. 

В умовах закритого ґрунту різного типу можна також вирощувати селеру, 

пастернак, шпинат, щавель та інші зеленні, ефірно-олійні культури. Кожна із 

цих рослин має відповідне харчове, лікувальне, дієтичне значення. Вживання 

цих рослин доповнює стіл пересічного громадянина і використовується в 

свіжому та переробленому вигляді. Оскільки їх площі в закритому ґрунті зовсім 

незначні, вони в основному розміщені в приватному секторі, детально на них 

ми не зупиняємося. Відмітимо лише, що економічно вирощування їх у 

приватному секторі і реалізація на ринках без посередника дають певний 

прибуток. Тому доцільно стимулювати виробництво цих цінних культур. 
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ґрунті, звичайно доцільно науково обґрунтувати раціональну кількість овочевої 

продукції, яку має вживати людина за добу, за рік. На наш погляд, така 

кількість залежить від багатьох факторів: віку людини, її вподобань, пори року, 

національної належності, існуючої індустрії закритого ґрунту, економічної 

політики держави, ефективності роботи системи імпортно-експортних 

операцій, цінової політики, сезонності виробництва, роботи переробної 

промисловості, здатності зберігати овочеву продукцію тощо. 

Академік А.А.Покровський, дослідження якого покладено в основу 

багатьох раціонів і дієт, вважає, що загальну цінність овочевих рослин 

визначають 60 хімічних речовин, у тому числі 18 амінокислот, 12 вітамінів, 16 

мінеральних солей. При плануванні обсягів виробництва овочевої продукції 

враховують середньодобову потребу в необхідних речовинах для дорослої 

працездатної людини. Для цього застосовують дані, рекомендовані академіком 

А.А.Покровським (табл. 1.3). 

 
Таблиця 1.3. Середньодобова потреба 

працездатної людини в харчових 
речовинах (за А.А.Покровським, 1977 р.) 

Харчова речовина Добова 
потреба 

Вода (всього), мг 1750-2200 
Білки (всього), г 80-100 
Білки тваринні 50 
Незамінні амінокислоти, г:  

триптофан 1 
лейцин 4-6 
ізолейцин 3-4 
валін 3-4 
треонін 2-3 
лізин 3-5 
метіонін 2-4 
фенілаланін 2-4 

Замінні амінокислоти, г:  
гістидин 1,5-2 
аргінін 5-6 
цистин 2-3 
тирозин 3-4 
аланін 3 
серин  3 
глютамінова кислота 16 

За вмістом білкових речовин 

овочеві культури, вирощені в умовах 

закритого ґрунту, відносяться до 

низьких – 2-3%. Найбільше білку 

міститься у листках шпинату, 

петрушки – до 4%, у капусти цвітної, 

кропу, селери (листки), петрушки 

(коренеплід) – до 3%. Баклажан, 

перець солодкий, цибуля (листки), 

пастернак, редиска, салат, щавель, 

селера (коренеплід) мають до 2% 

білкових речовин, огірок, помідор, 

кавун, диня – до 1%. 

Цінною складовою овочевих 

рослин є вуглеводи, до яких 
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Продовження таблиці 1.3 
Харчова речовина Добова 

потреба 
аспарагінова кислота 8 
пролін 5 
глікокол 3 

Вуглеводи (всього), г: 400-500 
вуглеводи крохмаль 400-450 
цукор 50-100 

Органічні кислоти, г 2 
Клітковина, пектин, г 25 
Жири (всього), г 80-100 
Жири рослинні 20-25 
Поліненасичені жирні 
кислоти, г: 2-6 

холестерин 0,3-0,6 
фосфоліпіди 5 

Мінеральні речовини, мг:  
кальцій 800-1000 
фосфор 1000-1500 
натрій 4000-6000 
калій 2500-5000 
Хлориди 5000-7000 
магній 300-500 
залізо 15 
цинк 10-15 
марганець 5-10 
хром 0,20-0,25 
мідь 2 
кобальт 0,1-0,2 
молібден 0,5 
селен 0,5 

Фториди 0,5-1,0 
Йодиди 0,1-0,2 
Вітаміни, мг:  

аскорбінова кислота, С 50-70 
тіамін, В1 1,5-2,0 
рибофлавін, В2 2,0-2,5 
ніацин, РР 15-25 
пантотенова кислота, В3 5-10 
пиридоксин, В6 2-3 
ціанокобаламін, В12 0,002-0,005 
біотин 0,15-0,30 
холін 500-1000 
рутин, Р 25 
фолацин, В9 0,2-0,4 

ергокальциферол, Д 
100-400 

МЄ 
ретинол, А 1,5-2,5 
каротиноїди 3,0-5,0 
α-токоферол, Є 10-20 

відносяться глюкоза, лактоза, маноза, 

ксилоза, фруктоза, цукроза, мальтоза, 

крохмаль, декстрин, глікоген. 

Незначну кількість вуглеводів 

(до 5 г на 100 г продукту) містять 

капуста цвітна, кріп, огірок, помідор, 

редиска, салат, селера, цибуля 

(листки), шпинат. До 10 г на 100 г 

продукту мають баклажан, перець, 

петрушка (листки), селера 

(коренеплід), щавель. Найвищим 

вмістом вуглеводів (більше 10 г на 100 

г продукту) відзначаються диня, кавун, 

пастернак, петрушка (коренеплід). 

Овочеві рослини не багаті на 

жири. За існуючими даними, людині 

на добу потрібно 26 г рослинної олії і 

15 г тваринної. Із овочевих культур 

закритого ґрунту найбільше олії (0,21-

0,50%) містять капуста цвітна, кріп. 

Жири овочевих рослин мають велике 

значення для поповнення 

енергетичних резервів організму і 

регулювання процесів обміну, а їхнє 

надмірне вживання ніколи не 

накопичує надлишків. 

Мінеральні солі овочів існують в 

різних доступних для людини формах. 

Потребу людини в них наведено у 

таблиці 1.4. За вмістом мінеральних 
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Продовження таблиці 1.3 
Харчова речовина Добова 

потреба 
вітамін К 0,2-3,0 
ліпоєва кислота  0,5 
інозит, В8 0,5-1,0 

 

солей овочеві культури істотно 

різняться, особливо при вирощуванні в 

умовах відкритого чи закритого 

ґрунту. Ця різниця більше помітна за  
 

вмістом фосфору, калію, кальцію. Підвищену кількість натрію накопичують 

селера, цибуля (листки), шпинат, калію – диня, селера, шпинат, щавель, 

кальцію – петрушка, селера. На магній багаті кріп, шпинат, фосфор – петрушка, 

кріп, селера. Проте підвищена наявність цих елементів не шкідлива для 

людини, навіть навпаки – гармонійне поєднання їх в продукції овочів є 

необхідним у життєдіяльності людського організму. 

 
Таблиця 1.4. Хімічний склад овочевих рослин, вирощених у відкритому 

ґрунті та теплицях (за даними В.Ф.Пивоварова, 1995 р.) 

Культура Умови 
вирощування 

Зола, 
% 

Неорганічні складові елементи, мг/100 г 
Са Na P Fe K Mo C П 

Помідор 
липень – 
відкритий ґрунт 0,51 7,3 1,2 18,5 0,43 223 9,5 0,09 0,12 
січень – теплиця 0,48 9,2 1,6 20,0 0,27 224 12,3 - 0,12 

Огірок 
липень – 
відкритий ґрунт 0,47 15,9 1,3 27,5 0,36 185 11,3 0,09 0,17 
січень - теплиця 0,46 14,9 0,7 29,4 0,38 189 15,4 - 0,24 

Салат 
серпень – 
відкритий ґрунт 0,40 16,1 6,0 19,6 0,36 167 10,8 0,05 0,19 
лютий – теплиця 0,46 13,2 2,0 29,0 0,37 205 9,3 - 0,32 

Капуста 
серпень – 
відкритий ґрунт 0,51 47,9 6,1 23,0 0,20 172 12,6 0,02 0,11 
лютий – теплиця 0,67 32,9 6,0 32,8 0,29 270 13,8 - 0,20 

Перець 
липень – 
відкритий ґрунт 0,41 4,9 0,5 25,3 0,42 171 10,3 0,07 0,15 
січень – теплиця 0,39 7,9 0,5 21,8 0,41 177 12,1 - 0,15 

 
Необхідними для людини і незамінними вважаються мікроелементи: 

мідь, цинк, марганець, кобальт, молібден, фтор, йод, селен, кремній. 

Наявність цинку відмічена в петрушці; міді – в баклажані, помідорі, 

салаті; марганцю – баклажані, салаті; хрому – в цибулі, капусті, помідорі, 

салаті; йоду – салаті, огірку; фтору – салаті, помідорі; селену – помідорі, огірку. 

За рахунок вживання овочів людина забезпечує себе кальцієм на 20%, 
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фосфором – 6,4, магнієм – 13,5, залізом – 9,3, цинком – 6, міддю – 17,9, селеном 

– 2,6, калієм – 26, натрієм – 28,2% [3]. 

Дослідники відмічають, що вміст необхідних поживних речовин в овочах 

змінюється від періоду вирощування. Так, плоди помідора в період березень-

травень містять більше цукрів, амінокислот і менше органічних кислот. У 

подальшому кислотність збільшується і досягає максимального рівня в серпні. 

В період січень-лютий кислотність плодів значно падає. Аналогічні зміни 

стосуються і вітамінів. Наприклад, вітаміну С у плодах помідора найбільше в 

серпні-вересні. Загальновідома роль вітамінів в організмі людини. Без їхньої 

активної участі не розпочинається жодна біохімічна реакція. Нестача їх 

викликає розлад усього організму. 

На вітамін С (100-200 мг/100 г) багаті капуста цвітна, селера (листки) 

цибуля (листки), щавель, перець солодкий. 

Вітамін В1 (0,11 – 0,20 мг/100 г) міститься у капусті цвітній, перці 

солодкому, цибулі (листки), щавлі, шпинаті. 

Вітамін В2 (0,11 – 0,20 мг/100 г) є у капусті цвітній, петрушці (листки), 

селері (листки), цибулі (листки), кропі, шпинаті. 

Вітамін РР (0,61 – 0,90 мг/100 г) наявний в перці солодкому, петрушці, 

селері (коренеплід), шпинаті. 

Вітамін В6 (до 5 мг/100 г) відмічено в насінні дині, кавуна, листках 

селери, кропу, плодах помідора. 

Вітамін Н (В7) у незначній кількості (до 0,1 мг/100 г) міститься в 

помідорі, капусті цвітній.  

Вітамін В9 (26 – 100 мг/100 г) знаходиться у кавуні, капусті цвітній, кропі, 

селері, цибулі, петрушці, салаті, шпинаті. 

Вітамін А утворюється з каротиноїдів, яких багато в продукції овочів. 

Значну кількість їх (від 4,1 до 8 мг/100 г) містять помідор (тепличний), салат, 

листки цибулі, селера (листки), шпинат. 

Вітамін Д у невеликій кількості знаходять в усіх видах капусти. 
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Вітамін Є (від 0,1 до 3,8 мг/100 г) міститься в огірку, дині, капусті 

цвітній, листках цибулі, салаті, перці, помідорах, пастернаку, петрушці, 

шпинаті (список назв по висхідній за вмістом вітаміну). 

Вітамін К (від 0,4 до 5 мг/100 г) виявлено в помідорі, перці, салаті, 

шпинаті. 

Вітамін В4 у незначних кількостях є в дині, кавуні, огірку. 

Вітамін В8 знайдено в дині, помідорі, листках цибулі. 

Вітаміну U найбільше в капустяних рослинах (до 20,7 мг/100 г), від 0,36 

до 6,4 мг/100 г знаходиться в листках петрушки, помідорі, салаті. 

Вітамін Р інтенсивніше накопичує перець у біологічній стиглості. 

Отже, наведена інформація визначила важливість овочевих рослин, що 

вирощуються в умовах закритого ґрунту.  

Існує напрям використання овочевих рослин за групою крові, який 

набуває все більшого визнання та вживання пересічною людиною. 

Так, для людини з І групою крові рекомендують: шпинат, перець 

солодкий, пастернак, петрушку, салат; ІІ групи – шпинат, пастернак, петрушку, 

салат; ІІІ групи – перець солодкий, пастернак, петрушку, баклажан, капусту 

цвітну; ІV групи – пастернак, петрушку, баклажан, капусту цвітну, селеру. 

У лікувальних, дієтичних, протекторних напрямах використання 

овочевих рослин дотримуються визнаної системи за захворюваннями, про що 

ми коротко згадували вище. 

Беззаперечне значення овочевих рослин та доцільність і необхідність їх 

споживання враховуються при плануванні забезпечення ними населення 

України. На різних етапах розвитку суспільства підходи до планування були 

неоднаковими, зокрема продукції закритого ґрунту. 

За даними 1969 р., в Україні використовували 114 га теплиць під склом, 

500 га плівкових теплиць і 5,4 млн парникових рам [10]. У планових показниках 

передбачалася побудова 900 га зимових теплиць і 1500 га плівкових. Але для 

задоволення потреб населення в продукції закритого ґрунту потрібно було 

понад 1000 га зимових теплиць, 2000 га плівкових споруд і близько 9 млн 
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парникових рам, що становить 14,4 млн м2 площі, або додатково планується 

побудувати 1440 га площ під теплицями на заміну парникових рам. Отже, 

загальна площа в Україні під закритим ґрунтом для задоволення потреб 

населення закладалася на рівні 4500 га. 

Але, слід мати на увазі, що планові показники визначались з урахуванням 

урожаю овочевих культур у закритому ґрунті, який на той час був порівняно 

низьким. Наприклад, урожай помідора в зимово-весняному обороті становив 8-

10 кг/м2 залежно від зони, літньо-осінньому – до 5 кг/м2, у парниках – 3-5 кг/м2. 

Урожай огірка залежно від тепличного комбінату був дещо вищим. 

Планова потреба в тепличних овочах планувалася на рівні 27 кг на 

людину за рік, зокрема по культурах: помідор – 15,6 кг, огірок – 5,8, цибуля 

(листки) – 1,9, редиска – 0,7, салат – 2,4, інша зелень – 0,6 кг. Якщо врахувати 

кількість населення України на той час і цілорічне споживання овочевої 

продукції, то урожай її мав би становити: огірка – 36 кг/м2, помідора – 30 кг/м2, 

зеленних культур – 45 кг/м2, але планові показники урожайності 1969 р. 

фактично досягнуто в 2005 р. передовими тепличними комбінатами. 

У минулому обсяги будівництва теплиць поступово зростали, особливо за 

рахунок весняних теплиць під синтетичним покриттям із полімерних 

матеріалів. Цьому сприяло введення в експлуатацію (1970 р.) Антрацитівського 

заводу збірних теплиць (Луганська область). 

У 1971 р. урожай овочів у скляних теплицях становив 12,7 кг/м2 (табл. 

1.5), у плівкових теплицях вироблялося овочів 6,5 кг/м2, на утепленому ґрунті – 

5,2 кг/м2, у парниках – 1,14 кг/м2. 

Аналіз показав, що за 1971-1976 рр. зросли площі під скляними 

теплицями на 104,8 га, плівковими – 501,6 га і зменшилися під утепленим 

ґрунтом – на 265,2 га та парниками – на 1012,2 тис. рам. Проте урожай в 

скляних теплицях зріс на 5,2 кг/м2, плівкових – 1 кг/м2. 

У 1979 р. тенденція до збільшення площ закритого ґрунту і урожаю 

збереглася. Скляних теплиць порівняно з 1976 р. стало більше на 100,8 га, 

плівкових – 244,3 га. Відмічено і зростання врожаїв у скляних теплицях на 3-6 
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кг/м2. Одночасно спостерігалася тенденція до зменшення площ під утепленим 

ґрунтом і парниками. 

 
Таблиця 1.5. Виробництво овочів у культиваційних спорудах закритого 

ґрунту Української РСР 
Споруда 

закритого ґрунту Рік Площа, 
га 

Урожайність, 
кг/м2 

Валовий збір, 
тис. т 

Теплиці зимові 
1971 115,4 12,7 14,6 
1976 220,2 17,9 39,3 
1979 321,0 20,6 66,2 

Теплиці весняні 
1971 992,0 6,5 65,4 
1976 1493,6 7,5 112,5 
1979 1737,9 7,1 124,2 

Утеплений ґрунт 
1971 625,6 5,2 32,6 
1976 360,4 5,7 20,6 
1979 411,0 4,0 16,4 

Парники, тис. рам 
1971 5975,6 1,14 6,8 
1976 4963,4 0,9 4,6 
1979 3947,2 0,7 2,7 

По Україні 
1971 2689,2 4,4 119,4 
1976 2868,4 6,2 117,0 
1979 2055,4 6,8 209,4 

 
На жаль, будівництво нових тепличних комбінатів з 1990 р. припинилося. 

У 1990 р. під закритим ґрунтом було 3000 га: 800 га теплиць під склом і 2000 га 

– під плівковим накриттям. До виробництва овочевої продукції було залучено 

78 тепличних комбінатів площею від 5 до 30 га. Урожай овочів у закритому 

ґрунті становив у середньому по Україні за період зимово-весняного обороту 

20-25 кг/м2, літньо-осіннього – 10-12 кг/м2. З 1990 р. практично припинилося 

вирощування овочів в парниках і, особливо, у південних регіонах. Їх замінили 

примітивні плівкові укриття з аварійним чи сонячним обігрівом. 

Через збільшення енерговитрат тепличні господарства стали занепадати. 

На той час на введення в експлуатацію 1 га зимових теплиць витрачалось 6,5 

млн грн. [11]. За існуючими статистичними даними в 1990 р. із 78 тепличних 

комбінатів вирощували овочі 47, а під склом було зайнято лише 386,4 га, площі 

під плівковими теплицями сягали 500 га. У розрахунку на душу населення в 

закритому ґрунті вирощували 4,5-4,9 кг овочів проти медичної норми 1969 р. – 

 

26 
 

кг/м2. Одночасно спостерігалася тенденція до зменшення площ під утепленим 

ґрунтом і парниками. 

 
Таблиця 1.5. Виробництво овочів у культиваційних спорудах закритого 

ґрунту Української РСР 
Споруда 

закритого ґрунту Рік Площа, 
га 

Урожайність, 
кг/м2 

Валовий збір, 
тис. т 

Теплиці зимові 
1971 115,4 12,7 14,6 
1976 220,2 17,9 39,3 
1979 321,0 20,6 66,2 

Теплиці весняні 
1971 992,0 6,5 65,4 
1976 1493,6 7,5 112,5 
1979 1737,9 7,1 124,2 

Утеплений ґрунт 
1971 625,6 5,2 32,6 
1976 360,4 5,7 20,6 
1979 411,0 4,0 16,4 

Парники, тис. рам 
1971 5975,6 1,14 6,8 
1976 4963,4 0,9 4,6 
1979 3947,2 0,7 2,7 

По Україні 
1971 2689,2 4,4 119,4 
1976 2868,4 6,2 117,0 
1979 2055,4 6,8 209,4 

 
На жаль, будівництво нових тепличних комбінатів з 1990 р. припинилося. 

У 1990 р. під закритим ґрунтом було 3000 га: 800 га теплиць під склом і 2000 га 

– під плівковим накриттям. До виробництва овочевої продукції було залучено 

78 тепличних комбінатів площею від 5 до 30 га. Урожай овочів у закритому 

ґрунті становив у середньому по Україні за період зимово-весняного обороту 

20-25 кг/м2, літньо-осіннього – 10-12 кг/м2. З 1990 р. практично припинилося 

вирощування овочів в парниках і, особливо, у південних регіонах. Їх замінили 

примітивні плівкові укриття з аварійним чи сонячним обігрівом. 

Через збільшення енерговитрат тепличні господарства стали занепадати. 

На той час на введення в експлуатацію 1 га зимових теплиць витрачалось 6,5 

млн грн. [11]. За існуючими статистичними даними в 1990 р. із 78 тепличних 

комбінатів вирощували овочі 47, а під склом було зайнято лише 386,4 га, площі 

під плівковими теплицями сягали 500 га. У розрахунку на душу населення в 

закритому ґрунті вирощували 4,5-4,9 кг овочів проти медичної норми 1969 р. – 



 

27 
 

27 кг. Рівень виробництва на душу населення овочів закритого ґрунту на рік 

був у 6-7 разів меншим, ніж у Нідерландах (30-40 кг), Німеччині (25-30 кг). 

Урожай овочів (помідор, огірок) в Україні становив (скляні теплиці):  

1994 р. – 16,1 кг/м2, 1995 – 15,7, 1996 – 17,2, 1997 – 15,7, 1998 – 18,4 кг/м2, що 

відповідало рівню показників 1976 р. 

За статистичними даними Мінагрополітики України, середній врожай 

овочів у закритому ґрунті в 2002 р. по всіх категоріях виробників становив 10 

кг/м2, у тому числі в зимових скляних теплицях – 20,2, весняних плівкових – 7,1 

кг/м2, тобто урожай овочів був на рівні 1979 р. Фактичні і планові показники 

врожаїв овочів у 2004-2005 рр. наведено в табл. 1.6. 

 
Таблиця 1.6. Урожайність овочів у закритому ґрунті, кг/м2 

Зона 
Урожайність 

2004 р. 2005 р. 2005/ 2004, % 
Полісся 7,8 7,3 93,6 
Лісостеп 9,6 9,8 102,1 
Степ 13,0 13,7 105,4 
Разом 10,8 11,1 102,8 

 
Аналіз свідчить, що з 1990 р. і 2000 р., навіть у 2004-2005 рр. рівні 

врожаїв овочевих культур закритого ґрунту по Україні відставали на 20 років. 

Проте передові тепличні комбінати з 1994-1995 рр. розпочали реконструкцію 

існуючих теплиць і застосовування нових технологій, поширили вирощування 

нових сортів і гібридів F1. Наприклад, ВАТ “Комбінат “Тепличний” 

Броварського району Київської області в 1994 р. отримав врожай овочів на 

рівні 18 кг/м2, а в 2003-2004 рр. помідора 52-58, огірка 55-60 кг/м2. 

Державне підприємство “Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат 

“Пуща-Водиця”, Уманський Тепличний овочевий комбінат, ВАТ “Київська 

овочева фабрика довели урожай овочів у скляних теплицях при застосуванні 

сучасних технологій до 35-40 кг/м2. Ряд комбінатів Івано-Франківської, 

Кіровоградської, Дніпропетровської і Черкаської областей досягли урожаю 

овочів 32-36 кг/м2. 
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На жаль, значна частина теплиць, особливо під плівкою, не 

експлуатується, а приватні плівкові теплиці, яких нині значно більше, ще не 

досягли високої врожайності, що і підтверджує статистика середніх урожаїв 

овочів по Україні в закритому ґрунті. 

Аналіз показав, що виробництво овочів закритого ґрунту в Україні ще не 

досягло планового рівня 1969 р. – 27 кг на душу населення в рік. Якщо ж 

враховувати виробництво овочів загалом, включаючи й відкритий ґрунт, то в 

2003 р. на душу населення за рік було вироблено 113,6 кг, а в 2004 р. – 117,3 кг, 

а за розрахунками інституту харчування (на 1990 р.) потреба в овочевих і 

баштанних культурах на душу населення за рік планувалась на рівні 162-167 кг 

проти виробництва по плану 126-135 кг на рік. 

Виробництво овочів за період 2005-2008 рр. ще не досягне показників 

1990 р. Значна частка овочів виробляється в приватному секторі. Так, у 1999 р 

їхня частка у виробництві овочів становила 78,5%, у 2003 р. – 86,4, 2004 р. – 

86,6, а у деяких областях – 96,8%. Через відсутність обліку деяка частка овочів 

статистично не врахована, зокрема та, що споживається виробниками та 

членами їхніх сімей. 

Рівень забезпечення населення продукцією овочівництва, в тому числі 

закритого ґрунту, значною мірою залежить від раціональної організації 

реалізації овочів, існуючих цін, тенденцій ринку. За існуючими даними, 

основним каналом збуту овочевої продукції є прямий продаж із поля – близько 

68%, через посередників реалізується до 56% і лише 25% виробників 

намагаються зберігати овочеву продукцію для реалізації за підвищеними 

цінами, а 4% - намагаються займатися прямим експортом. Кінцева мета 

виробництва овочів – ефективна їх реалізація, налагодження стійких каналів 

збуту та задоволення потреб споживача у якісній і екологічно чистій овочевій 

продукції. 

Зокрема в умовах агрокомбінату “Пуща-Водиця” через пряму реалізацію 

до споживача надходить біля 70% овочів закритого ґрунту, 20% реалізується 

через посередників і 10% – через торговельну мережу. В залежності від сезону, 
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попиту цін, співвідношення між власною реалізацією і через посередників може 

досягати 50/50%. Стан забезпечення населення продукцією закритого ґрунту в 

Україні залежить від цінової політики, яка змінюється за культурами, порами 

року, роками і, обсягу виробництва, якості продукції, витрат на її виробництво, 

співвідношення імпорту та експорту. 

Аналіз оптових цін на помідори в 2005 р. по регіонах свідчать, що в 

період надходження їх плодів із закритого ґрунту в березні ціни найбільш 

високі (табл. 1.7). Найвищі у м. Києві – 14,1 грн/кг, найнижчі – в Західному, 

Південному регіонах та АР Крим. У період надходження плодів із відкритого 

ґрунту (серпень) ціни за одиницю продукції найнижчі – від 0,6 до 1,2 грн/кг. 

Низькі ціни відмічено в південних регіонах, а найвищі – на сході та м. Києві. 

 
Таблиця 1.7. Оптові ціни на помідор в Україні (2005 р.), грн/кг 

Регіон Березень Квітень Серпень Жовтень Грудень 
Захід 13,5 7,0 1,2 1,3 5,0 
Схід 14,0 8,5 1,2 1,0 7,0 
Центр 14,0 9,2 0,9 0,9 8,0 
Київ 14,1 9,5 1,2 1,8 9,0 
Південь 13,5 9,0 0,6 1,0 7,5 
АР Крим 13,5 8,5 1,0 1,5 6,0 

 
Скорочення обсягів надходження плодів із відкритого ґрунту, а також 

невеликі обсяги виробництва в закритому ґрунті спричиняють підвищення цін 

на них (грудень-місяць). Аналогічна закономірність спостерігається і по огірку 

(табл. 1.8). У березні утримуються найбільш високі ціни, а в серпні – найнижчі. 

Найвищі ціни на плоди огірка відмічено в березні в регіонах Центру, Сходу та 

м. Києві (найвищі ціни і в грудні). І навіть у серпні, коли значні обсяги 

надходжень огірка із відкритого ґрунту, ціни на нього не бувають дуже 

низькими. 

Практика свідчить, що ринок у жовтні місяці ще наповнений плодами 

огірка, а ціна за 1 кг вже сягає 2,7-3,5 грн. Аналіз роздрібних цін на овочі 

закритого ґрунту за грудень-місяць по містах різних регіонів показав, що вони 

найвищі по огірку в м. Дніпропетровську, помідору – Донецьку, перцю 
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солодкого – Одесі і дещо нижчі (але порівняно високі) – Вінниці, Херсоні та 

Черкасах (табл. 1.9). 

 
Таблиця 1.8. Оптові ціни на огірок в Україні (2005 р.), грн/кг 

Регіон Березень Квітень Серпень Жовтень Грудень 
Захід 10,0 9,0 2,5 2,7 8,0 
Схід 11,0 8,5 2,3 3,5 7,5 
Центр 11,5 9,0 2,4 3,5 8,5 
Київ 11,5 9,5 2,5 3,0 8,0 
Південь 11,0 8,5 2,3 3,2 8,0 
АР Крим 10,5 7,5 1,8 3,0 8,5 

 
Самі високі ціни на капусту цвітну в м. Києві та Львові пояснюються 

високим попитом населення на цей овоч, чому і відповідають їхні ціни. Ціни на 

баклажан високі в м. Одеса. Якщо порівнювати їх з цінами в супермаркетах, 

наприклад, узимку, то відпускні ціни на огірок та помідор сягають 18-20 грн/кг, 

перець і баклажан – 25-28 грн/кг. Отже, аналіз свідчить, що споживання 

продукції овочівництва значною мірою визначається сезонністю, 

розташуванням регіонів, існуючими цінами, які визначають попит. 

Звичайно, високі ціни деякою мірою знижують попит, можливості 

простого населення, яке є основним споживачем овочів. Практика доводить, що 

в будь-який сезон в регіоні чи місті нестача в овочах не спостерігається. Це 

пояснюється активною діяльністю малого і середнього бізнесу щодо імпорту 

овочевої продукції. 

Аналіз відпускних цін державного підприємства агрокомбінат “Пуща-

Водиця” показав, що найвищі ціни на овочі складаються в березні, коли 

починається віддача плодів (табл. 1.10). У подальші місяці ціни знижуються до 

найнижчих у серпні, коли основна продукція овочів надходить із відкритого 

ґрунту. 

З одного боку, високі ціни зменшують рівень їх споживання, а з іншого – 

роблять виробництво їх рентабельним, високоприбутковим. Зростання цін у 

зимовий період визначається значними енергетичними затратами на 

виробництво продукції: опалення, досвічування, СО2, стимуляція рослин. 
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Зниженню загальних витрат сприяють нові технології, більш продуктивні 

нові гібриди F1, зростаючий професіоналізм працюючих, введення в дію нових 

ефективних теплиць. Але, існує значна кількість факторів, які стримують 

зростання обсягів реалізації продукції овочівництва та зниження цін на неї. До 

них можна віднести: 

− низьку продуктивність рослин;енергозатратність закритого ґрунту; 

− наявність значної кількості застарілих та примітивних теплиць; 

− невисоку якість продукції; 

− нестача засобів на ефективні легкодоступні поживні речовини та засоби 

захисту рослин; 

− інколи незацікавленість працюючих в отриманні результату; 

− відсутність оптової торгівлі; 

− значну кількість вільних від переробки та торгівлі зон; 

− відсутність потужностей для зберігання продукції та нових видів 

переробки (сушка, заморожування); 

− відсутність державної підтримки виробництва продукції закритого 

ґрунту; 

− недостатні обсяги інвестиційного капіталу. 

Ці фактори важливі і потребують покращення їх дії. Проте, нині 

необхідно налагоджувати оптову торгівлю, яка відіграє значну роль у 

забезпеченні населення продукцією овочівництва від виробника до 

дрібнотоварної реалізації. 

Оптова торгівля включає переміщення продукції з місця виробництва до 

місця споживання: транспортування, збереження, сортування; підготовку 

продукції до реалізації: мийка, фасування, пакування, маркування. Вона 

забезпечує різні обсяги продукції, відносно невисокі ціни, систему зниження 

цін, угоди з виробниками, торгівлю малими партіями, постачання 

переробникам, а також доведення продукції до споживача; прискорення 

обороту продукції; створення умов для реалізації; сертифікацію; зниження 

 

32 
 

Зниженню загальних витрат сприяють нові технології, більш продуктивні 

нові гібриди F1, зростаючий професіоналізм працюючих, введення в дію нових 

ефективних теплиць. Але, існує значна кількість факторів, які стримують 

зростання обсягів реалізації продукції овочівництва та зниження цін на неї. До 

них можна віднести: 

− низьку продуктивність рослин;енергозатратність закритого ґрунту; 

− наявність значної кількості застарілих та примітивних теплиць; 

− невисоку якість продукції; 

− нестача засобів на ефективні легкодоступні поживні речовини та засоби 

захисту рослин; 

− інколи незацікавленість працюючих в отриманні результату; 

− відсутність оптової торгівлі; 

− значну кількість вільних від переробки та торгівлі зон; 

− відсутність потужностей для зберігання продукції та нових видів 

переробки (сушка, заморожування); 

− відсутність державної підтримки виробництва продукції закритого 

ґрунту; 

− недостатні обсяги інвестиційного капіталу. 

Ці фактори важливі і потребують покращення їх дії. Проте, нині 

необхідно налагоджувати оптову торгівлю, яка відіграє значну роль у 

забезпеченні населення продукцією овочівництва від виробника до 

дрібнотоварної реалізації. 

Оптова торгівля включає переміщення продукції з місця виробництва до 

місця споживання: транспортування, збереження, сортування; підготовку 

продукції до реалізації: мийка, фасування, пакування, маркування. Вона 

забезпечує різні обсяги продукції, відносно невисокі ціни, систему зниження 

цін, угоди з виробниками, торгівлю малими партіями, постачання 

переробникам, а також доведення продукції до споживача; прискорення 

обороту продукції; створення умов для реалізації; сертифікацію; зниження 



 

33 
 

рівня цін; підвищення якості продукції; прогнозування споживання товару; 

постачання; налагодження торгової марки, реклами. 

В Україні оптову торгівлю як фактор забезпечення населення овочевою 

продукцією необхідно запроваджувати, особливо навколо великих 

промислових міст. Нині в Україні функціонують всього три справжніх оптових 

ринки овочевої продукції: у м. Київ, м. Львів, с. Великі Копани Херсонської 

області. Ринки овочевої продукції є в усіх містах, особливо великих, але це ще 

не оптові ринки з їх ефективною багатофункціональністю. Характерно, що 

тепличні комбінати України часто функціонують як невеликі оптові ринки зі 

всіма їхніми напрямами діяльності. 

Розглянемо діяльність тепличного комбінату “Пуща-Водиця”, позиції 

якого наближені до оптового ринку за існуючими вимогами до нього: 

− до окружної дороги (зв’язок із споживачами) 3-5 км, в’їзди до місця 

реалізації овочів з 4-х боків; 

− наявність торгової марки “Пуща-Водиця”, відомої по всій території 

України; 

− широка реклама продукції: радіо, телебачення, преса, друкована 

продукція; 

− демонстрація продукції: виставки, ярмарки; 

− комплект договорів із контрагентами на реалізацію овочів (біля 300): 

школи, лікарні, столові, кафе, військові частини, дитячі садки, торгові бази, 

різні установи, магазини в різних містах України; 

− наявність оптових скидок (понад 1 т – 10%, 5 т – 15%); 

− доробка продукції: сортування, пакування, затарювання; 

− оперативне оформлення документів; 

− широкий асортимент продукції: огірок, помідор, перець, баклажан, 

цибуля, салат, кріп, петрушка, морква, буряк, кабачок, кавун, диня; 

− наявність великих холодильних установок; 

− переробка продукції овочівництва: 210 тис. л – огірок; 270 тис. л – 

томатний сік; 150 тис. л – плоди помідора; 100 т – соління; 
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рівня цін; підвищення якості продукції; прогнозування споживання товару; 
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− щорічно реалізується 5 тис. т помідора, 5,5 тис. т огірка, 100 т перцю, 

100 т баклажана, до 5 тис. т овочів із відкритого ґрунту; 

− формування цінової політики залежно від якості, кількості, сезонності, 

стандартності, зовнішнього вигляду, конкретних дат року; 

− наявність 42 торгових точок (базари, магазини, ларьки, палатки); 

− щоденне виділення для реалізації більше як 100 транспортних засобів. 

Отже, виробництво овочів в умовах закритого ґрунту в минулому було 

спрямоване на збільшення обсягів, переважно за рахунок площі, а не врожаю, 

тобто розвивалося екстенсивним шляхом. На сучасному етапі розвитку 

закритого ґрунту ряд тепличних комбінатів досягли світового рівня за врожаєм 

основних культур. Але ефективними є лише біля 50% площ закритого ґрунту. 

Проте інтенсивність виробництва овочів у закритому ґрунті щорічно 

нарощується за рахунок нових підходів до конструкції теплиць, технологій, 

цінової політики, роздрібної і оптової торгівлі, фінансової підтримки. 

Тенденції розвитку ринку овочів закритого ґрунту свідчать про 

можливості повного забезпечення потреб населення цінною продукцією 

протягом року. Цьому сприятимуть цілорічне виробництво овочів, ріст 

матеріального забезпечення населення та сприятлива економічна політика 

держави. 

 

 

1.3. Порівняльна оцінка виробництва і споживання продукції 

закритого ґрунту в Україні та розвинених ринкових країнах світу 

 

Останніми роками в усіх країнах світу спостерігається значне збільшення 

площ закритого ґрунту. Цьому сприяють заходи, спрямовані на забезпечення 

населення овочами цілий рік, отримання значних прибутків (напрям бізнесової 

діяльності), кліматичні умови регіонів, перехід на науково обґрунтовану 

спеціалізацію, концентрацію виробництва на промисловій основі, значне 

укрупнення тепличних господарств. Значно інтенсивніше закритий ґрунт 
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розвивається в південних країнах: Болгарія, Румунія, Іспанія, Італія, де 

закритий ґрунт концентрують у південних регіонах з метою економії 

енерговитрат на вирощування овочів за сприяння температури повітря, світла 

та можливостей використання плівкових теплиць. 

Існують дані, що в 1978 р. площі закритого ґрунту в усьому світі сягали 

200 тис. га, з яких 85% припадало на плівкові теплиці, 15% - скляні [12]. 

Найбільші площі закритого ґрунту мали: Японія – 65 тис. га, США – 40, Італія – 

25, Франція – 25, Нідерланди – 7 тис. га. 

За розміром площ закритого ґрунту країни світу розподілились так: 

Нідерланди, Англія, Бельгія, Данія, Швеція, Фінляндія, Канада, НДР будували 

головним чином скляні теплиці; СРСР, США, Італія, Франція, Болгарія, 

Румунія, Угорщина, ФРН, Іспанія – скляні і плівкові, з деякою перевагою 

останніх; Японія, Китай, Азія, Океанія – плівкові теплиці (табл. 1.11). 

 
Таблиця 1.11. Світові площі закритого ґрунту (2004 р.) 

Країна Площа, га Під склом, % 
Нідерланди 10350 99 
Франція 7300 25 
Німеччина 4650 77 
Англія 2180 92 
Бельгія 2100 95 
Західна Європа, вся інша 2475 88 
Західна Європа, всього 291001 75 
Іспанія 18500 1 
Італія 17000 9 
Південна Європа, вся інша 18010 9 
Південна Європа, всього 53500 6 
Центральна і східна Європа 27100 37 
Середній схід, Північна Африка 10300 5 
Північна Америка 5000 100 
Центральна і Південна Америка 2000 0 
Азія, Австралія, Нова Зеландія 50200 5 
Китай 36500 1 
Екваторіальна Африка 200 0 
Всього 213900 19 

 
Площі закритого ґрунту в різні роки країн Болгарії, Італії, СРСР показано 

в таблицях 1.12-1.14. Італія на той час мала значні площі закритого ґрунту – 

22,5 тис. га, Болгарія – в 2,4 раза менші і дещо менші їх було в СРСР. Проте 

 

35 
 

розвивається в південних країнах: Болгарія, Румунія, Іспанія, Італія, де 

закритий ґрунт концентрують у південних регіонах з метою економії 

енерговитрат на вирощування овочів за сприяння температури повітря, світла 

та можливостей використання плівкових теплиць. 

Існують дані, що в 1978 р. площі закритого ґрунту в усьому світі сягали 

200 тис. га, з яких 85% припадало на плівкові теплиці, 15% - скляні [12]. 

Найбільші площі закритого ґрунту мали: Японія – 65 тис. га, США – 40, Італія – 

25, Франція – 25, Нідерланди – 7 тис. га. 

За розміром площ закритого ґрунту країни світу розподілились так: 

Нідерланди, Англія, Бельгія, Данія, Швеція, Фінляндія, Канада, НДР будували 

головним чином скляні теплиці; СРСР, США, Італія, Франція, Болгарія, 

Румунія, Угорщина, ФРН, Іспанія – скляні і плівкові, з деякою перевагою 

останніх; Японія, Китай, Азія, Океанія – плівкові теплиці (табл. 1.11). 

 
Таблиця 1.11. Світові площі закритого ґрунту (2004 р.) 

Країна Площа, га Під склом, % 
Нідерланди 10350 99 
Франція 7300 25 
Німеччина 4650 77 
Англія 2180 92 
Бельгія 2100 95 
Західна Європа, вся інша 2475 88 
Західна Європа, всього 291001 75 
Іспанія 18500 1 
Італія 17000 9 
Південна Європа, вся інша 18010 9 
Південна Європа, всього 53500 6 
Центральна і східна Європа 27100 37 
Середній схід, Північна Африка 10300 5 
Північна Америка 5000 100 
Центральна і Південна Америка 2000 0 
Азія, Австралія, Нова Зеландія 50200 5 
Китай 36500 1 
Екваторіальна Африка 200 0 
Всього 213900 19 

 
Площі закритого ґрунту в різні роки країн Болгарії, Італії, СРСР показано 

в таблицях 1.12-1.14. Італія на той час мала значні площі закритого ґрунту – 

22,5 тис. га, Болгарія – в 2,4 раза менші і дещо менші їх було в СРСР. Проте 



 

36 
 

планові показники на 1980-1985 рр. в СРСР досягали 12,5 тис. га, з яких 3500 

теплиць під склом і 9 тис. га – плівкою. 

 
Таблиця 1.12. Площі закритого ґрунту в Болгарії (1980 р.) 

Тип закритого ґрунту Площа, га 
Скляні теплиці 800 
Плівкові теплиці 6500 
Тунелі 1500 
Розсадні комплекси 200 
Всього 9000 

 
 

Таблиця 1.13. Площі закритого ґрунту в СРСР (1978 р.) 
Тип закритого ґрунту Площа, га 

Скляні теплиці 1882 
Плівкові теплиці 4444 
Парникові рами 864 
Всього 7190 

 
 

Таблиця 1.14. Площі під овочевими культурами в закритому ґрунті в Італії 
(1973 р.) 

Культура Площа, га 
Помідор 8000 
Огірок 500 
Перець солодкий 1600 
Баклажан 1000 
Диня 3500 
Кавун 5000 
Кабачок 2200 
Зеленні (інші) 700 
Всього 22500 

 
Виробництво та споживання овочів закритого ґрунту різними народами 

визначається географічним розміщенням, економічними і технічними 

можливостями, їхніми потребами і традиціями, культурою і релігією. У різних 

народів вони різняться, тому і споживання овочів неоднакове (табл. 1.15). Так, в 

Україні найбільш поширені традиційні овочі – помідор, огірок, Білорусі – 

капуста, Молдові – перець солодкий, баклажан, Угорщині – перець, баклажан, 

цвітна капуста, Німеччині – капуста, бобові, спаржа, Італії – салати, Китаї – 
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редиска, редька, зеленні, Японії – спаржа, селера, шпинат, Мексиці – перець 

гіркий, США – салат, кукурудза цукрова. 

 
Таблиця 1.15. Овочеві культури закритого ґрунту в споживанні різними 

народами світу 
Країна Основні овочеві культури національної кухні 

Україна Помідор, огірок, цибуля, перець солодкий, кавун, диня, 
петрушка 

Росія Капуста білоголова, огірок, помідор, перець солодкий, 
кавун, диня 

Білорусь Капуста, цибуля, кріп 
Молдова Помідор, перець солодкий, баклажан, кабачок 
Угорщина Перець солодкий, баклажан, цибуля, цвітна капуста 
Польща Капуста цвітна, огірок, цибуля, петрушка, зеленні 

культури 
Туреччина Цибуля, кабачок, баклажан, помідор, перець солодкий, 

зеленні 
Німеччина  Всі види капуст, бобові, спаржа 
Болгарія Помідор, баклажан, перець солодкий, цибуля 
Франція Спаржа, селера, цибуля, салат, цвітна капуста, помідор, 

огірок 
Італія Баклажан, салат, капуста цвітна, помідор 
Китай Цибуля, редиска, редька, зеленні 
Корея Баклажан, помідор, огірок, перець солодкий 
Японія Спаржа, редиска, селера, шпинат, капуста, цибуля, перець 
Південна Америка 
(Бразилія, Аргентина, 
Колумбія, Парагвай, Чилі) 

Помідор, перець солодкий, кріп, цибуля, зеленні 

Мексика Перець гіркий, цибуля 
США Салат, кукурудза цукрова, капуста цвітна, квасоля 

овочева, зеленні 
 
Виробництво і споживання в різних країнах світу відбиває не лише 

задоволення потреб населення в продукції, але й визначає аграрну та 

економічну політику країни, її імпортну і експертну системи. 

Особливо це помітно в країнах Європейського Союзу (ЄС), в який 

входить 28 країн Європи. Наявність такої кількості країн (2004 р.) впливає на 

економічну політику у виробництві та забезпеченні плодоовочевою продукцією 

на об’єднаному ринку, на ринках країн імпортерів, на бізнес господарських 

суб’єктів нових членів ЄС, які мають значні реальні ресурси для виробництва 

всіх видів висококонкурентоздатної продукції. Це збільшує проблеми 

виробництва, товарообігу та бізнесу в окремих країнах. 
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редиска, редька, зеленні, Японії – спаржа, селера, шпинат, Мексиці – перець 

гіркий, США – салат, кукурудза цукрова. 

 
Таблиця 1.15. Овочеві культури закритого ґрунту в споживанні різними 

народами світу 
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задоволення потреб населення в продукції, але й визначає аграрну та 

економічну політику країни, її імпортну і експертну системи. 

Особливо це помітно в країнах Європейського Союзу (ЄС), в який 

входить 28 країн Європи. Наявність такої кількості країн (2004 р.) впливає на 

економічну політику у виробництві та забезпеченні плодоовочевою продукцією 

на об’єднаному ринку, на ринках країн імпортерів, на бізнес господарських 

суб’єктів нових членів ЄС, які мають значні реальні ресурси для виробництва 

всіх видів висококонкурентоздатної продукції. Це збільшує проблеми 

виробництва, товарообігу та бізнесу в окремих країнах. 
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Статистичні дані свідчать, що в країнах ЄС за 1961-2003 рр. відбулися 

істотні зміни в структурі виробництва окремих видів овочевої продукції. 

Структура виробництва приведена у відповідність до сучасних ринкових реалій 

економічного простору ЄС. Це ліквідація бар’єрів для руху продукції, наявність 

дешевої робочої сили, південне розміщення ряду країн, що стимулювало 

розвиток виробництва дешевої овочевої продукції. Низька собівартість сприяла 

витісненню з ринків місцевої продукції. Особливо це відчувають іспанські та 

грецькі виробники овочів, які заполонили ринки північних країн (наприклад, 

Великобританію) своїми овочами. В Європі відмічено чітку спеціалізацію 

виробництва овочів по окремих країнах, зростання переробної промисловості 

(перехід на споживання соків, а не свіжої овочевої продукції). На ринки ЄС 

прийшли дешеві овочі з Китаю. 

У Туреччині, яка готується до вступу в ЄС, вже сьогодні обговорюють 

вплив цього на економічну, політичну, ринкову ситуації, особливо виробництва 

овочів. 

В основному країни ЄС задовольняють свої потреби за рахунок власних 

виробників. Потреби на душу населення на рік в країнах ЄС становлять 121-

134,9 кг (табл. 1.16). Проте значна частина овочів виробляється для експорту і 

великі обсяги овочів завозяться країнами ЄС. Найкрупнішим експортером 

овочів є Нідерланди, далі – Іспанія, Франція, Бельгія (табл. 1.17). 

 
Таблиця 1.16. Обсяг споживання овочевої продукції населенням ЄС 

Кількість 
країн 

Чисельність 
населення, 
млн чол. 

Норма споживання, 1996-
2000 рр., кг 

Обсяг споживання, 
тис. т 

медична 
норма 

план на 
2010 р. 

фак-
тично 

медична 
норма 

план на 
2010 р. 

фак-
тично 

ЄС 
(25 країн) 455 139 133,5 121,0 63245 60743 55055 
ЄС 
(28 країн) 563 139 133,5 134,9 78257 75161 75949 

 
В розрізі культур найбільше експортують (табл. 1.18): 

− помідор: Італія, Китай, Іспанія, США; 

− огірок: Іспанія, Мексика, Нідерланди; 
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− перець солодкий: Бразилія, Індія, Нідерланди; 

− баклажан: Іспанія, Мексика, Нідерланди; 

− салат: США, Італія, Нідерланди; 

− шпинат: США, Китай, Мексика;  

− цвітна капуста: Іспанія, Франція, Китай; 

− кавун: Мексика, США, Іспанія. 

 
Таблиця 1.17. Експорт овочів країнами ЄС (2000 р.) 

Країна 
Обсяг 

тис. т млн євро 
Іспанія 2,978 2,594 
Нідерланди 4,082 2,514 
Франція 2,718 999 
Бельгія 1,693 808 
Італія 745 549 
Німеччина 1,630 374 
Великобританія 394 181 
Ірландія 67 150 
Туреччина 137 129 
Польща 241 125 
Угорщина 128 125 
Португалія 73 62 
Австрія 63 41 
Данія 73 37 
Кіпр 65 31 
Швеція 34 28 

 
Крім цього, значні обсяги овочів ввозяться країнами, особливо в 

несезонні періоди (табл. 1.18, 1.19). Щодо окремих культур, то крупними 

імпортерами є: 

− помідор: Італія, Великобританія, Франція; 

− перець солодкий: США, Індія, Нідерланди; 

− баклажан: США, Франція, Росія; 

− салат: Канада, Великобританія, Нідерланди; 

− шпинат: Канада, Нідерланди, США; 

− цвітна капуста: Великобританія, Канада, Нідерланди; 

− кавун: США, Канада, Китай. 
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Таблиця 1.19. Імпорт овочів в країнах ЄС (2000 р.) 

Країна 
Обсяг 

тис. т млн євро 
Німеччина 3,033 3,004 
Нідерланди 3,767 991 
Бельгія 3,426 829 
Іспанія 2,805 612 
Франція 2,209 1,502 
Великобританія 2,109 2,083 
Італія 1,473 775 
Португалія 705 176 
Австрія 337 293 
Швеція 326 306 
Данія 296 198 
Ірландія 216 148 
Фінляндія 102 105 
Всього 21,893 11,020 

 
Нідерланди експортують овочі в Німеччину, Великобританію, Францію, 

Бельгію, Італію, частково Іспанію, США, Японію, незначну кількість їх 

завозять в країни Африки, Середнього Сходу, Східної Європи, Азії, Австралії. 

Основні конкуренти на ринку – Іспанія, Франція, Ізраїль. 

За обсягами експорту друге місце займає Іспанія, яка виробляє на експорт 

883 тис. т помідора (23% власного виробництва), 379 тис. т перцю (41%), 315 

тис. т огірка (75% власного виробництва). Основні покупці – Нідерланди, 

Німеччина, Франція. 

Італія експортує свої овочі в Німеччину, Австрію, в основному це різні 

види помідора. Марокко експортує овочі у Францію, Іспанію. Великобританія 

забезпечує Європу тепличними помідором і огірком. 

Росія намагається поставляти в Європу свої помідори, огірок, перець. 

Останнім часом її експортною продукцією в Європу став кавун. 

Звичайно, країни Європи значну кількість овочевої продукції імпортують. 

Перше місце за імпортом займають Нідерланди (табл. 1.19). Вони завозять 

овочі, які не виробляють через розміщення та спеціалізацію своєї країни. Далі 

за імпортом розміщені Бельгія, Німеччина, Іспанія, Франція, Великобританія, 

Італія. Специфіка імпорту в тому, що дешевше завезти овочі з інших країн, які 
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за імпортом розміщені Бельгія, Німеччина, Іспанія, Франція, Великобританія, 
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чітко спеціалізовані на виробництві продукції, що ввозиться, ніж 

налагоджувати власне виробництво. 

За обсягами імпорту в країни Європи перше місце посідає помідор (табл. 

1.20), друге визначене за перцем солодким, третє – за огірком. Значне місце в 

імпорті відведено замороженій продукції, а загалом на ринках Європи 

представлено понад 140 категорій овочевої продукції. 

 
Таблиця 1.20. Овочі, гриби і зелень, які імпортуються в країни ЄС (2000 р.) 

Місце  
в імпорті 

Обсяг 
Вид овочів 

млн євро тис. т 
1 1,979 1,805 Помідор (свіжий або заморожений) 
2 887 597 Перець (свіжий або заморожений) 
3 552 6,43 Огірок 
4 454 3,295 Картопля 
5 428 654 Заморожені овочі 
6 326 3,948 Маніок (свіжий, сушений) 
7 332 380 Кочанний салат (свіжий або заморожений) 
8 294 144 Гриби (свіжі або заморожені) 
9 277 1,768 Горох (сушений або лущильний) 
10 264 253 Салат (свіжий або заморожений) 
11 239 182 Боби (свіжі або заморожені) 
12 231 850 Цибуля 
13 228 387 Інші овочі (свіжі чи заморожені) 
14 217 308 Цвітна капуста (свіжа або заморожена) 
15 215 344 Квасоля 
16 190 74 Спаржа (свіжа або заморожена) 
17 182 576 Молода картопля (свіжа або заморожена) 
18 166 684 Морква, редька (свіжа або заморожена) 
19 155 189 Кабачки (свіжі або заморожені) 
20 150 167 Суміші заморожених овочів 
21 106 9 Сушені гриби, трюфелі 

 
Перспективу і попит на ринку має спеціалізована, незвичайна овочева 

продукція. Наприклад, спеціалізація – світлі, темні, жовтий, оранжевий, 

сливкоподібний, китицевий помідор. Цінуватиметься продукція, вироблена з 

додатковими затратами на фасування, пакування, вироблення салатів, вирощена 

без добрив і засобів захисту. Важливе значення має наявність брендів, які 

покупці знають, пізнають, шукають. Цінується і продукція місцевого 

виробництва, але якщо вона приваблива, має високу якість і відповідну 

упаковку. 
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Україна також проводить власну імпортно-експортну політику. В 2005 р. 

було зменшено ввізне мито на ряд агропродовольчих товарів, зокрема по огірку 

на 17%, помідору – 15, консервованих овочах – 20%. 

Експорт помідора Україною в 2005 р. становив 3,4 тис. т, що на 21% 

більше, ніж у 2004 р. Помідор вивозився, в основному, в Білорусь (2,6 тис. т, 

або 76% загального експорту, Росію (400 т), Латвію (370 т) за вартістю 372 

дол./т. У 2006 р. Україна експортувала 8,5 тис. т помідора, що в 2,5 раза більше, 

ніж у 2005 р. Поставку спрямовували в Росію (5,5 тис. т) і Білорусь (3 тис. т). 

Одночасно в 2006 р. сюди було завезено 3134 т помідора, переважно, із 

Туреччини. В той же рік Україна імпортувала помідор в несезонний період  

(640 т) за ціною 339 дол./т. Основні постачальники помідора в Україну 

Туреччина (285 т), Молдова (113), Іспанія (107), Угорщина (65 т). 

У 2005 р. Україна експортувала 955 т огірка, що в 2 рази більше, ніж в 

2004 р., за ціною 971 дол./т. Основні країни для експорту Естонія – 32%, Росія – 

27, Білорусь – 18, Литва – 17%. Одночасно Україна завезла 650 т огірка, що в 

4,4 раза більше, ніж у 2004 р., за ціною 338 дол./т. Основні постачальники 

огірка Угорщина – 420 т, Туреччина – 10, Іспанія – 90 т. 

Експорт Україною перцю солодкого становив 1,5 тис. т за ціною 298 

дол./т. Основні покупці Латвія – 810 т, Польща – 440, Естонія – 200 т. Україні 

прийшлося імпортувати плоди перцю в обсязі 1,2 тис. т. Постачальниками були 

Нідерланди – 490 т, Іспанія – 385, Ізраїль – 200, Угорщина – 117, Франція –     

10 т. 

У 2005 р. Україна експортувала 3,4 тис. т кавуна: Литва – 1,4 тис. т, 

Естонія – 890 т, Польща – 885 т, Латвія – 250 т за ціною 121 дол./т. 

Україна експортує в Росію салат-латук за ціною 928 дол./т. у невеликих 

обсягах – 100-150 т, приблизно ж таку кількість імпортує в несезонний період 

за ціною 1051 дол./т. 

Рівень споживання овочів визначається загальним обсягом їх 

виробництва, що, в свою чергу, залежить від площ посіву під культурою та її 
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врожайності. Аналіз статистичних даних ФАО свідчить, що різні культури в 

різних країнах займають неоднакові площі посіву і формують різний врожай. 

За площею посіву помідор займає перше місце в Китаї – в 2005 р. 1305,1 

тис. га (табл. 1.21). На другому місці за площею посіву Індія, далі Єгипет, Росія, 

Італія, Україна, Мексика. У Китаї, починаючи з 1961 р, площі посіву помідора 

зросли більш як в 4 рази, в Індії – в 10 разів. В Україні й Росії площі під 

помідором за останні 5 років були майже на однаковому рівні. 

Найбільш високі врожаї плодів помідора отримували в Нідерландах – 

496,2 т/га та Великобританії – 411 т/га. Високий урожай плодів був в умовах 

виробництва в закритому ґрунті становив 49,6-41,1 кг/м2. 

Значні посівні площі і висока врожайність плодів помідора забезпечили 

отримання великих обсягів валового виробництва. Найвищим воно відмічено в 

Китаї – 31644 тис. т. Наступне місце за валовим виробництвом займали США – 

11043,3 тис. т, країни з виробництвом понад 7 млн т – Єгипет, Індія, Італія. 

Україна виробляла 1200 тис. т і займала у світовому виробництві десяте місце. 

Рівень споживання визначався вподобаннями того чи іншого народу та 

кількістю його. Так, валовий збір плодів помідора у Китаї найвищий, а 

споживання на душу населення в день становить 53,2 г. Найбільше щоденне 

споживання на душу населення відмічено в Єгипті – 258,3 г, на другому – 

Італія, далі Іспанія, США. В Україні споживають 68,9 г плодів помідора в день 

на одиницю населення, а в Індії, незважаючи на значні обсяги виробництва, 

припадає лише 17,3 г на людину. 

Під огірком найбільші площі посіву має Китай – 1503,1 тис. га, далі за 

площами розміщені Росія, США, Україна (табл. 1.22). Незначні площі огірок 

займає у Великобританії, Нідерландах, Франції – від 130 до 717 га. 

Найвищий урожай огірка отримують країни, в яких він виробляється в 

умовах закритого ґрунту. В Нідерландах урожай огірка сягав 725 т/га або 72,5 

кг/м2 у закритому ґрунті. Друге місце посідає Великобританія, де огірок 

вирощують в умовах теплиць – 473 т/га та 47,3 кг/м2, відповідно. Високу 

врожайність огірка отримують також у Франції, Ізраїлі, Японії, Іспанії. 
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В Україні врожайність огірка становила 13,6 т/га, що вище 2000 р. на 4 

т/га. Середня ж світова урожайність дорівнювала 16,9 т/га, а європейська 20,3 

т/га. У 1961 р. урожайність огірка в країнах світу була значно нижче, ніж у  

2005 р. Зростання врожайності забезпечували нові технології, вирощування 

нових гібридів F1, застосування ефективних добрив, вирощування в закритому 

ґрунті, підвищення попиту на плоди огірка, ріст цін, переробка, необхідність 

експорту. За валовими зборами огірка Китай займає перше місце і виробляє 

його майже 26 млн т, друге місце за собою залишила Росія, далі США та 

Україна – по 981,9 і 746 тис. т, відповідно. 

Найбільше огірка в день споживають населення Китаю – 48,7 г, Ізраїлю 

47,5 г, України – 40,4 г. Зовсім малим попитом плоди огірка користуються в 

Аргентині, Бразилії, Австралії, Індії, Мексиці, Іспанії, Великобританії. 

За площами посіву перцю солодкого перше місце займає Індія – 215 тис. 

га, а урожайність найвища в Бразилії. У цій країні найбільше виробляють 

плодів перцю. За споживанням плодів перцю солодкого в день на одну людину 

в 2004 р. виділялися Нідерланди – 0,73 г, США – 0,57, Канада – 0,42, Австралія 

і Франція – 0,36, Ізраїль – 0,35 г (табл. 1.23). В Україні на одну людину 

припадає 0,21 г перцю солодкого в день. 

За площами посіву баклажана в 2005 р. перше місце посідав Китай – 

951,6 тис. га (табл. 1.24), на другому місці Індія – 510 тис. га, далі розміщені 

Єгипет, Італія, Японія. За урожайністю – на першому місці знаходяться 

Нідерланди – 500 т/га, значно нижчі урожаї в Ізраїлі, Франції, Іспанії, США, 

Італії. Урожайність в Україні становила в 2005 р. 8,1 т/га. Китай та Індія мають 

найбільші валові збори баклажана. За споживанням на душу населення в 2004 

р. виділявся Єгипет – 35,1 г/люд. За ним розміщувалися Китай – 32 г/люд., Індія 

– 20,7 г/люд., Ізраїль – 20,6 г/люд. В Україні споживають лише 2,7 г/люд., не 

дивлячись на те, що баклажан тут дуже популярний. Низька забезпеченість 

ними пояснюється незначною урожайністю на відкритому ґрунті і невеликим 

обсягом площ у закритому ґрунті. 
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Таблиця 1.23. Споживання плодів перцю солодкого в різних країнах світу, 
г/людину 

Країна 
Рік 

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 
Аргентина 0,11 0,09 0,11 0,08 0,07 0,08 0,10 
Австралія 0,21 0,34 0,30 0,29 0,33 0,30 0,36 
Бразилія 0,56 0,17 0,26 0,17 0,25 0,39 0,28 
Канада 0,33 0,33 0,41 0,42 0,44 0,42 0,42 
Китай 0,03 0,03 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05 
Єгипет 0,14 0,13 0,20 0,24 0,21 0,16 0,33 
Франція 0,36 0,37 0,30 0,34 0,41 0,43 0,36 
Індія 0,08 0,10 0,11 0,13 0,11 0,12 0,12 
Ізраїль 0,65 0,34 0,54 0,46 0,34 0,33 0,35 
Італія 0,18 0,16 0,17 0,14 0,15 0,13 0,15 
Японія 0,15 0,16 0,17 0,18 0,18 0,18 0,17 
Мексика 0,01 0,04 0,01 0,07 0,03 0,01 0 
Нідерланди 0,53 0,49 0,76 0,30 0,98 1,02 0,73 
Росія 0 0,09 0,08 0,10 0,13 0,13 0,14 
Іспанія 0,25 0,37 0,13 0,17 0,17 0,19 0,18 
Україна 0 0,11 0,12 0,15 0,18 0,14 0,21 
Великобританія 0,22 0,29 0,22 0,18 0,19 0,23 0,22 
США 0,40 0,39 0,48 0,52 0,54 0,56 0,57 
Світове 0,23 … … … … … 0,26 

 
За площами під цибулею на зелень перше місце в 2005 р. займала 

Мексика – 44,4 тис. га. Далі розташовані Японія і Китай – 23 і 22,1 тис. га, 

відповідно. За врожайністю передує Ізраїль – 43,5 т/га, потім Китай – 33,7 т/га. 

За споживанням на одну людину статистика приводить єдині цифри: 

цибуля на зелень і цибуля ріпка. За існуючими даними, найбільше споживають 

цибулі в Іспанії – 56 г/люд., Італії – 42,7, Росії – 41,6, Україні – 39,8, Мексиці – 

38,2, Китаї – 33,7 г/люд. (табл. 1.25). 

Площі посіву цвітної капусти в 2005 р. були найбільшими в Китаї – 363,2 

тис. га, друге місце за площами займала Індія – 280 тис. га (табл. 1.26). Далі 

розташовувалися Франція, Італія, Мексика, Іспанія, США, Великобританія.  

В Україні площі посіву цвітної капусти становили 2 тис. га. За 

урожайністю виділялись Єгипет – 24 т/га, Італія – 23,7 т/га, Китай – 20,3 т/га, 

Ізраїль – 19,8 т/га. В Україні урожайність досягала 8 т/га. 

Рівень споживання цвітної капусти на душу населення в день невисокий і 

коливався від 0,4 до 14,5 г. Найбільше цвітної капусти споживають в Іспанії – 
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Таблиця 1.25. Споживання цибулі в країнах світу, г/людину 

Країна 
Споживання, г/людину 

1990 р. 2004 р. 
Аргентина 30,9 32,3 
Австралія 20,4 21,5 
Бразилія 14,4 18,2 
Канада 18,6 22,8 
Китай 10,7 33,7 
Єгипет 22,6 16,2 
Франція 13,0 20,3 
Індія 9,1 11,1 
Ізраїль 35,5 42,7 
Італія 18,7 18,2 
Японія 29,5 38,2 
Мексика 2,0 24,1 
Нідерланди 8,6 11,0 
Росія 20,3 41,6 
Іспанія 51,9 56,0 
Україна 30,4 39,8 
Великобританія 22,9 26,8 
США 24,2 32,5 
Світове 21,3 28,2 

 
14,5 г, Китаї – 13,8, Індії – 11,6 г. В Україні припадає 0,7 г на душу населення. 

За площами посіву салату в 2005 р. на першому місці знаходився Китай – 

500,25 тис. га, на другому – США (131,3 тис. га), третьому – Індія (120 тис. га) 

(табл. 1.27). Україна займає одне із останніх місць – 0,7 тис. га. За врожайністю 

першість має Ізраїль – 39 т/га, далі розмістилися Нідерланди – 36,5, США – 35,5 

т/га. В Україні урожай салату становив 15,7 т/га. Площі і урожайність 

визначили й обсяги валового збору продукту, чільне місце серед яких займає 

Китай – 11005 тис. т і США – 465,5 тис. т. За ними розміщуються Італія. 

Іспанія, Індія. Валовий обсяг виробництва салату в Україні становить 11 тис. т, 

а споживання салату на душу населення за добу тут не перевищує 0,6 г проти 

середнього світового 16,2 г та Італії, що займала перше місце за споживанням 

салату був 38,2 г. 

За площами посіву кавуна в 2005 р. на першому місці був Китай – 2014,5 

тис. га. Далі розмістилися Росія, Бразилія і Єгипет (табл. 1.28). Найвищу 

врожайність отримували Іспанія – 45 т/га, Італія – 36,5, Франція – 36,3, Китай – 

34,4,  Австралія – 33,9 т/га.  Україна  виробляла  6,4 т/га.  Від  урожайності  і 
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валового виробництва залежали обсяги споживання кавуна. Найвищими 

показниками відзначався Ізраїль – 128,2 г (день/людину). В Китаї рівень 

споживання сягав 120,8 г, в Україні за останні 15 років цей показник зменшився 

і становив 10,3 г/людину за добу. 

Отже, аналіз показників щодо площ посіву, врожайності, валових зборів і 

рівня споживання показав, що в різних країнах світу овочеві культури, які 

вирощуються в умовах закритого ґрунту поступаються середнім світовим і 

значно – передовим країнам світу за цими показниками [13]. 

Викладене свідчить про великі можливості виробників України, які 

працюють з овочевими рослинами, вирощувати їх для експорту, особливо в ті 

країни, де обсяги їхнього виробництва і рівень споживання населенням низькі. 

Крім того, Україна має істотні переваги над іншими європейськими 

країнами на шляху до світового ринку овочів:  

− клімат півдня України близький до середземноморського, як в Іспанії; 

− краща якість води, кількість її і шляхи постачання; 

− продуктивні за родючістю ґрунти; 

− в доброму стані дороги; 

− наявні системи поливу; 

− порівняно дешева робоча сила; 

− загальна освіченість населення, порівняно висока кваліфікація кадрів; 

− релігія і культура близькі до західноєвропейських; 

− наявні ринки збуту (Росія, Білорусія, Польща); 

− незначні відстані до центру Європи; 

− наявні кілька пограничних переходів. 

Це свідчить про реальні перспективи щодо розвитку сільського 

господарства закритого ґрунту в Україні та можливості надходження 

внутрішніх і зовнішніх інвестицій в цю галузь. 
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1.4. Основні засади та методика визначення потреби виробництва і 

споживання продукції закритого ґрунту 

 

У світі постійно змінюються економічні інтереси різних країн, що 

впливає на виробництво і ринок овочевої продукції країн її експортерів і 

імпортерів. Особливе значення при цьому мають реальні ресурси високоякісної 

та конкурентноздатної овочевої продукції. Кожна із країн, особливо 

європейські, має значну кількість місцевих виробників, що загострює проблеми 

виробництва та реалізації продукції в межах країни і поза нею. 

За період 1961-2005 рр. відбулися істотні зміни в структурі виробництва 

окремих видів овочевої продукції, урожайності овочів, їх валового збору, 

споживання. Структура виробництва все більше залежить від реальностей 

ринку, потреб експорту, імпорту, харчових уподобань тієї чи іншої нації. В 

Європі зникли бар’єри обмеження руху овочевої продукції, з’явилася дешева 

робоча сила менш розвинутих країн. Ряд факторів вплинуло на зниження 

собівартості овочів. Все це зумовило поглиблення процесів спеціалізації і 

концентрації виробництва овочів. 

За останні 15-20 років спостерігається тенденція до зменшення 

чисельності традиційних виробників овочів і появи нових. Скорочується 

виробництво і експорт одних культур і розширюється інших. Деякі країни стали 

завозити нетрадиційні для нації культури: огірок, цибулю, перець, салат, 

шпинат, кавун, цвітну капусту. Підтвердженням цього є статистичні дані ФАО 

(табл. 1.29). 

Спостерігається зростаючий вплив на європейські ринки овочевої 

продукції Китаю, Індії, Японії. Збільшуються обсяги надходження на ринок 

переробленої овочевої продукції, замороженої та сушеної. Ряд країн переходить 

на соки, замінюючи ними вживання свіжих овочів. 

Відмічені тенденції впливають на обсяги виробництва овочів і їх 

споживання. Потреба населення в продукції овочівництва в будь-якій країні 

визначається чисельністю його населення і науково обґрунтованою нормою 
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1.4. Основні засади та методика визначення потреби виробництва і 

споживання продукції закритого ґрунту 
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споживання овочів на одну людину. Норма потреби овочів на людину може 

бути фізіологічною (мінімальною) і медичною (оптимальною). В Європі існує 

ряд норм споживання овочів за рік на душу населення: 

− 140,3 кг овочів і 24 кг баштанних; 

− 139 кг овочів і баштанних. 

 
Таблиця 1.29. Споживання овочів на людину за рік (2004 р.), кг 

Показник 

Культура 

помі-
дор огірок 

перець 
солод-

кий 

бак-
лажан 

цибуля, 
зелень 

капуста 
цвітна салат шпинат кавун 

Світове 31,7 6,1 0,09 0,32 10,3 2,7 5,90 1,1 10,5 
Країна, 
краща за 
спожива-
нням1 94,3 17,8 0,27 12,8 20,4 5,3 13,9 7,7 46,8 
Україна 25,1 14,7 0,08 0,99 14,5 0,26 0,22 0,0 3,8 

1 Назва кращої країни: помідор – Єгипет, огірок – Китай, перець солодкий – 
Нідерланди, баклажан – Єгипет, цибуля, зелень – Іспанія, капуста цвітна – Іспанія, салат – 
Італія, шпинат – Китай, кавун – Ізраїль. 

 
Перший варіант більше підходить для України. Раніше було відмічено, 

що медично обґрунтованою плановою нормою виробництва овочів і баштанних 

в рік на людину в Радянській Україні було прийнято 161 кг. Але, цей рівень не 

було досягнуто, проте фактичною (за статистичними даними) прийнято 150 кг. 

На сучасному етапі розвитку овочівництва приводяться такі показники: 

виробництво овочів і фруктів на людину в рік в Україні: 1992 р. – 179,6 кг;  

1995 р. – 185,3; 2000 р. – 194,3 кг. 

В країнах ЄС норми споживання овочів на людину в рік залежно від 

числа країн становили (кг): 

− ЄС (15 країн) – 123,6; 

− ЄС (25 країн) – 121; 

− ЄС (28 країн) – 134,9; 

− прогнозована норма споживання до 2010 р. – 133,5; 

− рекомендована медична – 139. 
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Існують медично обґрунтовані норми щоденного споживання харчових 

продуктів на душу населення, %: 

− із харчових продуктів овочі повинні становити – 22,7%; 

− добова потреба має задовольнятися за рахунок овочів: в кальції – 

23,3%; залізі – 19,2; вітамінах: А – 53,8; В1 – 17,8; В2 – 20,4; С – 71,7%. 

На сучасному етапі розвитку овочівництва для визначення потреб 

виробництва та споживання овочевої продукції слід враховувати нові підходи, 

які формуються національними традиціями та сучасною медициною. 

Асортимент овочевої продукції різниться по країнах. Так, овочівники світу 

вирощують близько 600 видів овочів, у США виробляють 60, в Судані – 7, в 

колишньому СРСР – 30, у сучасній Україні – до 20 видів. Це йдеться про 

технологічне виробництво овочів. Любителі України вирощують значно більше 

їх видів. За існуючими даними, близько 90% овочевої продукції в Україні 

визначають 6 її видів: капуста білоголова, помідор, огірок, морква, буряк 

столовий, цибуля на ріпку. В умовах закритого ґрунту 95-98% площ займають 

помідор і огірок. Інші культури з урахуванням їхньої затратності в закритому 

ґрунті в Україні вирощують мало. Дещо краща ситуація в південних регіонах 

України, де в простих плівкових теплицях збільшено площі під перцем, 

баклажаном, зеленними культурами. Деякі приватники спеціалізуються на 

ранніх баштанних культурах під плівкою. 

Сучасна медицина висуває обов’язкові вимоги до споживання овочів. 

Наприклад, вміст селену в крові упереджує ряд злоякісних хвороб. Отже, 

доцільно планувати вирощування і споживання овочевих рослин, що містять 

селен. Це кукурудза розлусна, помідор, часник.  

Останніми роками медики-дієтологи довели, що жовто-зелені овочі – 

джерело здоров’я і довголіття людини. Нетрадиційні для України листки 

дайкону, салатної ріпи, батату, стахісу є цінним джерелом бета-каротину. 

У розвинених країнах світу розроблено новий підхід до охорони здоров’я 

населення шляхом профілактики хвороб, а не лікування, посилення стійкості 

імунної системи людини. Наприклад, в Японії споживання жовто-зелених 
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овочів контролюється державою. За останні роки японські виробники овочів 

освоїли вирощування капусти брокколі, китайської капусти, листкової гірчиці, 

овочевої хризантеми, перилли, різних видів салату. Всього японці вирощують 

180-200 видів овочевих рослин. Медики рекомендують обов’язково вводити 

жовто-зелені овочі в щоденне меню людини в кількості не менше 100 г, а 

всього овочів за день доцільно вживати не менше 400 г [14]. Особливу увагу 

слід приділяти вирощуванню коріандру, петрушки, селери, кропу, фенхелю, 

салату. Не менш важливо вживати пряно-ароматичні рослини – базилік, мелісу 

лимонну, м’яту перцеву, чабер, естрагон. 

Відповідно вище визначеної медичної норми (400 г овочів в день) обсяг 

овочевої продукції в рік на людину має становити 146 кг, що відповідає і 

плановим показникам України на сучасному етапі розвитку виробництва 

овочів. 

Статистичні дані ФАО (2004 р.) свідчать про те, що населення України 

більш-менш достатньо споживає плоди помідора і огірка – 25,1 і 14,7 кг/рік на 

людину, відповідно (див. табл. 1.29). Занадто низьким є рівень споживання 

перцю солодкого, капусти цвітної, салату, баклажана, а споживання шпинату 

взагалі не відмічено. 

На жаль, в Україні залишається споживання дуже низьким (3,8 кг/рік на 

людину) популярної і корисної овочевої культури кавун – порівняно з Ізраїлем, 

де на людину в рік припадає 46,8 кг. 

Якщо взяти середнє світове споживання овочевої продукції за стандарт, 

то рівень цього показника за рік в Україні переважає по огірку, баклажану, 

цибулі на зелень. І значно нижчим він був по помідору, капусті цвітній, салату 

шпинату, кавуну. Якщо ж порівняти Україну з кращими за споживанням овочів 

країнами, то результат буде вкрай невтішним. Наприклад, в Єгипті людина 

споживає за рік 94,3 кг помідора, що в 3,8 раза більше, ніж в Україні. Україна 

значно поступається за рівнем споживання перцю солодкого Нідерландам – у 

3,4 раза, баклажана Єгипту – 12,9, цибулі на зелень Іспанії – 1,4, капусти 
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цвітної Іспанії – 20,4, салату Італії – 63,2, кавуна Ізраїлю – 12,3 раза (див. табл. 

1.29). 

Отже, аналіз свідчить, що для досягнення кращого рівня споживання 

овочів порівняно з провідними країнами світу Україні треба виробляти значно 

більше овочевої продукції. І це лише для власного населення. 

Якщо ж взяти до уваги доцільність експорту овочів лише в Європу, то 

обсяги виробництва цієї продукції слід значно збільшувати. За простими 

розрахунками щодо встановлення співвідношення виробництва овочів у 

відкритому і закритому ґрунті, відсотку вирощування овочів в умовах 

закритого ґрунту і загального рівня споживання їх за рік, то в Україні обсяги 

виробництва овочів у закритому ґрунті на одну людину необхідно довести до 

такого рівня, кг: помідор – 14,6; огірок – 8,2; перець солодкий – 0,02; баклажан 

– 0,42; цибуля зелень – 13,1; капуста цвітна – 0,03; салат – 0,2; кавун – 0,1; 

шпинат – 0. Всього 36,7 кг. 

Наші розрахунки дуже близькі до цих показників, що планували по 

виробництву овочів до 1990 р. – 36-40 кг овочів із закритого ґрунту в рік на 

душу населення. Тобто, сучасне виробництво овочів закритого ґрунту в Україні 

вийшло на плановий рівень 1990 р. 

Однак, якщо порівняти цей рівень із рівнем світового споживання овочів 

(див. табл. 1.29), то виявляється необхідність у значному збільшенні 

виробництва овочів у закритому ґрунті. Слід враховувати також те, що ряд 

країн вирощують основну масу овочів в умовах закритого ґрунту: 

Великобританія, Нідерланди – помідор; Іспанія, Італія – перець, баклажан; 

Іспанія – цибулю зелень, капусту цвітну; Іспанія, Ізраїль, Китай – кавун, диню. 

Значна частка цієї продукції у цих країнах спрямовується на експорт. 

У плані щодо визначення потреб у виробництві овочевої продукції 

закритого ґрунту важливо враховувати наявність і співвідношення типів 

теплиць, їхню виробничу та економічну ефективність. Детально ми розглянемо 

це питання в наступних розділах, але відзначимо, що раніше існували такі 

рекомендації: зимових теплиць повинно бути 45%, весняних плівкових – 55% 
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від загальної площі закритого ґрунту [15]. На сучасному етапі розвитку 

закритого ґрунту, коли з’явилися нові типи теплиць, нові технології, нові 

економічні підходи таке співвідношення доцільно змінити. В північних 

регіонах слід віддати перевагу сучасним високотехнологічним скляним 

теплицям, зробити їх високопродуктивними, а отже, для досягнення планових 

обсягів виробництва овочів за площами їх потрібно буде менше. А в південних 

регіонах (АР Крим, Херсонська, Запорізька, Донецька, Одеська області) 

перевагу необхідно віддавати високотехнологічним плівковим теплицям, площі 

під якими треба нарощувати. 

Отже, сучасне співвідношення між типами теплиць має становити: зимові 

– 25-30%, весняні плівкові – 70-75%. Залежно від регіону таке співвідношення 

може змінюватися: на півночі – в бік скляних теплиць, на півдні, особливо АР 

Крим і Херсонській області – плівкових. 

Існує ще один шлях, яким просуваються провідні країни–виробники 

овочів закритого ґрунту: оренда плівкових теплиць у країнах, розміщених в 

районі Середземного моря: Італії, Іспанії, Греції, Португалії. Це надасть 

можливість виробляти свіжі овочі для населення України і експорту в 

несезонний період. 

Для визначення потреби у виробництві та споживанні овочів закритого 

ґрунту необхідно знати і враховувати: 

− медичні норми потреби овочевої продукції за рік/добу на людину; 

− рівень світового виробництва і споживання овочів закритого ґрунту на 

людину; 

− співвідношення обсягів виробництва овочів у відкритому і закритому 

ґрунті; 

− сезонні обсяги виробництва овочів; 

− виробничу й економічну ефективність різних типів теплиць; 

− потреби овочевої продукції для експорту, особливо в міжсезонні 

періоди. 
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Наявність інформації про необхідні медичні норми, рівні виробництва та 

споживання овочевої продукції, необхідні обсяги її для експорту можна 

планувати обґрунтовані обсяги, площі, типи споруд закритого ґрунту з 

урахуванням урожаю, що фактично отримується, та економічної доцільності. 

У будь-якому випадку за нашими розрахунками річна потреба в продукції 

овочів закритого ґрунту з урахуванням кількості населення та можливості 

експорту продукції обсяги її необхідно довести до 55-60 кг на одну людину, 

тобто 2750-3000 тис. т на рік. Це показник, який виходить на рівень 

виробництва овочів у кращих країнах світу. Наприклад (2003 р.) Болгарія 

виробляє овочів і фруктів 2078 тис. т; Китай – 483103, Єгипет – 21523, Франція 

– 18371, Італія – 30878, Іспанія – 28917 тис. т (з урахуванням обсягів 

виробництва у відкритому ґрунті). 
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РОЗДІЛ 2.  ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 

ПІДПРИЄМСТВ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ 

 

 

2.1. Методологічні засади створення підприємств закритого ґрунту 

 

Підприємства закритого ґрунту мають багато технологічних та 

організаційно-економічних особливостей, але їхнє створення 

підпорядковується загальним теоретико-методологічним закономірностям 

цього процесу. Зовні він видається простим. Власник приймає рішення щодо 

створення такого підприємства і замовляє відповідним проектним установам 

розробку проекту. Розроблений проект втілюється в життя будівельно-

монтажними підприємствами також на замовлення власника і за його кошти. 

Можуть бути і відхилення від цієї традиційної схеми і послідовності етапів у 

випадках, коли нове підприємство організується шляхом об’єднання (злиття) 

кількох існуючих підприємств закритого ґрунту або, навпаки, розукрупнення 

якогось великого підприємства. Проте у будь-якому з цих випадків 

управлінське рішення щодо створення підприємства закритого ґрунту не може 

бути суто вольовим, адміністративним. Воно вимагає відповідного 

обґрунтування [16-19]. Зміст цього обґрунтування передбачає, насамперед, 

методологічні аспекти. 

Зауважимо, що в економічній літературі останнім часом (за історичними 

мірками) значно ускладнилось тлумачення самого терміну “підприємство”. 

Вчені пов’язують це з ім’ям Рональда Х. Коуза, який у 1937 р. опублікував 

статтю “Природа фірми”, в якій запропонував розглядати фірму не як 

конгломерат людей і машин, а як сукупність взаємовигідних контрактів. Ще 

раніше А.Маршалл замість поняття “підприємство” почав використовувати 

поняття “організація”, яке одночасно можна застосовувати і до національної 

економіки загалом. При цьому А.Маршалл розглядав організацію і як фактор 

виробництва, що стало підставою для її неоднозначного тлумачення як аналога 
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терміну “підприємство”. Зокрема, підприємство можна було розглядати як 

основу єдності складних економічних організмів за аналогією з біологічною 

наукою. Поняття підприємства можна було поєднувати з поняттям 

міжгосподарської та внутрішньогосподарської організації [20]. 

Інтерпретація Р.Коузом поняття “фірма” як комплексу контрактів дістала 

визнання у науковому світі й була продовжена багатьма вченими, починаючи з 

60-х років минулого століття, при пошуку вирішення проблеми збалансування 

стимулів та інтересів. Зараз у працях вітчизняних економістів робляться спроби 

розв’язати з її допомогою питання регулювання міжгалузевих відносин [21]. 

Проте, на нашу думку, немає підстав розглядати різні тлумачення поняття 

“підприємство” як альтернативні. Підприємство одночасно виступає як 

технологічна (матеріально-речова) і соціально-економічна система. Тому при 

висвітленні методологічних засад створення підприємств закритого ґрунту 

немає потреби обирати якесь витончене його визначення. Достатньо взяти за 

основу, що підприємство є суб’єктом підприємницької діяльності, тобто 

самостійної, ініціативної, систематичної, на власний ризик господарської 

діяльності, що здійснюється підприємцями з метою досягнення економічних і 

соціальних результатів та одержання прибутку (ст. 42 Господарського кодексу 

України) [22]. 

За такої постановки питання першим елементом методологічних засад 

створення підприємства закритого ґрунту цілком правомірно назвати розробку 

його маркетингової концепції. Термін “маркетинг” для вітчизняної економічної 

науки є порівняно новим, що потребує з’ясування його змісту. В його основі 

лежить термін “ринок” (англ. market). У найбільш загальному трактуванні 

маркетинг означає ринкову діяльність, тобто – збут продукції на ринку. Проте 

ринок існує дуже давно, а поняття маркетинг виникло порівняно недавно і за 

певних передумов. Основними з них є чотири: виникнення масового 

виробництва на основі розвитку науки та впровадження її досягнень у 

виробництво, коли стало можливим виробляти все й у будь-яких розмірах, 

тобто доводити обсяги виробництва до рівня, який перевищує 
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платоспроможний попит; повне насичення ринку і навіть перевиробництво; 

зростання доходів населення, послаблення класового протистояння і поява 

соціального партнерства; підвищення культури споживання. Отже, товарів 

з’явилось багато, але одночасно урізноманітнились і вимоги споживача до них, 

якісно зросли потреби. 

За критерієм важливості потреби поділяють на первинні та вищі. До 

первинних відносять потреби в найважливіших життєвих умовах: якісному 

повітрі для дихання, якісній воді для вгамування спраги, продуктах харчування, 

температурному комфорті. Вищі потреби також надзвичайно різноманітні і 

проявляються від автомобіля до бажання реалізувати себе в суспільстві як 

особистість. Сенс поділу потреб на первинні та вищі зводиться до того, що 

людина, яка не задовольнила первинні потреби, про вищі не буде й думати. 

Практичним наслідком усіх цих обставин стало те, що виробництво як запорука 

і гарант підприємницького успіху поступилось збуту, тобто реалізації продукції 

масовому споживачеві на відкритому конкурентному ринку. Це й зумовило 

появу маркетингу як системи підприємництва, спрямованої на забезпечення 

прибутковості шляхом найповнішого задоволення потреб споживача. 

Отже, маркетингова концепція підприємства закритого ґрунту – це 

концепція його ефективного функціонування в конкурентних умовах. У процесі 

її обґрунтування (розробки) необхідно торкнутися таких основних питань: 

− оператором якого ринку чи ринків буде підприємство закритого ґрунту 

– внутрішнього чи зовнішнього? 

− який товар чи групу товарів підприємство буде пропонувати 

споживачеві? 

− яким групам споживачів підприємство пропонуватиме свої товари? 

− якими будуть обсяги збуту продукції і частка підприємства на ринку? 

− якою буде цінова політика підприємства? 

Розглянемо їх у цій послідовності. 

В контексті набуття повноправного членства України в СОТ питання про 

вибір внутрішнього чи зовнішнього ринку як арени оперування підприємства 
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закритого ґрунту можна вважати риторичним. Оперувати доведеться на обох 

ринках і враховувати особливості обох ринкових арен. Передусім необхідно 

знати їх насиченість продукцією закритого ґрунту, наявність технічних вимог 

до її якості, перелік та зміст стандартів, методів фасування та пакування, 

вимоги до зберігання і т.д. Необхідно детально оволодіти правовими основами 

оперування на зовнішніх ринках, ознайомитись з основами митно-податкового 

режиму, екологічними вимогами тощо. 

Ключова складова маркетингової концепції створюваного підприємства 

закритого ґрунту – визначення видів товарної продукції, які воно буде 

продавати споживачам. Ця частина концепції потребує даних щодо 

особливостей національних типів харчування, смаків та уподобань споживачів, 

насичення ринку відповідними продуктами, можливостей конкурентів. Слід 

також мати на увазі, що національні типи харчування хоча й формувались 

протягом століть і пройшли перевірку часом, перебувають під впливом 

прогресивних світових тенденцій і здатні до сприйняття привабливого досвіду. 

Насичення ринку одночасно характеризує й гостроту конкурентних відносин. 

Інформація про головних конкурентів повинна бути повною, починаючи від 

їхньої спеціалізації і закінчуючи особливостями технології виробництва та 

фінансовим станом. При визначенні виробничого напряму майбутнього 

підприємства закритого ґрунту слід враховувати загальновизнане положення 

щодо переваг в умовах ринку широкої диверсифікації над вузькою 

спеціалізацією. Диверсифікація є засобом боротьби з ринковим ризиком. 

Детально про це розглядається у підрозділі 6.1. 

Важливе місце в маркетинговій концепції створюваного підприємства 

закритого ґрунту займає аналіз особливостей споживача, його поведінку 

відносно пропонованої продукції. Загальний аналіз споживача дістав назву 

сегментації ринку. Цей термін означає розчленування загальної маси покупців 

на окремі групи за різними ознаками – місцем проживання, віком, професією, 

купівельною спроможністю тощо. Кожна з них певним чином реагує на той чи 

інший вид продукції закритого ґрунту. Особливе значення має виявлення 
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еластичності попиту на неї за доходами, а також прогноз їх рівня на 

перспективу. Необхідно знати також ставлення споживачів різних сегментів до 

різних форм реалізації продукції та реклами, зокрема й до того, якою мовою 

вона подається та наскільки вона інформативна. В кінцевому підсумку аналіз 

споживача покликаний визначити можливі обсяги збуту продукції закритого 

ґрунту на будь-якому ринку, а відтак і необхідні обсяги її виробництва, тобто 

виробничу потужність створюваного підприємства закритого ґрунту. Це дасть 

змогу визначити і його частку на цьому ринку та тип конкурентного 

середовища. 

Заключна складова маркетингової концепції створюваного підприємства 

закритого ґрунту й одночасно своєрідний підсумок відносно її інших елементів 

– цінова політика або цінова стратегія підприємства. Слід зазначити, що цінові 

аспекти (особливо знижки, надбавки, терміни платежу) становлять серцевину 

маркетингу. Окремі автори повідомляють, що свого часу (середина ХХ ст.) 

функції маркетингу відображались “чотирма “Р” (англійською – produce, place, 

promotion, price). Американська Асоціація Маркетингу дала таке його 

визначення: “Маркетинг – це процес планування та втілення задуму щодо 

ціноутворення, просування і реалізації ідей товарів та послуг шляхом обміну, 

який задовольняє мету окремих осіб та організацій” [23]. 

Під впливом динамічного ринкового середовища та поточного 

фінансового стану підприємства будуть значно варіювати щодо “задумів про 

ціноутворення”. В них відображаються наміри підприємства відносно свого 

розвитку та короткострокові цілі як економічні пріоритети. В літературі 

виділяють такі напрями розвитку: екстенсивний, інтенсивний, інтегрований, 

диверсифікований. Екстенсивний напрям передбачає, що підприємство 

орієнтується на весь ринок загалом без виділення на ньому окремих сегментів. 

Завдання підприємства зводиться до закріплення на ринку. При інтенсивному 

напрямі розвитку підприємство намагається розширити ринкові сегменти або 

вийти на ринок з новим товаром чи його новою модифікацією. Інтегрований 

розвиток означає забезпечення підвищення дохідності шляхом взаємовигідного 
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об’єднання з іншими підприємствами (асоціації, консорціуми та ін.), що 

дозволить використати їхній досвід та ресурсний потенціал. Диверсифікаційний 

розвиток забезпечує розширення номенклатури вироблюваної продукції й 

зумовлює необхідність виходу на ринок з новими товарами, а іноді й на нові 

ринки з традиційними товарами та їх модифікаціями. Можлива й 

конгломератна форма, коли виробництво нових товарів поєднується з виходом 

на нові ринки [24; 25]. 

Щодо короткострокових економічних пріоритетів, які ще називають 

маркетинговими цілями або варіантами цінової політики (стратегії) 

підприємства, то серед останніх виділяють типові та спеціальні цінові стратегії. 

До типових відносять такі: 

− збереження стабільного положення на ринку в поєднанні з помірною 

рентабельністю продаж; 

− розширення частки ринку чи намагання зайняти на ньому лідируюче 

становище; 

− максимізація прибутку та підвищення рівня рентабельності; 

− підтримання та забезпечення платоспроможності підприємства; 

− розширення експортних можливостей. 

У складі спеціальних цінових стратегій виділяють такі: 

− вихід на нові ринки; 

− виведення на ринок нової продукції; 

− завоювання лідерства на ринку за окремими показниками якості 

продукції; 

− виживання з метою попередження банкрутства [26]. 

Звичайно, в реальному житті функціонуюче підприємство закритого 

ґрунту не може обирати якийсь один із перелічених варіантів цінової стратегії. 

Може виявитись необхідним і доцільним диференціювати її навіть по окремих 

товарних продуктах на одному з типів ринків (внутрішньому чи зовнішньому). 

Проте для створюваного підприємства якнайповніша ясність щодо цінової 
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стратегії є обов’язковою, оскільки з цим пов’язана успішність його роботи на 

конкурентному ринку. 

Отже, маркетингова концепція новостворюваного підприємства закритого 

ґрунту є глибоко аналітичним документом, який відображає реальний стан 

ринку відповідної продукції та найбільш істотні сторони виробничо-збутової 

діяльності майбутньої господарської одиниці. До розробки маркетингової 

концепції слід підходити виважено й відповідально, оскільки допущені при 

цьому помилки є стратегічними, тобто помилками довгострокової дії. 

Особливої уваги заслуговує вивчення ситуації на зовнішньому ринку 

продовольства. Фахівці вважають його не просто важкопрогнозованим, а й 

найбільш загадковим. На ньому спостерігаються низькі темпи росту 

товарообороту, різкі коливання цін, нестійка кон’юнктура, часті й немотивовані 

переходи від криз до піднесення. При цьому експортна орієнтація аграрного 

сектора України на сучасному етапі і в стратегічній перспективі залишається 

необхідною, оскільки порівняльні переваги її національної економіки 

зосереджуються головним чином у сільському господарстві, про що йшла мова 

на Всеукраїнській нараді з питань агропромислової політики 27 грудня 1995 р. 

З часу її проведення потреба аграрного виробництва у валютних коштах для 

модернізації техніки та технології стала ще більш відчутною і не враховувати 

цієї обставини при створенні підприємств закритого ґрунту було б помилковим. 

Опрацьована маркетингова концепція створення підприємства закритого 

ґрунту значно полегшує розв’язання багатьох інших організаційних чи 

проектних питань, зокрема про розміри та розміщення створюваного 

підприємства. Відомо, що розміри підприємства характеризуються багатьма 

показниками: обсягами провідного виробничого ресурсу і виробництва 

продукції, вартістю основних виробничих засобів і валової продукції, 

чисельністю працюючих, грошовими надходженнями від реалізації продукції та 

ін. Деякі з цих показників мало змінюються в часі, вони стабільні. Наприклад, 

площа сільськогосподарських угідь, ріллі, поголів’я худоби як показники 
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обсягу провідного виробничого ресурсу. Вартість основних засобів, продукції, 

суми грошових надходжень більш динамічні. 

Для підприємств закритого ґрунту показником обсягу провідного ресурсу 

виступає площа закритого ґрунту і вона стабільніша порівняно з вартісними 

показниками та чисельністю працівників. Тому доцільно розглянути розміри 

підприємства закритого ґрунту саме як розміри продуктивної площі 

культиваційних споруд. Основне методологічне питання її кількісного 

визначення – це питання оптимізації. 

Загальне уявлення про можливі розміри підприємства закритого ґрунту за 

обсягом виробництва продукції дає маркетингова концепція, її складові, 

спрямовані на аналіз ринків відповідної продукції, їх насиченості, можливих 

обсягів збуту. Але один і той же обсяг збуту може бути забезпечений одним або 

кількома підприємствами. Тому і виникає питання про оптимізацію розмірів 

підприємства закритого ґрунту. 

На нашу думку, його необхідно вирішувати на тій же методологічній 

основі, що й питання оптимізації розмірів традиційного сільськогосподарського 

підприємства відкритого ґрунту, тобто шляхом мінімізації питомих виробничих 

витрат. Питомі витрати – це витрати на одиницю площі провідного 

виробничого ресурсу – ріллі або продуктивної площі культиваційних споруд. 

Відомо, що для традиційних сільськогосподарських підприємств 

характерна різна залежність двох груп питомих витрат від розмірів 

господарства за площею ріллі. Питомі витрати на експлуатацію мобільної 

сільськогосподарської техніки та витрати на управління при зростанні площі 

ріллі зменшуються. Чим більший розмір оброблюваної ділянки, тим більша 

норма виробітку для трактора і менша норма витрачання пального. 

Зменшуються питомі витрати на управління підприємством при збільшенні 

його розмірів. На кожне підприємство потрібен один керівник, один головний 

бухгалтер, один завідувач відділом кадрів тощо. Чим більша площа ріллі 

підприємства, тим менша сума заробітної плати управлінського персоналу на 

кожен її гектар. 
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Зовсім іншою є залежність питомих транспортних витрат на одиницю 

площі ріллі. Вартість транспортних витрат пов’язана із середньою відстанню 

перевезень, а середня відстань (радіус) обернено пропорційно залежить від 

загальної площі підприємства. Аналіз показує, що збільшення розмірів 

господарства за критерієм питомих витрат на одиницю площі доцільне до тієї 

межі, поки економія на експлуатаційних та управлінських витратах не 

поглинається зростаючими транспортними витратами. В цьому суть 

оптимізаційних розрахунків. 

Таку методологію правомірно використовувати і для підприємств 

закритого ґрунту з деякими корективами. Насамперед, потрібен глибокий 

аналіз механізмів формування виробничих, збутових витрат, а також витрат на 

управління. Особливу увагу слід приділити формуванню транспортних витрат у 

випадку реалізації продукції через власну фірмову торгівлю, в тому числі з 

використанням мобільних торгових точок чи стаціонарних ларьків і палаток. Це 

трудомісткі та складні розрахунки й вони недостатньо забезпечені 

нормативною базою, але їх необхідно обов’язково виконувати при створенні 

підприємства закритого ґрунту, оскільки допущені при визначенні його 

оптимальних розмірів помилки також є стратегічними, тобто помилками 

довгострокової дії. 

Питання територіального розміщення підприємства закритого ґрунту має 

три методологічні аспекти: енергетичний, транспортний і екологічний. Їхній 

зміст цілком зрозумілий. Чим південніше буде розміщене підприємство, тим 

більше сонячної енергії воно зможе використовувати і тим меншими будуть 

витрати покупних енергоносіїв. Але одночасно більшими стануть транспортні 

витрати на перевезення продукції у північні райони. Як і у випадку визначення 

оптимальних розмірів, тут потрібні пошуки так званої “золотої середини”. 

Щодо екологічного аспекту, то розміщене підприємство закритого ґрунту 

повинно підтримувати, а не розбалансовувати екологічну рівновагу в регіоні 

свого розташування. 
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Принципове значення для підприємств закритого ґрунту має визначення 

напрямів та обсягів соціальної діяльності. Її загальна характеристика наведена в 

ст. 69 Господарського Кодексу України [22]. Вона охоплює питання створення 

на підприємстві належних умов праці, життя, здоров’я, гарантій медичного 

страхування працівників та їх сімей, підготовки кадрів підприємством, 

підтримки пенсіонерів – колишніх працівників підприємства, неповнолітніх та 

інвалідів, що потребують соціального захисту. Це надзвичайно важливі важелі 

мотивації працюючих, але вони далеко не вичерпують всього обсягу соціальних 

проблем сучасного підприємства закритого ґрунту. 

Не менш важливими є питання забезпечення постійних працівників 

квартирами, а сезонних та тимчасових – гуртожитками. Ідеологія відмежування 

соціальної сфери від підприємництва (бізнесу) відносно до підприємств 

закритого ґрунту повинна застосовуватись із багатьма серйозними 

застереженнями. Якщо новостворюване підприємство розташовуватиметься за 

межами населеного пункту (міста чи промислового центру), то воно 

обов’язково повинно бути забезпечене власною житловою та комунально-

побутовою, культурно-масовою та спортивно-оздоровчою інфраструктурою. Ці 

проблеми не виходять за межі національного курсу державотворення, тобто 

формування України як соціальної держави [27; 28]. 

Викладене не вичерпує всіх методологічних засад створення підприємств 

закритого ґрунту. Важливу роль відіграють також питання вибору 

організаційно-правових форм господарювання, побудови системи управління 

підприємством, міжгосподарських відносин тощо. 

 

 

2.2. Організаційно-економічні підходи до вибору ефективних типів 

культиваційних споруд 

 

Культиваційні споруди закритого ґрунту є основою для отримання 

високих урожаїв якісної продукції з мінімальними затратами. В усьому світі, 
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також і в Україні, споруди закритого ґрунту (теплиці) постійно покращуються 

за основними своїми параметрами. Основні завдання споруд – забезпечити 

оптимальний ріст і розвиток вирощуваної культури, бути економічно вигідними 

і ефективними. Залежно від призначення, строків використання і техніко-

економічних показників споруди закритого ґрунту поділяються на: 

− зимові теплиці, які використовуються протягом усього року; 

− весняні теплиці, час використання яких – лютий-жовтень [1]. 

У свою чергу, залежно від будівельних ознак, технологічних процесів, 

засобів покриття, обігріву, профілю споруди закритого ґрунту розподіляються 

на: 

− овочеві, розсадні, для вирощування квітів; 

− ґрунтові, стелажні, гідропонні, фітотрони; 

− скляні, плівкові; 

− з водно-трубним і тепло-генераторним обігрівом;  

− ангарні і блочні; 

− одно-прогінні й багато-прогінні; 

− каркасні і безкаркасні; 

− дерев’яні, дерево-металеві, алюмінієві, з полімерних матеріалів, 

залізобетону [15]. 

При конструюванні теплиць враховують навантаження вітрів, снігу, маси 

шпалери з підв’язаними до них рослинами, мас обладнання, мас конструкцій, 

специфіку монтажу, температуру, стан ґрунту, економічні показники [29]. 

Техніко-економічні показники теплиць залежать від умов регіону, конструкції 

тепличних блоків, обсягів роботи, конструкційних рішень, вартості матеріалу, 

ефективності оснащення, обладнання, забезпечення оптимальних умов росту і 

розвитку рослин, організації контролю за процесами, забезпечення урожаю і 

якості, окупності витрат. 

Зимові теплиці повинні забезпечувати оптимальні умови для росту і 

розвитку рослин в осінньо-зимовий і зимово-весняний періоди. Для цього 

необхідно забезпечити температуру, освітлення, наявність поживних речовин, 
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доступність повітря і СО2, вологість, можливості вирощування культур круглий 

рік, автоматизацію процесів, моніторинг стану рослин. 

Ангарні теплиці – багато-секційні теплиці у вигляді крупних ізольованих 

приміщень під двосхилим дахом з шириною теплиць 10-25 м, інколи без 

проміжних опор. В ангарних теплицях тепловий режим і режим вологості при 

коливанні температури зовнішнього повітря мають відзначатися великою 

стійкістю. В таких теплицях рослини не страждають від холодного повітря 

завдяки великому просторові між рослиною і дахом. Подібні теплиці будували 

за проектом 134-59 “Росдіпросільгоспбуд” у ряді областей України, в тім числі і 

в колишньому радгоспі “Київська овочева фабрика”. На заміну їм прийшли нові 

гідропонні теплиці за проектом №8-04-273 “Укрдіпросільбуду”. В таких 

теплицях рослини вирощувалися в залізобетонних коритах-піддонах, які 

заповнюються штучними субстратами (гранітний щебінь, керамзит). 

За використанням площі існують 3 види теплиць: стелажні, ґрунтові, 

комбіновані. Стелажні теплиці використовують для вирощування розсади і 

другим оборотом – для ранньостиглих детермінантних гібридів помідора. 

Застосування стелажів зменшує коефіцієнт корисної дії площі, підвищує 

трудомісткість обслуговування і вартість теплиці. Взимку у стелажній теплиці 

легше підтримувати оптимальний режим температури, а обмежені об’єми для 

росту і розвитку рослин сприяють прискореному достиганню плодів помідора. 

Оптимальна ширина стелажа – 60-80 см, основних проходів між стелажами – 

100 см, другорядних – 50-70 см. 

Ґрунтові теплиці мають максимальний коефіцієнт корисної площі (до 

85%), стан температури й вологість ґрунту, пристосовані до механізованого 

обробітку. 

Блочні теплиці – це об’єднання двосхилих теплиць без проміжків між 

секціями, а бічні простінки замінені стоками. Стіни їх засклені. Кожна окрема 

двосхила теплиця входить до складу блока і називається ланкою. Блочні 

теплиці бувають двох, трьох-, чотирьохланкові і т.д. Ширина окремих ланок 

становить від 6 до 12 м. 
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В Україні будували голландські блочні теплиці, які економніші ангарних. 

Вони менш метало-місткі, простіші за конструкцією, економічній щодо 

обігріву. Блочні теплиці можуть бути таких конструкцій: 

− з прогоном 8 х 4,3 м, висотою колон від фундаменту до лотка 4,5 (5) м; 

− з прогоном 9,6 х 4 м, висотою 4 м, (4,5; 5 м); 

− з прогоном 12,8 х 4 м, висотою до 5 м. 

Весняні плівкові теплиці більш спрощені, і значно дешевші. Обігрів у 

них, в основному, калориферний. Існують весняні теплиці на сонячному 

обігріванні, з аварійним обігріванням чи без нього. 

Перші проекти теплиць в Україні мали площу 1000 м2 (Т.П. 134-59, 810-

24, 810-27 [26]. Це теплиці ангарного типу, розраховані на регіони з низькою 

температурою повітря до -40оС. Прогін їх становив 14 м, висота бокового 

огородження – 1,6 м, висота у гребені 5 м. Системи інженерного обладнання: 

автоматика по опаленню і вентиляції, поливу, пропарюванню, підґрунтовому 

обігріву, дренажу. В 70-ті роки ХХ ст. ці теплиці були посередніми, а згодом 

застаріли. Їх місце зайняли нові проекти 810-87, 810-88 Луганського інституту 

“Гіпропромтеплиця”. З’являються нові теплиці Антрацитівського заводу: 810-

78, 810-95. Теплиці розраховані на зимову температуру -30оС. Розміщувалися 

на ґрунтах площею 3-6 га. Це були блочні теплиці висотою до лотка 2,4 м, до 

конка – 3,3 м. Кожен блок мав площу 15 тис. м2, між блоками планувалася 

бетонна доріжка шириною 3 м. 

Інженерне обладнання таких теплиць включає: 

− систему вентиляції з ручним відкриванням; 

− полив за допомогою стаціонарного водопроводу; 

− опалення з шатровим і підґрунтовим обігрівом; 

− технологічний дренаж; 

− систему автоматичного регулювання мікроклімату. 

Практика показала низьку надійність інженерних систем в експлуатації. 

Подальшим кроком у вдосконаленні були типові проекти 810-99, 810-1-13.86 

“Блок зимових ґрунтових теплиць” площею 6 га (6 теплиць по 1 га). Блок 
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включав багато-пролітні теплиці, виробничо-побутові й допоміжні приміщення, 

котельно-енергетичний вузол. У теплицях передбачалися покрівельний, 

надґрунтовий, боковий, торцевий, контурний, підґрунтовий обігріви, системи 

поливу і внесення мінеральних добрив, подача розчинів пестицидів, 

зволоження повітря, підживлення СО2, вентилювання, електроосвітлення [2]. 

Основні характеристики та техніко-економічні показники теплиць і 

тепличних комплексів, побудованих за різними типовими проектами в Україні, 

наведено в табл. 2.1-2.4. 

 
Таблиця 2.1. Загальна характеристика типових проектів зимових теплиць 

Показник 
Типовий проект 

810-99 810-83 810-88 810-95 810-39. 94 810-40-95 
Теплиць у блоці, шт. 6 6 6 20 1 1 
Площа однієї теплиці, га 1,0 1,1 1,0 0,15 1,1 0,17 
Покриття скло скло скло скло скло скло 
Розміри теплиць, м: 

довжина 141,1 141,1 141,1 83,7 134 60 
ширина 75 75 75 18 83 27 
ширина прогону 6,4 6,4 6,4 18 6,4 9 
висота гребеня 4,1 4,1 4,1 6,8 3,8 6,7 
висота до карниза 2,5 2,5 2,6 2,4 2,5 2,6 

Площа розсадного 
відділення, га 0,5 0,5 0,5 0,3 0,1 0,02 
Наявність: 

підґрунтового обігріву + + + + + + 
побутових приміщень + + + + + + 
енергетичного блока + + - - - - 

Автоматичне 
регулювання процесів1 ТП, В, П ТП, В, 

П ТП, В ТП, В, 
П ТП, В,П ТП, В, П 

1 ТП – температура повітря, В – вологість, П – полив. 
 
Типові зимові теплиці під склом мали площу 6 га, один блок теплиці – 1 

га (довжина 141 м, ширина 75 м). Це були відносно невисокі теплиці з робочою 

висотою 2,5-3 м. З погляду сучасності вони були громіздкими, мало 

автоматизованими, мали великі обсяги ручної праці на різних процесах. При їх 

експлуатації витрачалася значна кількість води, тепла, електроенергії. На їхню 

побудову витрачалося багато сталі, скла. Урожай з теплиці був відносно 

низьким: огірка 13-22 кг/м2, помідора – 15-27 кг/м2. Проте рівень 
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рентабельності виробництва становив 27-50%, що у 80-90-ті роки ХХ ст. було 

непоганим показником. 

 
Таблиця 2.2. Техніко-економічні показники зимових теплиць України 

Показник 
Типовий проект 

810-99 810-83 810-88 810-95 810-39. 94 810-40-95 
Площа, м2: 

забудови 65460 65473 66660 32489 11342 1678 
виробнича 65123 63615 63467 30656 10726 1637 
підсобна - 1360 1200 1273 504 - 

Витрати матеріалів: 
сталі, т 597 589 807 424 140 5,2 
скла, м2 80979 80917 82167 47418 14432 1958 

Експлуатаційні показники: 
витрати води, л/с 15 15 19 20 10 5,4 
витрати води, м3/добу 450 456 401 225 103 35 
витрати тепла, МТТ (Гкал/год.) 142,7 145 124 119,7 15,6 2,25 
споживання електроенергії, кВт 955 950 1328 625 114 20,5 

Урожайність за рік, ц: 
огірок 11536 10527 12771 5625 1753 368 
помідор 4442 4761 4009 2070 958 88,5 
зеленні 2852 - - 708 280 - 

 
Аналіз наведених показників свідчить, що і плівкові теплиці 70-90-х років 

ХХ ст. мали ряд істотних виробничих недоліків: висока затратність, відсутність 

підґрунтового обігріву, низький рівень автоматизації процесів. Урожайність у 

них отримували 12-22 кг/м2, що не давало високого економічного ефекту: 

тривала окупність, висока собівартість, низький рівень рентабельності. 

Сучасний етап розвитку сільського господарства та зростання 

виробничих витрат у зв’язку з подорожчанням газу, електроенергії, води, 

насіння, засобів захисту рослин, добрив показав, що теплиці скляні і плівкові 

минулих часів є застарілими і неефективними. Нині в Україні для покриття 

виробничих затрат урожай повинен бути, як мінімум, помідора 25-27 кг/м2, 

огірка – 32-35 кг/м2. 

Економічна криза в Україні примусила провідні тепличні комбінати 

зайнятися реконструкцією старих теплиць і будівництвом нових. 

Культиваційна споруда повинна створювати максимально сприятливі умови 

для росту і розвитку рослини, забезпечувати її водою, поживними речовинами, 
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світлом, теплом, СО2. При цьому необхідно враховувати дію взаємопов’язаних 

факторів: 

 
Таблиця 2.3. Загальна характеристика типових проектів плівкових теплиць 

Показник 
Типовий проект 

810-91 810-93 810-94 810-97 810-96 
Теплиць у блоці, шт. 5 1 8 1 1 
Площа однієї теплиці, га 0,2 1,0 0,13 1,0 2,0 
Розміри теплиці, м: 

довжина 114 150 54 144 153 
ширина 20 68 24 75 145 
ширина прогону 6 4 4 6 9 
висота гребеня 4,3 3,9 3,9 4,3 5,2 
висота до карниза 2,7 2,6 2,4 2,7 1,5 

Площа розсадного відділення, га 0,1 - - - 0,08 
Наявність: 

підґрунтового обігріву + - + - + 
побутових приміщень - - - - - 
енергетичного блока - - - - - 

Автоматичне регулювання процесів1 ТП ТП, В ТП, В, П ТП, В ТП 
1 ТП – температура повітря, В – вологість, П – полив. 
 
 

Таблиця 2.4. Механіко-економічні показники плівкових теплиць України 

Показник 
Типовий проект 

810-91 810-93 810-94 810-97 810-96 
Площа, м2: 
забудови 11571 10270 11904 10850 21239 
виробнича 10000 9576 10368 10795 19995 
підсобна 1493 618 1328 916 - 

Витрати матеріалів: 
сталі, т 23 59 82 0,8 8,2 
плівки, м2 20029 15850 20955 24397 20955 

Експлуатаційні показники: 
витрата води, л/с 7 12,6 14 7 13,6 
витрата води, м3/добу 75 101 200 75 200 
витрати тепла МВТ (Гкал/год.) 18,8 16,9 17,6 17,6 56,6 
електроенергії, кВт 207 126 179 108 178,9 

Урожайність за рік, ц: 
огірок 1102 1001 1070 2200 1831 
помідор 588 603 664 1514 1437 

 
– метеорологічні (кількість і якість сонячної радіації; температура 

зовнішнього оточення; кількість опадів у вигляді дощу); 

– мікрокліматичні (температура повітря в теплиці; вологість повітря); 
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– біологічні (потреба рослини у воді залежно від освітлення, 

температури, живлення; коефіцієнт випаровування з листкової поверхні; 

коефіцієнт потреби культури у воді, елементах живлення; ефективність роботи 

кореневої системи; стійкість проти абіотичних факторів); 

– субстратні (фільтрація субстрату; вологоємність його; об’єм на одну 

рослину); 

– конструктивні (світлопроникність покривного матеріалу; 

конструктивні особливості опор, стінок, покрівлі; величина теплової енергії 

системи теплопостачання; робота системи охолодження, зволоження; кількість 

рослин на м2; площа споруди; площа тепличного комбінату); 

– гідравлічні (витрати води на полив рослини; тривалість поливу; тиск у 

системі поливу; довжина поливних трубопроводів; кількість дренажної води). 

Реконструкція тепличних комбінатів передбачала видалення тепличного 

ґрунту чи щебеню при переведені теплиці на малооб’ємну продовжену 

культуру, встановлення системи краплинного зрошення, автоматичну подачу 

СО2. Ряд комбінатів залишали щебінь як субстрат, адже видалення його 

пов’язано зі значними затратами. Але ж і введення краплинного зрошення 

(живлення) вимагає певної субстанції навколо кореневої системи, яка б 

утримувала воду, поживні речовини. Цією субстанцією може бути торф, 

мінеральна вата. В плівкових теплицях значним кроком до нових технологій є 

використання краплинного зрошення на ґрунті. Це значно зменшує витрати на 

полив і дозволяє донести до рослин необхідну кількість вологи і поживних 

речовин – конкретно і стабільно, з можливостями постійного корегування.  

Після видаленого ґрунту висота шпалери збільшувалася до 3,2 м. Основа 

теплиці покривалася чорно-білою плівкою (білою догори), що покращувало 

системи дренажу і освітлення. Готували теплицю для малооб’ємної культури. 

При цьому налагоджували систему краплинного зрошення, що давало такі 

переваги: 

− поживні речовини вносять під коріння, без втрат; 

− листки сухі, без опіків від добрив; 
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− оптимальний мікроклімат із постійною вологістю; 

− невеликі дози і часте поливання створюють рівномірний контур вологи 

і живлення; 

− регулювання постійної кислотності поживного розчину (рН – 5,5-6) 

сприяє кращому живленню мікроелементами; 

− оптимальне задоволення рослини поживними речовинами відповідно 

до фази росту і розвитку; 

− економічне і цільове використання добрив без значних втрат. 

Під час реконструкції існуючих старих теплиць вводять системи 

контролю, які забезпечують: 

− оптимальний розподіл температури в теплиці; 

− виміри і контроль вологості; 

− керування мікрокліматом; 

− оцінку росту і розвитку рослин; 

− постачання СО2; 

− досвічування; 

− моніторинг стану рослини і клімату в теплицях. 

Зарубіжні професіонали – овочівники за кордоном вважають, що будь-

який сучасний фітомоніторинг потребує високого професіоналізму, інтуїції, 

досвіду для оцінок даних приладів (комп’ютера) і зовнішнього стану рослини. 

Тобто, треба володіти знаннями, відчуттям, вміти співставляти факти, робити 

логічні оптимальні за результатами висновки. Але реконструкція старих 

теплиць не так ефективна, як будівництво нових. 

Сучасні теплиці передбачають високотехнологічне керування 

мікрокліматом, використання системи управління подачею води, добрив, 

світла. В них високо розміщена покрівля, що балансує мікроклімат, світло, СО2, 

здійснюються оптимальна вентиляція і захист від проникнення комах. 

Звичайно, має значення і ціна конструкцій. В цьому плані виграють одношарові 

пластикові теплиці, вартість яких на 40% нижче скляних і на 25% – 

пластикових, 2-х шарових. Поліетиленові теплиці широко використовують в 
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до фази росту і розвитку; 

− економічне і цільове використання добрив без значних втрат. 
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Канаді, Греції, Мексиці, Італії, Туреччині, Іспанії. Їхнім недоліком є 

необхідність змінювати поліетилен кожні 2-3 роки. 

Поширеною промисловою теплицею сьогодні є конструкції підприємства 

ООО “Агросовгаз” (Росія). Базовою моделлю є багато-прогінна теплиця 

шириною 9,6 м, яка передбачає будь-яку площу і конфігурацію. Теплиця має 

стандартну площу 1 га і такі характеристики: 

– ширина прогону – 9,6 м, крок опор каркасу в рядку 4 м, висота лотка 4 

м, висота коника 5,13 м, ширина блока 1 га – 76 м, довжина блока 1 га з 

коридором 140,8 м; 

– площа забудови – 11138 м2; 

– будівничий об’єм – 45579 м2; 

– сталеві конструкції – 75 т; 

– алюмінієві конструкції – 20 т; 

– скло – 155330 м2; 

– гумовий профіль ущільнення – 4,6 т; 

– труби опалення, сталеві – 132 т; 

– труби опалення ПВД – 12600 м. п.; 

– гофровані дренажні труби – 2200 м. п. 

Теплиця укомплектована інженерними системами: опалення, вентиляції, 

зашторення, краплинного поливу, охолодження, водостоків, водопостачання, 

каналізації, дренажу, досвічування, освітлення, електрообладнання, керування 

мікрокліматом. 

Енергетичні витрати в такій теплиці становлять (у розрахунку на 

температуру 32оС): 

− тепла – 3,1 Гкал/год.; 

− води для поливу – 7200 м3/год.; 

− електричної потужності – 26 кВт; 

− електроенергії – 76000 кВт/год.; 

− дренажу – 660 м3/год. 
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У ВАТ “Комбінат “Тепличний” Київської області теплиці “Агросовгаз” 

мають висоту опор 4 м, ширину прогону 9,6 м, відстань між опорами 4 м, 

висоту шпалери 3,5-3,6 м. Поруч побудовані нові голландські теплиці площею 

4 га: висота опор 4,5 м, ширина прогону 8 м, відстань між опорами 4,5 м, висота 

шпалери 4 м. У нових теплицях урожай помідора становив, кг/м2: 2000 р. – 35,6; 

2001 – 50,5; 2002 – 46,4; 2003 – 56,1 і 2004 р. – 55. У старих, реконструйованих 

теплицях урожай огірка становив: гібрид F1 Атлет – 34,3-38,8, F1 Естафета – 

33,1-37,2 кг/м2. 

Ступінь реконструкції теплиці приводить до різних результатів. Так, у 

тепличному комбінаті СООО “Кримтеплиця” отримано врожай овочів, кг/м2: 

− на ґрунті при краплинному зрошенні помідора 40-42; 

− при малооб’ємній технології на субстраті цеоліт – 43-45; 

− малооб’ємній технології на субстраті цеоліт (нові теплиці 9,6 м прогін) 

– 55-57 [15]. 

Введення в дію теплиць нового покоління забезпечило зниження витрат 

газу на одиницю продукції з 4,5 до 2,2 м3. Застосування нових підходів до 

регулювання використовуваного об’єму газу на тепличному комбінаті “Пуща-

Водиця” дало змогу зменшити витрати газу на одиницю продукції (кг): огірок 

до 1,79 м3, помідор – 1,7, перець – 2,45, баклажан – 2,87, зелень – 1,25 у скляних 

теплицях і в плівкових: огірок – 1 м3, помідор – 1,28, перець – 3,82, баклажан – 

3,44, зелень – 0,68 м3 (табл. 2.5). Зростання цін на електроенергію, воду, 

добрива, засоби захисту рослин збільшили затрати на центнер (кг) продукції, 

проте ряд реконструйованих схем, зміна розміщення контурів труб, перехід на 

краплинне зрошення, нові види добрив і засоби захисту рослин, введення 

стійких до хвороб гібридів F1 дозволили зменшити і оптимізувати затрати до 

рівня, який забезпечував певний прибуток і рівень рентабельності понад 30% 

залежно від культури і типу теплиці (див. табл. 6.3). 

У провідних країнах світу понад 60% теплиць блочні. У Великобританії їх 

25%, Польщі – 38, Німеччині – 76%. Переважну більшість теплиць побудовано 

із сталевим каркасом (91%), з алюмінієвих сплавів – 7, дерева – 1, інших 
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матеріалів – 1%. Скло в огородженні теплиць становить 35%, плівка – 56, 

склопластик – 8, плити з органічного скла – 1%. 

 
Таблиця 2.5. Витрати енергоносіїв на одиницю продукції, агрокомбінат 

“Пуща-Водиця” (2005 р.) 

Вид витрат Одиниця 
виміру 

Культура 
огірок помідор перець баклажан зелень 

Витрати газу на 1 ц: 
продукції зимові теплиці м3 179 170 245 287 125 
плівкові теплиці – ІІ – 100 128 382 344 68 

Витрати електроенергії на 1 
ц продукції: 

зимові теплиці кВт/год. 78 74 107 125 55 
плівкові теплиці – ІІ – 43 55 164 149 65 

Витрати води на 1 ц 
продукції: 

зимові теплиці м3 2,5 2,5 2,6 2,8 2,0 
плівкові теплиці – ІІ – 4,4 5,4 8,1 7,6 1,2 

Витрати добрив на 1 ц 
продукції: 

зимові теплиці грн 15,87 21,64 21,29 24,89 18,30 
плівкові теплиці – ІІ – 6,78 8,55 25,40 22,94 5,69 

Витрати засобів захисту 
рослин на 1 ц продукції: 

зимові теплиці – ІІ – 5,70 3,91 7,79 9,11 4,44 
плівкові теплиці – ІІ – 2,08 2,52 7,49 6,77 1,65 

 
Провідною країною в галузі овочівництва закритого ґрунту є Нідерланди. 

Основну масу теплиць у цій країні представлено скляним покриттям (з 

опаленням і без нього). Нідерландські теплиці побудовано і будуються в 

Бельгії, Франції, Австрії, США, Японії. За конструкцією вони широко-прогінні 

і типу Венло. Широко-прогінні теплиці будуються із сталевих чи алюмінієвих 

прогонів, у спеціальні шпроси вставляють скло. Прольоти колон 

стандартизовано на модульний розмір 0,8 м і становлять, м: 6,4; 8; 9,6; 12,8. 

Вентиляція здійснюється через прохідні вентиляційні вікна з обох боків коника. 

Теплиці типу Венло складаються із конструкцій колон з балками і 

несучими лотками, в які вставляють скло шириною 73-100 см, мають ширину 

покрівлі 3,2 м, висоту одного скла 1,65 м. Відстань між колонами може бути 

3,2-6,4 м. Конструкції нідерландських теплиць можуть задовольняти будь-які 

вимоги технології. Підвищення цін на енергоносії призвело до заходів, що дали 
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змогу зменшити витрати на 1 кг продукції удвічі (табл. 2.6). Економію 

отримали за рахунок змін у системах опалення, застосування горизонтальних 

шторних екранів, підвищення врожайності. 

 
Таблиця 2.6. Витрати газу в теплицях Нідерландів, м3/кг продукції 

Культура 
Витрати газу, м3/кг 

1980 р. 1994 р. 
Помідор 2,2 1,1 
Огірок 1,1 0,7 
Перець 2,9 1,8 

 
Економію енергії досягаються за рахунок системи управління 

мікрокліматом комп’ютерами і вирощування рослин, стійких проти понижених 

температур і освітлення, застосування біологічних методів боротьби зі 

шкідниками, повторного використання води.  

Великі обсяги виробництва і площі закритого ґрунту має Японія. 

Перевага тут надається плівковим теплицям (95% площ). Їхні каркаси роблять 

із бамбука, дерева, сталі, алюмінію, покривають зазвичай вініловою плівкою 

товщиною 0,08-0,13 мм. Конструкції можуть бути різні: циліндричні, двосхилі, 

багатосхилі, шпилясті. Інколи довжина покрівлі південної частини теплиці в 2-3 

рази довша за північну. 

Під склом будують одиночні або блочні теплиці з товщиною скла 3 мм. 

Теплиці обладнані вентиляційною системою подачі вуглекислого газу, 

зрошення. Строк експлуатації теплиці становить 15 років. Для 

енергозбереження застосовують найсучасніші системи і обладнання, 

досягнення науки і техніки, вводять у дію найпростіші культиваційні споруди. 

Обігрів здійснюють гарячим повітрям, значно економніше, ніж гарячою водою. 

Калорифери працюють на нафтовому паливі, тепловий коефіцієнт корисної дії 

яких становить 90%. В останні роки кількість теплиць, що мають опалення, 

скорочується і наближається до 20-25% загального об’єму [30]. 

Цінним може бути досвід Фінляндії, де суворі кліматичні умови 

висувають жорсткі вимоги до освітлення і економного використання теплової 

енергії. В практиці використовують лише одиночні теплиці, які добре освітлені, 
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змогу зменшити витрати на 1 кг продукції удвічі (табл. 2.6). Економію 
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мають високий рівень автоматизації і економні системи обслуговування 

технологічного процесу. Використовують два типи теплиць: скляні з 

алюмінієвим каркасом і плівкові – з каркасом із дерев’яних клеєних 

конструкцій. 

Одиночні алюмінієві теплиці мають ширину 11,5; 16,5; 20; 21 м. 

Найбільш поширені теплиці 20 і 21 м під склом чи двошаровим акрилом. У 

теплиці функціонують автоматичні штори, системи зрошення, поливу та 

опалення. Всі операції здійснюються з урахуванням кліматичних умов. 

Плівкові теплиці “Лийтто” призначені для вирощування рослин 

цілорічно. Несучі каркасні конструкції зроблені з дерева, арки мають форму, 

близьку до параболи. Плівкові теплиці мають ширину 12, 16 і 20 м, найбільш 

поширені 16 х 100 м і 20 х 100 м. Покрив теплиці – етилвінілацетна та плівка 

ЕВА, яка слугує 3-5 років. Покривають теплиці у два шари: внутрішній – 0,1 

мм, зовнішній – 0,2 мм. Це дає змогу зберігати 30-40% тепла. У таких теплицях 

створюється оптимальний мікроклімат для рослини завдяки застосуванню 

мікропроцесорної автоматики. 

Світова практика свідчить, що найбільш ефективними є блочні теплиці з 

прольотом 3-12 м, та окремо стоячі – 6-21 м. Для огородження теплиць 

застосовують скло, полімерні, плівкові і жорсткі полімерні матеріали. Набули 

широкого розповсюдження індивідуальні проекти з автоматизованими 

системами обслуговування і фітомоніторингу. Двошарове огородження зі скла, 

плівки, скла і плівки, полімерних матеріалів підвищує економічну ефективність 

теплиць. Особливо економічне двошарове огородження в теплицях з 

температурою повітря 18-22оС. 

В Україні найкраще зарекомендували себе конструкції теплиць           

ООО “Агросовгаз”. Виробничу, технологічну і економічну ефективність вони 

підтвердили у ВАТ “Тепличний”, Уманському тепличному комбінаті, 

Одеському комбінаті коньячного заводу, СООО “Кримтеплиця”. 

В умовах ВАТ “Тепличний” високу ефективність показали голландські 

теплиці – площа 4 га, висота опор 4,5 м, ширина прольоту 8 м, висота шпалери 
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4 м. Застосування реконструйованих і побудова нових типів теплиць дали змогу 

отримати урожай помідора 56,1, огірка – 38,8 кг/м2. Європейські ж стандарти 

урожаю помідора становлять 58-60 кг/м2. 

Отже, практика показала, що при виборі ефективних типів 

культиваційних споруд необхідно орієнтуватися на конструкції голландського 

типу та побудовані на їхній основі теплиці “Агросовгаз”. При цьому важливо 

впроваджувати нові системи автоматизації технологічних процесів, 

здійснювати добір гібриду F1, стійкого проти абіотичних факторів, 

застосовувати ефективні елементи живлення, біологічного захисту рослин [31]. 

Особливу увагу слід звертати на професіоналізм спеціалістів, обслуговуючого 

персоналу. Ефективність використання культиваційних споруд визначають 

цілорічним отриманням високого врожаю, оптимальними цінами на овочеву 

продукцію та можливостями внутрішнього і зовнішнього ринку. 

 

 

2.3. Техніко-технологічні резерви підвищення ефективності 

виробництва в підприємствах закритого ґрунту 

 

Овочеві рослини є цінною харчовою, дієтичною, протекторною та 

лікувальною продукцією, потреба в якій постійно зростає. Сучасний стан галузі 

через значне підвищення цін на енергоносії вимагає мінімальних затрат праці, 

коштів, високої продуктивності, низької собівартості і, особливо, в умовах 

закритого ґрунту. Прогресивну роль у виробництві продукції у закритому 

ґрунті відіграють сучасні технології її вирощування, які забезпечують не лише 

підвищення урожаю, але й скорочення витрат на одиницю продукції. 

Недоліком існуючого закритого ґрунту в Україні є застарілі тепличні 

комплекси, яким по 30-40-45 років, в яких впроваджувати нові технології дуже 

складно і, в багатьох випадках, нераціонально. Більш ефективним є 

будівництво нових сучасних теплиць із висотою шпалери 3,5-4 м, площею 4-6 
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га, що вимагає на перших етапах значних капіталовкладень – до 50 млн грн на 

всю площу. 

Існуючі технології передбачають вирощування рослин з використанням 

ґрунту і без нього – на штучних субстратах. Основним методом є гідропонний, 

при якому ефективно використовується площа теплиць, здійснюється система 

живлення, регулювання мікроклімату, механізація і автоматизація 

технологічних процесів. Існують такі методи гідропоніки: агрегатопоніка, 

водна культура, хемопоніка, іонітопоніка, аеропоніка. В практиці закритого 

ґрунту найбільшого поширення набула агрегатопоніка – вирощування рослин 

на твердих субстратах. При цьому поживний розчин можна подавати методом 

підтоплення або автоматичним краплинним поливом, який забезпечує точний і 

рівномірний розподіл необхідної кількості розчину без замочування при цьому 

рослин і підвищення вологості повітря. 

В якості твердого субстрату використовують інертні речовини (гравій, 

пісок, гранітний щебінь, вермикуліт, перліт, керамзит) та органічні (торф, мох, 

тирса з дерева). У сучасних теплицях також використовують штучне волокно 

(мінеральна вата; синтетичні сполуки полістиролу, поліуретан, полімери, 

смоли) та волокно рослинного походження (кокос). Незалежно від типу та 

конструкції теплиця повинна забезпечувати: захист рослин від різких змін умов 

вирощування, доступ світла, подання тепла, вологи, елементів живлення, СО2, 

управління цими показниками, механізацію і автоматизацію процесів 

вирощування рослини. Обладнання теплиці має спрямовуватися на 

забезпечення оптимальних умов росту і розвитку конкретної рослини: помідор, 

огірок тощо. Саме під конструкції теплиці, її обладнання залежать можливості 

підвищення рівня виробництва продукції та її вартості. Зростання цін на 

енергоносії загострило питання здешевлення продукції за рахунок 

вдосконалення конструкцій, впровадження механізації і автоматизації 

виробничих процесів, використання нових технологій та розв’язання 

організаційних питань. Тому при значних витратах ефективність виробництва 

овочевої продукції в застарілих типах теплиць малоефективна, хоча сучасні 
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нововведення можуть забезпечити підвищення ефективності виробництва 

продукції в них. 

Зазвичай, в теплицях дотримуються елементарної культурозміни: один 

рік вирощують помідор, на наступний рік на цій же площі – огірок, і так 

чергують культури. Це дає змогу проводити ряд профілактичних заходів щодо 

боротьби зі шкідниками і хворобами. Помідор вирощують у скляних і 

плівкових теплицях. У скляних блочних теплицях ведуть культуру гідропонним 

методом. Рослини розміщують на щебені в спеціальних басейнах. У плівкових 

теплицях рослини розміщено на ґрунті із застосуванням різних типів обігріву, 

поливу та подачі живильного розчину. В світовій практиці плівкові теплиці 

більш популярні, ніж скляні, особливо в країнах південних регіонів. Так, у 

країнах Середземноморського регіону овочі під плівкою займають понад 200 

тис. га. Якщо плівкові теплиці обладнано добротним обігрівом, то рослини в 

них висаджують з другої декади лютого, в теплицях з аварійним обігрівом чи 

без нього, а вегетаційний сезон починають у березні-квітні. 

Відповідно до технології 45-55 днів витрачають на вирощування розсади 

в спеціальних розсадниках, спеціально розроблені технології враховують якість 

субстрату, температуру, вологість, освітлення, профілактику появи шкідників і 

хвороб. Перед початком робіт теплицю готують до сезону – видаляють рештки 

рослин, бур’янів, шпагату, залізні конструкції обпалюють, обробляють 

пестицидами. Ґрунт обробляють формаліном або пропарюють. Перед цим, 

восени, вносять органічні й мінеральні добрива із розрахунку: органічні – 15-20 

кг/м2, мінеральні – 60-100 г/м2. 

Весною виконують комплекс робіт по підготовці ґрунту, перевіряють 

розміщення і натягнення шпалер. Висота їх становить не менше 2,2 м, а 

відстань між ними залежить від схеми розміщення рослин – від 90 до 100 см. 

Плівкою теплиці покривають за 15-20 днів до висадки рослин, яка здійснюється 

за температури ґрунту понад 15оС. Детермінантні гібриди висаджують із 

розрахунку 4,5 шт./м2, індетермінантні 3,2-3,8 шт./м2. Рослини підв’язують до 

шпалерної проволоки, раз на тиждень рослини підкручують – обводять шпагат 
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навколо стебла, регулюють середню ступінь його натягнення, формують 

рослини в одне стебло. 

Після досягнення шпалери рослину можна прищипувати – залишити 2-3 

листки до останньої китиці, або перевести через шпалеру і пустити її вниз чи по 

шпалері. В період вегетації рослини поливають за відповідними нормами (табл. 

2.7). Оскільки ці нормативи поливу є оптимальним, їх необхідно 

дотримуватись. У разі перевищення чи зниження норми поливу рослини гірше 

розвиваються, знижують урожайність, підвищується собівартість одиниці 

продукції. Необхідно уважно стежити за температурою і вологістю повітря, 

станом росту та розвитку рослин, регулювати температуру, вологість, 

підживлювання, обприскування проти шкідників і хвороб. Ґрунт слід 

утримувати в розпушеному стані та без бур’янів. 

 
Таблиця 2.7. Поливні норми для помідора 

Місяць Кількість поливів, 
разів 

Поливна норма, 
л/м2 

Березень 2-3 6-8 
Квітень 8-10 10-12 
Травень 10-12 10-12 
Червень 13-15 12-14 
Липень 13-15 12-14 
Серпень 10-12 10-12 
Вересень 8-10 7-8 

 
Підживлюють рослини 2-3 рази через кожні 10-15 днів у дозах (на 10 л 

води): 20-30 г аміачної селітри, 60-80 г суперфосфату, 20-30 г сульфату калію. 

Якщо цього потребують рослини, вносять ряд мікроелементів у дозах залежно 

від форми (г/л): від 0,2 (йодистий калій) до 18,9 – залізо хелатне. 

У період достигання плодів на першій китиці починають видалятися 

нижні листки. Процес продовжують до достигання плодів на 3-4 китицях. Для 

покращення запилення рослин можна використовувати механічну вібрацію або 

джмелів. 

Плівкові теплиці використовують для отримання раннього і високого 

врожаю. Для цього існує ряд прийомів, що сприяють достиганню плодів і 

підвищують ефективність виробництва: 
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− вирощування скоростиглих сортів і гібридів F1. Існують надранні 

форми, які формують 2-3 або навіть одну китицю, що залежить від бажання: 

надранній без високого загального врожаю або високий урожай у звичайні 

строки; 

− загущений спосіб висадки; 

− отримання 12 китиць/м2 шляхом прищипування над 1-2 китицею 

залежно від типу сорту чи гібриду F1. Для цього використовують надранні 

супердетермінанти; 

− живлення виключно фосфорно-калійне на фоні оптимального 

заправлення елементами живлення з осені; 

− внесення елементів заліза, магнію, кальцію; 

− підвищенням температури повітря на 3-5оС при збалансованих 

живленні, освітленні та аерації; 

− збільшення кількості світла до оптимального і вище; 

− забезпечення рослин СО2; 

− застосування різних регуляторів росту; 

− обприскування рослин гідрелом, етрелом, дегідрелом (2-3 кг д.р./га) у 

період початку достигання плодів. 

На сучасному етапі розвитку виробництва значну увагу приділяють 

скороченню витрат і підвищенню ефективності виробництва овочевої продукції 

впровадженням в теплицях на ґрунтах краплинного поливу. Застосування його 

під плівкою на ґрунтових теплицях зумовлене такими обставинами: значна 

кількість субстрату (ґрунту); менша загроза засолення ґрунту; застосування 

пропарювання чи дезинфекції ґрунту; вміст поживних речовин через внесення 

органічних і мінеральних добрив. 

Необхідно протягом технологічного процесу враховувати наявність в 

ґрунті (субстраті) повного набору мікроелементів; стабільність вологості ґрунту 

і необхідність його регулювання штучним внесенням кислот чи лугів; 

здійснювати спрощений агрохімічний контроль добором проб для аналізу 

ґрунту; підтримувати концентрації солей на оптимальному рівні шляхом 
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промивання водою; брати до уваги наявність ефективної дренажної системи; 

відсутність щоденної необхідності в краплинному поливі; стратегію 

краплинного поливу залежно від зони, субстрату; необхідність регулювання 

частоти і об’ємів поливів та вологості повітря [32; 33]. 

При краплинному поливі замість поодиноких крапельниць застосовують 

інтегральні краплинні лінії – переносні водопроводи, які легко збираються, 

розкладаються і більш дешеві. Відстань між крапельницями на трубці 

становить від 15 до 50 см, яка добирається відповідно до схеми розміщення 

рослин. Продуктивність крапельниць становить від 1 до 3 л за годину при тиску 

1 атм. Застосування інтегральних краплинних ліній для поливу на ґрунтах 

забезпечує зниження витрат на 20-30%, підвищення врожаю на 20-30%, 

окупність теплиці за 1,5-2 роки. 

При вирощуванні індетермінантних форм слід постійно контролювати 

збалансованість генеративного та вегетативного розвитку рослин. 

Генеративний, як і вегетативний розвиток, знижує загальний врожай. Рослини 

повинні збалансовано розвиватися, що досягають регулюванням температури, 

вологості, освітлення, живлення, наявності СО2. Необхідно постійно 

спостерігати за верхівкою рослини, яка повинна мати відповідну товщину і 

форму, незначне фіолетове забарвлення, бути сильною (здоровою), а листки – 

прямостоячими. 

На початку розвитку рослини потрібно сприяти її вегетативному 

розвитку, дотримуватись оптимальної кількості листків (15) і китиць (7-8) на 

рослині. За тиждень повинна зав’язуватися одна китиця. Якщо квітує 8-11 

китиць – це нормально, а при збільшенні – рослину потрібно спрямовувати на 

вегетативний розвиток. При незбалансованому розвитку, слід провести 

корегування. 

Ознаками вегетативного розвитку є: незначна кількість плодів на рослині; 

дрібні плоди; верхівка рослини значно розвинута, багато листків над верхньою 

китицею (норма – 3 листки, 15 см.); китиці довгі, нерівномірні за формою; 
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різний розмір плода – від дрібних до великих; низьке зав’язування плодів; 

китиці довгі з пагонами та листками; стебла могутні, сильно опушені. 

Для спрямування розвитку рослини на генеративний ріст доцільно 

збільшити різницю між денною і нічною температурами; знизити відносну 

вологість повітря; видалити листки; затримати процес формування 

(корегування кількості) квіток на китицях; підвищити концентрацію 

живильного розчину в ґрунті (субстраті). 

Проте рослина може розвиватися в генеративний бік, що забезпечує 

значну кількість плодів; крупні плоди; тонку верхівку рослини; інтенсивне 

зав’язування плодів тощо. Корегувати рослину в такому випадку слід шляхом 

зменшення різниці між денними і нічними температурами; підвищення 

вологості повітря і ґрунту до 80%; формування кількості квіток в китиці; 

підвищення густоти стояння рослин за рахунок формування додаткових 

пагонів; зниження вмісту поживних речовин в ґрунті (субстраті); затінення 

рослин; забезпечення на рослині не менше 15 листків. 

У скляних теплицях помідор займає 50-70% площ. Його вирощують у 

різні періоди (обороти) при гідропонних або малооб’ємних технологіях, 3-4 

місяці чи цілий рік (продовжена культура). Зазвичай, висів насіння для 

вирощування проводять у другій декаді листопада з тим, щоб у кінці грудня чи 

на початку січня висадити її на постійне місце. Розсаду вирощують в 

спеціалізованих розсадниках із дотриманням усіх елементів технології, 

включаючи регулювання подачі води, поживних речовин, світла. 

Роботи в скляних теплицях розпочинають із підготовки, дезинфекції 

будівлі, скла, конструкцій, видалення решток рослин, підготовки субстрату 

(перекопування, дезинфекція, пропарювання). Розсаду висаджують на постійне 

місце з розміщенням 2,5-2,8 рослин/м2. Найкраще коренева система 

розвивається за температури 19оС. 

Рослину підв’язують і формують в одне стебло, розводячи рослини V-

подібно і в шаховому порядку. Якщо рослина прижилася і почала нормально 

рости й розвиватися, то в неї різко зростає потреба в поживних речовинах. 
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Тому при вирощуванні на ґрунті (скляних теплиць на ґрунті вже небагато) 

проводять підживлення через кожні 10 днів. При гідропонному методі щоденно 

корегують поживний розчин, добавляючи необхідні елементи живлення. 

Постійно слідкують за розвитком рослини, здійснюють пасинкування, 

формування і в період сформованих плодів першої китиці розпочинають 

видалення нижніх листків. Необхідно стимулювати процес зав’язування плодів 

шляхом трусіння рукою китиць, механічної вібрації китиць та застосування 

джмелів. 

Низька освітленість, підвищена вологість, низькі температури 

несприятливо впливають на процеси утворення пилку, його висипання із 

пиляків і, відповідно, запліднення. Оптимальною температурою для цих 

процесів є 22-24оС. Надмірний вегетативний ріст теж погіршує ці процеси. 

Найефективнішим способом обпилення є використання джмелів, які 

володіють унікальною здатністю струшувати квітку. При цьому пилкові зерна в 

значній кількості попадають на приймочку маточки, що сприяє кращому 

заплідненню і утворенню насіння. Відомо, що від насіння залежить стиглість 

плода і його якість: більше сухої речовини, більший розмір плода, підвищена 

лежкість і яскраве забарвлення. Джмелі підвищують урожай плодів на 15-35%. 

Особливо ефективне їх застосування при понижених температурах (менше 

12оС) та підвищених (більше 35оС). При застосуванні джмелів слід враховувати, 

що вегетативний розвиток рослини, погане формування квітки і її забарвлення, 

підвищений вміст азоту чи нестача бору можуть бути причиною того, що 

джмелі ігноруватиме відвідування квіток. 

Після зав’язування плодів на перших китицях дуже важливим моментом є 

регулювання росту і розвитку рослини. В цей період значно зростає потреба 

рослини в поживних речовинах, воді, СО2. Одночасно з цим квітують 4-7 

китиці, що може приводити до опадання квіток на китицях. У цей період 

необхідно приділити увагу розвитку верхівки рослини: якщо точка росту вище 

листків і верхні 2-3 листки в нормальному стані (не скручуються), то умови 

росту і розвитку рослини можна вважати нормальними. Якщо ж точка росту 
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нижче листків, вони направлені вгору і опадають квітки, то це свідчить про 

нестачу елементів живлення. У цьому випадку слід знижувати нічну 

температуру повітря до 14оС і збільшувати дозу азоту при живленні. Також 

можна провести позакореневе підживлення карбамідом, сульфатом магнію, 

мікроелементами. 

При спостереженнях за рослиною слід звертати увагу на рідке 

розміщення китиць; довгу тонку китицю; розміщення її під гострим кутом, що 

призводить до заломлення. Це свідчить про високі нічні температури, нестачу 

світла, незбалансованість живлення. При заломленні китиць урожай знижується 

на 30-50%, отже необхідно усунути це явище – застосовувати спеціальні 

підтримувачі китиці. 

Показником нормального розвитку рослини є наявність 3-4 квіток на 

китиці; розміщення верхньої китиці на відстані 15-20 см від верхівки; 

сформовані 8-10 китиць. 

Температурний режим має відповідати таким параметрам:  

− збирання плодів на першій китиці: сонячно – 22-24оС, похмуро – 20-

22оС, вночі – 17-18оС; 

− після збирання плодів на першій китиці: сонячно – 20-22оС, похмуро – 

18-20оС, вночі – 16-17оС. Бажано добирати гібриди F1, які б успішно 

плодоносили при температурі на 1-2оС нижче. 

Нормальний розвиток рослини забезпечує наявність у повітрі 0,1-0,15% 

СО2. Його можна добавляти в повітря шляхом застосування спеціальних 

газових горілок, використання відходів від котелень, розчину коров’яку чи 

гною, застосування сухого льоду. Покращує процеси плодоношення внесення 

магнію з розрахунку 10-20 г сульфату магнію на 10 л води. 

При оцінці стану рослини слід враховувати рекомендації (табл. 2.8). 

Вміле керування мікрокліматом у теплиці забезпечує 90% урожаю. 

Основними його складовими є температура, світло, СО2, відносна вологість, 

тиск у трубах, якість субстрату, живлення. Максимальний урожай досягається 

зниженням стресів і забезпеченням оптимального балансу всіх факторів. Про 
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баланс рослини свідчать рівномірне цвітіння, плодоношення (генеративність) та 

утворення листків і коренів (вегетативність). Оптимальність мікроклімату 

залежить від ряду факторів. 

 
Таблиця 2.8. Спостереження за рослиною, рекомендації для покращення 

росту і розвитку рослин 
Частина 
рослини Ознака Рекомендація до дії 

Верхівка 
рослини 

Верхівка товста 
Вегетативний ріст. Підвищити температуру 
повітря на 1-2оС, збільшити різницю день/ніч 
на 1-8оС. 

Верхівка тонка 

Генеративний ріст. Температура день/ніч 
майже однакова. Низька освітленість – низька 
температура. Довжина верхівки повинна бути 
10-12 см. 

Верхівка загущена, 
листки не розкриваються 

до середини дня 

Вегетативний дисбаланс. Підвищити 
середньодобову температуру, особливо в 
полудень (+1-2оС). 

Верхівка фіолетова Вегетативний дисбаланс. Збільшити нічну 
температуру. 

Верхівка сіра Висока температура. Високий рівень СО2. 
Слабка вентиляція. Зниження рівня СО2.  

Хлороз верхівки 
Збільшити ЕС. Живлення мікроелементами. 
Різниця між температурами рослина/коріння 
> 5оС. 

Квітки на 
китиці 

Квітки блідо-жовті, 
особливо вранці. 

Колір квітки повинен бути яскравий, як 
жовток яйця. Підвищена вологість повітря. 
Часте вентилювання. Регулювання 
інтенсивності цвітіння – 1 китиця за тиждень.  

Довга китиця, заломлення Мало світла, висока температура. Зниження 
температури – вентиляція. 

Чашолистики прямі, не 
загинаються. 

Висока вологість повітря. Вентиляція. 
Підвищення денної температури. 

Китиця близько до 
верхівки (менше 10 см). 

Генеративний розвиток. Знизити денну 
температуру і збільшити нічну. 

Листок Короткий (менше 35 см). 
Вегетативний дисбаланс. Низьке 
навантаження плодами. Збільшити різницю 
між температурами день/ніч.  

 
Температура. Підвищення її сприяє генеративному, зниження – 

вегетативному розвитку. Процеси фотосинтезу визначає співвідношення 

денних і нічних температур. Температура регулюється залежно від кількості 

світла. Збільшення різниці між температурою вдень і вночі сприяє 

генеративному розвитку, відсутність її – вегетативному. Оптимум фотосинтезу 

21-22оС. Помідор добре витримує підвищення або зниження температури на 
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3оС протягом 6 діб, а відновлює свою нормальну діяльність після стресів –

протягом 7 діб. 

Світло. Оптимальний рівень його для помідора біля 20 тис. люксів, що 

взаємопов’язано з температурою, об’ємом вологи, живленням, наявністю СО2. 

Вуглекислий газ (СО2). Це один із основних ресурсів збільшення врожаю. 

Підвищення його до 0,35-0,45% призводить до зростання врожаю на 30% за 

умови, що температура повітря не підвищиться більше 25оС. СО2 в січні, 

лютому допомагає формувати генеративний розвиток рослини і значно впливає 

на плодоношення в період із травня по жовтень (місяці з підвищеним 

освітленням). Збереженню СО2 в теплиці сприяє менше відкриття фрамуг і 

оптимальна температура в період з 18 до 21 год. доби. 

Відносна вологість. Впливає на життєдіяльність рослини, ступінь 

відкриття пор, процеси дихання і фотосинтезу, охолодження рослини і рух 

поживних речовин, стійкість проти хвороб. 

Живлення. Перевіряється кожні 2 тижні. Контролює систему живлення 

рослини, особливо мікроелементами. Залежить від стану розвитку рослини, 

кількості світла, СО2, наявності хвороб. 

Електропровідність (ЕС) поживного розчину контролюється щоденно. 

Залежить від температури розчину. Вимірюється в мСм/см. З підвищенням ЕС 

зростає концентрація розчину, що впливає на ступінь доступності поживних 

речовин для рослини, якість плодів і величину урожаю. Підвищення ЕС до 6 

мСм/см знижує врожай помідора на 10% в розрахунку на одиницю ЕС. 

Оптимальним рівнем ЕС є: 

− початок росту і розвитку – 3-4 рослини помідора; 

− у період першого збирання – 2,5-3 плодів; 

− у кінці плодоношення – 2,2-2,7. 

Кислотність розчину (рН). Визначає розчинність поживних елементів і, 

відповідно, доступність їх для рослини. Оптимальний рівень рН для помідора 

5,5-6. Зниження його погіршує ріст і розвиток рослини, а збільшення – 
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погіршує доступність фосфору та води для рослин. Деяке підвищення рН (до 7) 

сприяє розвитку кореневої системи. 

Потреба у волозі. Визначається рядом факторів: світло, поживні 

речовини, СО2, ріст і розвиток. Рівень потреби до 14 л/день. 

При дотриманні елементів технології слід враховувати фактори, що 

створюють оптимальні умови для високого врожаю. Основними серед них є: 

формування рослини в одне стебло; закладання другого стебла між 5 і 6-ю 

китицями на кожній 4-ій рослині; формування кількості плодів на китиці 

залежно від гібриду, залишаючи 4-5-5-6 – 3 шт. на китиці; видалення китиць, 

що відплодоносили; прищипування верхівок за 8-10 тижнів до кінця 

плодоношення; своєчасне збирання молочних, бурих, рожевих, червоних плодів 

залежно від потреби споживача. 

Одним із досягнень сучасних технологій вирощування рослин у 

закритому ґрунті є краплинний полив. Для кожної тепличної площі необхідно 

обладнати місце 12х2 м з бетоновою підлогою. На ньому розміщують 

розчинний вузол: 4 баки по 2200 л і 2 – для регулювання рН (кислотний і 

лужний). Необхідно передбачати місце для розміщення добрив. Для 

краплинного поливу теплицю спеціально готують: видаляють рештки, 

промивають конструкції і скло; вирівнюють ґрунт для схилу до 5 см; на 1 га 

визначають 4 точки контролю за дренажем (по 10 л ємкістю); систему 

краплинного поливу розміщують на ґрунті, щебені або спеціально готують 

місце для матів; рослини висаджують в перліт, торф чи спеціальні кубики. 

Особливу роль відіграє якість води. Найкраще використовувати дощову 

воду, яка містить мало солей і має низьку електропровідність. Потреба в 

кількості води залежить від ряду факторів: фази розвитку, температури, 

вологості, освітлення. Закономірність зв’язку із освітленням така: 1 МДж/м2 – 

2200 л/га, а загалом потребу у воді показано в таблиці 2.9. 

Оптимальним рівнем рН розчину в зоні кореневої системи є 5-6. Його 

постійно перевіряють і корегують. У воді може бути багато бікарбонатів (біля 
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300 мг/л). Знижують їх введенням у поживний розчин кислоти. Зазвичай, 

використовують азотну чи фосфорну кислоту. 

 
Таблиця 2.9. Рівень освітлення і потреба у воді 

Місяць Освітленість, 
МДж/м2/добу 

Потреба у воді, 
л/га/добу 

Січень 2,6 5720 
Лютий 5,0 11000 
Березень 9,2 20240 
Квітень 14,4 31680 
Травень 18,1 39820 
Червень 20,1 44220 
Липень 19,6 43120 
Серпень 16,2 35640 
Вересень 11,4 25080 
Жовтень 6,4 14080 
Листопад 3,1 6820 
Грудень 2,0 4400 

 
Для того, щоб поживний розчин не випадав в осад, використовують два 

баки А і В, а розчин подають у системи одночасно і однаковою кількістю. 

Бак А (1000 л х 100 концентрації) заливають 100 л води, додають азотну 

кислоту, потім знову 400 л води, вносять калійну та аміачну селітри, хелат 

заліза і доводять воду до 1000 л. Розчин інтенсивно перемішують. Величина рН 

– 2-2,5.  

Бак В (1000 л х 100 концентрації) спочатку заливають 400 л води, 

додають фосфорну кислоту, потім знову 400 л води і калійну селітру, сульфат 

калію, монофосфат калію, магнієву селітру. За мікросхемами доводять об’єм 

води до 1000 л. 

При заповненні баків А і В дотримуються норм, наведених у таблиці 2.10. 

Необхідно постійно вичищати субстратні фільтри (раз на тиждень) і 

щоденно піщаним фільтром. Зрошувачі слід промивати раз на місяць. 

Крапельниці промивають кислотою (3 л азотної кислоти на 100 л води). 

Промивають систему протягом 24 год. 

Слід підкреслити, що: 

− повна схема застосовується лише для мінеральної вати (ЕС 2,6 мСм/см, 

рН – 5,5); 
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− стартова схема – до висадки на постійне місце і до цвітіння першої 

китиці (ЕС 2,6 мСм/см, рН – 5,5); 

− вегетативна схема застосовується до цвітіння 5-ої китиці (ЕС 2,6 

мСм/см, рН – 5,5); 

− генеративна схема – після цвітіння 5-ої китиці (ЕС 2,6 мСм/см, рН – 

5,4). 

 
Таблиця 2.10. Об’єми і види добрив для краплинного поливу 

Добриво Повна 
схема 

Стартова 
схема 

Вегетативна 
схема 

Генеративна 
схема 

Бак А 
Нітрат кальцію 160 кг 139 кг 128 кг 117 кг 
Нітрат калію   10 кг 20 кг 
Fe – ДТРА 3% 5592 г 4660 г 4660 г 4660 г 
або Fe – ДТРА 6% 2796 г 2330 г 2330 г 2330 г 

Бак В 
Нітрат калію 51 кг 50 кг 50 кг 50 кг 
Сульфат магнію 62 кг 54 кг 54 кг 54 кг 
Сульфат калію 9 кг 14 кг 14 кг 14 кг 
Монофосфат 
калію 20 кг 20 кг 20 кг 20 кг 
Сульфат магнію 169 г 169 г 169 г 169 г 
Сульфат цинку 143 г 143 г 143 г 143 г 
Боракс 334 г 334 г 334 г 334 г 
Сульфат міді 19 г 19 г 19 г 19 г 
Молибдат натрію 12 г 12 г 12 г 12 г 

 
При першому поливі дають повну норму розчину – 400 мл/крапельниць, 

потім норму знижують до 100-150 мл, регулюючи об’єми частотою подачі. 

Температура води не нижче 20оС. Систему живлення помідора при 

вирощуванні на мінеральній ваті показано у таблиці 2.11. 

Після висадки рослини на постійне місце ЕС дорівнює 3 мСм/см, рН 5,5-

5,8. Поливи починають у 10 год. і закінчують о 15 год. дня. В цей період 

стимулюють вегетаційний ріст і перехідний в генеративний. Формування цвіту 

і листків відбувається регулярно. До початку першого збирання на рослині 

повинно бути біля 80 плодів. 
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Таблиця 2.11. Система живлення помідора на мінеральній ваті 
Елемент Повна схема Стартова схема Вегетативна схема Генеративна схема 

Макроелементи, мМ/л 
NH4 0,60 0,60 0,60 0,60 

R 7,50 8,00 9,00 10,00 
Ca 7,40 6,40 5,90 5,40 
Mg 2,50 2,20 2,20 2,20 
NO3 20,40 18,30 18,30 18,30 
SO4 3,00 3,00 3,00 3,00 

H2PO4 1,50 1,50 1,50 1,50 
Мікроелементи, мкМ/л 

Mg 30,00 25,00 25,00 25,00 
Zn 5,00 5,00 5,00 5,00 
B 35,00 35,00 35,00 35,00 
Cu 0,75 0,75 0,75 0,75 

 
Влітку підтримують відповідну кількість листків і ріст рослин. Рослина 

повинна отримувати достатню кількість води. Починати полив рекомендується 

близько 7 год. 30 хв. Контроль кількості води та ЕС дозволяє контролювати 

стан рослин. 

У спекотні дні літа необхідно контролювати концентрацію розчину, 

вологість повітря, відсоток дренажу. Восени температура повинна бути не вище 

17оС. Активність кореневої системи знижується із пониженням освітлення. 

Огірок у закритому ґрунті займає 40-60% площ і за значенням є другою 

культурою після помідора. Порівняно з помідором рослина огірка більше 

вибаглива до температури і вологи, а вирощування її в умовах закритого ґрунту 

вимагає ряд умов, яких необхідно дотримувати в процесі вегетації. 

Температурні параметри для розвитку огірка показано у таблиці 2.12. 

 
Таблиця 2.12. Температурний режим при вирощуванні огірка в умовах 

закритого ґрунту 

Температура 
Температура в фазі розвитку рослини, оС 

до плодоношення під час плодоношення 
Повітря: 

сонячно 22-24 24-28 
похмуро 20-22 22-24 

Вночі  17-18 19-20 
Ґрунту 20-22 20-22 
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Огірок краще росте за відсутності перепадів вологи субстрату та повітря, 

у противному випадку рослина слабне, зав’язь опадає та з’являються хвороби. 

Полив слід проводити зранку водою температурою 23-24оС. Підтримувати 

вологість повітря потрібно на рівні 85-90%, ґрунту – 75-80%. У період збирання 

плодів вологість повітря має становити на рівні 90-95%, норма поливу 3-5 л/м2. 

При високих температурах (влітку) норми поливу: вранці 2-3 л/м2, близько 17-

18 год. – 3-4 л/м2, за низької вологості повітря поливають через кожні 1-2 год. 

нормою 0,5-1 л/м2. Останній полив здійснюються за 2 години до заходу сонця. 

Вентиляцію в теплиці розпочинають тоді, коли температура становитиме 

більше 27-28оС. Огірок знижує врожайність за наявності протягів та низької 

нічної температури, особливо в зоні кореневої системи. Успішне формування 

плодів забезпечують бджоли запиленням. 

Вирощування плодів огірка в плівкових теплицях на ґрунті передбачає 

формування субстратів, основу яких становлять ґрунт, торф, тирса із дерев, 

різана солома тощо. Субстрати мають бути високородючими, тому внесення 

органічних і мінеральних добрив необхідне. Оптимальні показники фізичних 

властивостей ґрунту такі: об’ємна маса – 0,5 г/см3, вологомісткість – 45-55%, 

повітряність – 30-40%. Кращі агрофізичні властивості ґрунту складаються при 

співвідношенні між твердою, рідкою та повітряною фракціями як 1 : 1 : 1. 

Ранній огірок можна вирощувати на соломі: солом’яні тюки, мати, січка. 

Готують траншеї глибиною 20-25 см, шириною 100-110 см, з висотою гряди 60-

70 см і прохід між ними у 50 см. Солому трамбують і доводять до 20 кг/м2. На 

100 кг соломи вносять 2 кг аміачної селітри, 2 кг суперфосфату, 1,4 кг калійної 

солі. Солому зволожують 150-180 л води на 100 кг. Через 3-4 доби повторно 

вносять таку ж кількість добрив і змочують тією ж нормою води. Вологість 

соломи 75-85%. Спочатку температура підіймається до 40-50оС, а через 7-10 

днів падає до 25-27оС. Після цього на солому насипають поживну суміш шаром 

до 10 см, в яку і висаджують розсаду – 3 шт./м2. 

Рослини формують в одне стебло. Вологість підтримують на потрібному 

рівні, зволожуючи залежно від мікроклімату нормою води 15-20 л/м2. Через 10 
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діб розпочинають підживлення: аміачною селітрою – 10-15 г/м2, 

суперфосфатом – 30 г/м2, сульфатом калію – 20-30 г/м2. Проводять 3-5 

підживлень. Після відповідних аналізів вносять мікроелементи – 0,1-0,2%. В 

процесі росту і розвитку огірка здійснюють відповідні заходи щодо 

профілактики захворювань. 

У ґрунтових плівкових теплицях можна не робити солом’яні підстілки, а 

формувати невисокі гряди і висаджувати рослини широкорядним чи стрічковим 

способом за різними схемами і з розміщенням 4-5 рослин на 1 м2. Температура 

ґрунту 17-18оС. Рослини вирощують на шпалері висотою 1,6-1,8 м. Після 

приживлення рослин їх підв’язують і в процесі росту рослини обкручують 

шпагатом проти стрілки годинника для підтримки. Вуса, які утворює рослина, 

видаляють. 

З ростом рослини видаляють 4-7 квіток, а також пагони. Спочатку на 

додаткових пагонах, до висоти 1,5 м, залишають один плід, далі по 2, а після 

переходу через шпалеру на стеблах, опущених донизу, можна залишати 1-2-3 

плоди залежно від генотипу гібриду F1. Для підвищення врожаю в теплицях 

розміщують бджіл – 1-2 вулики на 1000 м2 залежно від активності сім’ї. Плоди 

огірка можна збирати щоденно чи через день залежно від генотипу гібриду F1, 

чи ефективності технології. Зеленець збирають у плівкових теплицях масою 80-

90 г. При збиранні видаляють хворі і видозмінені плоди. Для підвищення 

ефективності вирощування огірка в плівкових теплицях застосовують різні 

системи опалення, подання тепла, вентиляції, підживлення. Ефективним є 

впровадження в ґрунтових теплицях краплинного подання води і елементів 

живлення. Підвищити врожай можна вирощуванням нових гібридів F1 та за 

рахунок професійності обслуговуючого персоналу по догляду: формування, 

вентиляція, видалення листків, профілактика хвороб, контроль температури, 

вологості, строків збирання. 

У скляних теплицях огірок вирощують у зимово-весняній, осінній, 

перехідній, продовженій культурах. Огірок може бути партенокарпічним: для 

перехідної та осінньої культур і бджолозапилювальним – для інших культур. 
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Розсаду вирощують у спеціальних розсадниках, керуючись вимогами огірка до 

температури, вологи, освітлення. Вирощують до 20 тис. рослин/га з витратою 

насіння 600-850 г/га. Перші строки садіння розсади – кінець грудня, початок 

січня. 

Стандартна розсада повинна мати: вік – 30 днів, висоту – 25-30 см, 

довжину підсім’ядольного коліна – 5 см, листків – 5-6, площу листкової 

поверхні – 6,6-7 дм2, добре розвинену кореневу систему. Схеми висадки рослин 

залежать від типу теплиці: ширина – до 160 см, відстань між рослинами у рядку 

для довгоплідних – 40-45 см, короткоплідних – 30-35 см. 

У блочних теплицях застосовують схему 100+50 х 35 см, тобто 3,2-3,8 

рослин на 1 м2. Деякі гібриди розміщують за схемами, які забезпечують 2,8-3,3 

рослин на 1 м2. В ангарних теплицях висаджують 3,5-4 рослин/м2. Рослини 

підв’язують у такий спосіб: одну рослину до лівої шпалери, наступну – до 

правої і так далі, формуючи V-подібну схему. 

У період вегетації підтримують оптимальні режими мікроклімату, 

поливів, підживлення, формують рослини, видаляють листки, пагони, 

здійснюють профілактику хвороб. Для кращого запилення застосовують 

садіння рослин – запилювачів, які висівають на 5-7 днів раніше. На 1000 м2 

площі розміщують одну бджолосім’ю. Формують рослини в кілька способів, 

кожен із яких передбачає видалення 4-5 квіток на основному стеблі. У похмуру 

погоду – квітки видаляють до 6-9 вузла. 

Прищипування бокових пагонів починають над 2-м листком після 

осліплення. Спочатку на бічних пагонах формують по одному плоду (2-4 

вузли), а потім посилюють навантаження, залишаючи на пагонах по 2 плоди. 

При досягненні стебла шпалери його обкручують навколо неї 1-2 рази і 

опускають стебло вниз. На рівні 1 м до землі пагони прищипують. На 

перекинутому стеблі можна формувати бічні пагони, закладаючи по 2-3 плоди 

залежно від типу гібриду, мікроклімату, стану розвитку рослини. Плоди огірка 

збирають через 1-2 дні. При осінній культурі садіння проводять до 15 серпня. 

Формування рослини здійснюють так, щоб навантажити головне стебло. В 
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перехідній культурі строк висаджування розсади – друга декада жовтня (висів – 

кінець вересня). Густота садіння – 1,2-1,4 рослини на м2. 

Ряд тепличних комбінатів вирощує огірок в реконструйованих теплицях 

на краплинному зрошенні. Строки садіння огірка при цьому припадають на 10-

20 грудня. Похмура погода диктує необхідність зниження температури до 20оС 

вночі та 21оС – вдень. Для економії тепла застосовують рухомі екрани. Поливи 

рідкі – раз в день по 150 мм води. При появі перших зав’язей норму збільшують 

до 5-ти в день. На головному стеблі залишають 4 плоди: перший – у восьмій 

пазусі, другий – в 11-й і ще два вище. Подають СО2 в концентрації до 0,06%. Із 

збільшенням світла підвищують кількість поливів до 10 разів на день. 

Формують рослини (лютий) в один боковий пагін під шпалерою і один – 

над нею. На бокових пагонах залишають по 2-3 плоди. На головному стеблі, 

починаючи з п’ятої пазухи, залишають через одну пазуху 15-17 плодів. Денну 

температуру тримають на рівні 21оС, нічну – 18,5оС, величина ЕС дорівнює 2,6, 

рН – 5,5, інтенсивність дренажу 30% і відносна вологість повітря 80-85%. У 

процесі вегетації застосовують біологічні методи боротьби з кліщами, 

трипсами, білокрилками. Регулюванням температури і вологості у процесі 

росту і розвитку можна стимулювати генеративний розвиток рослини. 

Застосування при вирощуванні помідора й огірка різних технологій 

призводить до різниці в собівартості, рівні рентабельності, виробничих затрат і, 

в кінцевому рахунку, урожаї. Порівняємо відмінності, наприклад, в скляних і 

плівкових теплицях щодо подання води, живлення, по всіх інших сталих 

елементах технологій. Рівень рентабельності при класичному гідропонному 

методі в скляних теплицях вирощування помідора становив 18,3%, а введення в 

технологічний процес краплинного поливу і подачі елементів живлення – 

41,2% (табл. 2.13). 

Різниця рівнів рентабельності становила 22,9% за рахунок цільового 

подання елементів живлення, економії затрат на воду, оплату праці, більш 

високого врожаю. Основні економічні показники в грошовому еквіваленті теж 

були вищими на 49 грн при краплинному поливі. 
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Таблиця 2.13. Ефективність вирощування помідора в умовах агрокомбінату 
“Пуща-Водиця” залежно від типу теплиць та системи поливу (у середньому 

за 2004-2006 рр.) 

Показник Одиниця 
виміру 

Помідор, теплиці 
Скляні, полив Плівкові, полив 

підтопленням краплинний зі шланга краплинний 
Собівартість 1 ц грн 200,70 201,97 141,11 134,28 
Ціна реалізації 1 ц, без 
ПДВ – ІІ – 237,49 286,49 142,78 181,20 
Рівень рентабельності % 18,30 41,20 1,20 34,90 
Витрати на 1 ц: 
газу грн 83,74 84,27 46,61 44,35 
електроенергії – ІІ – 16,74 16,85 11,65 11,09 
води – ІІ – 1,61 1,46 0,42 0,40 
добрив – ІІ – 9,81 21,71 3,77 4,96 
засобів захисту – ІІ – 8,06 7,32 2,51 2,40 

Урожайність кг/м2 37,20 41,00 23,90 25,00 
 
Аналогічні закономірності відмічено і при вирощуванні помідора в 

плівкових теплицях. Лише введення в схему технологічного процесу 

краплинного подання води і елементів живлення підвищувало рівень 

рентабельності на 33,7%, а урожай плодів – на 1,1 кг/м2. Отже, покращення, 

удосконалення будь-якого елементу технології вирощування помідора буде 

підвищувати економічні показники та ефективність виробництва цінних плодів. 

Порівняння економічних показників вирощування огірка при різних 

способах подачі води, елементів живлення також свідчить про ефективність 

введення нових елементів технології. Використання в схемі технології 

краплинного подання води і елементів живлення збільшувало врожай і рівень 

рентабельності (табл. 2.14). 

Якщо розглянути світові тенденції щодо підвищення ефективності 

використання закритого ґрунту, то можна навести ряд способів, методів, 

напрямів, які включають різні типи теплиць, технології, гібриди F1, обладнання, 

механізацію і автоматизацію, організацію праці. Вчені, практики країн, що 

вирощують овочі в закритому ґрунті, винайшли, запропонували і впровадили 

величезну кількість нових підходів до вирощування помідора, огірка, інших 

рослин в умовах закритого ґрунту. 
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Таблиця 2.14. Ефективність вирощування огірка у різних типах теплиць за 
способом поливу в умовах агрокомбінату “Пуща-Водиця” (у середньому за 

2004-2006 рр.) 

Показник Одиниця 
виміру 

Огірок, теплиці 
Скляні, полив Плівкові, полив 

підтопленням краплинний зі шланга краплинний 
Собівартість 1 ц грн 196,28 185,31 109,91 111,46 
Ціна реалізації 1 ц, без 
ПДВ – ІІ – 217,00 217,80 161,00 183,76 
Рівень рентабельності % 10,5 17,5 46,5 64,9 
Витрати на 1 ц: 

газу грн 86,54 74,64 36,45 37,09 
електроенергії – ІІ – 16,38 15,47 9,11 9,27 
води – ІІ – 1,99 1,72 0,32 0,31 
добрива – ІІ – 11,00 17,19 3,16 3,88 
засобів захисту – ІІ – 7,97 6,88 1,90 1,86 

Урожайність кг/м2 30,1 37,9 31,6 32,2 
 
Передусім, змінилися підходи до технологій і конструкцій закритого 

ґрунту. Це величезна структура, яка об’єднує багато галузей, напрямів розвитку 

аграрної економіки, спрямованих на покращення харчування населення. 

Намітився і реалізується ряд підходів, що дають можливість отримувати в 

умовах сучасного закритого ґрунту 180-200 кг/м2 (фінська технологія, 

технологія Агрофізичного інституту, Росія). 

Загальні тенденції розвитку закритого ґрунту в різних країнах спрямовані 

на будь-які можливості економії газу. Наприклад, в Нідерландах витрати газу за 

останній період скоротилися в 1-1,6 раза на одиницю площі й одиницю 

продукції. Так, у 1980 р. витрати газу в м3 на кг продукції становили на 

вирощуванні помідора 2,2, а в 2005 р. – 1,1, відповідно огірка – 1,1 і 0,7, перцю 

солодкого – 2,9-1,8. 

В Японії здійснено ряд заходів, що призвели до підвищення ефективності 

закритого ґрунту. Серед цих заходів такі: місце розміщення (скло, плівка), 

значне збільшення площ у плівкових теплицях; структура культур, 

співвідношення помідор/огірок/квіти/плодові; нові види матеріалу для покриття 

скляних і плівкових теплиць; введення автоматизованих програм, що 

контролюють ЕС, рН, умови росту, забарвлення листка, товщину стебла, стан 

рослини; автоматизація контролю за кількістю і якістю світла, вмістом сухої 
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речовини і цукру; новий погляд на використання продукції: сушіння, 

замороження, переробка; нове обладнання для фасування і сортування; основні 

підходи до якості: смак, свіжість, харчова безпека; пакування, інформація, 

спрямована на виробництво екологічно чистої продукції. 

Спеціалісти Норвегії передбачають для підвищення ефективності 

закритого ґрунту такі заходи: використання теплозберігаючих екранів; нові 

типи економних ламп для досвічування; системи, регулюючі використання газу 

та СО2; чіткий контроль температури на різних етапах росту і розвитку 

рослини. 

Існуючі енергоекономні системи Європи забезпечують такі витрати (в 

доларах США): розсада (1 рослина) – 0,6; обігрівання (м2) – 8,3; оплата праці 

(за 1 год.) – 1,5; електроенергія (кВт/год.) – 0,05; газ (м2) – 0,07. При цьому 

планується на обслуговування одного га площі під рослинами – один керівник і 

п’ять робочих виконавців (майстрів-тепличників). 

Отже, закритий ґрунт – це наскільки багатостороннє господарство, що 

кожен крок у поліпшенні процесу дає економічний ефект. На наш погляд, 

чинників, що покращують економічну ефективність, безліч: конструкції 

теплиць; наявні технології; гібриди F1; організаційні питання; технічне 

обслуговування процесу; професіоналізм спеціалістів і персоналу для 

обслуговування; маркетинг і менеджмент. 

Кожна країна світу працює над питаннями підвищення ефективності 

використання закритого ґрунту. Серед них ми виділяємо основні перспективні 

способи, методи, елементи, напрями, існуючі в світових підходах до цієї 

проблеми. Їх настільки багато, що важко перелічити. Звертається увага на типи 

теплиць залежно від світлової зони, країни, регіону, їх покриття, спеціалізація, 

енергозабезпеченість, автоматизація і комп’ютеризація процесів, контроль і 

підтримання мікроклімату. 

Важливим є покращення контурів обігрівання з метою наближення тепла 

до рослини. Відносно теплозбереження необхідним є перехід на двохшарове 

бокове огородження скляних і плівкових теплиць. Виробнича практика 
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показала, що значний економічний ефект дає введення в культуру 

малооб’ємних технологій, за яких урожай помідора можна довести до 50-60 

кг/м2. Відмічено при цьому і значний ріст урожаю огірка – до 37-42 кг/м2. 

У морально застарілі теплиці вводиться краплинний полив, подання води, 

елементів живлення в автоматичному режимі. Зусилля виробника 

спрямовуються на виявлення, встановлення, прогноз реакції рослини на зміну 

факторів оточуючого середовища. Для цього використовують системи 

фітомоніторингу, які забезпечують контроль за фізіологічними процесами в 

рослині, параметрами її росту і розвитку, факторами зовнішнього андрогенного 

і антропогенного впливу. 

Із введенням нових технологій, її елементів докорінно змінюється 

система організації виробництва, яка забезпечує резерви підвищення урожаю 

плодів овочевих рослин і знижує їх собівартість. Рівень врожаю залежить від 

професіоналізму технологів, агрономів, агрохіміків, спеціалістів по захисту 

рослин, інженерів, економістів, управлінського персоналу тощо. 

Професіоналізм і ефективність їхніх дій призводять до зниження собівартості 

продукції. 

Значний резерв підвищення ефективності виробництва передбачено у 

використанні нових і різних типів субстрату, особливо в скляних теплицях. Так, 

застосування мінеральної вати дозволяє використовувати її протягом 2 років, 

що значно знижує рівень витрат на виробництво продукції. Повторне 

використання мінеральної вати дає змогу отримувати 40-45 кг/м2 огірка. Можна 

використовувати торф, перліт, кокос, тирсу, гречану та рисову лузгу. В 

Нідерландах, наприклад, 40% виробників використовують субстрати протягом 

6 років і довше. 

Підвищити відсоток зав’язування плодів здійснюють за допомогою 

джмелів на традиційних культурах: помідор, перець солодкий, баклажан, а 

останніми роками і огірок. До 20% зростає врожай при додатковому поданні 

СО2 за рахунок газів котельні або застосування газових генераторів. Значну 

економію енерговитрат, за існуючими даними, можна отримати при будуванні 
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міні-котелень безпосередньо при теплиці. Економію отримують за рахунок 

прямої подачі тепла без транспортних труб на далекі відстані і з більшим 

коефіцієнтом корисної дії котлів. Впровадження автоматизованих комплексів з 

вирощування розсади призводить до значної економії енерговитрат – період 

вирощування рослин скорочується на 18-20 днів, можлива економія 

електроенергії, води, добрив, засобів захисту рослин. 

Виробничого ефекту у вигляді підвищення урожаю можна досягти 

шляхом скрупульозного дотримання елементів технології, регулюючи 

навантаження на нього формуванням кількості китиць, плодів на них та листків 

у помідора. Стосовно огірка ефективними є: оптимальні строки висадки рослин 

по культурооборотах (оптимально трьох); чітке співвідношення жіночих і 

чоловічих квіток; якість запилення; схеми формування рослини; запровадження 

технології для конкретного гібриду F1 [34; 35]. 

Крім того, важливими щодо економічного ефекту виробництва є 

профілактичні і карантинні заходи боротьби проти хвороб. Для цього необхідно 

використовувати прищеплення рослин на стійки прищепи огірка, помідора, 

перцю солодкого, баклажана. Підвищується не лише урожай, а й стійкість 

проти абіотичних стресів і хвороб, особливо кореневих. Значного підвищення 

продуктивності рослин можна досягти застосуванням світло-культури, 

отримуючи огірка в найтемніші місяці (листопад-лютий) до 40 кг/м2. Не менш 

важливими є отримання продукції в потрібний день, період, до вихідних, до 

свят та оперативне регулювання потреб і цін. 

У виробництві помідора важливим резервом буде вирощування плодів 

нетрадиційної форми, забарвлення: сливкоподібні, вишнеподібні, 

бананоподібні, жовті, оранжеві, лимонні, смугасті. Особливо цінними є 

крупноплідні форми (200 г і вище), м’ясисті, соковиті, малотранспортабельні, 

для реалізації на місці, при перевезенні на близькі відстані. З огірків більш 

дорогими є короткоплідні, густобугорчаті плоди, які можна вирощувати в 

літньо-осінньому, зимово-осінньому культурооборотах. Впровадження нових 

гібридів F1 теж призводить до підвищення врожаю на 3-5 кг/м2. 
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Важливими також є спеціалізація на продуктах, збільшення до 

оптимальних розмірів теплиць (помідор – 6-8 га, перець солодкий – 4-6 га), 

автоматизація збирання, сортування, автоматизація транспортування на 

збереження, інтенсивність праці, ексклюзивність продукту, тісні зв’язки з 

клієнтом, віддаленість ринку, пакування. 

У Північній Європі успішно використовують удосконалені системи, які 

включають: комп’ютерне управління мікрокліматом; моніторинг фізіологічного 

стану рослин; вирощування в жолобах із поверненням дренажного розчину; 

досвічування; внутрігосподарські автоматичні транспортні засоби, що 

забезпечує економію енерговитрат на 50%. Звичайно, такі системи 

найефективніше діють при побудові нових моделей теплиць, в яких 

забезпечено проектом: енергозберігаючі системи контролю; високоефективне 

покриття; світлопроникність до 90%; ізоляція для збереження тепла, 

автоматизація і комп’ютеризація процесів. 

У провідних країнах Європи ставиться завдання до 2010 р. впровадити 

теплиці із нульовим використанням енергії. Вже на сучасному етапі в 

Нідерландах витрати на енергію становлять 15-20% від загальних витрат. А 

загалом, на наш погляд, ефективність виробництва необхідно обчислювати не у 

%, кг/м2, а в грн/м2. 

Отже, аналіз стану виробництва овочів у закритому ґрунті, можливостей 

покращення ефективності їх виробництва свідчить, що таких можливостей 

дуже багато. Окрім наведених, можна розкрити ще ряд позицій для підвищення 

ефективності, що підкреслює перспективність і високу економічну 

ефективність вирощування овочів в умовах закритого ґрунту. 
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3.1. Врожайність та обсяги виробництва помідора, огірка, перцю 

солодкого, баклажана як провідних культур закритого ґрунту 

 

Закритий ґрунт – це виробництво овочів, грибів, ягід і квітів переважно в 

несезонний період, наявність цінних продуктів харчування, багатих на 

мінеральні солі, вітаміни, незамінні амінокислоти тощо. Це великий напрям 

галузі овочівництва, що займає значну кількість людей в робочому процесі, 

забезпечує їм достойну платню. Нарешті – це отримання чистого екологічного 

продукту і збереження незабрудненим довкілля. Закритий ґрунт 

супроводжують багато інших галузей економіки: виробництво машин, 

обладнання, приладів, автоматизованих систем, труб, скла, мінеральних добрив, 

засобів захисту рослин і безпека праці, де зайняте населення. 

Медики вважають, що робота в теплиці добре впливає на здоров’я, 

заспокоює нервову систему, фізично зміцнює людину. Працювати з овочевими, 

баштанними сільськогосподарськими культурами, квітами в невеликій тепличці 

корисно і приємно. Невипадково вирощуванням рослин у тепличках 

домогосподарки, освітяни, лікарі, інженери, політики, письменники, 

пенсіонери, школярі тощо. Така робота – це пристрасть, відпочинок, втіха, 

задоволення і, нарешті, заняття на старість. Ця робота дає істотну і приємну 

нагороду у вигляді прекрасних плодів за формою, кольором і смаковими 

якостями. 

Поруч із традиційними рослинами населення вирощує в тепличках 

значний набір зеленних, ефіроолійних культур, квітів. Людину завжди цікавили 

нові і незвичайні рослини для харчового і естетичного задоволення. У світі 

нараховується близько 600 видів культурних овочевих рослин. Серед новинок 

капуста броколі, брюссельська капуста, цибуля-порей, стахіс, спаржевий салат, 

 

110 
 

РОЗДІЛ 3.  СТАН І ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА В ГАЛУЗЯХ 

ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ 

 

 

3.1. Врожайність та обсяги виробництва помідора, огірка, перцю 

солодкого, баклажана як провідних культур закритого ґрунту 

 

Закритий ґрунт – це виробництво овочів, грибів, ягід і квітів переважно в 

несезонний період, наявність цінних продуктів харчування, багатих на 

мінеральні солі, вітаміни, незамінні амінокислоти тощо. Це великий напрям 

галузі овочівництва, що займає значну кількість людей в робочому процесі, 

забезпечує їм достойну платню. Нарешті – це отримання чистого екологічного 

продукту і збереження незабрудненим довкілля. Закритий ґрунт 

супроводжують багато інших галузей економіки: виробництво машин, 

обладнання, приладів, автоматизованих систем, труб, скла, мінеральних добрив, 

засобів захисту рослин і безпека праці, де зайняте населення. 

Медики вважають, що робота в теплиці добре впливає на здоров’я, 

заспокоює нервову систему, фізично зміцнює людину. Працювати з овочевими, 

баштанними сільськогосподарськими культурами, квітами в невеликій тепличці 

корисно і приємно. Невипадково вирощуванням рослин у тепличках 

домогосподарки, освітяни, лікарі, інженери, політики, письменники, 

пенсіонери, школярі тощо. Така робота – це пристрасть, відпочинок, втіха, 

задоволення і, нарешті, заняття на старість. Ця робота дає істотну і приємну 

нагороду у вигляді прекрасних плодів за формою, кольором і смаковими 

якостями. 

Поруч із традиційними рослинами населення вирощує в тепличках 

значний набір зеленних, ефіроолійних культур, квітів. Людину завжди цікавили 

нові і незвичайні рослини для харчового і естетичного задоволення. У світі 

нараховується близько 600 видів культурних овочевих рослин. Серед новинок 

капуста броколі, брюссельська капуста, цибуля-порей, стахіс, спаржевий салат, 



 

111 
 

лобо, дайкон, водяний крес, катран. Багатим є набір, наприклад, традиційного 

помідора: круглі, сливкоподібні, перцеподібні, крупноплідні, бананоподібні, 

черрі, для коктейлю, для бутербродів, різної форми і кольору – з носиками, 

строкаті, червоні, білі, оранжеві, рожеві, малинові, темно-фіолетові, жовті, 

зелені, гіганти, карлики з різноманітними листками, опушенням, забарвленням 

тощо. 

Розглянемо більш конкретно існуючий стан виробництва овочів у 

закритому ґрунті в умовах України порівняно з деякими передовими країнами 

світу, шляхи і методи покращення їх виробництва, якості і постачання 

населенню. 

В Україні за радянських часів було 3000 га теплиць, із них 800 га під 

склом. Нині у виробництві нараховується лише близько 900 га різних типів 

теплиць і здійснюється щорічне нарощування площ під закритим ґрунтом, 

особливо під плівковими теплицями. Однак для аграрної країни України це 

занадто малі площі, Адже діючі потужності не забезпечують населення України 

цінною овочевою продукцією в міжсезонний період [36]. 

За оперативними даними Міністерства агарної політики України       

(табл. 3.1), в Україні у 2006 р. було зібрано овочів, вирощених в умовах 

закритого ґрунту, з площі 2,69 тис. га, в тому числі в суспільному секторі 

аграрного виробництва 0,56 тис. га. Слід відзначити концентрацію значних 

площ під примітивними теплицями і парниками в особистих селянських 

господарствах, які в 2006 р. становили 2,12 тис. га, або 78,8% всіх площ 

закритого ґрунту в Україні. Проте висока інтенсивність виробництва продукції 

спостерігається в середньо- і великотоварних сільськогосподарських 

підприємствах, тоді як у малих за розміром теплицях домогосподарств воно 

екстенсивне, про що свідчать показники урожайності овочевих культур і 

технології їх вирощування. 

У громадському секторі в 2006 р. урожайність овочів закритого ґрунту 

становила 25,9 кг/м2, тоді як у фермерських господарствах лише 6,7 кг/м2 та 

господарствах населення – 7,4 кг/м2, що у 3,5 раза менше, ніж у суспільному 
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секторі сільського господарства закритого ґрунту. Середня урожайність овочів, 

вирощених в умовах закритого ґрунту, по Україні становить 11,3 кг/м2. 

 
Таблиця 3.1. Показники ефективності вирощування овочів у закритому 

ґрунті в Україні (2006 р.)1 

Показник Одиниця виміру Значення показника 

Зібрана площа, всього тис. га 2,69 
у т.ч. 
сільськогосподарські підприємства – ІІ – 0,56 
з них 

фермерські господарства – ІІ – 0,01 
господарства населення – ІІ – 2,12 

Виробництво продукції, всього тис. т 302,68 
у т.ч. 
сільськогосподарські підприємства – ІІ – 145,68 
з них 

фермерські господарства – ІІ – 0,92 
господарства населення – ІІ – 157,00 

Урожайність, всього кг/м2 11,27 
у т.ч. 
сільськогосподарські підприємства – ІІ – 25,85 
з них 

фермерські господарства – ІІ – 6,72 
господарства населення – ІІ – 7,40 

Прямі затрати праці на продукцію тис. люд.-год. 12982,4 
у т.ч. 1 ц люд.-год. 11,5 

Реалізація продукції т 109875 
Виробнича собівартість, тис. грн 285673,5 

у т.ч. 1 ц грн 260,0 
Повна собівартість тис. грн 333699,5 

у т.ч. 1 ц грн 303,7 
Виручка від реалізації продукції (дохід) тис. грн 382697,8 

у т.ч. 1 ц грн 348,3 
Прибуток тис. грн 48998,3 

у т.ч. 1 ц грн 44,6 
Рівень рентабельності % 14,7 

1 За даними Міністерства аграрної політики України. 
 
Отже, у 2006 р. в Україні було вироблено 302,7 тис. т овочів закритого 

ґрунту, з яких 51,9% – в особистих селянських господарствах і 48,1% їхнього 

валового виробництва припадає на сільськогосподарські підприємства. За 

видами середньо- і великотоварних сільськогосподарських підприємств 

України стан виробництва овочів закритого ґрунту наведено в таблиці 3.2. 
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Таблиця 3.2. Виробничі показники овочівництва закритого ґрунту по 
категоріях сільськогосподарських підприємств (2006 р.)1 

Категорія господарств Зібрана 
площа, га 

Валовий 
збір, т 

Урожайність, 
кг/м2 

Сільськогосподарські підприємства, всього 560 145680 25,85 
у т.ч.: 
державні підприємства 90 19960 23,23 
недержавні підприємства 480 125720 26,33 
з них: 
приватні підприємства 70 22540 32,43 
господарські товариства 370 97580 26,24 
сільськогосподарські кооперативи 10 1090 15,67 
фермерські господарства 10 920 6,72 

1 За даними Міністерства аграрної політики України. 
 
Показники таблиці свідчать про те, що серед видів сільськогосподарських 

підприємств у 2006 р. найвищі показники урожайності досягнуто у приватних 

підприємствах – на 70 га сільськогосподарських угідь закритого ґрунту тут 

отримано овочів 32,4 кг/м2. Проте основним виробником овочів закритого 

ґрунту в громадському секторі є господарські товариства: на 370 га під овочами 

урожайність тут становила 26,2 кг/м2, валовий збір – 97580 т, або 67% 

загального валового збору овочів закритого ґрунту в Україні, вирощеного в 

сільськогосподарських підприємствах. Найменші площі сільськогосподарських 

угідь закритого ґрунту, урожайність і валовий збір мають фермерські 

господарства і сільськогосподарські кооперативи. Останні на 10 га під овочами 

закритого ґрунту отримали валовий збір в обсязі 1090 т при врожайності 15,7 

кг/м2. 

У цілому по країні 60% площ зайнято помідором, біля 40 – огірком, 1-3% 

– перцем і баклажаном. Слід відмітити, що це не той рівень, який стратегічно 

потрібен Україні. Для порівняння: Росія має 2500 га теплиць під склом і 4000 га 

плівкових. Із них огірок займає 60-70%, перець і баклажан – 1,5-2%, решта 

площ зайнята помідором. У Франції помідор займає 2200 га закритого ґрунту, 

огірок – 800 га; Іспанії – огірок 4000 га, перець солодкий – 10000 га; 

Нідерландах: помідор – 1185 га, огірок – 710, перець солодкий – 1207, салат – 

4350, диня – 1000 га; Італії: помідор – 7700 га, огірок – 500, перець солодкий – 

2300, баклажан – 1750 га; Японії: помідор – 7100 га, огірок – 5400, перець 
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Таблиця 3.2. Виробничі показники овочівництва закритого ґрунту по 
категоріях сільськогосподарських підприємств (2006 р.)1 
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солодкий – 1500 га. Ці показники свідчать про очевидне відставання України по 

обсягах вирощування овочів в умовах закритого ґрунту (табл. 3.3). Якщо 

аналізувати виробництво овочів по Україні загалом, то найбільше їх 

вирощується в Степу. 

 
Таблиця 3.3. Обсяги виробництва овочів в Україні (2004р.) тис. т 

Культура 
Об’єм виробництва по зонах 

Полісся Лісостеп Степ Всього 
Капуста 396 474 385 1255 
Помідор 69 225 719 1013 
Огірок 131 277 210 618 
Буряк столовий 200 219 173 582 
Цибуля 118 282 368 766 
Морква 184 226 153 562 
Кабачки 42 186 214 441 
Перець 15 37 79 132 
Баклажан 1 9 45 55 
Всього 1158 1934 2345 5435 
 
Аналогічна закономірність спостерігається і по виробництву овочів у 

закритому ґрунту. Більша половина тепличних господарств знаходиться в 

перехідних зонах: Лісостеп–Степ і в Степу. Особливо зросла кількість 

плівкових теплиць саме у цих регіонах. 

Урожай овочів залежить від багатьох факторів: зони, типу теплиць, 

технологій, гібридів F1, систем живлення, освітлення, боротьби зі шкідниками і 

хворобами. Овочеві рослини потребують великої кількості поживних речовин 

(табл. 3.4, 3.5). 

 
Таблиця 3.4. Винос сільськогосподарськими культурами поживних 

речовин із ґрунту, кг/10 т урожаю 

Культура 
Поживний елемент 

N P2O5 K2O 
Помідор 33,0 13,0 45,3 
Огірок 27,5 14,6 42,2 
Перець солодкий 49,0 12,0 56,0 
Баклажан 64,0 15,0 84,0 
Кавун 23,0 8,0 25,0 
Диня 12,5 3,5 17,0 
Салат 22,0 8,0 50,0 
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Таблиця 3.5. Витрати мінеральних добрив на 1 га теплиць при 
малооб’ємній гідропоніці 

Добриво 
Культура 

помідор огірок 
Мікродобрива, т 3,2 3,0 
Аміачна селітра 0,5 0,4 
Калійна селітра 3,4 2,5 
Кальцієва селітра 3,0 3,0 
Нітроамофоска 1,0 0,8 
Сечовина 0,2 0,2 
Калій сірчанокислий 1,0 0,8 
Суперфосфат 2,0 1,8 
Кислота ортофосфорна 1,5 1,0 
Кислота азотна 0,6 0,5 
Всього 15,4 14,0 
Мікродобрива, на 1000 л/г:   

залізо сірчанокисле окисне 6,0 5,8 
борна кислота 1,5 1,3 
марганець сірчанокислий 1,0 0,9 
мідь сірчанокисла 0,2 0,2 
цинк сірчанокислий 0,1 0,1 
кобальт азотнокислий 0,1 0,1 
амоній молібденово кислий  0,1 0,1 

 
Мінеральні добрива потрібно вносити під конкретну фазу росту і 

розвитку і в необхідній кількості. В застосуванні технологій виділяють три 

етапи їх удосконалення: 

− 1-й етап (80-ті роки ХХ ст.) – значний розвиток забезпечили голландці 

впровадженням системи краплинного поливу, комп’ютерного управління 

мікрокліматом, застосуванням мінераловатних субстратів, науково 

обґрунтованих систем поливів і живлення; 

− 2-й етап (90-ті роки ХХ ст.) – перехід на високі шпалери, організація 

сучасних систем фітомоніторингу, живлення, реалізації продукції; 

− 3-й етап (після 2000 р.) – перехід до науково обґрунтованих технологій 

моделювання виробництва урожаю в системах управління теплицями, 

автоматизованого обліку витрат, укрупнення і спеціалізація, динамічного росту 

селекційних і насінницьких програм. 

Сучасний генофонд гібридів F1 по овочевих культурах закритого ґрунту є 

значним і представлений під усі типи теплиць і технологій. Щороку наукові 
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установи, селекційні фірми пропонують овочівникам широкий набір гібридів F1 

по всіх культурах. 

Кожен гібрид F1, навіть найпопулярніший, через 5 років морально старіє і 

замінюється новим. Кожне господарство вирощує по кілька гібридів F1, вибирає 

найкращий для своїх умов, замінює старі на нові. 

Щороку з’являються нові, більш ефективні добрива і засоби захисту 

рослин. Звичайно, в одних країнах наукові досягнення впроваджуються і дають 

ефект швидше, в інших – менш інтенсивно, що впливає на урожай і обсяги 

виробництва овочевої продукції. Наприклад, урожайність овочевих культур в 

Росії значно нижче, ніж у Нідерландах (табл. 3.6). 

 
Таблиця 3.6. Урожайність овочевих культур у закритому ґрунті (2004 р.), 

кг/м2 

Культура 
Країна 

Росія Нідерланди 
Помідор 29 54 
Огірок 36 73 
Перець солодкий 12 30 
Баклажан 14 40 

 
Середні показники в Україні значно нижче, ніж в Росії. Це зумовлено 

впливом багатьох факторів: кількість і якість продукції, наукові підходи, 

технічне оснащення, ставлення держави і усвідомлення нею в необхідності 

розвитку складного виробництва продукції в умовах закритого ґрунту. 

Проаналізуємо по кожній конкретній культурі, що вирощуються в умовах 

закритого ґрунту, окремі показники по країнах. Помідор в Греції, Іспанії, Італії 

кожен житель за рік споживає 60-70 кг плодів, в Україні – до 13 кг. 

Італійці плоди помідора споживають щодня, їх додають до столу при 

кожному прийнятті їжі. При великому кулінарному різноманітті вживають 

плоди помідора постійно. Для кожної цілі існує спеціальний тип плодів 

помідора – біля 40 різних видів плодів. Особливе значення надається їхній 

якості: форма, забарвлення, зовнішній вигляд, міцність, ступінь зрілості, 

стійкість проти несприятливих умов, шкідників, хвороб, зони вирощування, 
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технології вирощування, лежкість, якісні показники – суха речовина, цукри, 

вітаміни. 

У Великобританії 85% населення вживають плоди помідора у свіжому 

вигляді, 15% – у бутербродах і гарнірах. Покупці віддають перевагу більш 

солодким плодам. Спостерігається підвищена увага споживача до крупних 

плодів і вишнеподібних (черрі). Користуються попитом плоди помідора із 

специфічними ароматом і смаком. Нейтральні плоди не популярні. 

В Європі значну увагу приділяють китицевим, вишнеподібним, 

партенокарпічним помідорам з крупними чашолистками, що сприяє 

довготривалій свіжості. 

У Канаді урожай плодів помідора становив 62,5 кг/м2. Значну увагу 

виробник і споживач приділяють китицеподібним помідорам. Основна вимога 

до плодів – свіжість продукції. 

В Україні середній врожай помідора в плівкових теплицях становить 7-11 

кг/м2, скляних 18-29 кг/м2. 

В умовах агрокомбінату “Пуща-Водиця” урожай помідора в скляних 

теплицях у 2005 р. сягав 39,6 кг/м2, плівкових – 22,9 кг/м2. Підвищити 

ефективність вирощування помідора можна застосуванням ЕМ-технології з 

використанням препарату “Байкал-ЕМ-1-У”, який може підвищувати в 

субстратах кількість корисних мікроорганізмів і сприяє покращенню якості 

плодів і підвищенню урожаю в скляних теплицях на 11,5%, плівкових – 26,1%. 

Кореневе підживлення Вермистимом збільшувало урожай помідора на 20%, а 

позакореневе – до 33,6%. Позакореневе підживлення Емістимом С також 

підвищувало урожай помідора на 10-12%. 

Важливим шляхом підвищення врожаю помідора є впровадження нових 

гібридів F1. Так, вирощування нових гібридів помідора, створених ученими 

агрокомбінату “Пуща-Водиця” (у співавторстві з автором цієї книги), дає змогу 

підвищувати в скляних теплицях ранній урожай на 2,8-3,3 кг/м2, загальний – на 

6-7,5 кг/м2, а в плівкових: ранній – на 4,4-4,7 кг/м2, загальний – 5,7-9,5 кг/м2 

(табл. 3.7). Аналіз цих даних показує, що вирощування нових перспективних 
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технології вирощування, лежкість, якісні показники – суха речовина, цукри, 

вітаміни. 

У Великобританії 85% населення вживають плоди помідора у свіжому 

вигляді, 15% – у бутербродах і гарнірах. Покупці віддають перевагу більш 

солодким плодам. Спостерігається підвищена увага споживача до крупних 

плодів і вишнеподібних (черрі). Користуються попитом плоди помідора із 

специфічними ароматом і смаком. Нейтральні плоди не популярні. 

В Європі значну увагу приділяють китицевим, вишнеподібним, 

партенокарпічним помідорам з крупними чашолистками, що сприяє 

довготривалій свіжості. 

У Канаді урожай плодів помідора становив 62,5 кг/м2. Значну увагу 

виробник і споживач приділяють китицеподібним помідорам. Основна вимога 

до плодів – свіжість продукції. 

В Україні середній врожай помідора в плівкових теплицях становить 7-11 

кг/м2, скляних 18-29 кг/м2. 

В умовах агрокомбінату “Пуща-Водиця” урожай помідора в скляних 

теплицях у 2005 р. сягав 39,6 кг/м2, плівкових – 22,9 кг/м2. Підвищити 

ефективність вирощування помідора можна застосуванням ЕМ-технології з 

використанням препарату “Байкал-ЕМ-1-У”, який може підвищувати в 

субстратах кількість корисних мікроорганізмів і сприяє покращенню якості 

плодів і підвищенню урожаю в скляних теплицях на 11,5%, плівкових – 26,1%. 

Кореневе підживлення Вермистимом збільшувало урожай помідора на 20%, а 

позакореневе – до 33,6%. Позакореневе підживлення Емістимом С також 

підвищувало урожай помідора на 10-12%. 

Важливим шляхом підвищення врожаю помідора є впровадження нових 

гібридів F1. Так, вирощування нових гібридів помідора, створених ученими 

агрокомбінату “Пуща-Водиця” (у співавторстві з автором цієї книги), дає змогу 

підвищувати в скляних теплицях ранній урожай на 2,8-3,3 кг/м2, загальний – на 

6-7,5 кг/м2, а в плівкових: ранній – на 4,4-4,7 кг/м2, загальний – 5,7-9,5 кг/м2 

(табл. 3.7). Аналіз цих даних показує, що вирощування нових перспективних 
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гібридів F1 помідора не лише сприяє отриманню вищих урожаїв, а й прискорює 

час достигання плодів: у скляних теплицях на 2-13 днів, плівкових – 2-9 днів. 

 
Таблиця 3.7. Урожайність нових гібридів помідора в умовах закритого 
ґрунту агрокомбінату “Пуща-Водиця” (у середньому за 2004-2006 рр.) 

Номер 
гібриду F1 

Урожайність 
Маса 

плода, 
г 

Вегетаційний 
період, 

днів 
ранній товарний загальний 

кг/м2 + до 
ст. кг/м2 + до 

ст. кг/м2 + до 
ст. 

Скляні теплиці 
Раїса, 

стандарт 4,9 0,0 34,1 0,0 39,6 0,0 90 140 
ПВ1 401 7,8 +2,8 39,7 +5,6 45,6 +6,0 100 127 
ПВ 402 7,2 +2,3 41,8 +7,7 47,1 +7,5 90 140 
ПВ 403 8,2 +3,3 41,3 +7,2 46,2 +6,6 90 133 
ПВ 404 7,2 +2,3 38,7 +4,6 45,0 +5,4 90 138 
ПВ 405 7,3 +2,4 39,4 +5,3 44,8 +5,2 80 130 

НіР05, кг/м2  1,1  1,2  1,4   
Плівкові теплиці 

Портленд, 
стандарт 4,8 0,0 19,7 0,0 22,9 0,0 85 130 
ПВ421 9,2 +4,4 29,4 +9,7 32,4 +9,5 90 121 
ПВ422 9,2 +4,4 25,6 +5,9 28,6 +5,7 100 120 
ПВ423 9,2 +4,4 25,5 +5,8 28,1 +5,2 90 132 
ПВ424 9,3 +4,5 26,5 +6,8 29,0 +6,1 90 126 
ПВ425 9,5 +4,7 26,6 +6,9 29,5 +6,6 100 128 

НіР05, кг/м2  1,0  1,1  1,2   
 
Огірок в Україні за значенням і площами є другою овочевою культурою в 

закритому ґрунті. Урожай його в кращих господарствах вирощується в скляних 

теплицях і становить 28-33 кг/м2, плівкових 26-28 кг/м2. 

Для порівняння: в Росії урожай огірка в зимових теплицях дорівнює 36-38 

кг/м2, Нідерландах – 73 кг/м2 (див. табл. 3.6). В Білорусі огірок дає по 48-52 

кг/м2, Північній Америці, Канаді – 45-60, Японії – до 70 кг/м2. 

У ВАТ “Комбінат “Тепличний” в 2004 р. отримали урожай огірка: F1 

Атлет – 38,8, F1 Естафета – 37,2 кг/м2 [29]. 

В агрокомбінаті “Пуща-Водиця” в 2005 р. у зимових теплицях старого 

типу виростили гібриду F1 Естафета 31,8 кг/м2, плівкових із аварійним 

обігрівом – 30,6 кг/м2. 
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гібридів F1 помідора не лише сприяє отриманню вищих урожаїв, а й прискорює 

час достигання плодів: у скляних теплицях на 2-13 днів, плівкових – 2-9 днів. 

 
Таблиця 3.7. Урожайність нових гібридів помідора в умовах закритого 
ґрунту агрокомбінату “Пуща-Водиця” (у середньому за 2004-2006 рр.) 

Номер 
гібриду F1 

Урожайність 
Маса 

плода, 
г 

Вегетаційний 
період, 

днів 
ранній товарний загальний 

кг/м2 + до 
ст. кг/м2 + до 

ст. кг/м2 + до 
ст. 

Скляні теплиці 
Раїса, 

стандарт 4,9 0,0 34,1 0,0 39,6 0,0 90 140 
ПВ1 401 7,8 +2,8 39,7 +5,6 45,6 +6,0 100 127 
ПВ 402 7,2 +2,3 41,8 +7,7 47,1 +7,5 90 140 
ПВ 403 8,2 +3,3 41,3 +7,2 46,2 +6,6 90 133 
ПВ 404 7,2 +2,3 38,7 +4,6 45,0 +5,4 90 138 
ПВ 405 7,3 +2,4 39,4 +5,3 44,8 +5,2 80 130 

НіР05, кг/м2  1,1  1,2  1,4   
Плівкові теплиці 

Портленд, 
стандарт 4,8 0,0 19,7 0,0 22,9 0,0 85 130 
ПВ421 9,2 +4,4 29,4 +9,7 32,4 +9,5 90 121 
ПВ422 9,2 +4,4 25,6 +5,9 28,6 +5,7 100 120 
ПВ423 9,2 +4,4 25,5 +5,8 28,1 +5,2 90 132 
ПВ424 9,3 +4,5 26,5 +6,8 29,0 +6,1 90 126 
ПВ425 9,5 +4,7 26,6 +6,9 29,5 +6,6 100 128 

НіР05, кг/м2  1,0  1,1  1,2   
 
Огірок в Україні за значенням і площами є другою овочевою культурою в 

закритому ґрунті. Урожай його в кращих господарствах вирощується в скляних 

теплицях і становить 28-33 кг/м2, плівкових 26-28 кг/м2. 

Для порівняння: в Росії урожай огірка в зимових теплицях дорівнює 36-38 

кг/м2, Нідерландах – 73 кг/м2 (див. табл. 3.6). В Білорусі огірок дає по 48-52 

кг/м2, Північній Америці, Канаді – 45-60, Японії – до 70 кг/м2. 

У ВАТ “Комбінат “Тепличний” в 2004 р. отримали урожай огірка: F1 

Атлет – 38,8, F1 Естафета – 37,2 кг/м2 [29]. 

В агрокомбінаті “Пуща-Водиця” в 2005 р. у зимових теплицях старого 

типу виростили гібриду F1 Естафета 31,8 кг/м2, плівкових із аварійним 

обігрівом – 30,6 кг/м2. 
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У тепличних комбінатах України в 2006 р. за перший оборот отримували 

урожай огірка F1 Атлет від 21,5 до 32,7 кг/м2 (табл. 3.8). 

 
Таблиця 3.8. Урожай огірка в тепличних комбінатах (2006 р., F1 Атлет) 

Тепличний комбінат Урожай, кг/м2,  
на 16 червня 

ЗАТ ММ “Зміївська овочева фабрика” 24,0 
ВАТ “Тепличний” 32,7 
ТОВ ТК Дніпровський 31,0 
ЗАСТ “Надія” 25,6 
ВАТ “Київська овочева фабрика” 21,5 
Росія, “Тепличний”, м. Іваново 27,8 
Білорусь, “Рудаково” 22,0 

 
На цей же період кращий урожай огірка в Росії відмічено в комбінаті 

“Тепличний” (м. Іваново) – 27,8 кг/м2, а в Білорусі – 22 кг/м2. 

Дослідження, проведені в агрокомбінаті “Пуща-Водиця”, показали, що 

застосування препарату “Байкал ЕМ-1-У” приводить до збільшення урожаю 

огірка в зимових теплицях на 10%, плівкових – на 20%. Використання цього та 

інших нових препаратів дасть змогу підвищити ефективність вирощування 

культури в старих теплицях. 

Підвищенню ефективності закритого ґрунту сприяло застосування 

регуляторів росту, які впливали на покращення фотосинтезу, процеси 

живлення, дихання, формування генеративних органів, стимулювали ріст і 

розвиток рослин. Застосування Вермистиму під кореневе підживлення 

збільшувало урожай огірка на 1,9 кг/м2. При цьому знижувалося ураження 

культури мучнистою росою на 10, переноспорозом – на 9%. Використання 

цього препарату для позакореневого живлення рослин огірка збільшувало 

урожай на 24-33,5%. Застосування Емістиму С при краплинному зрошенні дало 

змогу отримувати урожай огірка вище на 4 кг/м2. 

Реконструкція системи опалення в старих ангарних теплицях сприяла 

отриманню більш високої стандартності продукції, раннього і загального 

урожаю на 1 кг/м2 вищого від контрольного варіанта, що забезпечило економію 

енерговитрат. 
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У тепличних комбінатах України в 2006 р. за перший оборот отримували 

урожай огірка F1 Атлет від 21,5 до 32,7 кг/м2 (табл. 3.8). 

 
Таблиця 3.8. Урожай огірка в тепличних комбінатах (2006 р., F1 Атлет) 

Тепличний комбінат Урожай, кг/м2,  
на 16 червня 

ЗАТ ММ “Зміївська овочева фабрика” 24,0 
ВАТ “Тепличний” 32,7 
ТОВ ТК Дніпровський 31,0 
ЗАСТ “Надія” 25,6 
ВАТ “Київська овочева фабрика” 21,5 
Росія, “Тепличний”, м. Іваново 27,8 
Білорусь, “Рудаково” 22,0 

 
На цей же період кращий урожай огірка в Росії відмічено в комбінаті 

“Тепличний” (м. Іваново) – 27,8 кг/м2, а в Білорусі – 22 кг/м2. 

Дослідження, проведені в агрокомбінаті “Пуща-Водиця”, показали, що 

застосування препарату “Байкал ЕМ-1-У” приводить до збільшення урожаю 

огірка в зимових теплицях на 10%, плівкових – на 20%. Використання цього та 

інших нових препаратів дасть змогу підвищити ефективність вирощування 

культури в старих теплицях. 

Підвищенню ефективності закритого ґрунту сприяло застосування 

регуляторів росту, які впливали на покращення фотосинтезу, процеси 

живлення, дихання, формування генеративних органів, стимулювали ріст і 

розвиток рослин. Застосування Вермистиму під кореневе підживлення 

збільшувало урожай огірка на 1,9 кг/м2. При цьому знижувалося ураження 

культури мучнистою росою на 10, переноспорозом – на 9%. Використання 

цього препарату для позакореневого живлення рослин огірка збільшувало 

урожай на 24-33,5%. Застосування Емістиму С при краплинному зрошенні дало 

змогу отримувати урожай огірка вище на 4 кг/м2. 

Реконструкція системи опалення в старих ангарних теплицях сприяла 

отриманню більш високої стандартності продукції, раннього і загального 

урожаю на 1 кг/м2 вищого від контрольного варіанта, що забезпечило економію 

енерговитрат. 
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Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат “Пуща-Водиця” створив 

нові гібриди F1 огірка, впровадження яких у виробництво дасть змогу 

отримувати високий урожай плодів з підвищеною якістю і в більш ранні 

строки. За раннім урожаєм в першому обороті нові гібриди F1 перевищували 

стандарт в умовах зимових теплиць на 1-1,8 кг/м2, а за загальним – на 3-5,4 

кг/м2 (табл. 3.9). На нових гібридах F1 плоди сягали товарного вигляду на 2-4 

дні раніше F1 Естафета. Плоди цих гібридів були короткоплідними, з високими 

смаковими якостями і придатними для консервування. Особливо слід виділити 

гібриди F1 Смушковий і Внучок. В умовах плівкових теплиць за раннім 

урожаєм нові гібриди F1 перевищували стандарт на 0,4-1,4 кг/м2, а за загальним 

– 3-5,1 кг/м2. Особливо виділялися гібриди F1 Мудрець і Внучок. За свої 

показники ці гібриди F1 внесено до Реєстру сортів рослин України на 2007 р., а 

агрокомбінат “Пуща-Водиця” нині розширює виробничі площі під ними. 

 
Таблиця 3.9. Урожайність нових гібридів огірка в умовах закритого ґрунту 

агрокомбінату “Пуща-Водиця” (у середньому за 2004-2006 рр.) 

Гібрид F1 

Урожайність 
Маса 

плода, г 

Днів до 
першого 
збирання 

ранній товарний загальний 

кг/м2 + до 
ст. кг/м2 + до 

ст. кг/м2 + до 
ст. 

Скляні теплиці 
F1 Естафета – 
стандарт 4,9 0,0 13,8 0,0 20,0 0,0 131 78 
F1 Смушковий 6,7 +1,8 17,5 +3,7 24,7 +4,7 112 76 
F1 Мудрець 5,9 +1,0 16,4 +2,6 23,7 +3,7 115 75 
F1 Знаток 5,3 +0,4 16,1 +2,3 23,0 +3,0 110 74 
F1Внучок 6,3 +1,4 16,2 +2,4 25,4 +5,4 118 75 
НіР05, кг/м2  0,5  1,1  1,2   

Плівкові теплиці 
F1 Естафета – 
стандарт 5,4 0,0 16,7 0,0 19,8 0,0 121 64 
F1 Смушковий 6,4 +1,0 17,3 +0,6 23,5 +3,7 12,4 61 
F1 Мудрець 6,8 +1,4 18,4 +1,7 24,9 +5,1 119 60 
F1 Знаток 5,8 +0,4 17,0 +0,3 22,8 +3,0 115 58 
F1 Внучок 6,0 0,6 18,0 +1,3 24,7 +4,9 115 63 
НіР05, кг/м2  0,4  1,1  1,4   

 
Перець солодкий в умовах закритого ґрунту займає невеликі площі, 

особливо на Україні, де в кожному з тепличних комбінатів його вирощують на 
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Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат “Пуща-Водиця” створив 
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Таблиця 3.9. Урожайність нових гібридів огірка в умовах закритого ґрунту 

агрокомбінату “Пуща-Водиця” (у середньому за 2004-2006 рр.) 
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ст. 

Скляні теплиці 
F1 Естафета – 
стандарт 4,9 0,0 13,8 0,0 20,0 0,0 131 78 
F1 Смушковий 6,7 +1,8 17,5 +3,7 24,7 +4,7 112 76 
F1 Мудрець 5,9 +1,0 16,4 +2,6 23,7 +3,7 115 75 
F1 Знаток 5,3 +0,4 16,1 +2,3 23,0 +3,0 110 74 
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0,5-1% загальної площі. Проте є країни, де перець солодкий займає значні 

площі, наприклад, в Іспанії – 10 тис. га, Італії – 2,3 тис. га. 

Перше місце в світі по валових зборах перцю солодкого, за даними ФАО, 

займає Китай, потім розмістилися Туреччина, Іспанія, Італія. Найбільші 

експортери цієї культури Пакистан, Мексика, Індія, Китай, Чилі. 

Урожай перцю солодкого визначається наявними технологіями і 

гібридами F1. За даними агрофірми “Біла дача” (Росія), яка вирощувала ряд 

іноземних гібридів F1 в різних теплицях при різних технологіях, середній 

урожай у продовженому обороті зимових блочних теплиць на ґрунтах становив 

8,6 кг/м2, кращі гібриди F1 сягали рівня 9,1-9,6 кг/м2. У продовженому обороті 

зимових блочних теплиць при малооб’ємній гідропоніці із системою 

краплинного поливу середній урожай становив 10,2 кг/м2, а кращий – 10,5-11,8 

кг/м2. 

У середньому по Росії урожай перцю солодкого становив 12 кг/м2, тоді як 

в Нідерландах він дорівнював 30 кг/м2 (див. табл. 3.6). У Канаді урожай перцю 

солодкого в закритому ґрунті сягав 20-25 кг/м2. В основному для реалізації 

вирощують перець до стадії червоного кольору плода. Зелені перці мало 

рентабельні через невисокі ціни на них. Можна вирощувати різні за 

забарвленням гібриди F1 залежно від потреби на них. Так, у Нідерландах, де 

загальна площа перцю солодкого в закритому ґрунті сягає 1880 га, вона 

розподіляється так: червоні перці – 1250 га, жовті – 350, зелені – 200, оранжеві 

– 80 га. Щороку площі під зеленим перцем зменшуються, а під червоним – 

зростають. 

Урожай перцю солодкого в Україні, за існуючими даними, в різних зонах, 

типах теплиць, технологіях, гібридах F1 значно різняться. В зимових теплицях 

урожай коливається від 18 до 28 кг/м2, в плівкових – від 7 до 18 кг/м2. 

В умовах агрокомбінату “Пуща-Теплиця” урожай перцю солодкого в 

зимових блочних теплицях на щебені з краплинним зрошенням на іноземному 

гібриді F1 Полька в продовженому обороті сягав 29,3 кг/м2, у плівкових на 

ґрунті з аварійним обігрівом до 1 вересня – 10 кг/м2. 
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Впровадження нових високоефективних гібридів F1 перцю солодкого у 

виробництво дасть змогу підвищити урожай в різних теплицях при однакових 

технологіях. Нові гібриди F1, створені в умовах “Пуща-Водиця” дають 

позитивні результати. При вирощуванні нових гібридів F1 у скляних теплицях 

при звичайному, не продовженому обороті, в умовах гідропоніки нові гібриди 

F1 порівняно з відомим іноземним гібридом F1 Полька давали приріст до 

урожаю від 5,4 до 6,6 кг/м2 (табл. 3.10). У плівкових теплицях на ґрунті 

надбавки до загального урожаю становили від 4,3 до 7,4 кг/м2. Урожаї нових 

гібридів F1 перцю солодкого дають змогу отримувати додатково цінної 

продукції 66-74 т/га, що є значним показником підвищення економіки 

закритого ґрунту. Якщо ж до цього додати застосування нових технологій, 

професіоналізм тепличників, то ефект буде набагато вищим. 

 
Таблиця 3.10. Урожайність гібридів F1 перцю солодкого в умовах закритого 

ґрунту (у середньому за 2004-2006 рр.) 

Номер 
гібриду F1 

Урожайність 
Маса 

плода, г 

Вегетаційний 
період, 

дні 
ранній товарний загальний 

кг/м2 + до 
ст. кг/м2 + до 

ст. кг/м2 + до 
ст. 

Скляні теплиці 
F1 Полька, 
стандарт 6,3 0,0 17,2 0,0 18,8 0,0 140 129 
ПВ 302 6,5 +0,2 24,4 +7,2 25,2 +6,4 130 124 
ПВ 303 6,4 +0,1 24,6 +7,4 25,4 +6,6 140 130 
ПВ 304 6,4 +0,1 23,9 +6,7 24,4 +5,6 130 129 
ПВ 305 7,2 +0,9 23,9 +6,7 24,4 +5,6 120 129 
ПВ 306 8,0 +1,7 23,4 +6,2 24,2 +5,4 130 131 

НіР05, кг/м2  0,4  1,0  1,2   
Плівкові теплиці 

F1 Полька, 
стандарт 3,4 0,0 15,1 0,0 15,9 0,0 155 132 
ПВ 307 6,0 +2,6 20,6 +5,5 21,6 +5,7 140 126 
ПВ 308 5,2 +1,8 22,6 +7,5 23,6 +7,4 130 117 
ПВ 309 6,4 +3,0 18,6 +3,5 19,2 +4,3 150 136 
ПВ 310 5,0 +1,6 19,1 +4,0 20,4 +4,5 130 129 
ПВ 311 6,9 3,5 19,7 +4,6 20,7 +4,8 150 124 

НіР05, кг/м2  0,8  1,3  2,1   
 
В останні роки в умовах закритого ґрунту розширилися площі під 

баклажаном. Середній урожай баклажана в зимових теплицях невеликий – 12-
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18 кг/м2. У продовженому обороті в деяких комбінатах отримують 22,9-25,1 

кг/м2. В Нідерландах, наприклад, урожай баклажана в умовах закритого ґрунту 

становив 45-50 кг/м2. 

Зазвичай, площі під баклажаном не перевищують 1% від загальних 

закритого ґрунту. Лише в передових тепличних комбінатах вони збільшені до 

2-3%. Вирощувати баклажан стало необхідним через те, що його плодами 

цікавляться цілий рік, ціни на них досить високі і добре наповнюють 

асортимент овочів, особливо в періоди міжсезоння.  

Різні гібриди F1 при різних технологіях і оборотах формують неоднаковий 

урожай. Існують дані, що в короткому обороті зимових скляних теплиць 

урожайність баклажана коливалася від 9,7 до 11,8 кг/м2 (табл. 3.11). Кращими 

гібридами F1 були Adona (фірма Rijk Zvaan) та Бегемот (Гавриш). 

 
Таблиця 3.11. Урожайність гібридів баклажана в короткому обороті 

зимових теплиць 
Гібрид F1 Оригінатор Урожайність, кг/м2 

Adona Rijk Zvaan 11,1 
Berinda De Ruiter Seeds 10,2 
Бегемот Гавриш 11,8 
Лоліта Гавриш 10,3 

 
В Японії в умовах закритого ґрунту баклажан займає 11% загальної площі 

– 2740 га. Урожай його плодів дорівнює 78,5 кг/м2. 

В умовах агрокомбінату “Пуща-Водиця” у весняно-літній період 

вирощування на стелажах при краплинному поливі в скляних теплицях урожай 

гібридів F1 Кава, F1 Екаві дорівнював 32,7 кг/м2, у плівкових теплицях на ґрунті 

з аварійним обігрівом – 10,7 кг/м2. 

Наведені дані характеризують баклажан як культуру великих 

можливостей за своєю споживчою і економічною цінністю. Урожай баклажана 

визначають: зона вирощування, період його росту і розвитку, застосовувана 

технологія, генетика гібриду F1, що вирощується, професіоналізмом 

тепличників. Спеціалісти виділяють такі періоди вирощування: рання культура 

із обігрівом, літня культура без обігріву, осіння культура з обігрівом. На ці 
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період припадають технології: гідропоніки, малооб’ємної культури, 

продовженої, із краплинним поливом і живленням, із досвічуванням і подачею 

СО2. 

В Україні вирощують гібриди іноземної селекції. До 2001 р. селекцію 

баклажана для умов закритого ґрунту в Україні не проводили. Науково-

дослідний і навчальний центр закритого ґрунту Державного підприємства 

“Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат “Пуща-Водиця” розпочав 

селекційну роботу з баклажаном в умовах скляних і плівкових теплиць. За 

перші роки селекції створено сорти Вагомий, Віола, Пущанський-60, які за 

своїми показниками по врожайності не поступалися іноземним гібридам. Вони 

відзначалися красивими крупними плодами масою 320-360 г типового 

забарвлення, були глянцевими і рівними. Їхній урожай становив залежно від 

зазначених факторів 22-30 кг/м2. Вирощування у виробничих умовах 

агрокомбінату “Пуща-Водиця” підтвердило їхню перспективність. 

У подальшому були створені гібриди першого покоління, які за 

комплексом ознак переважали іноземні гібриди F1. В умовах скляних теплиць 

ранній урожай кращих із них перевищував стандартні гібриди на 2,5-3,5 кг/м2 

(табл. 3.12). За загальним урожаєм перевага нових гібридів становила 3,2-5,6 

кг/м2. Маса їхнього плода перевищувала стандарт, а вегетаційний період 

залишався на тому ж самому рівні. Слід відмітити гібрид F1 ПВ 302, плоди 

якого на 6 днів раніше стандарту набували товарного вигляду [35; 37]. 

В умовах плівкових теплиць урожай нових гібридів F1 був нижче, ніж у 

скляних, проте перевага над стандартом зберігалася. За раннім урожаєм вона 

становила 1,5-2,8 кг/м2, загальним 2,4-6,8 кг/м2. За масою плода нові гібриди 

були більш крупними і сягали товарного вигляду на 4-12 днів раніше стандарту. 

Отже, для збільшення обсягів виробництва, підвищення врожаю 

помідора, огірка, перцю солодкого, баклажана в умовах скляних і плівкових 

теплиць треба застосувати ряд важелів: реконструювати старі типи теплиць або 

будувати нові; новітні технології і досягнення селекціонерів. 
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Таблиця 3.12. Урожайність нових гібридів F1 баклажана (у середньому за 
2004-2006 рр.) 

Гібрид F1 

Урожайність 
Маса 

плода, г 

Вегетаційний 
період, 

дні 

ранній товарний загальний 

кг/м2 + до 
ст. кг/м2 + до 

ст. кг/м2 + до 
ст. 

Скляні теплиці 
Екаві, 
стандарт 2,1 0,0 20,1 0,0 21,2 0,0 165 125 
ПВ 301 2,4 +0,3 23,4 +3,3 24,4 +3,2 180 126 
ПВ 302 2,8 +0,7 23,9 +3,8 24,8 +3,6 180 119 
ПВ 303 5,6 +3,5 23,7 +3,6 24,6 +3,4 170 126 
ПВ 304 4,6 +2,5 25,4 +5,3 26,8 +5,6 180 132 
ПВ 305 2,4 +0,3 24,6 +4,5 25,0 +3,8 170 126 
НіР05, кг/м2  1,0  1,2  1,4   

Плівкові теплиці 
Екаві, 
стандарт 1,1 0,0 13,4 0,0 14,1 0,0 160 125 
ПВ 306 1,6 +0,5 15,9 +2,5 16,5 +2,4 170 127 
ПВ 307 3,9 +2,8 16,4 +3,0 17,2 +3,1 200 126 
ПВ 308 2,6 +1,5 16,5 +3,1 17,4 +3,3 180 121 
ПВ 309 1,5 +0,4 19,1 +5,7 20,9 +6,8 160 113 
НіР05, кг/м2  0,5  1,0  0,9   

 
Підвищення урожаю забезпечить покращення економічних показників 

закритого ґрунту. Дослідження показали, що найбільш витратним є баклажан в 

умовах скляних і плівкових теплиць. Проте і ціна на його плоди найвища (табл. 

3.13). 

 
Таблиця 3.13. Економічні показники вирощування овочів у закритому 

ґрунті агрокомбінату “Пуща-Водиця” (2005 р.) 

Культура 
Собівартість 1 ц, грн Реалізаційна ціна 1 ц, грн Рентабельність, % 

теплиці теплиці теплиці 
скляні плівкові скляні плівкові скляні плівкові 

Помідор 187,4 141,5 286,1 176,1 52,6 24,4 
Огірок 194,7 110,7 218,6 182,4 12,3 64,8 
Перець 271,1 367,7 495,1 404,8 82,6 10,1 
Баклажан 316,9 376,8 556,6 505,3 75,6 34,1 

 
Рівень рентабельності виробництва баклажана становить 75,6%. 

Найбільш економічно вигідним є вирощування перцю солодкого в умовах 

скляних теплиць з рентабельністю 82,6%, вирощування огірка більш 
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економічне в умовах плівкових теплиць. Вочевидь, вирощувати перець 

солодкий у плівкових теплицях економічно недоцільно.  

Низька економічна ефективність вирощування помідора в умовах 

плівкових та огірка – скляних теплиць. Мабуть, потрібно шукати шляхи 

підвищення економічної ефективності цих культур: знижувати витрати, 

підвищувати врожай і його якісні показники. Якість, насамперед, залежить від 

ефективного живлення, захисту рослин і суворого дотримання технологій 

вирощування продукції. 

Аналіз обсягів виробництва, рівня урожаю, економічних показників, які 

склалися в Україні в тепличних комбінатах, зокрема, агрокомбінаті “Пуща-

Водиця”, свідчить, що по основних овочевих культурах закритого ґрунту є 

значні резерви і можливості для їх поліпшення. Як показала практика, 

покращення показників – це не тільки додаткові цінні продукти харчування, але 

й нові робочі місця і відчутні прибутки. 

 

 

3.2. Зеленні культури, їх види, врожайність і обсяги виробництва 

 

У попередніх розділах нами висвітлено важливість зеленних культур: 

споживча, профілактична, дієтична, лікувальна. Вирощування їх забезпечує 

розширення асортименту, зменшення сезонності в споживанні овочів. 

Більшість зеленних культур відзначається холодостійкістю, не вимагає багато 

світла, має короткий період формування урожаю, що дозволяє вирощувати їх із 

незначними затратами енергії в 2-3 обороти. Це важливо в період різкого 

подорожчання енергоносіїв. Практика показала, що зеленні культури краще 

вирощувати в ранньовесняний період у плівкових теплицях із ґрунтовим 

обігрівом або на сонячному обігріві. 

Наукові дослідження показали, що найбільш перспективними для 

вирощування в плівкових теплицях є редиска, крес-салат, шпинат, капуста 

пекінська, капуста цвітна, гірчиця листкова, салати всіх видів, кріп, фенхель, 
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овочевий водяний крес [11]. Як культури для вигонки на зелене перо 

рекомендуються цибуля-шалот, батун, слизун, шніт духмяний, які більш 

рентабельні, ніж зелень цибулі-ріпки. На використані цих культур можна 

створити конвеєр від початку лютого до надходження овочів із відкритого 

ґрунту. 

В осінній період в умовах скляних і плівкових теплиць можна 

вирощувати редиску, салат, кріп, петрушку, дорощувати на зелень коренеплоди 

пастернаку, селери, петрушки, буряка столового. 

Російські вчені вважають, що дуже перспективною культурою, яка 

забезпечує багаторазові збори зелені, є салат спаржевий. Урожай його 

становить 2-3 кг/м2 за один збір. Між кожним збиранням минає 7-10 днів. 

Починають збирання в фазі розетки з 10-12 листків. Окрім листків у нього 

можна споживати і стебло. Залежно від сорту врожай однієї рослини становить 

700-900 г. 

Другою за значимістю може бути водяний крес, який є джерелом йоду. 

Його доцільно вирощувати на субстратах, уражених нематодою. Вважаються, 

що вирощування водяного кресу замінює дороге і малоефективне 

пропарювання. В скляних і плівкових теплицях як ущільнювачі в міжряддях 

молодих рослин помідора, перцю, баклажана можна вирощувати редиску, 

салат, пекінську капусту. 

В умовах осінньо-зимово-весняного періодів асортимент і кількість 

зеленних овочів обмежені. Для вирішення проблеми постачання зеленних 

овочів у будь-який період року застосовують нові технології: касетний спосіб 

при малооб’ємній культурі, проточну гідропоніку. При цьому реалізацію 

здійснюють рослинами, що дозволяє зберегти їхню біологічну і поживну 

цінність. 

Вегетаційний період (від сходів до збирання) у салату становить 30-38 

днів, укропу – 38-45, петрушки – 45-50, редиски – 18-24 дні. В період вегетації 

зеленних культур дотримуються відповідних параметрів мікроклімату (табл. 

3.14). 
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Таблиця 3.14. Показники мікроклімату при вирощуванні зеленних культур 

Показник 
Рівень показника 

вдень вночі 
Температура повітря, оС: 

літом 20-22 18-20 
зимою 16-18 15-16 

Температура розчину, оС 18-20 16-18 
Відносна вологість повітря, % 60-70 
Освітленість, Клк 9-14 
 
В умовах агрокомбінату “Пуща-Водиця” при звичайній технології 

вирощування зеленних культур (проміжний оборот як ущільнювач) економічні 

показники були невисокими. Рентабельність їх вирощування в 2005 р. в умовах 

зимових теплиць становила 6,7%, плівкових 4,4 (табл. 3.15). 

 
Таблиця 3.15. Економічні показники вирощування зеленних культур 

(2005 р.) 
Показник Вираз показника, грн 

Собівартість 1 ц зеленних: 
зимові теплиці 137,60 
плівкові теплиці 72,10 

Ціна реалізації 1 ц зеленних: 
зимові теплиці 146,90 
плівкові теплиці 75,24 

Рентабельність, %: 
зимові теплиці 6,70 
плівкові теплиці 4,40 

 
Салат. Рослину, зазвичай, вирощують на пучок, інколи на розетку. Площі 

його в умовах закритого ґрунту невеликі. Кожен із діючих тепличних 

комбінатів вирощує салат як культуру ущільнювач і площі його сягають 2-3-5 

га. В середньому по Україні в умовах закритого ґрунту його площі дорівнюють 

120-150-180 га. Наприклад, в Японії площі під салатом у закритому ґрунті 

становлять близько 8 тис. га при урожаї 2-3 кг/м2. 

Саме низький урожай є однією з причин обмеженого вирощування 

салату. Український споживач ще не готовий повною мірою споживати і 

купувати салат. Кращим попитом користуються цибуля зелена, петрушка, кріп. 

До того ж рослини салату швидко втрачають тургор, а з ним і товарний вигляд. 
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Для успішної його реалізації необхідні додаткові витрати на спеціальну 

упаковку, холодильники. 

Ситуація дещо покращилась, коли салат розпочали вирощувати в 

спеціальних розсадних відділеннях після розсади основних культур (помідор, 

огірок). У виробництві вирощують 5 різновидів салату (табл. 3.16). 

 
Таблиця 3.16. Різновиди салату 

Різновид салату Основна ознака рослини 
Листковий Утворює розетку листків і швидко іде в стрілки 
Зрізний або батавія Крупнолистковий з віялоподібною пластинкою, довго не 

іде в стрілки, з хрумким листком 
Головчастий Формує голівку, як капуста, округлої форми 
Ромен Голівчастий салат, нагадує пекінську капусту 
Спаржевий Стебло потовщене, листки довгі і тонкі, використовують в 

їжу стебло і листки 
 

Салат – рослина світловимоглива, чутлива до вологи, тому не переносить 

затінення і частих поливів. Оптимальна вологість 60-80%. Найбільший вихід 

тепличної продукції салату отримують при щоденних помірних поливах, 

найбільші головки – при вечірніх. В осінньо-зимовий період після змикання 

рядків кількість поливів зменшують. 

Найбільш популярним різновидом у виробництві салату є батавія. 

Рослини приваблюють різною формою та забарвленням листка. Цінними є 

ознаки скоростиглості і розміру листкової пластинки, а також маса рослини, що 

визначає загальний урожай. Наприклад, у гібридів F1 Фанлі та Фантайм (фірми 

Syngenta) листки сягають довжини 25 см, маса рослини – до 400 г, достигають 

товарності через 25-30 днів. Важливою ознакою є стійкість проти стрілкування. 

За нашими дослідженнями, у плівкових теплицях на ґрунті кращий 

результат за комплексом ознак (скоростиглість, урожай, зовнішній вигляд, 

смак) показали сорти української селекції (дослідна станція “Маяк”) Золотий 

шар, Сніжинка, Шар малиновий. З’явився і рекомендується новий сорт 

листкового салату “Зорепад” з довжиною листка 20 см, який набуває товарного 

вигляду за 28-32 дня. Для закритого ґрунту створено головчастий салат 

Смуглянка, який достигає за 46-48 днів. При прямому посіві в закритий ґрунт: 
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перший строк посіву – початок лютого, при застосуванні досвічування салат 

можна сіяти на початку січня. Останній строк посіву – кінець серпня – початок 

вересня. Існують дані російських учених (фірма “Гавриш”) про продуктивність 

салату в осінньому обороті зимових теплиць (табл. 3.17).  

 
Таблиця 3.17. Продуктивність сортів салату в осінньому обороті зимових 

теплиць 
Сорт Оригінатор Середня маса розетки, 

г 
Московський парниковий, стандарт ВНІІССОК 18 
Краснокачанний 134/98 Мовір 24 
Колібрі ВіР 22 
Kendo Clause 20 
Корея розсічений 134 - 18 
Одеський кучерявець Одеський АПВ 12 
Доміно Гавриш 16 

 
Якщо виходити зі схеми посіву на пучок, то на 1 м2 розміщуватиметься до 

100 рослин, а урожай з м2 дорівнюватиме від 1,6 до 2,4 кг/м2. На розетці на 1 м2 

розміщується 20-50 рослин, а урожай менший – від 600 до 1200 г/м2. Отже, за 

швидкістю росту, стійкістю проти загущення, тіньовитривалістю, високими 

смаковими і товарними якостями для закритого ґрунту рекомендовано сорти 

Доміно та Одеський кучерявець (табл. 3.18). 

 
Таблиця 3.18. Продуктивність сортів салату в закритому ґрунті, літній 

період 
Сорт Оригінатор Середня маса розетки, 

г 
Одеський кучерявець, контроль Одеський АПВ 21 
Okrizet Rijk Zwaan 23 
Грибовський кучерявець ВНІІССОК 17 
Zolla Bionda Enza Zaden 17 
Twinco Rijk Zwaan 24 
Omega Rijk Zwaan 20 

 
Підвищити урожай салату можна при застосуванні конвеєрного 

вирощування методом малооб’ємної культури в касетах. 

За такою технологією отримують такі вигоди: 

− економія води, енергії, затрат праці; 

− не треба застосовувати отрутохімікати; 
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Корея розсічений 134 - 18 
Одеський кучерявець Одеський АПВ 12 
Доміно Гавриш 16 

 
Якщо виходити зі схеми посіву на пучок, то на 1 м2 розміщуватиметься до 

100 рослин, а урожай з м2 дорівнюватиме від 1,6 до 2,4 кг/м2. На розетці на 1 м2 

розміщується 20-50 рослин, а урожай менший – від 600 до 1200 г/м2. Отже, за 

швидкістю росту, стійкістю проти загущення, тіньовитривалістю, високими 

смаковими і товарними якостями для закритого ґрунту рекомендовано сорти 

Доміно та Одеський кучерявець (табл. 3.18). 

 
Таблиця 3.18. Продуктивність сортів салату в закритому ґрунті, літній 

період 
Сорт Оригінатор Середня маса розетки, 

г 
Одеський кучерявець, контроль Одеський АПВ 21 
Okrizet Rijk Zwaan 23 
Грибовський кучерявець ВНІІССОК 17 
Zolla Bionda Enza Zaden 17 
Twinco Rijk Zwaan 24 
Omega Rijk Zwaan 20 

 
Підвищити урожай салату можна при застосуванні конвеєрного 

вирощування методом малооб’ємної культури в касетах. 

За такою технологією отримують такі вигоди: 

− економія води, енергії, затрат праці; 

− не треба застосовувати отрутохімікати; 
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− всі технологічні процеси механізовано; 

− підвищується продуктивність 1 м2; 

− скорочується період до збирання товарної продукції; 

− стабільний, високий урожай; 

− на таких автоматизованих лініях можна вирощувати кріп, петрушку, 

редиску, інші зеленні. 

Застосування цієї технології дає змогу отримувати урожай, залежно від 

сорту і кількості світла, від 5,4 до 7,8 кг/м2 (табл. 3.19). 

Аналіз даних показує, що при посіві в жовтні місяці світовий день 

становить 10 год., найдовший період до збирання – 64-81 день і найнижчий 

урожай у різних сортів – 4,7-5,4 кг/м2. 

При посіві в грудні місяці період до збирання скорочується, а урожай зростає. 

Посів у лютому зберігає ті ж закономірностей. І найбільш позитивні показники 

отримують при посіві у березні місяці – до збирання 41-54 дні, а урожай 

становить 6,2-7,8 кг/м2. 

З наведених даних можна зробити висновок: регулюючи строки посіву, 

величину освітлення, добираючи відповідні сорти можна наростити урожай 

салату від 4,7 кг/м2 до 7,8 кг/м2, можна отримувати достатньо високий урожай 

салату, що робить культуру економічно вигідною при економії витрат на його 

вирощування. 

Салат та інші зеленні культури можна вирощувати сучасним методом 

проточної гідропоніки, принцип якого – вирощування рослин у поживному 

розчині при постійній його циркуляції. У такий спосіб вирощують петрушку, 

кріп, щавель, фенхель, селеру тощо. Для цієї технології рекомендовано: салат 

листковий – сорти Grand Rapid, Rista, Lolloo Rossa, Кредо, Єралаш; салат 

головчастий – Доміно, Бостон, Христина, Баталія; кріп – Алігатор, Гренадер, 

Амазон, Листковий; петрушка – Кучерява, Листкова; щавель – Грибовський 

широколистяний. 

Висівають насіння в горщечки, розміщені в касетах, потім витримують в 

спеціальних  камерах  з  регульованою  атмосферою.  Салат  витримують  1,5-2  
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доби, кріп, щавель – 3-4, петрушку – 4-5 діб. 

Після сходів рослини розміщують у розсадне відділення: салат на 11-14 

діб, кріп – 9-10, петрушку – 10-11 діб. 

Рослини дорощують протягом, діб: салат – 16-24, кріп – 24-29, петрушка 

– 30-35. 

Салат збирають, коли рослини досягають висоти 15-20 см, мають 6-7 

справжніх листків; кріп, петрушку, інші зеленні – висотою 15-20 см, 4-5 

справжніх листків вагою 15-20-30 г кожної рослини. 

Петрушка. Швидкостигла рослина, до збирання зелені – 55-60 днів. 

Насіння проростає при 2оС, сходи витримують -8оС. Оптимальна температура 

для розвитку рослин вимагає 15-17оС, рослини світлолюбні. В період жовтень-

грудень рослини ростуть і розвиваються дуже повільно. Лише зі збільшенням 

світла в лютому місяці активізується їхній ріст [14]. 

Петрушка поділяється на різновиди: коренева, листкова, листкова 

кучерява. Коренева петрушка формує коренеплід і 25-30 листків; листкова – 40-

130 шт., кучерява – стільки ж. 

Площі петрушки в тепличних комбінатах займають 0,5-1 га. Урожай 

культури – 2-4 кг/м2. Отже, загальна площа під культурою знаходиться на рівні 

50-80 га. В осінній період петрушку вирощують у скляних теплицях, у 

весняний – плівкових з аварійним обігрівом. 

Затрати на вирощування петрушки відносно невисокі: 0,72-1,37 грн на 1 

кг продукції. Але ж і оптові ціни реалізації також невисокі: 0,75-1,46 грн за 1 кг 

продукції. Отже, і рівень рентабельності становить 5-10%. 

Петрушка – цінна культура, користується хорошим попитом у населення, 

особливо в осінньо-зимово-весняний періоди. Тому потрібно, застосовуючи 

нові сорти, технології, підвищувати її урожай при відповідному 

енергозбереженні, що значно підвищить економічну ефективність культури.  

Пекінська капуста. Завдяки своїй скоростиглості і урожаю культура має 

переваги над салатом і поширення її в закритому ґрунті зростає. У деяких 

народів пекінська капуста займає чільне місце в щоденному харчуванні 
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(Японія, Китай, Корея). Наприклад, в Японії ця культура займає 35 тис. га з 

виходом продукції 1,5 млн т. 

У закритому ґрунті капусту пекінську рекомендують вирощувати в 

зимово-весняному обороті. Період до одержання товарної продукції становить 

70-75 днів після посіву. Сорти Ленок, Полукачанная, ТСХА-2 формують 

урожай 8-10 кг/м2. 

Культура холодостійка, проростає при температурі 2-3оС. Оптимальна 

температура для росту і розвитку становить 16-18оС. 

Існують три різновиди капусти пекінської: 

− пухка (формує листок і голівку з відкритою верхівкою); 

− пекінська (з голівками округлої та овальної форми); 

− циліндрична (голівка видовжено-циліндричної форми). 

За якістю продукція капуста пекінська переважає білоголову і салат. Вона 

містить суху речовину, цукри, білок, аскорбінову кислоту, каротин. Вживається 

в свіжому і переробному вигляді. Одним із можливих шляхів підвищення 

продуктивності культури і якості продукції є створення гетерозисних гібридів 

F1 на основі самонесумісності. Урожай підвищує досвічування рослин у 

середньому на 25%. 

Кріп. Залежно від сорту зелень кропу можна збирати через 20-40 днів. 

Розетки на зелень формуються висотою 30-40 см із 10-12 крупними листками і 

соковитим стеблом. Маса однієї рослини на зелень становить 8-20 г, на спеції – 

20-50 г. Зелень ніжна, соковита, ароматна. Свіжа зелень зберігає товарність до 

10 днів. Зберігають її в холодильниках. 

Зелень кропу застосовують як ароматичну та цілющу приправу до 

м’ясних і рибних блюд, різних видів салатів, супів, вживають у свіжому 

вигляді. Зелень – гарна прикраса святкового стола. 

Культура цінна і приємна на смак, містить ефірні масла, вітаміни, 

мінеральні солі, користується попитом у населення. На наш погляд, ароматної 

зелені недостатньо в Україні, особливо в осінньо-зимовий період. А якщо 

враховувати скоростиглість, холодостійкість культури, то вона може стати 
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досить широко поширеною в умовах закритого ґрунту. Площі, які займає кріп, 

невеликі – від 0,5 до 1 га в кожному тепличному комбінаті, урожай – 1-1,5 

кг/м2. Ефективність вирощування кропу може вирішити чітко спланований 

конвеєр, дотримання технологій, активна робота маркетингових служб. 

Планування попиту, вчасна реалізація, висока якість зелені – основні шляхи 

підвищення економічної ефективності вирощування цієї культури. 

Редиска. У закритому ґрунті найкраще її вирощувати восени і ранньою 

весною, висіваючи у вересні, січні, лютому, березні. Це самий ранній 

коренеплід, який досягає товарної стиглості за 18-24 дні. Вживати можна 

коренеплоди і молоді листки. М’якуш ніжний, ароматний, хрумкий. Як овоч 

редиска дуже приваблива в міжсезонний період. 

Редиска є рослиною холодостійкою, її насіння починає проростати при 

температурі 4-5оС. Рослини витримують заморозки до -5-6оС. Оптимальна 

температура вирощування редиски становить 15-18оС, урожай 2-4 кг/м2. Площі 

під редискою невеликі і коливаються від 0,5 до 1 га у кожному тепличному 

комбінаті. Витрати на вирощування культури відносно невисокі, а ціни 

визначаються періодом реалізації. Економіку культури погіршує те, що 

населення України не звикло споживати редиску восени, зимою чи дуже 

ранньою весною, тому ним важко сприймаються високі ціни на цю, доволі 

просту овочеву культуру. Редиска завжди була серед овочевих – найдешевшою. 

В сучасній Україні в міжсезонний період достатньо імпортної продукції 

помідора, огірка, перцю, баклажана і населення віддає перевагу саме цим 

рослинам. А відсутність широкого попиту знижує економічну ефективність 

вирощування редиски. Тому в цьому напрямі ведуться пошуки кращих періодів 

її вирощування, підвищення урожаю, якості коренеплодів, шляхів реалізації. 

Цибуля на перо. Для вирощування її можна відводити спеціальні скляні 

теплиці. Зазвичай, цибулю на перо вирощують у грудні і січні місяцях при 

температурі 20-22оС. Урожай можна збирати через 35-40 днів після висадки 

цибулі-вибірки. Урожай в осінньому обороті становить 8-10 кг/м2, у лютому і 

березні – на 15-20% вищий. 
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При сучасних цінах на ріпчасту цибулю (2,5-3 грн/кг) економіка цибулі 

на перо невисока. І можливим із шляхів її покращення є вирощування цибулі-

ріпки у власному господарстві – при отриманні якісного високого врожаю 

цибулин. Проте для асортименту більшість тепличних господарств вирощують 

цибулю на перо в обсягах 0,3-0,7 га, здійснюючи по кілька оборотів. 

У закритому ґрунті можна вирощувати шпинат (урожай 0,8-1 кг/м2), 

щавель (3-5 кг/м2), селеру (5 кг/м2). Існують рекомендації з вирощування в 

закритому ґрунті на перо цибулі, шалот, шніт, порей, а також ефіроолійних, 

пряних, салатних квітів. 

Оскільки зеленні культури мають важливе харчове, дієтичне, протекторне 

значення, їх продукцію необхідно всіляко розширювати і виробляти попри їхню 

невелику економічну віддачу. Для збільшення обсягів виробництва необхідно 

популяризувати серед українського населення споживання зеленних культур, а 

також започаткувати державну галузеву програму з розвитку виробництва 

продукції із закритого ґрунту, як це зроблено в провідних країнах світу – 

Японії, Китаї, Італії, Іспанії. 

На наш погляд, це не дуже складно, адже зеленні культури привабливі, 

смачні, ароматні, ніжні та цінні. Це рослинна аптека, здоров’я нації, її 

довголіття. Сподіваємося, що ми зрозуміємо необхідність вирощування повного 

асортименту зеленних культур, незважаючи на їхню незначну економічну 

ефективність. 

 

 

3.3. Виробництво грибів та їхня врожайність 

 

Розведення грибів нараховує понад 2000-річну історію. Ще в І ст. до н.е. в 

країнах Південно-Східної Азії культивували дерево-руйнівний гриб шиїтаке. 

Нині у світі в штучних умовах вирощують 13 видів макроміцетів і щорічний 

урожай їх на спеціалізованих фермах і в господарствах становить біля 12 млн т. 

Для порівняння, дикорослих у 2003 р. зібрали лише 600 тис. т. 
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Починаючи з другої половини ХХ ст. до нинішнього часу в усьому світі 

спостерігається бурхливий розвиток науки і техніки, технологічних процесів, 

постійне зростає рівень та інтенсивність інтелектуальної праці людини. І ця 

тенденція, за прогнозами науковців, буде зберігатися. Для підтримання в 

біологічно активному стані організму людини йому необхідні адекватні 

постійні зміни в структурі харчування. Тут на перший план висуваються не 

калорійність, не забезпечення білками, жирами, вуглеводами взагалі, а 

підвищений рівень амінокислот, високий вміст легкозасвоюваних білків, 

харчових волокон і, звичайно, вітамінів, мінеральних речовин тощо. При цьому 

дуже важливим є їхня повнота забезпечення і збалансованість протягом усього 

року. Тут незамінними є овочі та фрукти, але поряд із ними можна ставити і 

свіжі гриби. 

Великий інтерес до культивованих грибів пояснюється тим, що вони 

значно безпечніші, ніж дикорослі. Крім того, макроміцети містять багато білка 

(до 5-7%), незамінні амінокислоти, вуглеводи, ліпіди, майже всі вітаміни, інші 

органічні сполуки. Причому, вміст цих речовин у плодових тілах, вирощених в 

штучних умовах на сприятливих за складом середовищах, вищий, ніж у 

карпофорах тих самих видів, що ростуть у природі. Базидіальні гриби в 

культиваційних спорудах дають протягом року, незалежно від ґрунтових і 

кліматичних умов, врожай до 11 тис. ц/га. При цьому вихід білка сягає 33 ц/га, 

тоді як при сучасній системі виробництва яловичини – не більше 70 кг/га. 

Гриби мають чудові смакові якості та лікувально-профілактичне значення. 

Вони містять біологічно-активні речовини з протипухлинними, кровотворними, 

антиалергічними, антиоксидантними, антиснідними властивостями, знижують 

рівень холестерину в крові, уповільнюють розвиток атеросклерозу тощо. Нині 

зарубіжні фірми виробляють низку лікарських препаратів з грибів, причому 

плодові їхні тіла або міцелій (грибниця - сплетіння тонких, ниткоподібних 

відгалужень гриба, що являє собою вегетативну частину гриба, розвивається зі 

спор, розміщується в ґрунті або в інших субстратах, які гриб використовує для 

живлення) майже повністю вирощують у штучній культурі. 
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Особлива цінність грибівництва полягає в тому, що культивовані гриби 

успішно ростуть на субстратах, виготовлених із відходів 

сільськогосподарського виробництва і промисловості, побутових решток. 

Результати досліджень, що проводяться в усьому світі, дають підстави вважати, 

що в майбутньому асортимент матеріалів для виготовлення грибних субстратів 

значно розшириться. Це дасть змогу шляхом утилізації відходів вирішувати 

проблему очищення оточуючого середовища. Субстрати після культивування 

грибів можна використовувати як цінне органічне добриво для багатьох 

сільськогосподарських культур і високобілкову добавку до корму тварин. 

Україна завжди була відома великими запасами їстівних дикорослих 

грибів. До революції їх експортували в Німеччину, Чехію, Нідерланди та інші 

країни. І до недавнього часу потреба населення в цій продукції задовольнялась 

в основному за рахунок природних ресурсів. Однак після аварії на 

Чорнобильській АЕС значна частина території країни зазнала забруднення 

радіонуклідами, і площа місць збору грибів зменшилась. У порівняно чистих 

регіонах з кожним роком зростають техногенні та рекреаційні навантаження на 

лісові насадження – основні місця збору їстівних грибів. Це стало причиною 

істотного зменшення їхньої врожайності. Через такі причини споживання 

населенням цього цінного продукту різко зменшилось. Як свідчить досвід 

багатьох країн світу, підвищити цей показник можна лише за рахунок 

вирощування грибів у спеціальних і пристосованих спорудах протягом року. Це 

дасть змогу збільшити кількість цінної високобілкової продукції і дозволить 

запобігти харчовим отруєнням, викликаним споживанням дикорослих грибів. 

В останні десятиріччя переконливо доведено високу біологічну цінність 

грибів як харчового продукту, що включає унікальний комплекс поживних та 

лікарських речовин. Їстівні гриби, які культивують на рослинних залишках, 

містять понад 35% протеїну, мають усі незамінні для харчування людини 

амінокислоти, ненасичені жирні кислоти та важливі макро- і мікроелементи. 

Порівняння вмісту макро- і мікроелементів в грибах та інших продуктах    
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(табл. 3.20) свідчить, що гриби, вирощені в промислових умовах, 

конкурентноздатні відносно інших сільськогосподарських культур. 

 
Таблиця 3.20. Вміст головних макро- та мікроелементів в їстівних 

культивованих грибах порівняно з деякими продуктами харчування, 
мг/100 г 

Елемент Шампіньйон Глива Картопля Капуста Яблука Куряче 
яйце 

Макроелементи 
Калій 2850-4762 2100-3793 568 185 278 140 
Фосфор 790-1420 495-1800 58 31 11 192 
Натрій 106-156 30-837 28 13 26 134 
Кальцій 20-70 32-80 10 58 16 55 
Магній 15-46 136-540 23 16 9 12 
Сірка 2-3 8 32 37 5 176 

Мікроелементи 
Залізо 2730 5-33 900 600 2200 2500 
Цинк 280 2-6 360 400 150 1100 
Марганець 1-2 1-5 170 170 47 29 

 
Особливо багаті гриби на лізин, триптофан та треонін, яких мало в 

рослинах, а також на залізо та кобальт. Гриби є джерелом вітамінів С, D, Є, 

групи В, містять антиоксидантний комплекс, волокнисті речовини, багато 

біологічно активних сполук. Гриби цінуються як дієтичний продукт через 

незначну кількість калорій, жирів, натрію, а також відсутність холестерину, 

нітратів та нітритів. Доведено, що вживання грибів знижує вміст холестерину в 

крові, зменшує ризик серцево-судинних захворювань, підвищує імунітет 

людини до різних інфекційних, у тому числі вірусних, захворювань (зокрема 

СНІДу). А такі їстівні гриби, як глива та шиїтаке мають протипухлинні, 

радіопротекторні, антидіабетичні та гепатопротекторні властивості. Разом з 

тим, якщо розглянути порівняльну урожайність на прикладі шампіньйона з 

деякими продовольчими культурами, то і тут гриби вигідно відрізняються 

(табл. 3.21). 

За останні 10 років виробництво грибів у світі збільшилося в 2 рази і 

досягло 12 млн т. З них біля 9 млн т, що становить 75% світового обсягу 

культивованих грибів, вирощують у Китаї. В країнах Європи щорічно 

вирощують близько 1 млн т грибів (рис. 3.1), з яких третина становить 
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експортно-імпортні обсяги (рис. 3.2-3.3). У багатьох розвинених країнах світу 

створено грибну індустрію. 

 
Таблиця 3.21. Порівняння урожайності шампіньйона з іншими 

сільськогосподарськими культурами, ц/га за рік 

Культура Урожайність 
Вихід 

білка сухої речовини 
Шампіньйон 11000 33 1100 
Овочі закритого ґрунту 2500 20 100 
Зернові 30 4,8 27 
Картопля 300 3,0 60 
Капуста 400 3,6 48 
Суниця 100 0,8 16 

 
Інтенсивний розвиток світового промислового виробництва їстівних грибів 

зумовлений кількома обставинами. По-перше, це висока продуктивність їстівних 

грибів, що містять значну кількість протеїну. По-друге, для культивування 

їстівних грибів використовують субстрати, виготовлені із доступних матеріалів, 

широко поширених в Україні: солома злакових рослин, соняшникове лушпиння, 

відходи переробки винограду, тирса деревини, курячий послід, кінський гній 

тощо. По-третє, для штучного культивування грибів можуть бути використані, 

крім спеціальних, різні приміщення, що не експлуатуються за прямим 

призначенням (склади, овочесховища, ферми, підвали, відпрацьовані вугільні 

виробки тощо). По-четверте, технологія вирощування їстівних грибів є екологічно 

чистою та безвідходною, адже субстрат після їх культивування можна 

використовувати як цінне добриво або кормові добавки до раціону 

сільськогосподарських тварин і птиці. 

У багатьох країнах світу (Японія, Китай, Південна Корея, КНДР, США та 

ін.) культивовані гриби використовуються не лише як продукт харчування, але й 

як цінну сировину для виробництва лікувально-профілактичних і лікарських 

речовин із широким спектром дії. Нині встановлено, що речовини, які 

продукуються багатьма видами культивованих грибів, мають онкостатичні, 

антисклеротичні і антиоксидантні властивості, здатні підвищувати імунітет до 
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вірусних захворювань, підвищувати резистентність організму, знижувати 

шкідливий вплив променевої фізіотерапії тощо. 
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Рис. 3.1. Виробництво їстівних грибів у кранах Європи, тис. т на рік 
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Рис 3.3. Обсяги експорту культивованих грибів з країн Європи, тис. т 
 
Штучне культивування їстівних грибів має також ряд медико-екологічних 

переваг. Вони особливо важливі в умовах України, для більшості території якої 

характерна значна ступінь техногенного та радіоактивного забруднення. В Україні 

на якість продуктів харчування людини, включаючи дикорослі гриби, негативно 

впливають наслідки Чорнобильської катастрофи. Використання при штучному 

культивуванні їстівних грибів екологічно чистих відходів сільського, лісового 

господарства та переробної промисловості дає можливість отримувати екологічно 

чисті, високопоживні харчові продукти навіть на територіях з підвищеним рівнем 

техногенного забруднення, включаючи радіонукліди. 

Крім цього, культивування їстівних грибів у промислових масштабах 

дозволяє частково усунути загрозу щорічного масового отруєння населення, яке 

збирає гриби в природних умовах. Матеріали опитування населення Міністерства 

охорони здоров’я України показали, що 57% респондентів систематично 

використовують у їжу дикорослі гриби. При цьому 82% опитаних знають про 

небезпеку отруєння ними. Це означає, що населення отримує інформацію з питань 

грибних отруєнь, але вона не є для них переконливою. Втрата традицій збору 

дикорослих грибів, навиків розрізняти їстівні і отруйні види – двійники 

населенням України, погіршення загальної екологічної ситуації (забруднення 
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важкими металами, пестицидами, радіонуклідами) у поєднанні з соціально-

економічними негараздами призвели до того, що використання дикорослих грибів 

стало вкрай небезпечним. Наслідки Чорнобильської аварії позначилися на всій 

біоті України. Проте найбільш відчутно зазнали радіоактивного забруднення 

дикорослі гриби. За даними співробітників Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного 

НАН України плодові тіла багатьох дикорослих їстівних грибів активно 

накопичують радіоактивний цезій (137Cs). За кількістю акумульованого цього 

елементу перше місце (з 23 видів досліджуваних грибів) займає маслюк 

звичайний, третє – білий гриб, шосте – рижик смачний тощо. При цьому 

підвищене накопичення радіонуклідів їстівними дикорослими грибами 

встановлено як на забруднених, так і на офіційно “чистих” територіях [38-41]. 

Штучне культивування їстівних грибів дає можливість отримувати 

екологічно допустимі харчові продукти навіть у регіонах з підвищеним рівнем 

техногенного забруднення, включаючи радіонукліди. Немає сумнівів, що 

розвиток в Україні промислового грибівництва у широких масштабах значно 

знизить споживання такого харчового продукту підвищеного ризику, як 

дикорослі гриби. Незважаючи на численні переваги штучного вирощування 

їстівних грибів, в Україні їхнього широкомасштабного виробництва до 

останнього часу не існувало. Водночас сировинна база України (солома 

злакових культур, костриця льону, лушпиння соняшнику, стебла кукурудзи, 

відходи переробки винограду тощо) дозволяє значно розширити обсяг 

виробництва різних видів цінних їстівних грибів. Так, з 1 т соломи і 1 т 

пташиного посліду з відповідними домішками можна отримати 3-3,5 т 

компосту, на якому можна одержати понад 700 кг шампіньйонів, з 1 т соломи 

або інших рослинних відходів – до 300-400 кг гливи або шиїтаке. 

Проте розвиток промислового грибівництва в Україні стримувався через 

відсутність сучасних комплексних технологій культивування, високоврожайних 

вітчизняних штамів їстівних та лікарських грибів, типових проектів і нормативної 

бази для широкомасштабного виробництва, кваліфікованих кадрів фахівців – 

грибоводів. До середини 90-х років ХХ ст. виробництво грибів в Україні було 
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прерогативою лише дрібних приватних господарств, які вирощували менше 500 т 

грибів у рік, що не задовольняло існуючий в Україні попит на цю продукцію. При 

середньорічній нормі споживання 2 кг на людину потреба України в їстівних 

грибах становить близько 100 тис. т. Починаючи з 2000-х років обсяги 

виробництва культивованих грибів почали значно зростати (рис. 3.4) завдяки 

збільшенню інвестицій у цю галузь. Таке зростання валового збору промислово 

вирощених грибів позитивно вплинуло на покращання раціону харчування 

населення України. Проте і надалі переважна більшість грибів вирощується у 

приватних господарствах, які практично не користуються державною підтримкою, 

що значно сповільнює розвиток грибівництва. 
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Рис. 3.4 Валовий збір грибів в Україні, вирощених у промислових умовах 
 
Штучно вирощувати гриби розпочали в усіх регіонах країни (рис. 3.5). 

Кількість господарств, що культивують гриби, виробляють субстрат, 

обладнання для культивування грибів, переробка грибної продукції за останні 5 

років зросла більш, ніж у 3,5 раза. У 2005 р. їхня кількість досягла 785, тоді як у 

2000 р. їх було лише 230. Найбільш високими темпами зростає виробництво 

їстівних грибів у великих промислових центрах України – Києві, Донецьку, 

Харкові, Дніпропетровську та інших містах і приміській зоні. Наприклад, у 

м.Києві та Київській області за останні 5 років кількість підприємств, зайнятих  
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виробництвом шампіньйона, зросло в 6 разів (з 33 до майже 200), гливи – у 2 

рази (з 27 до 55). 

Одночасно в Донецькому регіоні протягом 2000-2005 рр. більш високими 

темпами зростало виробництво гливи. У цьому регіоні в 2000 р. гливу 

культивували 14 господарств, а в 2005 р. – понад 50. Останніми роками 

спостерігається спеціалізація українських грибних фірм по напрямах 

діяльності: фірми – виробники грибів, фірми – виробники компосту для 

вирощування грибів і фірми-виробники міцелію. Це зумовлює розміщення 

грибних виробництв. Наприклад, підприємства, які спеціалізуються на 

виготовленні компосту, розміщуються поблизу птахофабрик, оскільки для 

виробництва їм необхідний послід бройлерів (у випадку приготування 

компосту для шампіньйонів). У свою чергу, навколо цих підприємств 

концентруються фірми-виробники грибів, хоча деякі з них можуть 

розміщуватись і на досить значній відстані. 

Штучне вирощування грибів є фактично безвідходною технологією. 

Основною сировиною для приготування субстрату є відходи зернового 

виробництва – солома та курячий послід. Після використання субстрату для 

вирощування грибів залишається цінний продукт у вигляді органічних добрив, 

які можна використовувати як для вирощування овочів у закритому ґрунті, так і 

для звичайного удобрення ґрунтів та інших цілей. 

Комплексна характеристика техніко-економічних показників по одному з 

найбільших в Україні шампіньйонних комплексів (табл. 3.22), який можна 

вважати базовим підприємством грибівництва, показує, що промислове 

вирощування грибів є високорентабельним виробництвом. Крім того, воно дає 

змогу покращити раціон харчування населення України за рахунок 

збалансованих за амінокислотами, вітамінами та мікроелементами натуральних 

харчових продуктів – штучно культивованих їстівних грибів. 

Для забезпечення населення України екологічно чистими, біологічно 

цінними продуктами харчування високої якості – їстівними грибами була 

розроблена комплексна біотехнологія промислового виробництва субстрату, 
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посівного міцелію, вирощування їстівних грибів та їхньої переробки з 

використанням вітчизняного комплекту машин та механізмів, яка реалізована 

на шампіньйонному комплексі Науково-дослідного виробничого агрокомбінату 

“Пуща-Водиця” у 1999 р. 

 
Таблиця 3.22. Техніко-економічні показники роботи шампіньйонного 

комплексу агрокомбінату “Пуща-Водиця” 

Показник Одиниця 
виміру 

Рік 
1999 2000 2001 2002 2003 

Знаходилось в експлуатації: 
площа тис. м² 5,0 5,0 7,0 10,0 10,0 
потужність т 400 400 560 800 800 

Виробництво грибів-шампіньйонів – ІІ – 346,5 423,1 563,6 816,0 817,3 
Отримано відпрацьованого 
компосту – ІІ – 2507 2340 2483 3704 4048 
Реалізація: 

грибів-шампіньйонів – ІІ – 345,3 422,2 563,2 803,4 811,8 
відпрацьованого компосту  – ІІ – 280 380 406 710 739 
крім того для теплиць – ІІ – 2227 1960 2077 2994 3309 

Виробничі витрати: 
трудозатрати тис. л/год. 190,0 229,0 230,9 261,0 252,3 
зарплата з нарахуваннями тис. грн 307,5 417,1 545,3 756,7 791,8 
вартість міцелію – ІІ – 227,1 294,5 295,6 400,0 474,4 
вартість сировини, домішок та 
добрив – ІІ – 192,2 343,6 248,1 345,9 534,6 
амортизація основних засобів – ІІ – 1042,6 837,8 951,4 877,5 928,3 
ремонти  – ІІ – 161,6 317,3 502,6 376,9 462,5 
засоби захисту грибів від 
шкідників і хвороб – ІІ – 55,6 61,3 65,8 77,9 79,3 
вартість використаного пального – ІІ – 26,4 54,6 97,1 129,6 108,2 
послуги автотранспорту – ІІ – 104,7 141,9 171,1 226,4 319,3 
послуги тракторного парку  – ІІ – 106,9 116,0 112,1 196,8 216,9 
вартість електропостачання – ІІ – 64,0 72,4 85,0 99,9 115,8 
вартість теплопостачання – ІІ – 70,5 77,5 77,1 97,9 125,4 
вартість водопостачання – ІІ – 2,7 4,9 5,0 13,4 12,3 
інші витрати – ІІ – 126,9 105,6 123,3 150,5 190,2 
загально-виробничі витрати – ІІ – 29,0 28,6 25,8 65,6 27,7 

Всього – ІІ – 2467,7 2873,1 3305,3 3815,0 4386,7 
в т.ч. 

на гриби – ІІ – 2442,6 2849,7 3277,1 3778,0 4337,7 
на відпрацьований компост – ІІ – 25,1 23,4 28,2 37,0 49,0 

Собівартість одиниці: 
грибів 1ц грн 705 674 581 463 531 
компосту 1т – ІІ – 10 10 11 10 12 

Ціна реалізації без ПДВ 1ц 
грибів шампіньйонів – ІІ – 419 576 591 524 546 
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Продовження таблиці 3.22 

Показник Одиниця 
виміру 

Рік 
1999 2000 2001 2002 2003 

Собівартість реалізованої продукції тис. грн 2437 3847 3278 3727 4320 
в т.ч. 
грибів шампіньйонів – ІІ – 2434 2843 3273 3720 4311 
відпрацьованого компосту – ІІ – 3 4 5 7 9 

Доходи від реалізації продукції – ІІ – 1450 2437 3337 4219 4444 
у т.ч. 
грибів шампіньйонів – ІІ – 1447 2432 3329 4210 4432 
відпрацьованого компосту – ІІ – 3 5 8 9 12 

Прибуток, збиток (–) – ІІ – -987 -410 59 492 124 
в т.ч. 
грибів шампіньйонів – ІІ – -987 -411 56 490 121 
відпрацьованого компосту – ІІ – - 1 3 2 3 

Рівень рентабельності, збитковості (-) % -40,5 -14,4 1,8 13,2 2,9 
 
Тут вперше в нашій державі створено і введено в експлуатацію сучасне 

великотоннажне виробництво з вирощування шампіньйонів на основі 

комплексної вітчизняної технології з перспективою розширення асортименту 

промислово культивованих видів грибів – шампіньйону двокільцевого, гливи 

звичайної тощо. 

Було відпрацьовано інтенсивні технології з виготовлення шампіньйонних 

компостів, покривної землі та застосування посівного міцелію 

високоврожайних штамів шампіньйона. Це дало змогу за короткий період 

вийти на більш високі показники врожайності шампіньйона, ніж передбачалося 

проектним завданням. Так, у процесі освоєння першої черги шампіньйонного 

комплексу з 1999 р., другої черги – з кінця 2001 р. збільшено виробництво 

грибів з 346,5 т (1999 р.) до 817 т (2003 р.) при проектній потужності 800 т. 

Урожайність з 1 м2 оборотної площі зросла до 17-18 кг при проектній – 16 кг. 

Доходи від реалізації грибної продукції зросли відповідно з 1 млн 447 тис. грн 

до 4 млн 210 тис. грн. Рентабельність у 2002 р. становила 13,2%, а в 2003 р. – 

2,9%. 

У процесі освоєння першої черги шампіньйонного комплексу (5000 м2) до 

проекту були внесені істотні технологічні зміни та доповнення, які враховані 

при завершенні будівництва та освоєнні другої черги комплексу (5000 м2), яка 

введена в другому півріччі 2001 р. Запропоновано замінити частину машин і 
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Продовження таблиці 3.22 
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обладнання на більш продуктивні та енергоощадні; внесено певні 

вдосконалення у процеси підготовки шампіньйонного компосту з метою 

поліпшення його якості; створено запрограмований мікроклімат в камерах 

вирощування грибів, що дало можливість підвищити врожайність до 20 кг/м2 і 

більше. 

Вирішено ряд організаційних питань, спрямованих на збільшення 

виробництва грибної продукції. Створено власну базу (підрозділ “Совки”) для 

постійного надходження високоякісної, екологічно чистої соломи для 

приготування компосту. В консервному цеху агрокомбінату встановлено лінії з 

консервування та сушіння грибів, що дає змогу використовувати гриби різної 

якості та розширити асортимент грибної продукції. Для реалізації свіжих грибів 

створено власну торговельну мережу. Компост (300 т в місяць) після збору 

грибів використовується як органічне добриво у тепличному господарстві 

агрокомбінату для вирощування овочевих культур, що значно підвищує їхню 

врожайність. Встановлені оптимальні дози внесення відпрацьованого компосту 

під різні тепличні культури для підвищення їхньої урожайності. 

Аналізуючи техніко-економічні показники роботи шампіньйонного 

комплексу в агрокомбінаті “Пуща-Водиця” слід відмітити таке. За час 
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перевищили проектні техніко-економічні показники. Так, при врожайності в 

2002 р. на 2% вищій від проектної був отриманий прибуток 492 тис. грн, а 

рентабельність становила 13,2%. 

У 2003 р., незважаючи на збільшення валового збору грибів порівняно з 

2002 р. на 0,2%, зниженні при цьому трудовитрат (96,6%) економічні показники 

роботи шампіньйонного комплексу були знижені. Так, прибуток порівняно з 

2002 р. знизився у 4 рази і становив 124 тис. грн. Основною причиною цього 

стали вкрай несприятливі погодні умови для вирощування багатьох 

сільськогосподарських культур у 2003 р., що призвело до зниження 

урожайності і валового збору зернових культур, солома яких є основним 
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сировинним матеріалом для приготування компосту. Внаслідок цього вартість 

сировини (соломи), домішок та добрив, використаних для вирощування грибів 

у 2003 р., зросла порівняно з 2002 р. на 154,6% (345,9 тис. грн – 2002 р. і 534,6 

тис. грн – 2003 р.). З вимушеним територіальним розширенням сировинної бази 

значно зросли послуги автотранспорту по завезенню соломи – 141% (226,4 тис. 

грн – 2002 р. і 319,3 тис. грн – 2003 р.). Одночасно ціни на гриби в 2003 р. 

зросли лише на 4,2%. Внаслідок такого збігу обставин рентабельність грибів у 

2003 р. становила лише 2,9% проти 13,2% у 2002 р. 

Отже, Україна має величезний потенціал для розвитку грибівництва. Нині 

у сільському господарстві країни є велика кількість приміщень, які не 

використовуються, проте придатні для вирощування грибів. Є також і робоча 

сила, яка може бути використана в цій галузі, наявна необхідна сировина для 

приготування компостів. Є і наукова база для фундаментальних і прикладних 

досліджень та розробки необхідної документації з вирощування грибів. 

Майбутнім виробникам грибів забезпечений великий внутрішній ринок, який 

ще не насичений продукцією. Існують реальні можливості експортних поставок 

грибної продукції в європейські країни. Розвиток цієї перспективної галузі 

сповільнює ще недостатня кількість інвестицій, тоді як в Європі, яка 

усвідомлює гарні перспективи грибного бізнесу, виділяють значні кошти на 

модернізацію існуючих і відкриття нових виробництв, на дослідні програми 

наукових установ, підготовку кваліфікованих фахівців – грибоводів. 

 

 

3.4. Вирощування квітів у закритому ґрунті 

 

Одним із напрямів використання закритого ґрунту є вирощування квітів 

на зрізування для складання букетів та прикрашування інтер’єрів. Квіти, як 

прекрасне творіння природи, задовольняють естетичні потреби людини, 

виховують любов до прекрасного, діють цілюще на настрій, самопочуття, 

приносять відчуття щастя. 
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Для вирощування квітів в умовах закритого ґрунту можна пристосувати 

існуючі блочні й ангарні теплиці після певної реконструкції обладнання або 

будувати нові – з найновішими системами регулювання мікроклімату і 

автоматизації процесів, що скорочуватиме затрати праці і матеріальні ресурси, 

підвищить урожай і якість квіткових рослин. 

У закритому ґрунті при вирощуванні квітів застосовують гідропонний 

метод, на штучних субстратах при автоматизованому подаванні легко 

доступних елементів живлення у вигляді розчинів необхідної оптимальної 

концентрації та у встановлений час. 

Для нормального росту і розвитку рослини квітки необхідно створювати 

сприятливі умови для живлення кореневої системи і забезпечити: 

− постійний доступ повітря до коренів; 

− оптимальний об’єм вологи в зоні кореневої системи; 

− безперервне надходження поживного розчину. 

Гідропонним методом вирощують на зрізування троянди, гвоздики, кали, 

а також рослини в горшках. 

Для виготовлення поживних речовин залежно від виду квіткової рослини 

застосовують (г на 1000 л води): 

− азотнокислий калій – 250-600; 

− фосфорнокислий калій – 250-330; 

− азотнокислий кальцій – 400-500; 

− сірчанокислий магній – 250-600; 

− аміачну селітру – 200-300; 

− сірчанокислий амоній – 300-500; 

− суперфосфат – 450-600. 

Для нормального розвитку рослини до розчину додають мікроелементи 

(мг/л): 

− борну кислоту – 2,2; 

− сірчанокислий марганець – 1; 
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− сірчанокислий цинк – 0,4; 

− сірчанокислу мідь – 0,4; 

− хлористий кобальт – 0,05; 

− молібденово-кислий амоній – 0,2; 

− йодокислий калій – 0,1; 

− сірчанокисле залізо (хелати) – 5,9. 

Оптимальна кислотність розчину в межах рН 5-6,7. Загальна 

концентрація солей повинна дорівнювати 1-3 г/л. У період вегетації субстрат 

змочують 2-6 разів на добу, а в періоди спокою – 2-3 рази на тиждень протягом 

30-40 хв. 

Культиваційні споруди для вирощування квітів називають оранжереями. 

За типом конструкції вони розподіляються на односхилі, півторасхилі, 

двосхилі, багатосхилі та ангарні. Залежно від вимог рослин до температури є 

оранжереї: 

− холодні (t – 2-8оС, для збереження маточників і вічнозелених 

субтропічних рослин); 

− помірні (t – 8-14оС, для помірних тропічних рослин); 

− теплі (t – 14-22оС, для вигонки квіткових рослин і теплолюбних 

тропічних рослин). 

Найбільш практичними і найменш витратними є теплиці (оранжереї) 

ангарного типу, які широко використовують для промислового вирощування 

квітів на зрізування. Собівартість їх при цьому найнижча. Рослини квітів 

називають сезонно-квітуючими, якщо вони вирощуються промисловим 

способом на зрізування до певної дати. До них можна віднести гвоздики, 

хризантеми, троянди, кали, гладіолуси, іриси, тюльпани, гербери, лілії тощо. 

Кожну квіткову рослину треба зрізувати в певний оптимальний період її 

розвитку: 

− жоржини, хризантеми майже при повному розпусканні квітки; 

− айстри, маргаритки, кали, якщо квітки розкрилися наполовину; 

− гладіолуси, на суцвітті яких розкрилися 2-3 нижніх квітки; 
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− іриси – розкрилися 2 нижніх квітки; 

− троянди – від бутонів повністю відійшли чашолистики; 

− лілії, гвоздики, нарциси, тюльпани – в стадії забарвлених бутонів. 

Після зрізування квіткові рослини зв’язують у пучки: гвоздику – по 20 

шт. у пучку; гербери – кожну окремо, обгорнувши в папір, троянди і 

хризантеми – по 10 шт. Кожна з квіткових рослин характеризується певним 

періодом життя після зрізування (t – 18-22оС): гвоздика – 10-12 днів, жоржина – 

5-10, гербера – 14-16, гладіолус – 10-12, лілія – 5-7, троянди – 2-4, тюльпани –3-

5, хризантеми 14-18 днів. 

Одною із основних квіткових рослин для зрізування є троянда, яку 

поділяють на 5 груп: 

− крупно-квіткові з довгими стеблами; 

− середньо-квіткові із стеблами середньої довжини; 

− з дрібними квітками, короткими стеблами; 

− багатоквіткові з довгими стеблами; 

− мініатюрні з короткими стеблами. 

Троянди з крупними квітками формують 90-150 шт./м2, із середніми – 

200-220 шт./м2, із дрібними – 250-300 шт./м2. Ця кількість і визначає урожай 

троянд в умовах закритого ґрунту. 

Троянди можна вирощувати в будь-яких типах теплиць, що зможуть 

задовольнити оптимальний режим росту і розвитку. Агротехнічною основою 

отримання квіткової продукції у троянд є освітлення, особливо в зимовий 

період. Оптимальний його рівень 6 тис. люкс протягом 19 год. на добу дозволяє 

отримувати квітки упродовж 5-6 років. 

Оптимальна температура в осінньо-зимово-весняний період 18-20оС. У 

фазу формування бутонів температуру знижують: вдень до 15-18оС, вночі – 

15оС. 

Відносна вологість повітря 70-85% є оптимальною. Річна кількість води 

на м2 повинна бути 1000 л. Концентрація розчину є оптимальною при Ес до 0,5-
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2,8 мСм/см, рівень рН – 5-6,5. Ці показники досягають відповідним набором 

макро- і мікроелементів (табл. 3.23). 

Троянда – затратна культура, вимагає значних витрат на живлення, 

догляд, досвічування та інші технологічні процеси. І навіть при постійно 

високій ціні на квітку вона є низькорентабельною, а то й збиткова. Зазвичай, 

працюючі тепличні комбінати не приділяють значної уваги вирощуванню квітів 

і виробляють їх лише для певних цілей або свята (жіночій день, свято Перемоги 

тощо). Тому площі під ними незначні, наприклад, троянди – 0,02-0,05 га. 

Більше уваги трояндам приділяють приватні квіткарі, які можуть 

спеціалізуватися на виробництві троянди чи інших квіткових рослин.  

Гвоздика ремонтантна. В закритому ґрунті вирощують мікро-гвоздики, 

міні-гвоздики, іноземні гібриди і гвоздики ремонтантні “Сім”. 

Найбільш поширена так звана “стандартна” гвоздика різних сортів з 

великими квітками. Гвоздику можна вирощувати в умовах скляних і плівкових 

теплиць. Сорти гвоздики різняться між собою забарвленням, махровістю, типом 

пелюсток, стійкістю проти розкриття чашечки та хвороб, тривалістю зберігання 

після зрізування. Здатність квітки сильно уражуватися фузаріозом вимагає 

стерилізації субстрату або заміни його. 

Гвоздика дуже вимоглива до світла і його кількість визначає температуру 

вирощування. При невеликій кількості світла (січень-березень) температуру для 

росту гвоздики утримують на рівні 8-10-12оС. З березня, коли значно зростає 

кількість світла, температуру вдень додержують на рівні 16-17оС, вночі – 10-

12оС. Оптимальна ж температура для гвоздики 20-21оС. Проте економія 

енерговитрат зумовлює необхідність її пониження до рівня мінімально 

можливого. 

Гвоздика – це рослина довгого дня і освітленість 16 год. на добу і більше 

сприяє швидкому закладанню квіток, яке настає у фазі 5-7 пар сформованих 

листків і 3-4, що формуються. Вочевидь, що квітка закладається після 10-11 пар 

листків. Із скороченням довжини дня кількість листків до формування квітки 

зростає до 18 пар і більше. 
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З урахуванням цього можна регулювати процеси розвитку рослини – 

спочатку освічувати їх до 24, а потім 16-18 год. При цьому потужність 

освітлення повинна становити 50-70 Вт/м2, при використанні ламп потужністю 

400-600 Вт. Повне освітлення (до 24 год.) витримують протягом 10-12 днів. 

Такий підхід дає змогу раніше отримувати виробничу продукцію, скоротити 

вегетацію, прискорити другий етап цвітіння. Регулюванням освітлення і 

температури підводять цвітіння до необхідних виробничих строків реалізації та 

формування довгих стебел. У сучасних теплицях з автоматичним регулюванням 

мікроклімату виростити якісні квіти простіше і економніше. 

Потреба гвоздики у воді незначна (30% субстрату). Надлишок вологи 

призводить до захворювання кореневої системи. Кількість необхідної води 

визначається типом субстрату, температурою, освітленням, вологістю повітря. 

Оптимальне засвоєння елементів живлення відбувається при концентрації 

розчину 2,5 мСм/см. Рослина гвоздики негативно реагує на наявність у 

розчинах хлору, натрію, сірки, що необхідно враховувати при доборі добрив. 

На 1 м2 за добу необхідно для поливів і живлення води: січень – 1,2 л, лютий – 

1,9, березень – 2,5, квітень – 3, травень – 3,6, червень – 3,8, липень – 4, серпень 

– 4, вересень – 2, жовтень – 1,4, листопад – 1,3, грудень – 1,2 л. 

Оптимальна вологість повітря – 65-75%. На якість і врожай квітів впливає 

наявність СО2, рівень якого необхідно утримувати в межах 0,05-0,08%, 

особливо в осінньо-зимово-весняний періоди та при досвічуванні. 

Для підвищення якості квіток раз у два тижні рослини гвоздики 

обприскують 0,5% хлорхолінхлоридом (ССС). Найбільш ефективним є 

обприскування в березні-травні місяцях. 

Різні фази росту і розвитку рослини гвоздики потребують різної кількості 

поживних речовин (табл. 3.24). Зазвичай, для гвоздики рекомендують сучасні, 

що легко розчиняються, добрива з комплексом мікроелементів: Cu, Mo, Mg, S, 

B. Слід мати на увазі, що співвідношення елементів живлення, надлишок 

вологи призводять до появи різних хвороб квітки і легкого ламання стебел, 

особливо в зимово-весняний період. 
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Таблиця 3.24. Кількість поживних речовин для росту і розвитку рослин 
гвоздики, мг/л 

Фаза 
Елемент живлення робочого розчину ЄС, 

мСм/см N P K Ca Mg 
Молоді рослини, після висадки 60-80 10-15 80-100 60 30 1,2 
Основний період росту і розвитку 180 40 250 120 40 1,5 
Цвітіння 150 41 315 114 31 1,6 

 
Час висадки рослин визначає густоту їхнього стояння. Важливо, щоб 

кількість рослин була на оптимальному рівні – 40 шт./м2, що дасть змогу 

сформувати 220-240 продуктивних стебел. Схема висадки 20 х 12,5 см або 25 х 

10 см. 

Для оптимального виходу квіток необхідно сформувати на рослині не 

менше 5-ти стебел, що досягаються прищипуванням. Перше прищипування 

здійснюють над 5-6 парою листків, друге – залежно від періоду року, 

температури, освітлення і проводять через 5-7 тижнів після першого. 

Прищипуванням регулюють строки цвітіння і надходження продукції. При 

температурі 10-12оС вдень і 8-10оС вночі кількість днів до цвітіння буде різною 

(табл. 3.25). 

 
Таблиця 3.25. Кількість днів до цвітіння при прищипуванні рослин 

гвоздики 

Строк прищипування пагона 
Прищипування 

одноразове дворазове 
Січень 170 180 
Лютий 140 155 

Березень 125 135 
Квітень 120 145 
Травень 120 185 
Червень 145 205 
Липень 175 250 
Серпень 235 265 
Вересень 235 265 
Жовтень 230 250 
Листопад 220 230 
Грудень 190 205 

 
Вищі температури і освітлення сприяють скороченню періоду до цвітіння. 

Строки цвітіння і якість продукції можна регулювати пасинкуванням пагонів, 
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що цвітуть. Найкраще видаляти бокові пагони в період, коли основний бутон 

сягне 1 см у діаметрі. При формуванні міні-квітів видаляють центральну квітку. 

З урахуванням економіки вирощування гвоздики, строків надходження 

квіток до ситуативного підвищення цін (святкові дні) можна застосовувати 

різні технологічні підходи. 

Піврічна технологія. Застосовується при одноразовому використанні 

квітів, до певної дати. Особливості: густота 80 шт./м2, стеблове навантаження – 

3 шт./рослину, видалення лишніх пагонів, за необхідності – досвічування, 

регулювання температурою. 

Технологія 7-8 місячна. Застосовується також для одноразової культури. 

Густота висадки 60-80-100 шт./м2, формують 3 стебла, прищипують 3-5 пагонів. 

Можна застосовувати повторне прищипування. Вихід продукції 180-300 

стебел/м2. 

Технологія 12-ти місячна. Обов’язкове досвічування, формують дві хвилі 

цвітіння. Досвічування дозволяє регулювати швидкість надходження другої 

хвилі цвітіння. Інтенсивність досвічування 5 тис. люкс у період жовтень-

квітень. 

Культура 14-15-ти місячна, без досвічування. Густота стояння рослин 40 

шт./м2, формування за першу і другу хвилю по 6 продуктивних стебел. 

Технологія 21-го місяця може бути без досвічування і з ним. Досвічування 

проводять у періоди липень-вересень, січень-березень, два прищипування: в 

липні і серпні, три хвилі цвітіння. Здійснюють регулювання живленням, 

досвічуванням, температурою, формуванням рослин. 

Гвоздику можна вирощувати із черенків – молоді пагони через 12-15 днів 

формують коріння і висаджують у травні, червні, липні залежно від виробничих 

потреб. Продуктивність квітів формують густотою посадки – 20-40 шт./м2, 

кількістю прищипувань, пасинкуванням для досягнення 200 шт. квіток/м2. 

При плануванні технології, строків, температури потрібно враховувати 

довжину фаз розвитку (табл. 3.26). 
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Таблиця 3.26. Довжина фаз розвитку гвоздики до цвітіння 
(температура вдень 10-12 оС, вночі 8-10 оС) 

Місяць 

Строк настання фази, днів 

Поява бутона Розмір бутона 
0,5 см 

Розмір бутона 
1 см 

Початок 
забарвлення 

пелюсток 
Січень 72 52 36 16 
Лютий 60 45 35 13 

Березень 46 35 30 11 
Квітень 33 25 18 9 
Травень 29 22 15 8 
Червень 36 26 17 8 
Липень 33 23 17 7-8 
Серпень 42 26 20 8-9 
Вересень 49 37 23 12 
Жовтень 55 38 25 13 
Листопад 60 41 28 15 
Грудень 70 53 35 16 
 
Квітку гвоздики зрізають після повного її розкриття. Довжину пагону 

необхідно регулювати – чим більше пар листків залишається на пагоні, тим 

краще відростають нові. Перше зрізування проводять, зазвичай, над 4-5 

міжвузлями. Зрізані квітки зберігають за температури 4-10 оС строком до 7 

днів, і 1-2 оС – до 20 днів зберігання. 

При плануванні технологій та майбутніх прибутків має значення 

профілактика хвороб і шкідників. Зазвичай, проти грибкових, бактеріальних, 

вірусних хвороб найефективнішим засобом є використання здорового, стійкого 

посадкового матеріалу і оптимальне дотримання параметрів технології. 

Шкідники краще знищувати біологічними методами: хижими кліщами 

амблісейлюса та фітосейлюса або застосуванням фітоверму і бітоксібіциліну. 

Хризантема має відносно недовгий період вегетації, невибагливість, 

різнобарвність, різні форми і розміри призводять до розширення вирощування 

рослини в умовах закритого ґрунту протягом року або в періоди міжсезоння. 

Економіка вирощування рослини зумовлює необхідність планування 

строків надходження продукції, що, в свою чергу регулює технологічні 

режими: температуру, освітлення, живлення, добір сортів, строки і способи 

висадки. 
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Хризантема – рослина короткого світового дня, до 14 год. При такій 

довжині дня активно формуються квітки. Високу якість квітів отримують і при 

8-9 год. освітлення. Така невибагливість до світла робить культуру гвоздики ще 

більш перспективною для закритого ґрунту, особливо в осінню пору. Проте 

практика показала, що досвічування рослини протягом 20-25 днів після висадки 

покращує формування вегетативної маси як основи для розвитку квіток. 

Для отримання продукції на заплановану дату необхідно регулювати 

світловий і температурний режими. В осінній і зимовий періоди температура 

вдень повинна бути 17-18оС, вночі – 15-16оС, для збереження квіток на рослині 

– 12-13оС. Поєднання досвічування з підвищеною температурою 18-20оС 

прискорює цвітіння. 

У період росту рослини відносна вологість повітря повинна утримуватись 

на рівні 70-75%, а в період бутонізації – 60-65%. Вирощування рослин слід 

проводити при активній вентиляції. 

Поливають рослини своєчасно і рясно, краще в ранні години або до 

полудня. Зазвичай, ефективніше застосовувати краплинний полив із розрахунку 

6-7 л/м2 на тиждень. 

При вирощуванні хризантеми вирощується на ґрунті в нього вносять такі 

добрива (мг/л): N – 100, P – 20, K – 100, Ca – 100, Mg – 40, при рН – до 6, ЄС – 

0,1-1 мСм/см. При використанні краплинного поливу перші 30-40 днів розчин 

готують так (мг/л): N – 160, P – 30, K – 200, Ca – 180, Mg – 48, Fe – 2, Mn – 0,3, 

B – 0,25, Cu – 0,1, Mo – 0,08. 

Найпростішим способом вирощування хризантем є посадка черенків із 

коріннями на постійне місце в теплицю в осінній період. Посадка планується 

так, щоб на перших етапах розвитку рослини проходили довгий світовий день, 

а потім – короткий. Строки – від 1 вересня до 1 листопада. 

Схема посадки 15х15 см, 12,5х15 см, 12,5х12,5 см із розрахунку 50-65 шт. 

рослин/м2. Сорти з великими листками висаджують рідше, з дрібними – 

густіше. Рослини можна формувати прищипуванням, що призводить до 

утворення 4-6 квіток, або можлива одностеблева культура (пізня осінь): один 
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черенок – одне стебло – одна квітка. Залишаючи відповідну кількість пагонів 

(5-7), можна формувати букет із квіток. 

Зрізують квіти в період повного розцвітання суцвіття на висоті 4-5 см над 

поверхнею ґрунту. Зрізують квіти вранці і протягом однієї доби реалізують. 

Зрізані рослини повинні бути сухими. 

За строками цвітіння хризантеми розподіляють на: ранні – цвітіння 

серпень-вересень; середні – жовтень-листопад; пізні – грудень. 

Вирощування квітів у закритому ґрунті вимагає певних енергетичних і 

трудових затрат. Наявність їх в теплицях сприяє появі хвороб і шкідників. Тому 

вважаю доцільним спеціалізоване вирощування лише квітів без одночасного 

вирощування овочів. Спеціалізація дозволяє створити необхідні специфічні 

умови, організувати процеси технології, системи карантину і захисту рослин, 

відповідну економію енерговитрат, підвищення продуктивності, якісне 

збереження і цільову реалізацію. Здійснення цього в оптимальні строки 

забезпечує отримання відповідного прибутку. 

Ряд тепличних комбінатів вирощують овочі і квіти, що диктується 

виробничими і організаційними умовами. Проте рентабельність залишається 

низькою, або відсутня. Не дивлячись на те, що витрати газу на 1000 шт. квіток з 

щороку знижується, вони все-таки залишаються високими – 491 м3 (табл. 3.27). 

Проведені економічні розрахунки на 1 м2 площі закритого ґрунту під квітами 

порівняно з такими на 1 м2 площі вирощуваного помідора, показали, що на 

отримання квіток витрачання газу становить в 1,5-2 рази більше. 

Щорічне зниження витрат на електроенергію, дало певний рівень її 

економії – рівень витрат досяг 300 кВт/год., проте в порівнянні із витратами на 

вирощування помідора на 1 м2 це в 2-2,5 раза більше. Значні витрати на 1000 

шт. квіток відмічається при використанні води – 21 м3 і добрив – 55 грн у      

2007 р., засобів захисту – 43 грн у 2005 р. Аналіз витрат показує, що це 

перевищувало витрати на вирощування помідора по кількості води в 4-5 разів, 

добрив – 4,5-5 та засобів захисту рослин – 2,5-3,5 раза тощо. Однією з причин 
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такої енерго- і матеріаломісткості при вирощуванні квітів є використання 

старих конструкцій теплиць, оранжерей. 

 
Таблиця 3.27. Виробничі витрати на отримання 1000 шт. квіток у скляних 

теплицях агрокомбінату “Пуща-Водиця” 
Показник Рік Рівень показника 

Витрати газу, м3 
1990 1276 
2005 546 
2007 491 

Витрати електроенергії, кВт/год. 
1990 481 
2005 328 
2007 300 

Витрати води, м3 
1990 34 
2005 24 
2007 21 

Витрати добрив, грн 
1990 15 
2005 49 
2007 55 

Витрати на засоби захисту 
рослин, грн 

1990 14 
2005 43 
2007 7 

 
Порівняльний аналіз свідчить, що на вирощування квіток необхідно 

значно більше витрат, ніж помідора. Теж саме можна відмітити щодо огірка, 

перцю солодкого, баклажана та інших овочевих, а також зеленних культур. 

Аналіз економічної ефективності вирощування квітів свідчить, що їхня 

реалізаційна ціна у 2007 р. становила в 1,7 раза нижче собівартості (табл. 3.28), 

а рівень збитковості становив 46%. Це означає, що при таких витратах 

енергоносіїв і такому виході квіток – 130 шт./ м2 їх вирощування є збитковим. 

Дані по урожайності квіток знаходяться на рівні мінімально допустимих за 

біологічними можливостями рослини. 

Отже, для покращення економіки вирощування квітів необхідно 

поглиблювати спеціалізацію господарств, які цим займаються, організувати 

спеціальні тепличні комплекси для вирощуваннями квітів як основного виду 

діяльності. Спеціалізація дозволить створити необхідні специфічні умови, 

організувати процеси технології, системи карантину і захисту рослин, 

відповідну економію енерговитрат, підвищення продуктивності, якісне 

збереження, ефективний менеджмент і маркетинг, цільову реалізацію продукції 
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тощо. Набуватиметься відповідний професіоналізм адміністративних 

працівників, виробничих спеціалістів, робочих по догляду за рослинами. Все 

вищеперелічене сприятиме підвищенню економічної ефективності 

вирощування квітів, розширенню їх асортименту, каналів збуту, розвитку 

фірмової торгівлі і т.д. Проблема економічної ефективності вирощування квітів 

може вирішуватись також завдяки удосконаленню технологічних прийомів: 

вибір оптимальних строків росту і реалізації, добір сортів, чітко витримані 

енергоощадні технології тощо. 

 
Таблиця 3.28. Економічна ефективність вирощування 1000 шт. квіток у 

скляних теплицях агрокомбінату “Пуща-Водиця” 
Показник Рік Рівень показника 

Собівартість, грн 
1990 508 
2005 755 
2007 810 

Реалізаційна ціна, грн 
1990 446 
2005 357 
2007 470 

Рівень рентабельність, 
збитковості (-), % 

1990 12,2 
2005 -52,7 
2007 -46,0 

Урожайність, шт./м2 
1990 154 
2005 142 
2007 130 

 
Зробити виробництво квітів прибутковим можливо при вузькій 

спеціалізації та агроторговельній інтеграції, чітко витриманих технологічних 

заходів: добір сортів стійких до нижчих температур, дотримання кращих 

періодів реалізації, збереження, продаж без посередників. Звичайно, необхідна і 

всебічна державна підтримка виробників квітів у закритому ґрунті: дотації на 

енергоносії, регулювання цін, організація спеціалізованих місць реалізації, 

реклама вітчизняного виробника та ін. 
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РОЗДІЛ 4.  ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

ТА ВАЖЕЛІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА В 

ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ 

 

 

4.1. Теоретичні засади організації внутрішньогосподарських 

економічних відносин 

 

Внутрішньогосподарські економічні відносини є легітимною складовою 

господарських відносин. Зокрема, Господарський кодекс України виділяє три 

групи господарських відносин: господарсько-виробничі, організаційно-

господарські, внутрішньогосподарські. Господарсько-виробничі, зокрема, 

майнові виникають між суб’єктами господарювання при безпосередньому 

здійсненні господарської діяльності. Організаційно-господарськими є 

відносини, що складаються між суб’єктами господарювання та суб’єктами 

організаційно-господарських повноважень у процесі управління господарською 

діяльністю. 

Отже, перші дві групи господарських відносин можна вважати 

відносинами між юридичними особами. Внутрішньогосподарських відносин це 

не стосується, оскільки такими виступають відносини між структурними 

підрозділами господарюючого суб’єкта, а також відносини суб’єкта 

господарювання зі своїми структурними підрозділами [22]. Тому теоретично 

необхідно з’ясувати об’єктивну необхідність, економічний зміст і мету 

виділення у складі підприємства підрозділів як осередків формування 

внутрішньогосподарських економічних відносин. 

Необхідність формування внутрішніх підрозділів підприємства пов’язана, 

на нашу думку, з неоднорідністю його внутрішнього середовища, адже 

підприємство, як первинна ланка національної економіки, поєднує в собі всі 

необхідні для ведення виробництва ресурси: фінансові (капітал), матеріальні 

(основні й оборотні засоби), трудові (робочу силу, персонал), інформаційні, 
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земельні тощо. Ці ресурси для їхнього належного використання потребують 

відповідно підготовлених кадрів. Вже одна ця вимога змушує створювати, 

наприклад, підрозділи для транспортного обслуговування виробничого процесу 

та його інформаційної підтримки як окремі і самостійні за характером роботи і 

змістом обов’язків. Проте в сільськогосподарських підприємствах різнорідність 

виробничих ресурсів доповнюється ще й диверсифікацією виробничо-збутової 

діяльності, тобто перелік вироблюваних ними продуктів є дуже широким. При 

цьому кожен продукт потребує певного комплексу виробничих ресурсів зі 

своїми, властивими кожному з них пропорціями співвідношень між ними. 

Для виробництва продукції рослинництва потрібні продуктивні землі 

певного типу: рілля – для польових культур, багаторічні насадження – для 

виробництва плодів та ягід тощо. Для кожного продукту потрібні й певні 

комплекси технічних засобів та технологічних матеріалів. Результати 

діяльності будуть вищими, якщо працівники постійно матимуть справу з 

одними й тими ж видами продукції. Це дозволяє детально вивчити особливості 

технології й організації відповідного виробничого процесу, повніше 

застосовувати на практиці прогресивні агро- та зоотехнічні заходи. Тому 

загальним правилом для сільськогосподарських підприємств є виробнича 

спеціалізація підрозділів на стабільній постійній основі. Наприклад, виробничі 

бригади в рослинництві відкритого ґрунту створюються на період ротації 

польової сівозміни. Основний принцип організації внутрішніх підрозділів 

підприємства – постійність. Йдеться про те, що постійними повинні бути 

характер і обсяг виробничих обов’язків (виробничих завдань) підрозділу та 

склад закріплюваних за ним основних засобів виробництва, а також колектив 

працівників – його кількість (чисельність) та якість (перелік професій). До 

інших принципів належать оптимальні обсяги виробництва, відповідність 

вимогам управління та можливість застосування принципів госпрозрахунку, 

тобто вимірювання витрат і результатів у вартісному виразі [42]. 

Це означає, що економічний зміст формування внутрішніх підрозділів 

підприємства полягає у забезпеченні раціонального внутрішньогосподарського 
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поділу праці, тобто закріпленні всього комплексу виробничих функцій та 

обов’язків господарства за його окремими складовими підрозділами. Отже, 

підрозділ – це частина підприємства, за якою закріплено (або якій виділено) 

певні ресурси для виконання певних виробничих або інших (управлінських) 

функцій. Щодо мети формування підрозділів сільськогосподарського 

підприємства, то вона повністю співпадає з метою діяльності будь-якого 

господарюючого суб’єкта в ринковому конкурентному середовищі – 

забезпечення високих економічних результатів діяльності підприємства, 

належної оплати праці працівників та збереження довкілля. 

Теоретично заслуговує на увагу питання про класифікацію підрозділів. 

Традиційно в їхньому складі виділяють три групи: основні виробничі; 

допоміжні та обслуговуючі; управлінські. У цих групах досить чітко 

відображено суть цієї класифікації. Основними виробничими є підрозділи з 

виробництва сільськогосподарської продукції. Немає жодних теоретичних 

перешкод і для віднесення до основних виробничих підрозділів переробних 

цехів чи просто спеціалізованих переробних виробництв. Допоміжні та 

обслуговуючі підрозділи виконують додаткові функції щодо структурних 

одиниць основного виробництва. Зокрема, ремонтні послуги рослинницьким 

бригадам та тваринницьким фермам надає ремонтна майстерня, транспортне 

обслуговування здійснює вантажний автопарк тощо. Відповідальні завдання 

покладаються на служби (підрозділи) електропостачання, водопостачання, 

теплопостачання. 

У кожному господарстві у будь-якому вигляді формується організаційно-

виробнича структура як певна сукупність підрозділів, пов’язаних між собою 

системою внутрішньогосподарського поділу праці. Вона й зумовлює появу 

внутрішньогосподарських відносин. У їхньому складі прийнято виділяти 

горизонтальні та вертикальні відносини. Горизонтальними є відносини між 

підрозділами, які в організаційно-виробничій структурі підприємства мають 

однаковий організаційно-економічний (адміністративно-економічний) статус. 

Вертикальні відносини мають значною мірою управлінське призначення. Тому 
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горизонтальні відносини називають ще відносинами координації, а вертикальні 

– відносинами субординації [43-45]. 

Отже, внутрішні відносини на сільськогосподарському підприємстві не 

позбавлені певної ієрархії. Найчастіше вона проявляється через так звану 

ступеневу структуру управління. Двоступеневою вважається структура 

управління, за якої основні виробничі підрозділи підприємства 

підпорядковуються безпосередньо керівництву підприємства. При 

триступеневій структурі з’являється ще один організаційно-управлінський 

рівень – відділки або дільниці, які об’єднують кілька виробничих підрозділів, 

компактно розміщених на певній території. Підпорядкування підрозділів 

керівництву (керівникові) господарства зберігається, але вже через керуючого 

відділком (дільницею). Вибір конкретного варіанта структури управління 

зумовлюється багатьма чинниками: розмірами підприємства, його виробничим 

напрямом, наявністю та досконалістю технічних засобів управління, 

забезпеченістю кваліфікованими кадрами управління тощо. 

З теоретичних позицій слід підкреслити, що за будь-яких варіантів 

організаційно-виробничої та управлінської структури або пропорцій поєднання 
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найдоцільнішою основою побудови внутрішньогосподарських відносин 

виступає економічний інтерес. Не буде помилковим твердження, що будь-які 

внутрішньогосподарські відносини повинні якнайповніше враховувати 

економічні інтереси їхніх учасників і бути для них взаємовигідними. 

Проголосити таку тезу простіше, ніж домогтися її практичного здійснення на 

конкретному підприємстві, адже внутрішньогосподарські відносини є 

багатосторонніми. Це відносини між підприємством та його підрозділами, між 

підприємством та працівниками, між підрозділами, між колективом підрозділу 

та окремими його членами. 

Не менш багатогранні сучасні внутрішньогосподарські відносини і за 

змістом. Якщо раніше це були відносини в процесі виробництва, розподілу, 

обміну та споживання, то тепер до них додалися відносини власності з приводу 
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володіння, розпорядження і використання засобів виробництва та продукції. 

Тому як окремий самостійний і надзвичайно важливий елемент теоретичних 

засад внутрішньогосподарських економічних відносин слід виділити 

інструментально-методичне забезпечення їхньої організації та функціонування. 

Це забезпечення охоплює всі організаційні етапи формування 

внутрішньогосподарських відносин та всі сторони їх функціонування і включає 

такі напрями: 

− визначення складу суб’єктів внутрішньогосподарських економічних 

відносин; 

− розробку системи внутрішніх мотиваційних механізмів; 

− розробку системи внутрішньогосподарської документації регулювання 

внутрішніх відносин на підприємстві. 

Отже, наведені три напрями відображають складну за змістом і 

трудомістку за обсягом роботу з підготовки початкових та підтримуючих 

заходів. У повному обсязі їх необхідно виконувати у новостворених 

підприємствах чи таких, що реконструюються (реструктуризуються), тобто 

коригують свій виробничий напрям, змінюють організаційно-правову форму та 

розміри, перебудовують взаємовідносини з партнерами із суміжних ланок АПК. 

У діючих підприємствах робота за цими напрямами носить значною мірою 

характер уточнення окремих параметрів господарської діяльності [46]. 

У будь-якому випадку зміст підготовчо-підтримуючих заходів полягає в 

тому, що за першим напрямом необхідно визначити кількість чи просто перелік 

підрозділів підприємства та їхній склад. Перелік має відображати, передусім, 

виробничу, організаційну та управлінську структури підприємства. У межах 

виробничої структури з’ясовуються виробничі функції підрозділів, місце 

кожного з них у внутрішньогосподарському поділі праці. Слід мати на увазі, що 

він може будуватись за однією з двох ознак: технологічною (постадійною) та 

продуктовою (товарною). 

При технологічному підході підрозділи формуються за технологічними 

стадіями (циклами) виробництва продукції. Наприклад, у виробництві м’яса 
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свинини (у живій вазі) можна виділити три технологічні стадії (цикли): 

одержання приплоду (репродуктивна стадія); його дорощування; відгодівлю 

молодняку та вибракуваних дорослих тварин. Залежно від розмірів галузі 

свинарські підрозділи можуть створюватись як окремі для кожної стадії і 

детально узгоджувати свою діяльність (обсяги та календарні терміни 

виробництва і передачі продукції на наступну стадію). Це й буде технологічний 

(постадійний) внутрішньогосподарський поділ праці. При його продуктовому 

(товарному) варіанті всі стадії виробництва свинини у живій вазі 

зосереджуються в одному підрозділі, який виробляє й “напівфабрикати” у 

вигляді молодняку, й кінцеву продукцію – відгодованих тварин. У 

рослинництві також можлива технологічна спеціалізація, за якої окремі 

підрозділи надають певні агротехнологічні послуги з внесення добрив, захисту 

рослин, догляду за ними, збирання тощо. Проте широкого розповсюдження 

технологічний варіант внутрішньогосподарського поділу праці в рослинництві 

не отримав. У цій галузі застосовується продуктовий (товарний) підхід. 

Організаційна структура дає чітку відповідь на питання щодо кількості та 

функцій виробничих підрозділів і разом із виробничою структурою формує 

горизонтальні внутрішньогосподарські відносини. При цьому значну увагу слід 

приділити складу підрозділів, виходячи з їх ресурсної бази, обсягу закріплених 

чи використовуваних ресурсів. Кожен підрозділ повинен мати чітку майнову 

визначеність, тобто інформацію про обсяги землі та майна, що належать його 

працівникам, розміри цих ресурсів, які виділено підрозділу власником 

(власниками) підприємства, які ресурси необхідно орендувати. Перелічені 

параметри зумовлюють обсяги та характер внутрішньогосподарських відносин 

власності. Адже оренда землі та основних засобів може формувати внутрішні 

відносини як між підрозділами, так і між підрозділом та керівництвом 

підприємства чи його власником. 

Визначення складу підрозділів можна розглядати ще й як формування 

первинних трудових колективів. Основні принципи, яких при цьому слід 

дотримуватись, полягають у наступному: особисті риси працівників та їх 
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професійний рівень мають бути достатніми для виконання функцій, які на них 

покладаються; колектив тільки тоді зможе повністю і якісно використовувати 

свої потенційні ресурси, коли внутрішньоколективні функції 

розподілятимуться виважено і справедливо; працездатність та ефективність 

колективу залежить від того, наскільки його члени впевнені в тому, що наявні 

сили і можливості розподілені правильно; кожен член колективу повинен бути 

одночасно професіоналом і особистістю; кожен працівник повинен чітко 

усвідомлювати свою роль у колективі відповідно до поставлених цілей і 

завдань. 

Результативність, продуктивність, ефективність та мотиваційна 

сприйнятливість колективу значною мірою визначаються його розмірами. Існує 

думка, що його чисельність не повинна перевищувати 10-12 осіб, оскільки 

більші розміри зумовлюватимуть необхідність створення 

внутрішньоколективних груп (ланок), які створюють джерело формування 

внутрішньоколективних відносин, надміру ускладнюючи їхню загальну 

систему, оскільки навіть невелика група працівників у складі кількох осіб у разі 

її виділення в окрему самостійну потребує вирішення усієї низки 

організаційних питань – від її завдання до відображення витрат та результатів у 

бухгалтерському обліку. Для підвищення рівня чи тісноти зв’язку між 

зусиллями первинного трудового колективу та результатами його праці 

необхідне високе почуття відповідальності у кожного працівника [47]. 

Досить достовірне уявлення про здатність окремого підрозділу 

самостійно виконати завдання, що перед ним ставляться, без надмірного 

ускладнення відносин з іншими структурними одиницями підприємства можна 

одержати за допомогою двох коефіцієнтів – зайнятості та самостійності. 

Перший визначають відношенням заробітку працівників у своєму колективі до 

їхнього загального заробітку за рік, включаючи і заробіток в інших підрозділах 

господарства. Цей коефіцієнт не повинен бути меншим 0,8. Другий коефіцієнт 

визначають як відношення заробітку працівників колективу на роботах по 

виконанню його виробничої програми до загального заробітку всіх працівників 
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підприємства, а іноді й інших підприємств, на виконанні цієї ж програми. 

Величина цього коефіцієнта не повинна бути меншою 0,7-0,8. Такі рівні 

коефіцієнтів дають змогу сформувати раціональні обсяги горизонтальних 

відносин без порушення принципу самостійності підрозділів та їхнього 

стимулювання за власні результати виробничої діяльності. При цьому 

оптимізовуватимуться й вертикальні внутрішньогосподарські відносини, за 

допомогою яких будуть вирішуватись лише ті проблеми раціонального 

управління, які не розв’язані відносинами горизонтальними: забезпечення 

засобами виробництва, що залучаються (придбаються або орендуються) в 

господарство зі сторони тощо. 

Слід дуже обережно ставитись до численних порад максимального 

розширення самостійності підрозділів [48]. Справа навіть не в тому, що 

подібний сценарій визначення переліку суб’єктів внутрішньогосподарських 

відносин протирічить діючому законодавству, яке не допускає наявності у 

складі юридичної особи інших юридичних осіб. Економічна самостійність 

підрозділів повинна мати межі, за якими підрозділ не потребуватиме створення 

власної окремої адміністративної структури: свого відділу кадрів, своєї 

бухгалтерії, своїх головних галузевих спеціалістів тощо. Нормальним можна 

вважати стан, коли підрозділи просто делегують, передають повноваження 

щодо виконання подібних функцій центральній адміністрації підприємства. В 

цьому плані заслуговує на увагу спроба узагальнити особливості формування 

внутрішнього економічного середовища аграрних підприємств 

постсоціалістичних країн. У частині з них (Болгарія, Румунія, Угорщина, 

Прибалтика) великі сільськогосподарські підприємства з метою виправлення 

помилкового соціалістичного вибору взагалі намагались ліквідувати. В інших 

постсоціалістичних країнах, особливо в країнах СНД із глибокими традиціями 

колективізму, надали перевагу великотоварному виробництву і великі 

сільськогосподарські підприємства намагались зберегти. 

Щодо перебудови внутрішнього економічного середовища аграрних 

підприємств, дослідники констатують велику строкатість як концепцій, так і 
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практичних підходів до здійснення процесу цих перетворень. З точки зору 

статусу первинної економічної ланки дослідники наводять два полярно 

протилежних приклади – акціонерне товариство “Орловський агрокомбінат” 

(Російська Федерація) та агрохолдинги Східної Німеччини. В агрокомбінаті 

спостерігається багаторівнева організаційна структура. Перший (найвищий) 

рівень представлений самим об’єднанням, тобто юридичною особою у формі 

своєрідного холдингу. Другий рівень – агрофірми (їх 18). Кожна з агрофірм 

об’єднує кілька колишніх сільськогосподарських підприємств і функціонує у 

вигляді акціонерного товариства з правом юридичної особи. Третій рівень – 

структурні підрозділи агрофірм. Це колишні сільськогосподарські 

підприємства, які втратили право юридичної особи, але зберегли внутрішній 

відокремлений баланс, внутрішній поточний рахунок у фінансово-

розрахунковому центрі, право укладання договорів з іншими підрозділами 

агрофірми, зокрема з машинно-технологічними станціями. Четвертий рівень – 

госпрозрахункові колективи. Це колишні бригади та ферми, тобто основні 

виробничі підрозділи, які в межах внутрішніх економічних відносин 

відповідають за окупність поточних витрат і застосовують залишковий 

принцип формування коштів матеріального стимулювання. За певних умов при 

формуванні у складі підрозділу територіальних відділків чи галузевих цехів 

вони утворюють четвертий організаційно-управлінський рівень, переміщуючи 

госпрозрахункові колективи на п’ятий [49]. 

Отже, реальна еволюція статусу підприємства та його підрозділів мала 

напрям діаметрально протилежний декларованому розширенню самостійності. 

Вона значно звузилась і на рівні підприємства (втрата права юридичної особи) 

перетворила його на підрозділ, і на рівні підрозділу позбавила його права мати 

свій баланс та поточний рахунок. 

Зовсім іншим шляхом перебудовувалась діяльність первинних 

виробничих ланок у колишній НДР. У Тюрінгії на базі двох колишніх 

сільськогосподарських кооперативів (рослинницького і тваринницького) 

створили великий агрохолдинг, який об’єднав 12 дочірніх підприємств, 
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створених на основі колишніх виробничих бригад кооперативів. Хоча холдинг 

виник на базі сільськогосподарського виробництва, на нього припадає лише 

третина загального грошового обороту. Решта надходить від інших товариств з 

обмеженою відповідальністю несільськогосподарського профілю: “М’ясний 

ринок”, “Сільгоспмашини”, “Автосервіс та машинобудування”, “Переробка 

сільгосппродукції”, “Електросервіс” тощо. Дочірні підприємства економічно 

самостійні, але планування та облік фінансів по кожному з них веде головне 

підприємство. Кожне дочірнє підприємство має організаційно-правову форму 

товариства з обмеженою відповідальністю і права юридичної особи. 

Нерухомістю володіє головне підприємство. Отже, у цьому випадку 

самостійність колишніх підрозділів підприємства (кооперативів) зросла, але 

далеко не безмежно, зупинившись на статусі дочірнього підприємства 

агрохолдингу [49]. 

Вирішення питань формування складу суб’єктів 

внутрішньогосподарських відносин значно полегшується за наявності на 

підприємстві системи бізнес-планів. У спеціальній літературі відсутня 

диференціація бізнес-планів за призначенням та економічним рівнем, для якого 

він розробляється. Вказується лише його основне призначення – викласти суть 

підприємницької ідеї та шляхи її реалізації. Підкреслюється також, що бізнес-

план має стратегічний характер і складається на 3-5 років [50]. На нашу думку, 

потрібна більш детальна класифікація бізнес-планів як документів 

підприємства. Насамперед, потрібен організаційний бізнес-план. Його часовий 

горизонт – 5-10 років, а призначення – базовий проект організації підприємства. 

Цей проект має враховувати стан світового та національного 

сільськогосподарських ринків, визначати місце та частку підприємства на цих 

ринках, його “ринкові ніші”, обсяги збуту продукції, оснащеність підприємства 

засобами виробництва, обсяги виробництва продукції, кооперативні зв’язки з 

іншими підприємствами, внутрішню структуру підприємства та систему 

управління ним, детально прорахований фінансовий план доходів та витрат, 

маркетингову політику та цінову стратегію підприємства. 
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Всі показники організаційного бізнес-плану мають проектно-прогнозний 

характер. На їх основі доцільно щорічно розробляти бізнес-план діяльності 

підприємства протягом календарного року. За змістом такий план є 

управлінським рішенням менеджера щодо змісту та результатів роботи 

господарства за річний проміжок часу. У плані відображають використання 

власної та орендованої землі, власних та орендованих основних засобів 

виробництва, обсяги та ціни придбання технологічних матеріалів промислового 

виробництва (добрив, засобів захисту рослин, кормів, насіння тощо), потребу в 

робочій силі та її використання, потребу в кредитах, рух грошових коштів, 

підсумкові фінансові результати. 

Показники річного управлінського бізнес-плану обов’язкові для 

виконання. Тому третім видом системи бізнес-планів підприємства повинні 

бути бізнес-плани підрозділів підприємства. За змістом це спрощені кошториси 

витрат та доходів підрозділу, які ще називають бюджетами, а процес їхньої 

розробки – бюджетуванням. Найбільш бажаний варіант розробки бюджетів 

підрозділів – розробка безпосередньо в підрозділах на основі контрольних цифр 

менеджера (керівника) або власника підприємства та за методичною 

допомогою фахівців планово-економічної служби господарства. Річний бюджет 

підрозділу містить інформацію не тільки про партнерів, з якими підрозділ буде 

взаємодіяти в рамках внутрішньогосподарських економічних відносин, а й про 

характер та обсяги цих відносин. Наприклад, рослинницький підрозділ 

потребує значних за обсягами транспортних послуг для перевезення насіння, 

добрив, зібраного врожаю і всі ці показники разом із ціною одиниці 

транспортних послуг та їх вартістю мають бути відображені у річному бюджеті. 

Це горизонтальні відносини виробничого підрозділу з обслуговуючим. Так 

само у бюджеті мають відображатись обсяги виділення чи продажу підрозділу 

добрив та засобів захисту рослин адміністрацією підприємства. Це вже будуть 

вертикальні відносини щодо ресурсного забезпечення підрозділу. 

Надзвичайно важливою ділянкою організації та функціонування 

внутрішньогосподарських економічних відносин є розробка механізмів 
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мотивації працівників. Вона повинна стати органічною складовою 

внутрішньогосподарських економічних відносин і сприяти підвищенню їх 

результативності. З наукових позицій мотивацію розглядають як кінцеву ланку 

логічно пов’язаних понять “інтереси-потреби-цінності-мотиви”. Інтереси 

можна вважати усвідомленими потребами, а цінності як основні життєві 

орієнтири, що формуються у свідомості людини на базі матеріальних та 

духовних інтересів та потреб. Ієрархію людських потреб розробив А.Маслоу 

(1943 р.). Ним запропоновано п’ять рівнів потреб: фізіологічні, безпеки, 

соціальні, визнання, творчої самореалізації. Фізіологічні потреби (їжа, одежа, 

житло) називають ще первинними. Потреби в безпеці передбачають захист від 

фізичних та інших небезпек з боку навколишнього середовища, а також 

впевненість у майбутньому, включаючи і задоволення фізіологічних потреб. 

Найвищою є потреба людини у творчій самореалізації. 

Власне мотивацію визначають доволі просто як комплекс чинників, що 

спонукають працівників до цілеспрямованих дій на основі особистої 

зацікавленості. Проте запропоновані ще й численні класифікації мотивації за 

багатьма ознаками. За часовою ознакою виділяють перспективну й поточну 

мотивацію. За ознакою впливу на свідомість виділяють два види мотивації: 

соціально-психологічну та соціально-економічну. У механізмі мотивації праці 

виділяють дві складові: структуру мотивуючих факторів; мотиви. До 

внутрішніх факторів відносять змістовність праці, оцінку досягнень працівника, 

прагнення до кар’єрного росту, почуття відповідальності. До зовнішніх – 

методи управління, стиль поведінки та компетентність керівництва, 

психологічний клімат, винагороду за працю тощо. Мотиви поділяють за 

змістом (матеріальні, ідейні), за смисловою орієнтацією (комунікативні, 

конкурентні, утилітарно-прагматичні, цілепокладаючі, кооперативні), за 

ступенем стійкості (стійкі, тимчасові), за часом прояву (постійні, тривалі, 

короткострокові), за джерелом виникнення (соціальні, колективістські, дійові, 

заохочувальні). В цілому механізм мотивації повинен мати комплексний 

характер і відповідати таким вимогам: 
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− враховувати всі потреби й інтереси кожного окремого працівника в 

трудовому колективі; 

− впливати на мотиваційну свідомість працівника; 

− формувати мотиваційно-стимуляційну основу діяльності у мікро- та 

макросередовищі [51]. 

Вчені розробили численні теорії мотивації. Загальновідомими є теорія 

очікування Віктора Врума, теорія справедливості Дж.Стейсі Едманса та теорія 

посилення Б.Ф.Скіннера. 

Теорія очікування описує залежність мотивації від двох моментів: як 

багато людина хоче одержати та наскільки це для неї можливо і, зокрема, як 

багато зусиль вона спроможна докласти для отримання бажаного. За теорією 

Врума підлеглі працюють найбільш продуктивно, якщо вони впевнені у 

виправданні очікувань за двома напрямами: “витрати праці – результати”; 

“результати – винагорода”. При цьому винагородою може бути повага до 

людини, висока оцінка його професійної майстерності, навичок, кваліфікації. 

Основна ідея теорії справедливості полягає в тому, що в процесі роботи 

людина суб’єктивно визначає співвідношення між винагородою та зусиллями і 

потім порівнює свою винагороду з винагородою інших людей за аналогічну 

роботу. Якщо ці винагороди оцінюються людиною як справедливі, мотивація 

спрацьовує позитивно. 

За теорією Скіннера поведінку людей зумовлюють результати їхніх дій у 

подібній ситуації в минулому. При позитивному результаті дії в новому 

часовому періоді будуть аналогічними. 

Відома також теорія мотивації Уільяма Оучі під назвою теорія “Z”. Вона 

передбачає, що організація має задовольняти всі потреби людини від 

фізіологічних до найвищих. Саме такий підхід сприяє створенню високої 

працездатності у трудових колективах, а також залученню працівників до 

управління. За теорією “Z” мотивація повинна поширюватись на всіх без 

винятку працівників і розглядати їх як єдину велику сім’ю. Застосування теорії 

“Z” дістало назву японського управління [52]. 
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Крім названих існують теорія Лівіна-Стрингера, Портера-Лоулера та ін. 

Свою частку у формування теорії мотивації внесли і вітчизняні вчені 

Л.С.Вигодський, А.М.Леонтьєв, Б.Ф.Ломов. Проте теорії цих вчених 

базувались на дослідженні педагогічної діяльності і широкого застосування не 

отримали. 

При всій різноманітності теорій, форм і методів мотивації працівників у 

сільськогосподарських підприємствах провідне значення зберігає винагорода за 

працю, в тому числі й оплата праці. Взагалі джерел винагороди три: 

новостворена вартість (колишній валовий дохід як перевищення виручки від 

реалізації продукції над матеріальними витратами на її виробництво); 

продукція в натуральному вигляді (так звана натуральна оплата); прибуток (у 

випадку, якщо його використання для видачі працівникам передбачено 

статутом підприємства). Провідною формою винагороди традиційно виступає 

оплата праці. Для повного використання її мотиваційного потенціалу необхідно 

дотримуватись певних принципів її організації. 

Зокрема, оплату праці кожного працівника слід диференціювати залежно 

від її складності, відповідальності, умов праці за допомогою тарифної системи 

у відповідності з чинним законодавством. Розмір заробітної плати працівника 

повинен відповідати його трудовому внеску. Індивідуальне нарахування 

заробітної плати слід використовувати як гарантовану оплату (авансування) 

протягом року. Річне стимулювання за річні наслідки роботи доцільно 

здійснювати на колективній основі за залишковим принципом по кожному 

підрозділу окремо. Визначення річних результатів підрозділу повинно бути 

максимально достовірним, об’єктивним і базуватись на даних бухгалтерського 

обліку. Розподіл річних стимулюючих виплат підрозділу між його членами 

доцільно здійснювати пропорційно заробітку за рік. Нарахування цих виплат 

має бути гласним і прозорим. Умови оплати праці та преміювання слід 

повідомляти працівникам до початку року. 

Крім трудових доходів (оплати праці) працівники можуть отримувати і 

доходи від власності: орендну плату за здані в оренду земельні та майнові паї, 
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дивіденди на акції, виплати на кооперативні паї. При цьому працюючий 

виступає у подвійній ролі: найманого працівника й орендодавця, найманого 

працівника й акціонера тощо. Порядок виплати подібних коштів та їх розміри 

відображаються у внутрішньогосподарських документах, тобто є об’єктами 

локального нормотворення. 

Загальний перелік внутрішніх нормативно-правових документів щодо 

організації та функціонування внутрішньогосподарських економічних відносин 

включає: 

− положення про внутрішні економічні відносини та механізми їхнього 

регулювання; 

− положення про підрозділи; 

− положення про економічну роботу; 

− положення про оплату праці; 

− внутрішні договори підрозділів з адміністрацією, а при необхідності – і 

між підрозділами; 

− річні бюджети підрозділів. 

У положенні про внутрішні економічні відносини на підприємстві 

зазначаються юридична підстава та мета його прийняття, структура 

підприємства, перелік та організаційно-економічний статус внутрішніх 

підрозділів, характер внутрішніх економічних відносин, механізми та порядок 

їхнього регулювання. 

У положенні про підрозділ (розробляється для кожного підрозділу) 

вказується порядок формування підрозділу, його основні обов’язки та права, 

порядок управління діяльністю, засади організації взаємовідносин з 

адміністрацією та іншими підрозділами, порядок постановки завдань підрозділу 

та забезпечення їх виконання, порядок та механізми стимулювання працівників 

протягом та в кінці року. 

Положення про економічні відносини та підрозділи приймаються або 

затверджуються на тривалий період як нормативно-правові акти локального 

нормотворення. 
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Внутрішньогосподарські економічні відносини є частиною економічної 

роботи, але далеко не вичерпують навіть її внутрішніх аспектів. Тому в 

положенні про економічну роботу її зміст, призначення, методи та організація 

як обов’язкової складової управління підприємством подається за двома 

напрямами: зовнішнього спрямування; внутрішнього спрямування. Під 

зовнішнім спрямуванням розуміють орієнтацію на зовнішнє економічне 

середовище, відкритий ринок. Найважливішими на цьому напрямі є такі 

складові економічної роботи: підготовка організаційного бізнес-плану; 

обґрунтування цінової політики підприємства; підготовка інтеграційних 

контрактів з партнерами суміжних ланок АПК; підготовка комерційних угод з 

постачальниками та покупцями. 

Для розробки організаційного бізнес-плану як своєрідного базового 

проекту організації підприємства необхідно залучити всю нормативну базу та 

арсенал методів ведення планово-економічної роботи: динамічний, індексний, 

факторний, дисперсійний та кореляційно-регресійний аналіз, натуральні 

баланси потреб в ресурсах, товарної та валової продукції, фінансові баланси 

витрат та доходів, прибутків та податків і платежів, статистична оцінка ризиків. 

Це допоможе з’ясувати тенденції динамічного ринкового середовища й обрати 

вірну стратегію розвитку підприємства. 

Поточний стан ринку та фінансово-економічний стан підприємства 

покладається в основу вибору варіанта цінової політики як своєрідного 

пріоритету збутової стратегії. При укладанні контрактів з інтеграторами, 

постачальниками та покупцями основне завдання підприємства полягає в 

дотриманні своїх економічних інтересів.  

Ведення економічної роботи внутрішнього спрямування має на меті 

складання управлінського бізнес-плану, структуризацію підприємства та 

розробку внутрішніх нормативно-правових документів регулювання 

економічних відносин, складання річних бюджетів підрозділів, оперативний 

аналіз та річну оцінку їхньої роботи. Всі перелічені компоненти економічної 

роботи дають можливість налагодити дієве ефективне управління 
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підприємством. При цьому можлива передача управлінських повноважень від 

центральної адміністрації до підрозділів у формі надання їм статусу центрів 

відповідальності. Центри витрат відповідають за обсяги виробництва та 

собівартість одиниці продукції. Центри виручки відповідають за повноту 

реалізації переданої для цієї мети продукції, реалізаційні ціни та суму грошових 

надходжень. Центри прибутку відповідають за обсяги виробництва, 

собівартість, обсяги збуту, реалізаційні ціни та суму прибутку. Центри 

управління відповідають за ресурсне забезпечення, досконалість маркетингової 

політики підприємства та його беззбитковість. 

Положення про оплату праці розробляються на основі галузевої угоди та 

галузевих рекомендацій відповідного профілю, яке відображає розмір та 

порядок оплати праці та преміювання персоналу підприємства. 

Внутрішній договір підрозділу з адміністрацією укладають на 

календарний або сільськогосподарський рік. Він кількісно конкретизує 

обов’язки сторін щодо обсягів виробництва або переробки, надання послуг, 

ресурсного забезпечення, технологічних режимів, розмірів та інструментів 

матеріального стимулювання. За своїм характером та внутрішній договір є 

найбільш деталізованим внутрішнім нормативно-правовим документом прямої 

дії і містить такі розділи: 

− підстави для укладання договору; 

− визначення сторін; 

− мета укладання, предмет та терміни дії договору; 

− обов’язки сторін при виконанні договору; 

− ресурсне забезпечення виконання договору; 

− облік та оперативний контроль (аналіз) виконання договору; 

− стимулювання виконання договору; 

− порядок розгляду спірних питань, що виникають у процесі виконання 

договору. 

Наведений вище перелік документації щодо питань налагодження дієвих 

внутрішньогосподарських економічних відносин на сільськогосподарських 
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підприємствах має лише зовнішні ознаки її схожості з паперовим формалізмом. 

Насправді наявність документів забезпечує гласність і прозорість відносин, а 

відтак і їх дієвість. Складання та обговорення документів також зовсім не 

зайвий етап. Складання проекту документа та його відпрацювання в процесі 

обговорення й узгодження виступає своєрідним моделюванням, 

“програмуванням” можливих виробничих ситуацій, що можуть виникнути в 

господарській практиці і до яких треба готуватись заздалегідь. 

Було б помилковим вважати зайвими й численні та трудомісткі техніко-

економічні розрахунки витрат, собівартості та інших вартісних економічних 

показників. Слід пам’ятати відомий вислів бізнесменів: краще десять разів 

помилитись у розрахунках на папері, ніж один раз у реальній господарській 

практиці. Адже саме в розрахунках витрат на виробництво продукції можна 

детально й прискіпливо вивчити кожну їхню найдрібнішу складову, оцінити її 

значимість, доцільність та ефективність. Віддача від такої роботи багатократно 

зросте, якщо перенести її в підрозділи і залучити до виконання кожного 

працівника. Це буде реальним кроком на шляху до впровадження моделі 

внутрішньогосподарських відносин та управління, яке виникло й позитивно 

зарекомендувало себе в одній з найбагатших країн світу – Японії. 

 

 

4.2. Методичні аспекти удосконалення внутрішньогосподарських 

економічних відносин на підприємствах закритого ґрунту 

 

Матеріали попереднього підрозділу дають достатні підстави для висновку 

про те, що теперішні внутрішньогосподарські економічні відносини на 

підприємствах закритого ґрунту відрізняються від того рівня економічної 

роботи, який був на сільськогосподарських підприємствах у дореформений 

період. В останні соціалістичні роки на багатьох із них активно функціонував 

внутрішньогосподарський розрахунок, колективний і орендний підряд, 

постійно вівся детальний аналіз господарської діяльності підприємства і його 
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підрозділів, стимулювання первинних трудових колективів здійснювалось у 

відповідності з річними результатами роботи, широко застосовувалась оплата 

праці від валового доходу, інші форми економічної роботи, спрямовані на 

забезпечення дієвості й результативності внутрішньогосподарських 

економічних відносин. 

Із початком реального переходу до ринку, зміні форм власності та 

відносин у системі власник – найманий працівник вимагали нових підходів до 

внутрішньогосподарських економічних відносин. Сприяла цьому і 

реструктуризація сільськогосподарських підприємств, яка часом 

супроводжувалась кадровими деформаціями та послабленням економічного 

корпусу управлінців, а також відсутність досвіду формування нових відносин у 

неврегульованому ринковому середовищі щодо еквівалентного обміну між 

галузями економіки та сферами АПК. 

У спеціальних економічних роботах початку 90-х років ХХ ст. 

наголошувалось на необхідності поглиблення внутрішньогосподарських 

економічних відносин у сільськогосподарських підприємствах за нових умов – 

умов ринку. Одним із шляхів практичного розв’язання цієї проблеми автори 

вважали реалізацію основних вимог закону вартості всередині господарства і 

визнання внутрішньогосподарського товарного ринку. Фундаментальною 

основою створення цього ринку автори вважали необхідність реформування 

сучасного виробника-поденника у товаровиробника-власника-розпорядника 

результатів своєї праці. При цьому наголошувалось, що виробничі, технічні і 

соціальні структури колгоспів і радгоспів можуть відповідати вимогам ринкової 

економіки і мають значний потенціал конкурентоспроможності. Крім того, в 

процесі реформування колективних форм власності автори вважали, що не 

обов’язковим є приватне володіння основними засобами виробництва, але 

обов’язковим повинно бути право безпосереднього виробника на володіння, 

розпорядження новоствореною вартістю (валовим доходом). 

Доцільність такого механізму обґрунтовувалась тим, що економічні 

відносини на рівні підприємства не можуть одержати повного розвитку без 
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функціонування таких відносин усередині підприємства, оскільки в первинних 

організаційних структурах здійснюється процес створення вартості. Звідси 

випливає необхідність широкого розвитку внутрішньогосподарських товарно-

грошових відносин і наявності у реформованому сільськогосподарському 

підприємстві внутрішнього ринку [53]. 

В ролі основного суб’єкта такого варіанта внутрішньогосподарських 

економічних відносин і одночасно підрозділу підприємства пропонувався 

первинний кооператив. Первинні кооперативи могли формуватись на базі 

галузей, цехів, комплексних бригад, допоміжних і обслуговуючих підрозділів, 

груп працівників. Передбачалось забезпечення кооперативам повної 

економічної та господарської самостійності шляхом закріплення за ними всіх 

необхідних засобів виробництва на основі оренди, пайової участі та акцій. 

Економічні відносини між підрозділом і підприємством мали будуватись 

аналогічно відносинам між господарством і державою. Підрозділ отримував від 

господарства безпроцентний кредит, а вироблену продукцію мав реалізувати на 

внутрішньогосподарському ринку за внутрішньогосподарськими 

розрахунковими цінами, рівень яких повинен був забезпечувати умови 

розширеного відтворення безпосередньо в підрозділах. З одержанням грошових 

надходжень (виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг) підрозділ мав 

відшкодовувати виробничі витрати, повертати одержаний від господарства 

кредит, а різниця становила госпрозрахунковий валовий дохід. Напрями його 

використання надзвичайно широкі: відшкодування витрат на управління 

виробництвом (підприємством), формування загальногосподарського прибутку 

тощо, а залишок госпрозрахункового валового доходу виступав фондом 

матеріального стимулювання (заробітком) колективу підрозділу [53]. 

Центральним економічним інструментом регулювання 

внутрішньогосподарських економічних відносин виступала 

внутрішньогосподарська розрахункова ціна. Широкого розповсюдження на 

практиці ці пропозиції не одержали, але в 1998 р. вони були повторені ще в 

одних рекомендаціях з організації внутрішньогосподарських товарно-грошових 
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відносин в колективних підприємствах АПК. На думку авторів, визнання 

необхідності розширення й поглиблення внутрішньогосподарських товарно-

грошових відносин у сучасних умовах широкого розвитку кооперативних 

зв’язків усередині сільськогосподарських підприємств має першочергове, 

принципово важливе наукове й практичне значення [54]. 

Якісного подальшого розвитку висловлена в попередніх рекомендаціях 

ідея внутрішньогосподарського розрахунку на основі внутрішнього ринку та 

внутрішніх цін не одержала. Внутрішні економічно самостійні підрозділи 

(кооперативи), обумовленість зовнішніх ринкових відносин підприємства 

наявністю внутрішньогосподарського ринку, безумовне визнання дії закону 

вартості в сфері внутрішньогосподарських економічних відносин, 

еквівалентність яких забезпечується внутрішньою ціною, та інші положення 

засвідчують ідейну близькість або аналогічність механізмів, відображених у 

цих двох джерелах. Певною новизною відзначалась лише термінологія та 

окремі технічні елементи механізму. Для нього знайшли нову назву – 

економічний механізм товарних внутрішньогосподарських відносин, почали 

застосовувати термін “децентралізація валового доходу до підрозділу”, 

спробували звернутись до чекової форми взаєморозрахунків, доповнили 

механізм системою матеріальних санкцій, наголосили на необхідності 

стараннішого й детальнішого оформлення внутрішньогосподарської 

документації. Тому не випадково доля інших рекомендацій повторила долю 

попередніх – широкого розповсюдження вони не отримали. 

На нашу думку, фінал закономірний. Адже один із центральних елементів 

цього механізму – забезпечення розширеного відтворення на рівні підрозділу за 

допомогою внутрішньої ціни – сумнівний і нереальний. Запропонувавши 

відрахування від валового доходу підрозділів до загальногосподарського 

прибутку підприємства, автори практично від повної децентралізації валового 

доходу самі й відмовились. Нічим не обмежена економічна й виробнича 

самостійність підрозділів аж до можливості надання їм права юридичної особи 

також явище сумнівне, оскільки на практиці веде до ординарної ліквідації 
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підприємства. Здатність внутрішньогосподарської ціни забезпечити 

еквівалентність обміну на внутрішньогосподарському ринку також не більше 

ніж ілюзія, оскільки крім внутрішньогосподарських існують ще й ціни 

реального відкритого ринку товарів та послуг. Якщо ринкові ціни не 

забезпечують належного рівня дохідності, то покладати цю функцію на ціни 

внутрішні безглуздо. 

Щодо внутрішніх санкцій і претензій, то їх шкідливість доведена давно. 

Вони лише розмивають, диспергують мету підрозділу, породжують 

альтернативу одержанню доходу не за рахунок продукції, а за рахунок штрафів 

за неповне виконання партнерами своїх договірних зобов’язань. Крім того, з 

позиції підприємств закритого ґрунту, які самі реалізують значну частину 

виробленої продукції в роздрібній торгівлі, тобто кінцевому споживачеві, 

запровадження внутрішнього ринку замість орієнтації на кінцевого споживача 

виглядає неприродно і є кроком назад. Тому модель товарного 

внутрішньогосподарського розрахунку на основі внутрішньогосподарського 

ринку та внутрішньогосподарської ціни не можна брати за раціональну модель 

внутрішньогосподарських економічних відносин для підприємств закритого 

ґрунту. 

Останніми роками була зроблена спроба розглянути 

внутрішньогосподарські організаційно-економічні механізми під кутом зору 

забезпечення прибутковості підприємства. Проте й при такому підході автори 

залишились під впливом віри в необхідність та всесильність дії 

внутрішньогосподарських товарно-грошових відносин. Вихідна позиція 

розробників рекомендацій така: “...для успішного функціонування великих 

сільськогосподарських формувань незалежно від форми власності необхідне 

наукове обґрунтування організаційної структури підприємства та його 

внутрішніх економічних механізмів, побудованих на принципах самоокупності 

структурних підрозділів із застосуванням внутрішньогосподарських товарно-

грошових відносин”. Проте чіткої відповіді на питання щодо організаційної 

структури підприємства та його економічних механізмів рекомендації не дають. 
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Замість цього знову з’являються “внутрішньогосподарські товарно-грошові 

відносини” вже як складова “економічних методів управління” [55]. 

Дається також кілька загальних порад: “При розробці структури 

підприємства необхідно: створити раціональні форми організації праці; 

встановити кількість й оптимізувати розміри виробничих, допоміжних та 

обслуговуючих підрозділів; оптимізувати апарат управління, здійснивши чітке 

розмежування їх функцій”. Знову йде мова про високий рівень самостійності 

підрозділів, регламентовані договором обов’язки, права та високий рівень 

відповідальності засновників підприємства та підрозділів за кінцевий результат. 

А звідси не так уже й далеко до претензій, санкцій та штрафів. З глибин 

соціалізму виринають ще й “ліміти матеріальних витрат і затрат праці” для 

колективів (підрозділів) [47]. 

Дійсно висока самостійність. Від невизначеності й туманності 

рекомендації не рятує навіть посилання на приклад ефективно працюючих 

підприємств (СВК “Батьківщина”, смт. Котельва Полтавської обл.). 

Суперечливо викладено в рекомендаціях і зміст та методику визначення 

внутрішньогосподарських цін. У рекомендаціях написано: 

“Внутрішньогосподарська ціна може бути: ринкова; ціна виробництва 

(враховуючи норму прибутку); ціна за домовленістю на рівні виробничих 

матеріальних витрат (без амортизаційних відрахувань або з урахуванням витрат 

допоміжних служб); середня зважена – вартість товарів (матеріалів) куплених і 

власного виробництва (насіння, корми) за попередні роки; з урахуванням 

коефіцієнта дохідності”. І далі – що кожний вид продукції, робіт, послуг 

реалізується всередині підприємства за внутрішньогосподарськими 

розрахунковими цінами, “рівень яких забезпечує економічні умови 

розширеного відтворення безпосередньо в підрозділах. ... З одержаної виручки 

від реалізації продукції, послуг, робіт підрозділ насамперед відшкодовує 

витрати виробництва, погашає одержаний кредит, а різниця становить 

госпрозрахунковий валовий дохід підрозділу. Останній є власністю підрядного 

колективу, яким він володіє і розпоряджається. ... Залишкова частина 
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госпрозрахункового валового доходу є фондом матеріального стимулювання 

(заробітком) працівників підрозділу” [55]. 

Отже, роль внутрішніх цін за цими рекомендаціями нічим не 

відрізняється від попередніх, дублює їх. Але виникає питання: як можна 

сформувати фонд матеріального стимулювання, використовуючи ціну на рівні 

матеріальних витрат? Або ринкову, яка не забезпечує належного рівня 

рентабельності? Або середню зважену, яка має цей же недолік? І взагалі як при 

цьому буде дотримано тезу щодо “забезпечення розширеного відтворення 

безпосередньо в підрозділах”? Відтворення чого? Збитків? То це звужене 

відтворення. Отже, і ці рекомендації не наближають нас до розв’язання 

проблеми вибору раціональної моделі внутрішньогосподарських економічних 

відносин на підприємствах закритого ґрунту. 

Зробимо ще одну спробу її вирішення за допомогою рекомендацій. 

Останніми роками посилилась увага до комерційного розрахунку. І це не 

випадково. У Господарському кодексі (ст. 44) країни він названий як один із 

принципів ведення підприємницької діяльності (підприємництва). 

Саме підприємництво охарактеризоване в кодексі (ст. 42) як “самостійна, 

ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що 

здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення 

економічних і соціальних результатів та одержання прибутку”. Важливо 

зазначити, що кодекс визнає право підприємства самому формувати свою 

організаційну структуру в складі виробничих структурних підрозділів, а також 

структурних підрозділів апарату управління (ст. 64), але до суб’єктів 

господарювання відносить лише відокремлені підрозділи господарських 

організацій (структурні одиниці) та ще й підкреслює, що вони можуть діяти 

лише на основі оперативно-господарського використання майна (ст. 55). Отже, і 

самостійність підрозділів, яку попередні рекомендації трактували як безмежну, 

має свої законодавчі рамки. Крім того, у кодексі вказується, що “підприємство є 

юридичною особою” і “не має у своєму складі інших юридичних осіб” (ст. 62). 
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Як бачимо, Господарський кодекс містить термін “комерційний розрахунок” і 

одночасно застережує щодо його можливого змісту на рівні підрозділу.  

У 2005 р. була опублікована робота “Економічний механізм 

внутрішньогосподарських відносин на основі комерційного розрахунку. 

Методичні рекомендації”. В ній певною мірою комерційний розрахунок 

протиставляється так званому повному госпрозрахунку як методу 

господарювання в державних підприємствах. Автори рекомендацій 

розглядають комерційний госпрозрахунок “як механізм утвердження інтересів 

власників-товаровиробників” [56]. Суть самоуправління при комерційному 

розрахунку полягає в його наповненні економічним змістом, де основним є 

постійний облік та контроль витрат, кінцевих результатів – прибутку, 

рентабельності. На відміну від госпрозрахунку, комерційний розрахунок 

передбачає розробку виробничої програми силами власників та в своїх 

інтересах, самим визначати необхідні розміри ресурсів та їх використання, 

розпоряджатися заробленими коштами, укладати договори. 

Освоєння комерційного розрахунку, вважають автори, повинно охопити 

усі підрозділи та підприємство в цілому. Тому одним із ключових завдань, на їх 

думку, є забезпечення погодженого переходу до комерційного розрахунку та 

розробка єдиної методики його здійснення усіма колективами господарства. 

Основний зміст відносин первинних виробничих колективів з підприємствами 

тлумачиться так: чітке визначення статусу підрозділів, ступінь централізації та 

децентралізації економічних функцій; порядок використання сумісних 

виробничих та невиробничих основних засобів, нематеріальних активів; 

організація відносин з фінансовими органами...; формування централізованих 

фондів та резервів; кадрова політика, соціальна інфраструктура, відносини з 

місцевими та державними органами влади, охорона навколишнього 

середовища, розвиток території; регулювання відносин власності (одержання, 

купівля-продаж, передавання, обмін, оренда, оренда з викупом, дивіденди, 

відсотки та ін.). Горизонтальні відносини при комерційному розрахунку 
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зводяться до обміну результатами діяльності (продукцією, роботами, 

послугами) кооперації, інтеграції. 

Автори звертають увагу на історичний характер комерційного 

розрахунку, який існував у перші роки радянської влади та в роки нової 

економічної політики і сприяв відбудові великої промисловості, встановленню 

її тісних зв’язків із сільським господарством. Йому на зміну прийшли планово-

директивні методи. На сучасному етапі варто пам’ятати, що “основним 

регулятором виробництва і діяльності товаровиробників – власників є 

споживчий попит на якісну продукцію, одержану з мінімальними витратами” 

[56]. Цей фрагмент рекомендацій заслуговує позитивної оцінки і характеризує 

авторів як прибічників сучасної маркетингової, а не виробничої концепції 

підприємства. 

Нові підходи застосовують автори і до питань ціноутворення. В 

рекомендаціях зазначено: “Оскільки всі види діяльності структурних 

підрозділів підпорядковані виробництву товарів, то принципи ціноутворення на 

продукцію, ресурси внутрішньогосподарського обороту, роботи і послуги 

повинні бути єдиними. Це означає, що замість розрахункових цін на продукцію 

підрозділів, планово-облікових цін на ресурси внутрішньогосподарського 

обороту повинні використовуватись ціни, які складаються на товарну 

продукцію під час реалізації за межами господарства”. Ця теза не має нічого 

спільного з “внутрішньогосподарським ринком” і заслуговує позитивної 

оцінки. Проте автори не доводять свій задум ринкової природи комерційного 

розрахунку і відзначають таке: “Ціни у системі внутрішньогосподарських 

відносин повинні відповідати трансфертним цінам, тобто передаточним і бути 

комерційною таємницею”. Це не єдиний недолік проаналізованих 

рекомендацій. Не зовсім зрозуміло як можна практично реалізувати таку 

вимогу: “... всі внутрішньогосподарські структури повинні одержати приватну 

організаційно-правову основу... З цією метою колективи повинні бути наділені 

статусом власника, бути матеріально відповідальними, розпоряджатися 

продукцією, госпрозрахунковим (підприємницьким) доходом ...за конкретними 
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зводяться до обміну результатами діяльності (продукцією, роботами, 
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колективами на основі майнового права, а також довгострокової оренди 

повинні бути закріплені сільськогосподарські угіддя, будинки і споруди, 

техніка, худоба, інші основні та оборотні засоби. За таких умов статус власника 

поєднуватиметься зі статусом товаровиробника” [56]. 

Відомо, що статус власника поєднує зі статусом товаровиробника 

фермер, який працює на власній землі. Перенести цей ідеал у 

сільськогосподарське підприємство справа щонайменше малореальна. Тому, 

відзначаючи багато позитивних сторін рекомендацій з організації 

внутрішньогосподарських економічних відносин на основі комерційного 

розрахунку, доводиться констатувати їхню обмежену придатність бути 

раціональною моделлю для підприємств закритого ґрунту. Подібний висновок 

цілком закономірний. Справа в тому, що будь-які загальні рекомендації мають 

дуже мало шансів виявитись придатними для такого специфічного 

господарського об’єкту, як підприємства закритого ґрунту. Вони потребують не 

загальних, а спеціальних рекомендацій. На нашу думу, основні складові 

раціональної моделі організації та функціонування внутрішньогосподарських 

економічних відносин на підприємствах закритого ґрунту зводяться до 

наступного. 

1. Необхідно диференційовано підійти до горизонтальних та 

вертикальних відносин. Горизонтальні (відносини між підрозділами) слід 

розглядати як суто внутрішньогосподарські і в ролі основного економічного 

інструмента їх регулювання застосовувати економічно обґрунтовані 

внутрішньогосподарські ціни трансфертної природи. 

2. В рамках вертикальних відносин виробничі підрозділи повинні набути 

статусу оператора відкритого товарного ринку і пов’язувати свої надії на 

належне матеріальне стимулювання з успіхами на цьому ринку. 

3. Необхідно перейти від технологічної до продуктової (товарної) 

структуризації внутрішнього середовища підприємства. Не виключено, що для 

цього виявиться необхідним злиття виробничих та торговельних підрозділів, 

 

190 
 

колективами на основі майнового права, а також довгострокової оренди 

повинні бути закріплені сільськогосподарські угіддя, будинки і споруди, 

техніка, худоба, інші основні та оборотні засоби. За таких умов статус власника 

поєднуватиметься зі статусом товаровиробника” [56]. 

Відомо, що статус власника поєднує зі статусом товаровиробника 

фермер, який працює на власній землі. Перенести цей ідеал у 

сільськогосподарське підприємство справа щонайменше малореальна. Тому, 

відзначаючи багато позитивних сторін рекомендацій з організації 

внутрішньогосподарських економічних відносин на основі комерційного 

розрахунку, доводиться констатувати їхню обмежену придатність бути 

раціональною моделлю для підприємств закритого ґрунту. Подібний висновок 

цілком закономірний. Справа в тому, що будь-які загальні рекомендації мають 

дуже мало шансів виявитись придатними для такого специфічного 

господарського об’єкту, як підприємства закритого ґрунту. Вони потребують не 

загальних, а спеціальних рекомендацій. На нашу думу, основні складові 

раціональної моделі організації та функціонування внутрішньогосподарських 

економічних відносин на підприємствах закритого ґрунту зводяться до 

наступного. 

1. Необхідно диференційовано підійти до горизонтальних та 

вертикальних відносин. Горизонтальні (відносини між підрозділами) слід 

розглядати як суто внутрішньогосподарські і в ролі основного економічного 

інструмента їх регулювання застосовувати економічно обґрунтовані 

внутрішньогосподарські ціни трансфертної природи. 

2. В рамках вертикальних відносин виробничі підрозділи повинні набути 

статусу оператора відкритого товарного ринку і пов’язувати свої надії на 

належне матеріальне стимулювання з успіхами на цьому ринку. 

3. Необхідно перейти від технологічної до продуктової (товарної) 

структуризації внутрішнього середовища підприємства. Не виключено, що для 

цього виявиться необхідним злиття виробничих та торговельних підрозділів, 



 

191 
 

об’єднання підрозділів із виробництва молока з підрозділами 

кормовиробництва тощо. 

4. Основним економічним інструментом регулювання доходів товарних 

підрозділів-операторів відкритого ринку має бути частка ринкової ціни певного 

продукту, яка забезпечить підрозділу відшкодування виробничо-збутових 

витрат і формування коштів матеріального стимулювання колективу підрозділу 

на залишкових принципах. Розмір частки ціни можна визначити на основі 

прогнозу ринкової ситуації та прямих калькуляційних розрахунків витрат та 

собівартості на нормативній основі [57]. 

 

 

4.3. Формування організаційно-економічного механізму розвитку 

підприємств закритого ґрунту 

 

Розвиток виробництва свіжої й консервованої плодоовочевої, грибної 

продукції, зелені, квітів і іншої продукції великою мірою залежить як від 

сформованих організаційних і економічних відносин всередині підприємств 

закритого ґрунту, так і в зовнішньому економічному середовищі. Враховуючи 

незадовільний харчовий раціон населення України та зростання світової 

потреби в агропромисловій продукції закритого ґрунту, можливості збільшення 

її виробництва зменшуються. 

Будівництво тепличних комплексів в Україні прискореними темпами 

велося в основному в 70-80-х роках ХХ ст. Нині у закритому ґрунті 

виробляються 250-260 тис. т овочевої продукції на площі біля 3000 га, або 

близько 5 кг на душу населення. З 1990 р. будівництво нових тепличних 

комбінатів і весняних теплиць майже припинилося, основними причинами чого 

є відсутність капітальних вкладень і різке підвищення цін на енергоресурси [1]. 

Крім того, причинами такого стану є нехтування організаційно-економічними 

чинниками, а саме: планування господарської діяльності підприємств, розвиток 

внутрішньогосподарських економічних відносин, горизонтальних і 
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вертикальних агропромислових інтеграційних процесів, розробка і 

впровадження інноваційних технологій виробництва, розвиток маркетингової 

діяльності, формування ефективної кредитно-фінансової та інвестиційної 

політики стратегічного розвитку підприємств закритого ґрунту, підвищення 

соціально-економічної ефективності господарювання тощо. 

Предметом наших досліджень є з’ясування сутності організаційно-

економічного механізму розвитку підприємств закритого ґрунту та визначення 

засад його формування і функціонування. Проте перш ніж приступити до його 

визначення й аналізу, розглянемо суть складових дефініцій. Так, у економічній 

енциклопедії сучасної доби [58] термін “механізм” визначено як систему, 

пристрій, спосіб, що визначають порядок певного виду діяльності, систему 

певних ланок та елементів, що приводить їх у дію. 

Отже, будь-який механізм – це певна послідовність дій, явищ і процесів 

між взаємодіючими об’єктами і суб’єктами, що забезпечує досягнення 

поставлених цілей. Механізм є відносно об’єктивною категорією, адже 

функціонує у будь-якій економічній, соціальній, екологічній, біологічній, 

технічній чи іншій системі та не залежить від волі однієї або групи людей. В 

економічній літературі термін “механізм” часто використовуються у поєднанні 

з означенням “ринковий”, “господарський”, “економічний”, “організаційний”, 

“організаційно-економічний”. 

Система ринкової економіки включає відносини, які регулюються ринком 

і державою, вони тісно взаємопов’язані й доповнюють одне одного. Сучасний 

ринок – це один із головних елементів складної системи господарювання, в якій 

тісно взаємодіють ринковий механізм і державні регулюючі інститути. 

Останнім часом в епоху постіндустріального розвитку суспільства на нього все 

більше впливає стан суспільної свідомості тієї чи іншої цивілізації: культура, 

традиції, релігія, правосвідомість, ідеологія тощо. Варто лише згадати стрімкий 

економічний розвиток країн Азії (Корея, Малайзія, Тайвань, Індія, Китай та ін.). 

Отже, ринковий механізм являє собою механізм дії об’єктивних законів ринку – 

попиту і пропозиції, регульований державою. Дія об’єктивних і суб’єктивних 

 

192 
 

вертикальних агропромислових інтеграційних процесів, розробка і 

впровадження інноваційних технологій виробництва, розвиток маркетингової 

діяльності, формування ефективної кредитно-фінансової та інвестиційної 

політики стратегічного розвитку підприємств закритого ґрунту, підвищення 

соціально-економічної ефективності господарювання тощо. 

Предметом наших досліджень є з’ясування сутності організаційно-

економічного механізму розвитку підприємств закритого ґрунту та визначення 

засад його формування і функціонування. Проте перш ніж приступити до його 

визначення й аналізу, розглянемо суть складових дефініцій. Так, у економічній 

енциклопедії сучасної доби [58] термін “механізм” визначено як систему, 

пристрій, спосіб, що визначають порядок певного виду діяльності, систему 

певних ланок та елементів, що приводить їх у дію. 

Отже, будь-який механізм – це певна послідовність дій, явищ і процесів 

між взаємодіючими об’єктами і суб’єктами, що забезпечує досягнення 

поставлених цілей. Механізм є відносно об’єктивною категорією, адже 

функціонує у будь-якій економічній, соціальній, екологічній, біологічній, 

технічній чи іншій системі та не залежить від волі однієї або групи людей. В 

економічній літературі термін “механізм” часто використовуються у поєднанні 

з означенням “ринковий”, “господарський”, “економічний”, “організаційний”, 

“організаційно-економічний”. 

Система ринкової економіки включає відносини, які регулюються ринком 

і державою, вони тісно взаємопов’язані й доповнюють одне одного. Сучасний 

ринок – це один із головних елементів складної системи господарювання, в якій 

тісно взаємодіють ринковий механізм і державні регулюючі інститути. 

Останнім часом в епоху постіндустріального розвитку суспільства на нього все 

більше впливає стан суспільної свідомості тієї чи іншої цивілізації: культура, 

традиції, релігія, правосвідомість, ідеологія тощо. Варто лише згадати стрімкий 

економічний розвиток країн Азії (Корея, Малайзія, Тайвань, Індія, Китай та ін.). 

Отже, ринковий механізм являє собою механізм дії об’єктивних законів ринку – 

попиту і пропозиції, регульований державою. Дія об’єктивних і суб’єктивних 



 

193 
 

факторів у ринковій економіці здійснюється при домінуючій ролі ринкового 

механізму, який є фундаментом функціонування ринкової економіки, а 

державне регулювання спрямоване на пом’якшення чи уникнення небажаних 

соціально-економічних наслідків вільного ринку (безробіття, інфляція та ін.). 

Стосовно будови господарського механізму вчений С.Мочерний відмічає, 

що це система основних форм, методів і важелів використання економічних 

законів, розв’язання суперечностей суспільного способу виробництва, 

реалізації власності, а також всебічного розвитку людини й узгодження її 

інтересів з інтересами колективу, класу, суспільства. Господарський механізм 

формується при взаємодії окремих ланок, сторін таких елементів економічної 

системи, як техніко-економічні відносини (спеціалізація, кооперування, 

комбінування виробництва та ін.), організаційно-економічні (управління 

виробництвом, проведення маркетингових досліджень, обмін досвідом та ін.), 

виробничі відносини (відносини власності на засоби виробництва) та 

продуктивні сили (форми і методи організації виробництва, функціональні риси 

робочої сили, засобів праці тощо) [59; 60]. 

Категорія “господарський механізм” увійшла у повсякденний вжиток 

економічної системи в 70-80-х роках ХХ ст. як наукове усвідомлення недоліків 

у виробничій діяльності підприємств в умовах існуючої економічної системи. У 

зв’язку з відсутністю мотиваційних механізмів та обмеженістю 

підприємницьких проявів використання ресурсів у виробництві, зокрема 

сільськогосподарському, було малоефективним. Сільське господарство того 

періоду поглинало на виробничий та соціальний розвиток великий обсяг 

матеріальних і фінансових ресурсів, а віддача була низькою. Тому в умовах 

соціально орієнтованої ринкової економіки господарський механізм 

сільськогосподарських підприємств можна розглядати як систему об’єктивно 

існуючих та регульованих організаційних, техніко-виробничих, економічних і 

соціальних відносин у процесі господарської діяльності, спрямованих на 

підвищення ефективності сільськогосподарської діяльності (збільшення 
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розміру прибутку, доходу, зайнятості сільського населення, поліпшення 

екологічного стану сільських територій тощо). 

Теоретико-методологічні аспекти господарського і економічного 

механізмів розглядалися багатьма вченими, серед яких Л.Абалкін, А.Масюк, 

Й.Завадський, П.Буніч, Ю.Полтавський, І.Шатілов, А.Ємельянов та ін. У 

наукових працях цих учених відзначається, що господарський механізм 

надзвичайно складне і багатопланове суспільно-економічне явище, що включає 

сукупність організаційних форм і методів ведення господарства, систему 

планування, економічні інструменти, важелі і стимули, структуру апарату 

управління, стиль роботи, різні форми участі трудящих в управлінні 

виробництвом тощо. Висловлюється також думка [61] про те, що немає єдиної 

концепції господарського механізму і дискусійним є питання про взаємодію, 

роль та місце категорій “господарський механізм”, “економічний механізм” і 

“система управління”. 

На думку Л.Абалкіна [62], господарський механізм у найзагальнішій 

формі можна визначити як спосіб організації суспільного виробництва з 

властивими йому формами і методами, економічними стимулами та правовими 

нормами. Інші вчені [63] трактують, що поняття “господарський механізм” 

ширше, ніж економічний механізм господарювання, який є його складовою 

частиною. Якщо розглядати господарський механізм як спосіб функціонування 

суспільного виробництва загалом, то в цьому випадку він включає такі системи, 

як управління, планування, економічне стимулювання виробництва, 

фінансування і кредитування, ціноутворення, господарський розрахунок тощо. 

Економічний механізм господарювання зазвичай стосується функціонування 

безпосередньо підприємств, включає економічні методи, важелі і стимули 

впливу на підприємства, взаємовідносини між господарськими одиницями, 

господарський розрахунок тощо. 

Основу господарського механізму, як наголошував Й.Завадський [61], 

становить вся система виробничих відносин, характер власності на засоби 

виробництва, а також загальні закономірності виробництва, розподілу, 
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споживання й обміну. Тобто він здійснює не тільки управлінські, а й 

безпосередньо виробничі функції. Складовим елементом господарського 

механізму є економічний механізм, який включає економічні інструменти та 

важелі. Інструменти економічного механізму – це ціни, оплата праці (заробітна 

плата), податки, орендна плата, тарифи, інші економічні нормативи. Економічні 

важелі включають планування, економічне стимулювання, розподіл прибутку, 

використання фондів, умови господарювання, ціни, нормативи власних 

оборотних засобів тощо. 

Господарський механізм управління, як зазначає П.Буніч, – це складне, 

багатоаспектне поняття, яке можна визначити як систему, що приводить у дію 

економіку: економічні закони і конкретні форми їхнього прояву, тобто як 

об’єктивна реальність. Основу господарського механізму управління 

економікою країни є підприємство, його трудовий колектив. Господарський 

механізм включає такі підсистеми: лінійні (підприємства і їх структурні 

підрозділи), функціонально-забезпечувальні (на рівні підприємств, галузей, 

програм, територій, економіки), які повинні діяти синхронно з метою 

своєчасного виконання завдань. Тут потрібна ув’язка виробництва, постачання, 

впровадження нової техніки, підготовка кадрів, укладання договорів тощо [64]. 

В іншому ракурсі подає визначення Л.Абалкін: господарський механізм 

представляє собою складну систему, яка включає соціально-економічні й 

організаційно-економічні відносини. Перші визначають відносини власності, а 

інші - виникають і розвиваються у процесі суспільного поділу праці, і в їх 

складі розрізняють такі групи: конкретні форми організації підприємства, 

господарські зв’язки і відносини управління [65]. 

Деякі вчені [66] ототожнюють поняття господарський і економічний 

механізм як сукупність (системи) різноманітних елементів багатостороннього 

процесу управління економікою країни, АПК, галузі, об’єднанням, а також 

окремих підприємств. Він включає: державне і внутрішньогосподарське 

планування, використання економічних стимулів і важелів, які забезпечують 

органічне поєднання переваг розвитку економіки і науково-технічного прогресу 
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і вирішення завдань розвитку суспільства (господарський розрахунок, ціни, 

прибуток, матеріальна зацікавленість трудящих); удосконалення організаційної 

структури і методів управління економікою. 

Дієвість господарського механізму значною мірою залежить від 

досконалості структури управління. Тому необхідно розробити генеральну 

схему управління АПК країни, віднайти найбільш ефективні організаційні 

форми реалізації цільових програм, удосконалити організаційно-правовий 

механізм функціонування тенденцій концентрації, спеціалізації і кооперування 

виробництва на основі спрощення системи управління, усунення відомчості 

тощо [61]. 

Подібні трактування наводять інші вчені, але у більшості випадків вони 

торкаються системи господарювання в цілому, а не окремого підприємства. 

Стосовно поняття “організаційно-економічний механізм”, то воно дуже 

часто зустрічається в економічній літературі останніх років. Але поки що немає 

єдиної думки щодо його тлумачення, а також відсутнє належне теоретичне й 

методологічне обґрунтування цієї категорії. Проте відзначається, що основу 

господарського механізму становлять організаційні й економічні засади 

діяльності підприємств, що являють собою сукупність форм, методів, способів 

функціонування, регулювання і взаємодії всіх елементів економічної системи, 

спрямовану на підвищення ефективності господарювання. 

Особливості механізму господарювання в науково-виробничих 

об’єднаннях досліджували А.Маркін, Ю.Гранаткіна та ін. [67]. Таким є 

Державне підприємство “Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат “Пуща-

Водиця”. Вони зазначали, що господарський механізм на рівні об’єднання являє 

собою систему управління соціально-економічними процесами в основній ланці 

виробництва. За змістом він включає: форми організації науково-виробничого 

циклу; організаційну структуру управління; планування як центральну ланку 

управління і участь трудящих в управлінні; організацію змагання між 

виробниками, працівниками; господарський розрахунок і систему 

стимулювання; стиль і методи керівництва. 
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Потрібно відзначити, що формування організаційно-економічного 

механізму набуло особливої актуальності в часи перебудови планово-

адміністративної економіки та трансформації її у соціально орієнтовану 

ринкову економіку. Проте і дотепер дискусійним залишається питання про 

взаємодію, роль та місце категорій “господарський механізм”, “економічний 

механізм”, “організаційний” і “організаційно-економічний механізм”. 

Економічний механізм є вужчим поняттям, ніж господарський механізм, і 

являє собою складну систему форм і методів господарювання, відображає всю 

систему виробничих відносин і спрямований на підвищення економічної 

ефективності ведення господарства, тобто передбачає суто економічні цілі. На 

підтвердження цього у перехідний період вчені І.Шатілов, М.Смодлєв та інші 

визначають, що економічний механізм господарювання АПК – це система 

економічних стимулів і методів управління, направлених на забезпечення 

високопродуктивної ефективної праці у цій сфері суспільного виробництва… 

Формується на основі переходу підприємств на повний господарський 

розрахунок і самофінансування [68]. 

Проте В.Амбросов і Т.Маренич [69] вважають, що визначальним серед 

усіх механізмів регулювання є економічний механізм, який виражає економічну 

політику держави, яку слід розробляти на довгострокову перспективу. 

Економічний механізм АПК є складовою частиною, найважливішою 

підсистемою економічного механізму держави. Його функціонування 

відбувається у процесі відтворення, обміну та споживання кінцевих результатів 

галузі. Він природно повинен бути органічно пов’язаний з господарським, 

ринковим і внутрішньогосподарським механізмами. Господарський механізм 

повинен відповідати вимогам економічного механізму і являє собою систему 

взаємопов’язаних організаційно-економічних форм і методів регулювання 

процесу розширеного відтворення в підприємствах. 

У загальному підсумку можна зазначити, що більшість вчених все-таки 

сходиться на тому, що господарський механізм складніший за своєю будовою 

за економічний, оскільки в своєму арсеналі має різноманітні форми й методи 
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формування і регулювання всіх елементів економічної системи. А базисом 

економічного механізму виступають економічні форми і методи ведення того 

чи іншого господарства. Ці категорії багатьма вченими розглядаються як 

частина і ціле. 

Сукупність організаційних правил, форм, методів та інструментів можна 

визначити як організаційний механізм, який визначає порядок ведення 

господарства, структуру управління, може стосуватися підприємства, галузі чи 

економіки в цілому. Ключове слово “організація”, як відмічено в Економічній 

енциклопедії [70], означає форму усталеного взаємозв’язку, сукупність 

процесів і дій, упорядкування, поєднання, об’єднання, сполучення 

продуктивних сил, частин цілого в єдину систему, що діють на основі 

визначених процедур і правил. Особливістю організаційного механізму в 

умовах ринку є ідентифікація форми власності на засоби виробництва, 

визначення правової та організаційно-господарської форми господарювання, 

структури і функцій управління на мікро- і макрорівнях, розвиток 

маркетингової служби підприємств тощо. 

Виходячи із вищезазначеного, організаційно-економічний механізм як 

синтезуюче поняття являє собою сукупність організаційних і економічних форм 

і методів функціонування, регулювання і взаємодії всіх елементів господарської 

системи підприємства, галузі чи економіки в цілому, спрямовані на досягнення 

визначеної мети. Так, на думку Ю.Полтавського організаційно-економічний 

механізм включає систему взаємопов’язаних змін в організації зовнішньо- і 

внутрішньогосподарських відносин у господарстві. Внутрішньогосподарський 

механізм передбачає повну економічну самостійність при використанні 

результатів господарської діяльності [71]. 

Інші вчені [72] вважають, що господарський механізм складається з двох 

елементів: організації виробництва й управління та економічного механізму, 

який включає планування, всю систему госпрозрахунку, оплати праці і 

матеріального стимулювання. Проте таке тлумачення більше підходить до 

організаційно-економічного, а не господарського механізму. В умовах 
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ринкових відносин господарський механізм аграрних підприємств варто 

розглядати як сукупність об’єктивно існуючих і регульованих економічних, 

організаційних, соціальних, екологічних та інших відносин у процесі 

господарської діяльності, спрямованих на підвищення ефективності 

господарювання. 

Отже, враховуючи теоретичний аналіз формування організаційно-

економічного механізму, спробуємо обґрунтувати його параметри, які б 

забезпечили і сприяли ефективному розвитку сільськогосподарських 

підприємств закритого ґрунту. Так, на рисунку 4.1 схематично зображено 

найважливіші складові, які формують організаційно-економічний механізм 

ефективного розвитку підприємств закритого ґрунту. Він включає такі 

складові: організаційно-економічні методи, економічні інструменти, напрями 

аграрної політики в галузі, методологічне, інформаційне та юридичне 

забезпечення. 

На основі раніше виділених ключових аспектах, що якоюсь мірою 

пов’язані з категорією “механізм”, розкриємо суть організаційно-економічного 

механізму ефективного розвитку підприємств закритого ґрунту, який містить 

глибокий зміст і має більш абстрактний характер. 

У широкому розумінні “організаційно-економічний механізм розвитку 

підприємств закритого ґрунту” слід розглядати як систему організаційних засад 

створення і функціонування підприємств; економічних відносин підприємства з 

постачальниками, продавцями, покупцями, державними органами влади, 

конкурентами, а також всередині господарства між структурними підрозділами 

та працівниками; регулюючих і управлінських дій, способів і процесів, які 

впливають на соціальну, економічну й екологічну ефективність ведення 

господарства в закритому ґрунті. Рушійна сила такого механізму формується в 

результаті взаємодії його складових елементів, сукупний вплив яких визначає 

результати діяльності продовольчого підкомплексу закритого ґрунту. 
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Рис. 4.1. Формування організаційно-економічного механізму розвитку 

підприємств закритого ґрунту 
Умовні позначення: 

(1) – Прогнозування, планування, організація, спеціалізація і концентрація, 

кооперування, диверсифікація виробництва, агропромислова інтеграція, управління, 

маркетинг, інвестування, фінансування, кредитування, страхування, ліцензування, 

ціноутворення, оподаткування, методи амортизації, мотивація, ревізія і контроль, 

адміністративний і екологічний аудит і ін. 

(2) – Прибуток, дохід, норми амортизації, тарифні ставки оплати праці, облікова 

відсоткова ставка НБУ і кредитні ставки комерційних банків, податкові й митні ставки, 

субсидії, субвенції, дотації, ціни, страхові тарифи, індекс інфляції, валютні курси тощо. 

(3) – Фінансово-кредитна та інвестиційна політика, цінове регулювання, науково-

технічна, інноваційна політика, податково-бюджетне регулювання, амортизаційна політика, 

розвиток сільських територій, екологічна політика, антимонопольне регулювання, розвиток 

аграрного і фондового ринку, зовнішньоекономічна політика та ін. 

(4) – Будівельні, монтажні, санітарні та інші стандарти, норми й технічні умови, 

технологічні інструкції і рекомендації для тепличних господарств, нормативи по 

агротехнологічних заходах у закритому ґрунті, стандарти виготовлення продукції, науково-

методичне і природно-ресурсне забезпечення розвитку галузі тощо. 

Цілі: 

1. Соціальна ефективність 

2. Екологічна ефективність 

3. Економічна ефективність 

Організаційно-
економічні методи 

(1) 

Організаційно-економічний 
механізм ефективного 
розвитку підприємств 

закритого ґрунту 

Економічні 
інструменти 

(2) 

Методологічне 
забезпечення 

(4) 

Інформаційне 
забезпечення 

(5) 

Напрями аграрної 
політики в галузі 

(3) 

Юридичне 
забезпечення 

(6) 

Ринкові 

закони, 

державне 

регулювання 
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(5) – Маркетинговий моніторинг, планова документація, програма розвитку 

підприємства і галузі, звітність господарської діяльності підприємств, статистична 

інформація, виставки, конференції, симпозіуми, з’їзди товаровиробників продукції закритого 

ґрунту і т.п. 

(6) – Конституція України, Кодекси законів, закони, міжнародні нормативні 

документи, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, постанови 

Верховної Ради України, рішення центральних органів виконавчої влади місцевого 

самоврядування тощо. 

 
У вужчому значенні “організаційно-економічний механізм розвитку 

підприємств закритого ґрунту” являє собою сукупність організаційних правил, 

форм і методів господарювання (визначення правової і господарської форм 

ведення господарства, структури і функцій управління тощо); сукупність 

елементів економічної системи і включає в себе економічні методи 

(прогнозування, планування, фінансування, кредитування, інвестування, 

оподаткування, страхування, ціноутворення, амортизація тощо), інструменти 

(розмір прибутку, тарифні ставки оплати праці, норми амортизації, кредитні й 

податкові ставки, валютні курси тощо), а також методологічне та 

інформаційно-правове забезпечення. 

Насамкінець, слід відмітити, що питання формування організаційно-

економічного механізму розвитку підприємств закритого ґрунту та 

забезпечення його функціонування охоплюють широкий спектр досліджень 

всіх його складових. Тому, постає необхідність подальших науково-практичних 

розробок і їх публікацій у майбутньому. 

 

 

4.4. Сучасний стан внутрішньогосподарських економічних відносин 

на підприємствах закритого ґрунту 
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підприємства “Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат “Пуща-Водиця”. 

Господарство засноване у червні 1944 р. і вирощує майже весь асортимент 

продукції закритого ґрунту – овочі, гриби, квіти. До особливостей організації 

внутрішньогосподарських відносин, передусім, слід віднести багаторівневу 

організаційно-виробничу структуру. Її схему наведено на рисунку 4.2. Виділено 

4 рівні: адміністративний; територіальний; галузевий; первинний. 

Адміністративний представлений центральною адміністрацією 

(управлінням) підприємства. Її очолює директор. У складі адміністрації 

функціонують технологічні відділи та служби: агрономії та впровадження 

нових технологій, зоотехнії та ветеринарії, механізації і автоматизації 

виробничих процесів. Один із відділів адміністрації спеціалізується на 

питаннях комерції та маркетингу і забезпечує зміну концепції підприємства з 

виробничої на маркетингову. Кілька відділів (планування та ринкових відносин, 

автоматизованих систем управління, юридичних питань та дотримання 

законності) мають економіко-юридичне спрямування. Традиційним для 

підприємства як господарюючого суб’єкта є відділ бухгалтерського обліку та 

фінансів. Обов’язковими у складі центральної адміністрації є відділи кадрів та 

діловодства, техніки безпеки та промислової санітарії, штаб цивільної оборони. 

Спеціалісти агрокомбінату вважають одним із відділів адміністрації й кафедру 

закритого ґрунту Національного аграрного університету, очолювану 

директором агрокомбінату. 

Територіальний рівень організаційно-виробничої структури 

представлений п’ятьма центрами. Першим на рис. 4.2 показаний науково-

дослідний і навчальний центр закритого ґрунту. Науково-дослідна робота 

ведеться в ньому кількома лабораторіями: нових технологій, селекції, 

насінництва, енергозбереження, механізації та автоматизації тощо. Навчальний 

аспект центру уособлює сільськогосподарська школа, яка готує кадри масових 

професій для закритого ґрунту. Інші чотири центри мають суто виробниче 

призначення і носять назви сільськогосподарських та агропромислових 

комплексів. Провідна роль належить агропромисловому комплексу 
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“Центральний”. Тут зосереджено культиваційні споруди овочівництва 

закритого ґрунту та виробництва грибів з відповідним інфраструктурним 

супроводом: службами механізації та автоматизації, агрохімлабораторіями, 

реммайстернями, службами енергозабезпечення та водозабезпечення, 

теплопостачання та ін. На цьому агрокомплексі розміщено переробні 

виробництва та дільниця оперативної охорони. 

Решта комплексів – сільськогосподарські (аграрні). Це “Совки”, 

“Музичанський” та “Поля зрошення”. Комплекс “Совки” має культиваційні 

споруди для виробництва овочевої продукції з належною виробничою та 

обслуговуючою інфраструктурою, значні площі відкритого ґрунту, садів та 

підрозділи тваринництва. Комплекс “Музичанський” спеціалізується на 

овочівництві відкритого ґрунту, кормовиробництві та молочному скотарстві. 

Комплекс “Поля зрошення” вирощує овочі відкритого ґрунту, корми та велику 

рогату худобу і свині на м’ясо. 

Четвертий структурний рівень на схемі рис. 4.2 названо первинним. Це 

означає, що зайняті в ньому працівники є безпосередніми виробниками, які, 

використовуючи відповідну ресурсну базу, забезпечують виробництво 

сільськогосподарської продукції, її переробку та реалізацію у багатьох 

випадках кінцевому споживачеві (роздрібна торгівля). З певними умовностями 

можна вважати, що на перших трьох рівнях генеруються стратегічні й тактичні 

управлінські рішення, на четвертому ці рішення втілюються в життя. 

Структуризацію підприємства можна поглиблювати до окремого 

працівника, але це позбавлено сенсу, оскільки на підприємствах закритого 

ґрунту і, зокрема, в агрокомбінаті “Пуща-Водиця” основною формою 

організації праці є колективна і поглиблення поділу праці до індивідуального 

рівня є внутрішньобригадним поділом праці, внутрішньобригадними формами 

її організації. Основним чи навіть єдиним різновидом суб’єкта 

внутрішньогосподарських економічних відносин на первинному рівні 

виступають підрозділи, тобто групи працівників, яким виділяють необхідні 

ресурси і доручають виконання певної частини плану підприємства на 
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календарний рік. За економічним змістом частина плану, за яку відповідає 

підрозділ, може бути виробничою або торговельно-збутовою. Відповідно на 

схемі рис. 4.2 четвертий рівень поділений на дві частини – виробничу та 

торговельно-збутову. 

Варто зауважити, що термін “підрозділ” охоплює і численні 

функціональні групи працівників, які не зайняті безпосередньо виробництвом 

продукції, але виконують дуже важливі технологічні або допоміжні завдання. 

Це дві агрохімлабораторії, біолабораторія, цех по виробництву компосту для 

шампіньйонного комплексу та ін. У практиці господарської діяльності 

агрокомбінату такі структурні одиниці іменують дільницями та службами. 

Отже, з викладеного можна зробити висновок, що в основу організаційної 

структури агрокомбінату “Пуща-Водиця” покладено поглиблений 

технологічний поділ праці. Проте було б помилковим розглядати внутрішню 

структуризацію агрокомбінату як суто технологічну. Вочевидь, вона є 

комбінованою, тобто поєднує технологічні (постадійні) і продуктові (товарні) 

підходи. У господарстві виділено три види внутрішньогосподарських утворень: 

цехи, дільниці, служби. Цехи мають переважно продуктову спрямованість, але 

їх не можна вважати первинними підрозділами, оскільки вони мають 

внутрішню структуру. Дільниця є майже стовідсотковим аналогом товарного 

підрозділу первинного рівня. Таких підрозділів у господарстві 88, у тому числі 

цехів 25, дільниць 42, служб 21. Отже, питома вага цехів та дільниць становить 

76%, на служби припадає 24%. Тому тип внутрішньої структуризації 

агрокомбінату “Пуща-Водиця” можна визначити як товарно-технологічний. 

Крім виробничо-збутових є й підрозділи соціального призначення. 

Вважаємо, що на підприємстві існує 14 дільниць з надання соціально-

побутових послуг освітнього, оздоровчого, житлово-комунального, 

спортивного характеру. Але це окремий вид діяльності підприємства, який в 

Господарському кодексі України носить назву соціальної. 

Отже, внутрішня структура агрокомбінату “Пуща-Водиця” налічує понад 

100 суб’єктів внутрішньогосподарських економічних відносин, певна частина 
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яких несе й соціальне навантаження. Об’єктивно необхідними є вертикальні і 

горизонтальні відносини. Проте особливо важливими слід вважати внутрішні 

відносини, суб’єктами яких є підрозділи основного виробництва. Тому 

доцільно розглянути деякі особливості цих підрозділів. 

Основні виробничі підрозділи є потужними осередками формування 

внутрішньогосподарських економічних відносин. Насамперед, зазначимо, що 

вертикальні відносини в ланці “підрозділ-адміністрація” виникають в процесі 

виробництва підрозділом продукції. Проте ці відносини протягом року 

функціонують не постійно, а після збирання (виробництва) продукції. Отже, є 

багато складових виробничих витрат, які обов’язково повинні знайти 

відображення у внутрішньогосподарських економічних відносинах. 

Матеріальні витрати внутрішньогосподарського обороту, роботи та 

послуги – це лише початок їхнього переліку. Дійсно, корми власного 

виробництва вимагають відносин купівлі-продажу (продавець – рослинницький 

підрозділ, покупець – тваринницький підрозділ), органічні добрива власного 

виробництва і навіть насіння, якщо насіннєві ділянки розміщуються в одному, а 

не в кожному підрозділі господарства. Це горизонтальні виробничі відносини. 

До вертикальних, крім продукції, можна віднести ще й заробітну плату та 

загальновиробничі витрати. Ці відносини здійснюються в ланках 

“адміністрація-підрозділ”, “підрозділ-підрозділ”, “адміністрація-працівник”, 

“підрозділ-працівник”. Питому вагу нарахованої заробітної плати, робіт та 

послуг, матеріальних витрат внутрішнього обороту та загальновиробничих 

витрат у загальних витратах підрозділів різної спеціалізації наведено в    

таблиці 4.1. 

Як показують матеріали таблиці, питома вага витрат, які об’єктивно 

вимагають певного типу внутрішньогосподарських відносин, коливається по 

окремих групах підрозділів, виділених за ознакою спеціалізації. Найменшою 

вона є на шампіньйонному комплексі – 79,4%, найбільшою – на переробних 

підрозділах – 96,7%. Якщо врахувати, що шампіньйонний комплекс один на 

агрокомбінат, а кількість інших виробничих підрозділів обчислюється 
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десятками, то не буде помилковим висновок про те, що вся господарська 

діяльність структурних одиниць підприємства закритого ґрунту 

опосередковується внутрішньогосподарськими економічними відносинами. 

Тобто, господарська діяльність структурних одиниць підприємства закритого 

ґрунту відбувається через взаємодію суб’єктів вертикальних та горизонтальних 

внутрішньогосподарських економічних відносин. 

 
Таблиця 4.1. Питома вага окремих статей витрат у їхній загальній сумі по 

виробничих підрозділах агрокомбінату “Пуща-Водиця” (2006 р.) 

Підрозділи 

Питома вага в загальній сумі 
виробничих витрат, % Разом 

по 4-х 
статях 

нарахована 
заробітна 

плати 

матеріальні 
витрати 

внутрішнього 
обороту 

роботи 
та 

послуги 

загальнови-
робничі 
витрати 

Зимових теплиць 26,4 26,5 30,6 4,1 87,6 
Плівкових теплиць 32,7 22,0 34,8 3,2 92,7 
Відкритого ґрунту 15,3 41,5 31,2 1,5 89,5 
Шампіньйонний 
комплекс 16,3 16,5 45,5 1,1 79,4 
Тваринницькі  23,1 45,8 25,4 0,4 94,7 
Переробні  9,6 74,5 12,6 - 96,7 

 
Практичне значення має оцінка дієвості, ефективності функціонування 

внутрішньогосподарських економічних відносин. Важко погодитись із 

можливістю використання в ролі критерію виробничих чи економічних 

показників. Адже на них крім внутрішньоекономічних відносин впливає багато 

зовнішніх чинників, у тому числі і конкуренти. Проте без визначення 

узагальнюючих підсумкових показників – обсягів виробництва, собівартості, 

прибутку тощо не обійтися. На нашу думку, необхідно здійснювати 

порівняльну оцінку по всій сукупності підрозділів однакової спеціалізації та з 

урахуванням мотиваційного підходу: за кращі результати – вагоміші стимули. 

В ролі еталона стимулів можна використати заробітну плату. 

Передусім, доцільно визначити ступінь самостійності підрозділів 

закритого ґрунту, які є об’єктами оцінки внутрішньогосподарських 

економічних відносин. Коефіцієнт самостійності визначатимемо як відношення 

заробітної плати працівників підрозділу до загальної суми заробітної плати, 
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нарахованої за виконання виробничої програми підрозділу. Крім того, 

проаналізуємо площу закритого ґрунту як основного виробничого ресурсу 

(табл. 4.2.). 

 
Таблиця 4.2. Площа закритого ґрунту та коефіцієнт самостійності дільниць 

закритого ґрунту агрокомбінату “Пуща-Водиця” (2006 р.) 
Підрозділ Основне завдання 

підрозділу 
Площа закритого 

ґрунту, м2 
Коефіцієнт 

самостійності 
Зимові теплиці 

Дільниця № 6 Виробництво овочів 14060 0,93 
Дільниця № 7 – ІІ – 49670 0,94 

Дільниця № 8 
Виробництво овочів і 

квітів 
27360 
4905 

0,95 
0,95 

Дільниця № 9 Виробництво овочів 49185 0,99 
Плівкові теплиці 

Дільниця № 2 Виробництво овочів 48150 0,81 
Дільниця № 3 – ІІ – 41310 0,73 
Дільниця № 4 – ІІ – 50940 0,85 
Дільниця № 5 – ІІ – 45800 0,85 
Дільниця № 10 – ІІ – 22600 0,96 
Дільниця № 11 – ІІ – 17800 0,99 
 
Перше, що звертає на себе увагу в матеріалах таблиці, це неоднорідність 

аналізованих підрозділів у межах одного й того ж типу теплиць. Дільниці 

зимових теплиць відрізняються за площею закритого ґрунту і навіть за 

спеціалізацією, тому відмінності в коефіцієнтах самостійності можна вважати 

неістотними. Дільниці плівкових теплиць також мають різні площі закритого 

ґрунту і різні величини коефіцієнта самостійності. Майже кожна дільниця має 

якусь лише їй властиву особливість, що вимагає виваженого підходу до 

порівняльної оцінки їхньої роботи. 

Однак економічні внутрішньогосподарські відносини, які створюються 

між первинними колективами працівників, що здійснюють відтворювальний 

процес, визначають рівень їхньої самостійності на певних стадіях виробництва 

та по кінцевому результату, що створює певну мотивацію до 

високопродуктивної праці і формує ефективну модель економічних відносин. 
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Нами детально досліджено внутрішньогосподарські економічні 

відносини, їхню систему (модель), її особливості, які враховують наявне 

ринкове середовище і визначають ефективність цих відносин. 

Ця модель базується на доведенні до будь-якого первинного підрозділу 

завдань за обсягами виробництва продукції з одиниці площі, продуктивності 

худоби, технологічні вимоги та нормативи витрат матеріальних ресурсів і 

коштів на оплату і матеріальне стимулювання праці. Це зумовлено тим, що в 

Україні за весь період економічних реформ і переходу на ринкові методи 

господарювання не досягнуто, як уже відмічено, еквівалентного обміну між 

галузями економіки і особливо сферами АПК. 

За таких умов покласти в основу діяльності підрозділів кінцеві фінансові 

результати неможливо у зв’язку з тим, що підрозділи виробляють різну за 

трудомісткістю продукцію, яка не врегульована за еквівалентністю обміну на 

ринку. Одні види продукції мають ціну, що покриває витрати і створює певні 

прибутки, які дозволяють підрозділу здійснювати господарську діяльність на 

самоокупності, інші не покривають витрати і є збитковими, а виробництво 

таких збиткових видів продукції потрібне як для харчової промисловості, так і 

для інших галузей національної економіки. Тому побудувати економічні 

відносини між підрозділами і підприємством на паритетній основі практично 

неможливо. 

Щодо врегулювання економічних відносин між галузями економіки та 

сферами АПК, то в Україні прийнято низку законів, постанов Уряду, розробок 

наукових установ, які містять механізми, за допомогою яких можна досягти 

еквівалентного обміну. Це можна проілюструвати такими даними. Ще на 

перших етапах переходу на ринкові форми господарювання у 1992 р. було 

прийнято Закон України “Про ціни і ціноутворення” з внесеними до нього 

змінами у 1997, 1998 і 1999 рр., в якому передбачено (ст. 3), що політика 

ціноутворення є складовою частиною загальної економічної і соціальної 

політики України і спрямована на забезпечення: 
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− рівних економічних умов і стимулів для розвитку всіх форм власності, 

економічної самостійності підприємств, організацій і адміністративно-

територіальних регіонів республіки; 

− збалансованого ринку засобів виробництва, товарів і послуг; 

− протидії монопольним тенденціям виготовлювачів продукції, товарів і 

послуг; об’єктивних співвідношень у цінах на промислову і 

сільськогосподарську продукцію, що забезпечує еквівалентність обміну; 

− розширення сфери застосування вільних цін. 

Цим же законом визначені і повноваження Кабінету Міністрів України 

щодо заходів реалізації і контролю за його виконанням. У ст. 4 зазначено, що 

Кабінет Міністрів України: 

− забезпечує здійснення в республіці державної політики цін; 

− визначає перелік продукції, товарів і послуг, державні фіксовані та 

регульовані ціни і тарифи, які затверджуються відповідними органами 

державного управління; 

− визначає повноваження органів державного управління в галузі 

встановлення і застосування цін (тарифів) та контролю за цінами (тарифами) 

[73]. 

У ст. 15 Закону України “Про пріоритетність соціального розвитку села 

та агропромислового комплексу в народному господарстві” визначено: 

“Політика цін спрямовується на постійне дотримання еквівалентного обміну 

між сільським господарством та промисловістю, іншими галузями народного 

господарства” [74]. 

У Законі України “Про колективне сільськогосподарське підприємство” 

(ст. 15) зазначається, що закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію, 

оптові ціни на засоби виробництва, матеріальні ресурси і тарифи на послуги 

для села повинні забезпечувати еквівалентний обмін між сільським 

господарством і промисловістю і при регулюванні цін державою гарантуються 

рівні права й обов’язки сільськогосподарських підприємств незалежно від форм 

власності й господарювання. 
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Проте, незважаючи на низку законів і виданих відповідно до них 

постанов Уряду, еквівалентності обміну не досягнуто, а, навпаки, диспаритет 

цін між ресурсною сферою АПК і сільським господарством постійно зростає і 

зберігається донині. Це можуть засвідчити дані співставлень цін на техніку, 

пальне і сільськогосподарську продукцію за період 1990-2000 рр. 

Для придбання вітчизняного трактора Харківського тракторного заводу 

Т-150К у 1996 р. порівняно з 1990 р. потрібно було продати більше зерна – у 7,8 

раза, цукрових буряків – 1,8, насіння соняшнику – 7,6, молока – 9,4 раза, 

відповідно м’яса великої рогатої худоби і свиней – у 15,3 та 8 разів. У 2002 р. ці 

співвідношення досягли свого апогею. Для придбання такого трактора потрібно 

було продати більше проти 1990 р. зерна – в 11,6 раза, цукрових буряків – 4,2, 

насіння соняшнику – 6,5, молока – 9,3, м’яса великої рогатої худоби – 12 і м’яса 

свиней – 6,3 раза. 

Подібна тенденція диспаритету цін проявляється і по інших машинах. 

Збільшення продукції по наведених видах у 2002 р. на придбання 

зернозбирального комбайну СК-5 “Нива” становить відповідно 16,3; 6,4; 9; 

13,2; 16,5; 8,7 раза. Дещо краще співвідношення на придбання автомобіля 

КамАЗ-55102. Коливання по зерну за 1996 і 2003 рр. становлять 6,2 та 4,3 раза; 

по соняшнику – 6,0 та 4,1; по молоку – 7,5 і 4,5 і по м’ясу ВРХ – 12 і 8,2 раза. 

Особливо високим є диспаритет цін при придбанні дизельного пального, 

який по зерну становить 20 разів, соняшнику – 26 і по м’ясу великої рогатої 

худоби 35 разів. Це особливо негативно впливає на економіку господарств, 

оскільки без дизельного пального взагалі неможливо здійснювати виробництво. 

Якщо ж до цього додати, що за 1996-1999 рр. в сільськогосподарських 

підприємствах України збиток досяг 12267,1 млн грн, то стає очевидним, що 

оновлювати технічні засоби за власні кошти сільськогосподарські підприємства 

не мають змоги, як і одержати довгострокові кредити на придбання техніки, 

оскільки комерційні банки їх не надають. Подолати цю складу ситуацію, що 

склалася для сільськогосподарських товаровиробників щодо цінових 

співвідношень у придбанні ресурсів виробництва промислового походження 
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без дійового втручання держави у врегулювання цінових паритетів неможливо 

[75]. 

Отже, таке несприятливе для сільськогосподарського товаровиробника 

ринкове середовище зумовило гостру необхідність пошуку таких 

внутрішньогосподарських економічних відносин, які б створювали рівнозначні 

умови для будь-яких первинних підрозділів (виробничих, з переробки 

продукції, виробництва несільськогосподарських товарів, обслуговуючих та 

ін.). Відомо, що складна ситуація в сільському господарстві значною мірою 

залежить від природних умов, у тому числі й підприємств закритого ґрунту, де 

в переважній з них закритий ґрунт поєднується з відкритим і потрібна низка 

ресурсів, які виробляються у відкритому ґрунті та на тваринницьких фермах. 

Кінцевий фінансовий результат у сільському господарстві тісно 

пов’язаний з обсягами виробництва, рівнем досягнутої врожайності культур, 

продуктивністю тварин та витратами ресурсів і праці, що також значною мірою 

залежить від застосовуваних технологій, машин і обладнання, строків 

виконання робіт. Саме ці чинники формують рівень врожайності і 

продуктивності тварин, обсяги виробництва, якість продукції, канали реалізації 

продукції, оптову та роздрібну торгівлю та ін. Ці проблеми не може ефективно 

вирішувати окремий підрозділ. 

Тому побудова економічних відносин на основі виробничого, а не 

фінансового результату виявилась найбільш ефективною. За цих умов вся 

система мотивації та стимулювання праці повинна забезпечувати дотримання 

прийнятої технології, строків та якості виконання робіт, нормативних витрат 

ресурсів і праці. Такі внутрішньогосподарські відносини між підприємством та 

підрозділами та методику формування завдань і їх реалізацію розглянемо на 

прикладі окремих підрозділів закритого й відкритого ґрунту в рослинництві, 

тваринництві та обслуговуючих підрозділах у досліджуваному агрокомбінаті. 

Показники виробництва, які плануються дільницями закритого ґрунту, та їх 

виконання наведено в таблиці 4.3. 
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Таблиця 4.3. Річне завдання та його виконання по виробництву овочів 
закритого ґрунту в агрокомбінаті “Пуща-Водиця” (2006 р.) 

Продукція Площа, 
м2 

Урожайність, кг/м2 Валовий збір, т 

завдання фактичне 
виконання 

% 
вик. завдання фактичне 

виконання 
% 

вик. 
Дільниця №7 - зимові гідропонні теплиці 

Овочі 49730 41,0 42,2 102,9 2038,0 2098,8 103,0 
у т.ч. 

помідор 47220 40,0 40,6 101,5 1889,0 1915,9 101,4 
перець 1255 22,3 24,4 109,4 28,0 30,6 109,3 
баклажан 1255 24,7 27,1 109,7 31,0 34,0 109,7 

Інші Ущіль-
нений 
посів 

1,8 2,4 133,3 90,0 118,3 131,4 
у т.ч. 

цибуля зелена    85,0 77,3 90,9 
салат    5,0 7,0 140,0 
селера     2,4  
кабачок     1,6  
буряк столовий     0,2  
морква     0,4  
редис     29,2  
петрушка     0,2  

Пакети з зеленню тис. шт.    6,0 6,3 105,0 
Дільниця №2 - весняні плівкові теплиці 

Овочі 49075 26,6 28,3 106,4 1303,0 1386,5 106,4 
у т.ч. 

огірок 19685 28,8 32,1 111,5 567,0 632,0 111,5 
помідор 25140 24,0 24,0 100,0 603,4 603,5 100,0 
перець 2125 6,5 5,2 80,0 13,8 11,0 79,7 
баклажан 2125 9,6 8,1 84,4 20,4 17,3 84,8 

Інші Ущіль-
нений 
посів 

2,0 2,5 125,0 98,4 122,7 124,7 
у т.ч. 

редис    70,4 101,7 144,5 
салат    25,0 17,3 69,2 
капуста 
білокачанна    1,0 1,2 120,0 
селера    2,0 2,2 110,0 
баштанні     0,3  

 
Аналіз цих даних показав, що завдання доводяться у фізичних одиницях 

щодо площі посіву, врожайності з одиниці площі і валових зборів по кожній 

культурі. 

Методичні підходи до розрахунку обсягів виробництва, врожайності з 

одиниці площі базуються на аналізі фактичного рівня урожаю за попередній 

рік. Якщо цей рівень було досягнуто завдяки дотриманню прийнятої технології 

(внесення добрив, застосування засобів захисту рослин, своєчасне виконання 
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робіт), що виявляється при підведенні підсумків роботи дільниць за рік для 

визначення доплат і премій за результати роботи, то на наступний рік 

планується досягнутий рівень. За умов збільшення внесення добрив, 

застосування нових сортів і гібридів, які за даними випробувань дають вищий 

урожай, то з урахуванням цих факторів відповідно і збільшується планова 

врожайність. 

З метою максимально можливого використання площ теплиць закритого 

ґрунту плануються завдання по ущільненню посівів у проходах, де це 

дозволяють умови без створення перешкод для транспортних засобів та в 

проміжках рядів основної культури, що не заважають вирощуванню і догляду 

за нею. Такі заходи забезпечують підвищення загальної врожайності культур і 

вихід продукції з одиниці площі. 

Порівняння планових завдань у 2006 р. на виробництво овочів у зимових 

та плівкових теплицях із фактично отриманою врожайністю свідчить про їхню 

реальність і обґрунтованість. У зимових теплицях по більшості культур 

завдання виконані з деяким перевищенням – 102-110%, а по ущільнених 

посівах – 133%. У плівкових теплицях також завдання загалом по овочах 

виконані на 106%, огірку і помідору, відповідно, на 111 і 100%. Перець і 

баклажани мають дещо нижчу врожайність проти завдання. Це означає, що у 

виробництві овочів закритого ґрунту на підприємстві досягнута стабільність 

виробництва за рахунок дотримання прийнятих технологій, що забезпечують 

високу врожайність. 

За аналогічною схемою плануються завдання по виробництву овочів у 

відкритому ґрунті та іншої рослинницької продукції. Це показано на прикладі 

дільниці №13 сільськогосподарського комплексу “Совки” агрокомбінату “Пуща 

Водиця” (табл. 4.4.). 

Показники таблиці 4.4 свідчать, що і у відкритому ґрунті в річному 

завданні плануються дільницям площа посіву по культурах, урожайність, 

валові збори продукції. Результати виконання завдань у кінці року 

порівнюються з фактичними результатами виконання плану. Аналіз цих даних 
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виявляє фактори, які сприяли виконанню і перевиконанню планових завдань 

або знижували ці показники. Дослідження показали, що фактичну врожайність 

овочів відкритого ґрунту досягнуто відповідно до завдання. По капусті вона 

дещо нижча – на 7%, а по моркві і столових буряках вища, відповідно, на 28 і 

40%. По групі кормових культурах істотне зниження урожаю проти плану 

спостерігали по ячменю на монокорм (50%) та багаторічних травах на сіно – 

26%. По інших культурах завдання перевищені на 7-17%, а багаторічних травах 

на сінаж – у 2,4 раза. По результатах аналізу виявлено причини зниження чи 

підвищення врожайності проти завдань, що дає підстави для коригування плану 

на наступний рік. 

 
Таблиця 4.4. Річне завдання та його виконання по виробництву овочів 
відкритого ґрунту та кормів по дільниці №13 сільськогосподарського 

комплексу “Совки” агрокомбінату “Пуща Водиця” (2006 р.) 

Продукція Площа, 
га 

Урожайність, кг/м2 Валовий збір, т 

завдання фактичне 
виконання 

% 
вик. завдання фактичне 

виконання 
% 

вик. 
Овочі відкритого ґрунту 

Всього 45 468 468 100,0 2105 2105 100,0 
у т.ч. 

капуста 
білокачанна 35 501 468 93,4 1755 1640 93,4 
морква 5 400 511 127,8 200 255,3 127,7 
столові буряки 5 300 421 140,3 150 210,3 140,2 

Корми 
Зерно фуражне: 

пшениця озима 
на зерно 280 45 58 128,9 1260 1624 128,9 
ячмінь і овес на 
монокорм 202 100 51 51,0 2020 1034 51,2 
озима пшениця і 
жито на зелений 
корм 70 200 234 117,0 1400 1640 117,1 

Багаторічні трави: 389       
на сінаж 234 68 164 241,2 1580 3826 242,2 
на зелений корм 234 196 212 108,2 4600 4951 107,6 
на сіно 155 23 17 73,9 350 270 77,1 

Кукурудза: 355 200 222 111,0 7100 7877 110,9 
на силос 255 200 225 112,5 5100 5730 112,4 
на зелений корм 100 200 215 107,5 2000 2147 107,4 
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За аналогічним принципом доводяться завдання фермам і галузі 

тваринництва загалом. Завдання та їх виконання показано у таблиці 4.5. 

 
Таблиця 4.5. Річне завдання та його виконання на молочнотоварній фермі 

сільськогосподарського комплексу “Совки” агрокомбінату 
“Пуща Водиця” (2006 р.) 

Продукція Одиниця 
виміру Завдання Фактичне 

виконання 
Виконання, 

% 
Середньорічне поголів’я ВРХ гол. 1600 1638 102,4 

в т.ч. корів – ІІ – 550 550 100,0 
Виробництво молока т 3795 3809 100,4 

в т.ч. на 1 середньорічну корову за рік кг 6900 6925 100,4 
Приріст великої рогатої худоби т 166 167 100,6 

в т.ч. на 1 кормодень г 433 421 97,2 
Приплід телят гол. 645 731 113,3 
Реалізація молока т 3500 3538 101,1 

 
Завдання фермам доводиться по декількох показниках: поголів’я тварин 

по видах, обсяги виробництва продукції та в розрахунку на одну голову (удій, 

приріст), товарність виробленого молока, приплід телят. Тобто показники суто 

кількісні, а не у фінансовому виразі. Причому, фактичні показники високої 

продуктивності корів (середньорічний надій на корову майже 7000 кг) 

підтверджує обґрунтованість її планування. Це свідчить про те, що в такій 

складній галузі – молочному скотарстві виробництво молока є прибутковим, 

тоді як у цілому по сільськогосподарських підприємствах України 

продуктивність корів становить 3022 кг, а по Київській області – 3800 кг. Це 

відповідно нижче у 2,3 і 1,8 раза, а збитковість галузі по Україні становить 

3,9%, по Київській області прибутковість лише 0,008% [76]. 

Аналізуючи фактори, які забезпечили високу продуктивність корів, 

встановлено, що на фермі суворо дотримуються техніко-технологічних вимог 

(раціони годівлі збалансовані по перетравному протеїну в межах 110-120 г на 1 

корм. од. при догляді за худобою, створенні сприятливі санітарно-гігієнічні 

умови, здійснюється своєчасне ветеринарне обслуговування тварин тощо). 

Велике значення має дотримання організації виконання трудових процесів: 

пропорційність, синхронність, узгодженість, безперервність. Чітко встановлені 
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методи і прийоми праці, планіровка та оснащення робочих місць виконавців 

робіт [57]. 

Переробні підрозділи агрокомбінату “Пуща Водиця” також функціонують 

за схемою доведення і виконання виробничих завдань, отже й одержання 

високих фінансових результатів. Показники щодо виконання завдань заводу по 

переробці продукції наведені у таблиці 4.6. 

 
Таблиця 4.6. Річне завдання та його виконання по переробці продукції на 

заводі агрокомбінату “Пуща Водиця” (2006 р.) 
Продукція Одиниця 

виміру Завдання Фактичне 
виконання 

Виконання, 
% 

Виробництво консервів, всього туб. 3000 3015,6 100,5 
у т.ч. овочеві – ІІ – 675 844,3 125,1 

томатні – ІІ – 470 1174,4 249,9 
фруктові – ІІ – 1265 351,6 27,8 
березовий сік – ІІ – 550 594,9 108,2 
грибні – ІІ – 30 33,2 110,7 
м’ясні – ІІ – 10 17,2 172,0 

М’ясопереробка, всього т 45 49,9 110,9 
у т.ч. ковбаси – ІІ – 44 48,6 110,5 

копченості  – ІІ – 1 1,3 130,0 
Хлібобулочні вироби, всього – ІІ – 40 40,1 100,3 
у т.ч. хліб – ІІ – 25 29,7 118,8 

булочки  – ІІ – 15 10,4 69,3 
Соління та заквашування, всього – ІІ –    
у т.ч. капуста – ІІ – 40 35,7 89,3 

огірки – ІІ – 6 6,7 111,7 
помідори – ІІ – 3 3,1 103,3 
яблука – ІІ – 2 1,9 95,0 

 
Аналіз наведених даних є підставою для висновку, що і в цій сфері 

виробничої діяльності застосовуються принципи, які використовуються на 

виробництві інших видів продукції. Завдання доводяться в обсягах виробництва 

по всіх видах продукції: переробка овочів і фруктів, грибів на консерви та соки; 

переробка м’яса на ковбасні вироби та копченості; випічка хлібобулочних 

виробів для потреб працівників підприємства і загальної реалізації; соління та 

заквашування овочів і яблук. Всі технологічні процеси з переробки 

сільськогосподарської сировини здійснюються за схемою: виробництво – 

переробка – торгівля, що спрямовано на отримання високого фінансового 
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кінцевого результату. Це забезпечує можливість не інвестувати переробні та 

торговельні сфери, а залишати ці кошти у підприємстві, збільшувати доходи, 

підвищувати зайнятість працівників підприємства і уникати безробіття. 

Проте, в підрозділах переробного заводу доведені завдання та їх 

фактичне виконання окремими підрозділами істотно різняться. Якщо в цілому 

завдання по консервуванню продукції виконано на 100%, то по окремих його 

видах спостерігаються значні відхилення. По виробництву томатних консервів 

завдання перевищено у 2,5 раза, а по фруктових консервах – лише третину від 

завдання. Виробництво м’ясних консервів збільшено в 1,7 раза, копченостей в 

1,3 раза, а заквашування капусти та яблук мають дещо нижчі показники проти 

завдання. Аналіз показав, що ці відхилення залежать від якісних показників 

отриманої сировини і вони впливають на кінцевий результат діяльності 

підприємства. 

Працівники обслуговуючих підрозділів (ремонтні майстерні, автогараж, 

торговельні заклади) узгоджують свою діяльність з виробничими структурами, 

які вони обслуговують, і результати їхньої трудової діяльності впливають на 

стимулювання праці робітників обслуговуючих підрозділів. 

Система оплати та матеріального стимулювання праці в агрокомбінаті 

“Пуща Водиця” побудована так, щоб протягом усього технологічного періоду 

виробництва продукції мотивує працівників прагнути до високопродуктивної 

праці і якісного виконання робіт, що і забезпечує високий кінцевий результат 

щодо врожайності культур та продуктивності тварин. 

Виробничі відносини та система матеріального стимулювання побудовані 

на засадах постійного збудження мотивів до високопродуктивної і якісної праці 

при виконанні технологічних операцій, впливу колективу підрозділу на 

кожного працівника щодо суворого дотримання поопераційних вимог 

технології та строків виконання робіт. Застосовуються відповідні санкції за 

рішенням керівника та зборів колективу до порушників цих вимог. Конкретні 

заходи щодо стимулювання праці та санкції до порушників містяться в 
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колективному договорі між адміністрацією і профспілковим комітетом 

підприємства. 

Передбачені в колективному договорі виробничі відносини базуються на 

дотриманні законодавства України. В узагальненому вигляді зобов’язання 

власника передбачають: 

− забезпечити формування стратегії прогнозування розвитку 

господарства, підвищення ефективності виробництва, збільшення обсягів 

випуску продукції з урахуванням попиту на неї, пошуку нових ринків збуту; 

− організовувати господарські відносини з іншими суб’єктами 

господарювання на основі договорів, здійснювати фінансові та кредитні 

відносини, нести відповідальність за порушення договірних зобов’язань; 

− запровадити систему матеріального та морального стимулювання 

підвищення продуктивності праці, раціонального використання техніки, 

обладнання, сировини, більш продуктивні методи роботи тощо; 

− своєчасно та в оптимальному обсязі забезпечувати працівників 

матеріально-технічними ресурсами, необхідними для виконання трудових 

завдань, обґрунтованих норм праці, створення належних умов праці та 

отримання запланованого прибутку; 

− реалізовувати продукцію платоспроможним споживачам із гарантією її 

оплати; 

− проводити систематичну роботу щодо технічного переобладнання 

виробництва, підвищення його технічного рівня, впровадження нової техніки, 

прогресивних технологій, автоматизації і механізації виробничих процесів; 

− забезпечувати дотримання працівниками трудової дисципліни та 

правил внутрішнього трудового розпорядку. 

Власник і профспілковий комітет зобов’язуються: 

− запобігати виникнення колективних трудових спорів, а в разі їх 

виникнення прагнути розв’язувати їх без зупинки виробництва; 

− забезпечити всі необхідні умови для ефективної роботи комісії по 

розгляду індивідуальних трудових спорів; 
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− всіляко сприяти зміцненню трудової і технологічної дисципліни в 

колективах структурних підрозділів агрокомбінату, збільшенню прибутку, 

підвищенню продуктивності праці; 

− проводити роботу з працівниками стосовно раціонального та 

бережного використання обладнання, матеріальних і виробничих ресурсів, 

збереження майна агрокомбінату та вирощеної продукції; 

− забезпечувати виконання виробничих завдань, правильну експлуатацію 

інструментів, техніки і матеріалів, переданих колективу для виконання робіт; 

− додержувати виробничу, технологічну, трудову дисципліну та режим 

робочого часу. 

У зв’язку з особливостями виробництва продукції в агрокомбінаті 

ведеться підсумковий облік робочого часу: 

− в дільницях галузі рослинництва (з 1 березня по 1 березня); 

− щомісячний на дільницях галузі тваринництва; 

− сезонний на заводі по переробці сільськогосподарської продукції; 

− місячний – в автопарках, на обслуговуванні обладнання, на охороні 

майна і продукції, при реалізації продукції. 

Для організації своєчасної технології вирощування та реалізації овочевих 

культур в період їх масового збору передбачається можливість переходу на 6-ти 

денний робочий тиждень з наданням відгулів (вихідних) по закінченню 

масового збору з оплатою праці згідно з чинним законодавством. 

Визначені в колективному договорі основоположні позиції та принципи 

регулювання заробітної плати, які передбачено здійснювати за такими 

критеріями: 

− здійснювати оплату праці по відрядних та погодинних тарифах, за 

класність, за високу кваліфікацію, за вечірні і нічні години, авансовану доплату 

за вироблену продукцію, авансовану доплату та премії в рахунок підсумків 

року, за виконання завдань та високу якість роботи, матеріальну допомогу, 

винагороду по підсумках року, на оплату відпусток та інші передбачені 

законодавством та положенням про оплату праці виплати; 
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− оплату праці здійснювати залежно від складності і умов виконуваної 

роботи, кваліфікації робітників на основі встановлених в колективному 

договорі тарифних ставок, посадових окладів та доплат згідно з Галузевою 

угодою у відповідності до змін підвищення тарифних ставок; 

− при їх розробці використовувати: гарантований місячний мінімальний 

розмір оплати праці цією угодою, а також як орієнтир, при фінансовій 

можливості, рекомендації Мінагрополітики і Центрального комітету 

профспілки працівників АПК міжрозрядні, міжпосадові та міжкваліфікаційні 

співвідношення розмірів тарифних ставок і посадових окладів. 

Передбачено, що власник може встановлювати (наказами по 

агрокомбінату за погодженням з профспілковим комітетом) окремим 

працівникам надбавки до тарифних ставок (окладів) за професійну 

майстерність, важливість та терміновість виконуваних робіт, складність 

дорученого завдання, у зв’язку з поділом робочого часу (зміни), за 

понаднормований час тощо – згідно з галузевою угодою. Окремим 

висококваліфікованим працівникам, які зайняті на особливо важливих, 

відповідальних роботах можуть встановлюватися місячні оклади замість 

тарифних ставок у розмірах мінімальної тарифної ставки (окладу) до 2,875 або 

на період виконання відповідальних робіт встановлюється вищий 

міжрозрядний коефіцієнт (до 2,7) до тарифної ставки 1-го розряду відповідної 

категорії працівника. 

Роботу в святкові та неробочі дні оплачують так: у святкові – в 

подвійному розмірі, у неробочі – наданням другого вихідного дня по 

закінченню року (до 1 березня). Невикористання відгулів замінюється 

доплатою в розмірі тарифної ставки. Оплату праці за понаднормований час в 

робочі дні здійснювати в подвійному розмірі. 

Відповідно до викладених у колективному договорі 

внутрішньогосподарських виробничих відносин розроблено Положення про 

оплату праці на підприємстві. В ньому визначені системи оплати праці, які 

відображають особливості тієї чи іншої галузі, які б стимулювали якість праці і 
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досягнення високих виробничих результатів. У підприємстві застосовують дві 

системи оплати праці – акордно-преміальну і відрядно-преміальну: авансування 

(погодинне, відрядне) з певними особливостями нарахування авансованих 

доплат залежно від виду продукції та умов її виробництва. Розмір авансу 

встановлюють за прийнятою тарифною сіткою, а авансовану доплату 

здійснюють залежно від вирощуваної культури та місяця року її поставки на 

реалізацію по мірі надходження з врахуванням якості. Така особливість 

акордно-преміальної системи застосовується в усіх галузях, підрозділах і 

дільницях агрокомбінату. Нарахування авансованих доплат здійснюється за 

рахунок коштів фонду споживання достроково. 

В основу розрахунків авансування закладені середні розміри доплат та 

премій, виплачених за останні три роки до переходу на авансування (2001, 

2002, 2003) з урахуванням важливості виконуваних робіт та забезпечення 

соціального захисту працівників в умовах переходу до ринку. Розміри розцінок 

авансованих доплат і премій в рахунок підсумків року, які закладені в основу 

розрахунків, наведені в таблиці 4.7. 

 
Таблиця 4.7. Категорії працівників та розміри авансованих доплат в 
агрокомбінаті “Пуща Водиця” (2006 р.), в % до встановленого авансу 

Категорія працівників Доплата, % 
Робітники цехів рослинництва та тваринництва, трактористи-
машиністи на технологічних роботах і трактористи-машиністи на 
вантажно-розвантажувальних роботах у виробничих дільницях, 
квітникарі 30-60 
Робітники шампіньйонного комплексу 30-60 
Трактористи-машиністи на роботах, які не входять у перелік 
технологічних по вирощуванню сільськогосподарської продукції, 
вантажники і робітники відділу реалізації, водії вантажних і 
спеціалізованих автомобілів 25-45 
Робітники заводу по виробництву соків, консервів та 
м’ясопереробці, по виробництву поліетиленових горщиків 20-35 
Робітники ремонтної майстерні по виготовленню нової тари  20-45 
Робітники на ремонтних роботах у виробничих дільницях, на 
інших господарських роботах, на ремонті тари, обладнання на 
переробному заводі, накритті теплиць плівкою 20-35 
Керівники і спеціалісти підрозділів (дільниць) 30-60 
Робітники тваринницьких ферм 60 
Працівники біолабораторії 30-60 
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При відхиленні від оптимальних умов праці розміри розцінок для 

працівників агрокомбінату можуть збільшуватися або зменшуватися залежно 

від умов у щомісячних обчисленнях розцінок на авансування доплат і премій. В 

заробіток для нарахування авансованих доплат і премій включається зарплата 

по тарифних розцінках, ставках, окладах, доплата за шкідливі умови праці, за 

роботу в вечірні і нічні години, за сумісництво професій, класність, ланкові, за 

керівництво бригадою, доплата і надбавки за професійну майстерність. 

Загальні умови виплати авансованих доплат і премій в рахунок підсумків 

року: 

− визначається співвідношення рівня урожайності овочів закритого 

ґрунту, плодів і ягід, виробництва консервів поточного року наростаючим 

підсумком до планового завдання за вказаний період і відповідно до 

отриманого результату проводиться корегування встановлених розцінок; 

− при розрахунках середніх розцінок для керівників і спеціалістів 

враховується питома вага овочів закритого ґрунту, плодів, ягід, грибів і 

консервів по відпрацьованих наростаючим підсумком людино-годинах; 

− до початку виходу продукції приймаються встановлені розцінки у 

розмірі 100%, але суми виплачуються з урахуванням дотримання 

індивідуальних умов виплат, якості роботи згідно подання керівників 

підрозділів. 

У цілому на підприємстві встановлені досить жорсткі вимоги до 

працівників при виплаті авансованих доплат, пов’язані з дотриманням у 

виконанні технологічних операцій всіх передбачених прийомів та строків їх 

виконання. Основним серед них є такі: 

− випуск продукції відповідно до вимог стандарту, недопущення з вини 

працівника браку в роботі; 

− якісне обслуговування обладнання і техніки; 

− дотримання режиму економії товарно-матеріальних і грошових коштів, 

недопущення перевитрат матеріалів, добрив, отрутохімікатів, насіння, паливно-

енергетичних і сировинних ресурсів проти нормативів; 
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− дбайливе ставлення до інвентаря, спецодягу, інструментів. 

При виявленні комісією по контролю за якістю праці і продукції 

порушень, працівник, залежно від оцінки, втрачає право на отримання 

авансованих доплат і премій в рахунок підсумків року: 

− при оцінці 3 – на 50% за перевірений період; 

− при оцінці 2 – на 100% за перевірений період. 

При появі на робочому місці в нетверезому стані, розпиття спиртних 

напоїв на роботі, крадіжках винні втрачають право на отримання авансових 

доплат і премій в рахунок підсумків року на 100% за місяць, квартал, рік – 

згідно наказів по агрокомбінату, рішення товариського суду або рішення ради 

(зборів) дільниці. Розміри нарахування авансованих доплат протягом року 

залежно від обсягів виробництва продукції та її якості показані на прикладі 

виробництва овочів у закритому ґрунті (табл. 4.8). 

 
Таблиця 4.8. Розміри, порядок та умови нарахування авансованих доплат за 

продукцію робітникам закритого ґрунту 

Культура Одиниця 
виміру 

Розмір авансованої доплати в 
розрахункових одиницях виміру, грн 

стандарт н/стандарт уцінені тріснуті 
По зимових теплицях 

Огірки т 72 56 36 х 
Помідори – ІІ – 72 56 36 18 
Перець – ІІ – 270 130 28 х 
Баклажани – ІІ – 270 130 28 х 

По плівкових теплицях 
Огірки: 
весняні т 72 56 36 х 
літні – ІІ – 120 85 45 х 

Помідори: 
весняні – ІІ – 72 56 36 18 
літні – ІІ – 102 78 54 24 

Перець  – ІІ – 270 130 28 х 
Баклажани  – ІІ – 270 130 28 х 

Квітникарі закритого ґрунту 
Альстрамерія тис. шт. 33 25 15 х 
Троянди, стреліція – ІІ – 60 45 25 х 
Гвоздики – ІІ – 38 30 20 х 
Кали  – ІІ – 40 30 15 х 
Фрезія – ІІ – 35 25 15 х 
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З даних таблиці видно, що в основу авансованих доплат покладено обсяги 

виробленої продукції та її якість. Це саме і є ті фактори, які формують кінцевий 

фінансовий результат. Чим вища врожайність та якість продукції, тим більша 

ціна її реалізації, а разом з тим і загальна виручка, що і зумовлює рівень 

авансованих доплат. Розмір авансованих доплат за вирощені і зібрані 

стандартні огірки і помідори за 1 т становить 72 грн, за нестандартну 

продукцію – 56 грн або менше за 23%, а за ушкоджені – менше у 2-4 рази. На 

такі овочі, як перець і баклажани, ціни на які є високими, за поставлені 

нестандартні овочі доплати зменшуються на 50%, а пошкоджені у 9 разів. 

Подібні підходи до встановлення авансованих доплат застосовуються і по 

всіх інших видах продукції не лише закритого, а й відкритого ґрунту, 

тваринницької продукції та переробного заводу [77; 78]. 

Такі методичні засади створюють умови, за яких працівники прагнуть 

отримати більше продукції вищої якості, оскільки додаткове матеріальне 

стимулювання вони отримують по мірі надходження продукції, не очікуючи 

результату в кінці року [79]. 

По тих видах рослинницької продукції і овочівництва відкритого ґрунту, 

яка надходить після завершення виробничого циклу (зернові, кормові культури, 

капуста, морква, столові буряки та інші культури), поточні авансовані доплати 

здійснюються за якість і оптимальні строки технологічних операцій. 

Для визначення цих показників у підприємстві розроблена система 

коефіцієнтів трудової участі (КТУ), яка набула широкого розвитку в 

сільськогосподарських підприємствах у дореформений період – 70-80-ті роки 

минулого століття. Згідно цієї системи по циклах робіт (підготовка ґрунту і 

посів, внесення добрив, догляд за посівами, збирання врожаю) здійснюється 

оцінка їх якості комісіями (керівники і спеціалісти підрозділів за участю 

виконавців робіт). Якщо встановлюється, що роботи виконані з високою 

оцінкою, то сплачуються авансовані доплати. За умов порушення 

технологічних вимог ті, хто це допустив, позбавляються цих доплат. 
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Викладене дає підстави для висновку, що за нинішніх ринкових умов 

внутрішньогосподарські економічні відносини, які сформовані на доведенні 

виробничих завдань та поточне протягом року матеріальне стимулювання 

працівників у формі авансованих доплат виявилось найбільш ефективною 

системою виробництва продукції як у закритому, так і відкритому ґрунті. Про 

це свідчать і показники господарської діяльності в агрокомбінаті, що наведені в 

таблиці 4.9. 
 

Таблиця 4.9. Динаміка основних виробничо-економічних показників 
Державного підприємства “Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат 

“Пуща Водиця” 

Показник Одиниця 
виміру 

Рік 
2001 2003 2006 

Виробництво валової продукції в 
співставних цінах 2000 р. тис. грн 34395 38243 38884 
Продуктивність праці (вироблено 
валової продукції на середньорічного 
працівника) грн 23022 25253 27306 
Грошові надходження від виробничої і 
фінансової діяльності тис. грн 32062 33416 46450 
Грошові надходження від реалізації 
продукції, яка виробляється (без ПДВ) – ІІ – 26622 30258 39705 
Прибуток від виробничої і фінансової 
діяльності – ІІ – 8156 6592 5753 
Рівень рентабельності окремих видів 
продукції по повній собівартості: 

овочі закритого ґрунту % 69,3 71,5 24,1 
овочі відкритого ґрунту – ІІ – 118,3 52,2 20,2 

 
Аналізуючи наведені в таблиці показники, можна констатувати, що в 

такому складному ринковому середовищі неврегульованого еквівалентного 

обміну в сферах АПК агрокомбінат має виробничі та фінансові результати, які 

дозволяють здійснювати розширений відтворювальний процес за рахунок 

власних коштів. Значною мірою це відбулось в результаті застосування 

викладених внутрішньогосподарських економічних відносин, які стимулювали 

мотивацію працівників до високопродуктивної і якісної праці, що і є основою в 

досягненні високих виробничих показників, які забезпечили й високі фінансові 

результати. 
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РОЗДІЛ 5.  ІНТЕГРАЦІЯ – МАГІСТРАЛЬНИЙ НАПРЯМ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ПІДПРИЄМСТВ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ 

 

 

5.1. Теоретичні основи інтеграційних процесів 

 

Вивчення теоретичних основ інтеграційних процесів доцільно розпочати 

з’ясуванням змісту вихідного терміну – “інтеграція”. Словник іншомовних слів 

повідомляє про латинське походження слова “інтеграція”, а його зміст 

тлумачиться як “об’єднання в ціле яких-небудь складових частин”. Аналогічно 

тлумачаться й однокореневі слова: інтегральний – “нерозривно зв’язаний, 

цільний, єдиний”, інтеграл, інтегратор та ін. [80]. 

Енциклопедичні видання не тільки розкривають зміст терміну 

“інтеграція”, а й підкреслюють його широке використання у різних сферах 

діяльності людини, галузях знань та групах наук. Так, у біологічних науках 

терміном “інтеграція” називають “процесс упорядочения, согласования и 

объединения структур и функций в целостном организме… Понятие 

интеграция ввёл английский учёный Г.Спенсер в 1857 году”. Крім біології цей 

же термін використовується як назва “процесса международного 

социалистического разделения труда, расширения и управления 

международного рынка стран-членов СЭВ”, повідомляється також про 

“интеграцию языков… современный английский язык есть результат 

интеграции древнегерманских (англосаксонских) диалектов и французского 

языка нормандских завоевателей. Процесс интеграции языков связан с … 

интеграцией соответствующих народов” [81]. 

Отже, досліджуваний термін використовується дуже широко і з давніх 

часів. Тому слід погодитись із думкою окремих дослідників про те, що 

“интеграционные процессы … оказываются сегодня чрезвычайно 

существенными для развития не только отдельных стран, но целых регионов и 
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всего человечества. …интеграционные процессы играли важную роль на 

протяжении всей истории человечества”. Автори цитованої наукової праці, а це 

група вчених Московського державного університету, розглядають термін 

“інтегративні процеси” як аналог інтеграційних процесів у дуже широкому, 

філософському плані разом з іншим фундаментальним поняттям диференціації. 

На їхню думку, інтеграційні процеси відбуваються у кожній сфері людської 

діяльності, а єдність процесів диференціації та інтеграції можна прослідкувати 

протягом усього розвитку людства, починаючи від первісної синкретичної 

культури і до наших днів [82]. Пізніше, з переходом від добування до 

виробництва життєвих засобів, людство стало на шлях диференціації людської 

діяльності, у складі якої виникли господарська діяльність, управління, воєнна 

діяльність, мистецтво, наука, право. З розпадом синкретичної культури 

з’явились світогосподарські зв’язки, міжнародний розподіл праці, а разом з ним 

і тісний взаємозв’язок між усіма країнами, тобто інтеграційні процеси. 

З часом з’ясувались не тільки позитивні, а й негативні чи принаймні 

суперечливі особливості інтеграційних процесів. Пов’язавши між собою всі 

народи і країни світу міцними економічними (виробничими і торговельними) 

зв’язками, інтеграційні процеси виявились неспроможними попередити світові 

економічні кризи та світові війни. Безсилою виявилась інтеграція і перед 

екологічними викликами. Щоправда надто динамічними є сучасний світ і надто 

великі масштаби економічної діяльності людини, щоб покладати всю 

відповідальність за всі сучасні негаразди виключно на інтеграційні процеси. 

Адже багато руйнівних локальних політичних чи навіть міжконфесійних 

конфліктів мають скоріше дезінтеграційну, диференційну природу. Країни чи 

групи людей тут роз’єднуються або намагаються зберегти колишнє 

роз’єднання, тобто диференціацію. Та все ж, попри свій суперечливий характер, 

інтеграційні процеси залишаються домінуючою тенденцією формування 

сучасної світобудови. Досить відчутно це проявляється в сфері так званої 

глобалізації, під якою розуміють зростаючу економічну взаємозалежність країн 

усього світу, породжувану обсягом та різноманітністю міжнародної торгівлі, 
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яка постійно збільшується. Цьому сприяє нерівномірний розподіл, наприклад, 

енергоресурсів серед країн та регіонів світу (нафти, газу). Країни поділяються 

на експортерів та імпортерів енергоресурсів і в такому статусі перебувають 

тривалі відрізки часу, підтримуючи стабільні інтеграційні експортно-імпортні 

зв’язки. Загальновідомий також стабільний поділ країн на нетто-експортерів та 

нетто-імпортерів сільськогосподарської продукції та продовольства, що також 

сприяє формуванню глобалізаційних тенденцій. 

Дослідники виділяють кілька глобальних інтеграційних циклів як етапи 

глобалізації світової економіки. Перший розпочався у другій половині ХІХ ст. 

(1870 р.) і закінчився з початком Першої світової війни. Він характеризувався 

стрімким розвитком морського та залізничного транспорту, що дало змогу 

знизити тарифні бар’єри і полегшити перевезення товарних мас. Одночасно 

активізувались міграційні процеси з Європи в Америку та Австралію, в регіони 

з великими площами незаселених земель. Їх освоєння вимагало значних 

капіталів і він в освоюваних регіонах з’явився. Якщо в 1870 р. частка 

іноземного капіталу становила в Америці та Австралії 9%, то до 1914 р. вона 

зросла до 32%. 

Під час Першої світової війни була зруйнована світова економіка та 

економіка багатьох окремих країн, більшість з яких змушені були вживати 

заходів захисту свого внутрішнього ринку митними бар’єрами (тарифами). В 

результаті “частка експорту у світовому прибутку знизилась до рівня 1870 р. – 

5%” [83]. 

Не пожвавила міжнародну торгівлю і Велика депресія, на зміну якій 

прийшла Друга світова війна. Лише післявоєнний заклик ООН зменшувати 

перешкоди розвитку міжнародних торговельних операцій створив належні 

передумови для початку другого циклу глобальної інтеграції. Через 

поляризацію (диференціацію) усієї сукупності країн на розвинені та такі, що 

розвиваються, він виявився дуже складним. Друга група країн встановила 

тарифні бар’єри для торгівлі не тільки між собою, а й з розвиненими країнами. 

Розвинені країни зменшили тарифні перепони для торгівлі між собою 
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промисловими товарами, а для країн, що розвиваються, такий захід застосували 

лише частково. Тому протягом другого циклу більшість країн, що 

розвиваються, не брала участі в глобалізації торгівлі промисловими товарами і 

послугами. Цей цикл приніс вигоди в основному лише розвиненим країнам. 

Третій цикл глобальної інтеграції розпочався у 80-ті роки минулого 

століття. Його найважливішим досягненням дослідники вважають надання 

світовій економіці бідними країнами дешевої робочої сили. Завдяки цьому до 

бідних країн надійшло багато капіталу і в них було створено багато 

промислових підприємств, у тому числі й транснаціональними корпораціями. 

Як наслідок, частка експорту промислових товарів із країн, що розвиваються, у 

його загальній масі зросла від 25 у 1980 р. до 80% у 1998 р. Висловлюється 

думка, що на сучасному етапі інтеграція підійшла “к своему новому 

качественному рубежу – к становлению всемирного хозяйства как всемирно 

организованного производства” [83]. 

Отже, викладене дає підстави характеризувати інтеграційні процеси як 

зближення, узгодження, цілісну побудову багатьох складових частин в єдину 

збалансовану гармонійну систему. Ця характеристика стосується систем різної 

природи: біологічних, соціальних, економічних тощо. Слід також підкреслити 

фундаментальний характер понять “інтеграція” та “інтеграційні процеси”, які 

використовуються у багатьох сферах людської діяльності, знань та галузевих 

наук і дають змогу пізнавати найбільш загальні закономірності розвитку 

природи й суспільства. 

Вивчення спеціальної літератури свідчить, що поняття “інтеграція” та 

“інтеграційні процеси” широко застосовуються для вивчення, аналізу та оцінки 

взаємозв’язків між двома групами галузей – сільським господарством та 

промисловістю. 

Багатьма авторами вони висвітлюються як історичні та 

багатофункціональні. Наприклад, М.Й. Хорунжий відзначає, що процес 

суспільного поділу праці сформував певну тенденцію взаємовідносин між 
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сільським господарством і промисловістю, яка послідовно пройшла в своєму 

розвитку три етапи, а саме: 

І – переважання сільського господарства в його первісних примітивних 

формах; 

ІІ – інтенсивний розвиток промисловості й відносне відставання 

сільського господарства; 

ІІІ – інтенсивний розвиток матеріально-технічної бази сільського 

господарства, перетворення його у виробництво індустріального типу. 

Зростаючі потреби суспільства в продовольчих і непродовольчих товарах 

сільськогосподарського походження потребують поєднання зусиль усіх тих 

сфер економіки, які працюють на задоволення потреб. На цій основі і виникає 

об’єктивна необхідність формування агропромислового комплексу [84]. 

Ще раніше Лебединський Ю.П. зазначав, що “организационно-

экономическое сближение сельского хозяйства и пищевой промышленности 

приводит на определённом этапе развития производительных сил к 

возникновению агропромышленных формирований. …Выращивание 

сельскохозяйственного сырья и переработка его в готовый продукт всё чаще 

становится функцией единого технологического процесса, совершаемого в 

рамках единого организационно-производственного подразделения – 

агропромышленного формирования” [85]. Отже, інтеграція сільського 
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до споживання продовольчої та непродовольчої продукції (одягу, взуття тощо) 

[86]. В інших роботах ці багатосторонні зв’язки сільського господарства та 

промисловості розглядались як наслідок збільшення частки продукції 

сільського господарства, яка надходить на переробку, і пов’язувались із 

формуванням продовольчого комплексу, що складається з таких технологічно 

взаємопов’язаних галузей: сільське господарство, харчова промисловість, сфера 

заготівель, зберігання та реалізації продуктів харчування, а також галузі, що 

поставляють їм засоби виробництва [87]. 

Отже, взаємозв’язки сільського господарства та промисловості 

здійснювались у формі агропромислової інтеграції і супроводжувались 

формуванням агропромислового або продовольчого комплексу. Наслідки цих 

інтеграційних процесів виходили за межі формування продовольчих ресурсів. 

На думку Погорілого Л.В., суть агропромислової інтеграції полягає в 

об’єднанні в єдине ціле високомеханізованого індустріального виробництва з 

якісно новими потенційними можливостями виробництва продовольства. 

Переведення сільськогосподарського виробництва на промислову основу 

супроводжується застосуванням у цій галузі промислових методів організації 

виробництва, включаючи спеціалізацію і концентрацію, поточність і 

керованість на основі комплексної механізації та автоматизації [88]. Заслуговує 

на увагу позиція авторів, які вважають, що переведення сільського 

господарства на нову індустріальну основу відбулося під впливом вимог 

переробної промисловості, можливості якої також значно зросли в умовах 

науково-технічного прогресу [89]. Це також підкреслює історичний характер 

агропромислової інтеграції. Вона змогла себе проявити не будь-коли, а лише 

після формування певних передумов, на певному етапі розвитку продуктивних 

сил суспільства. 

Щодо багатофункціональності агропромислової інтеграції, то слід 

звернути увагу ще на кілька наукових праць. Мельник В.С. покладав великі 

надії на агропромислову інтеграцію як засіб забезпечення соціально-

економічних змін: поступове подолання істотних відмінностей між містом і 

 

232 
 

до споживання продовольчої та непродовольчої продукції (одягу, взуття тощо) 

[86]. В інших роботах ці багатосторонні зв’язки сільського господарства та 

промисловості розглядались як наслідок збільшення частки продукції 

сільського господарства, яка надходить на переробку, і пов’язувались із 

формуванням продовольчого комплексу, що складається з таких технологічно 

взаємопов’язаних галузей: сільське господарство, харчова промисловість, сфера 

заготівель, зберігання та реалізації продуктів харчування, а також галузі, що 

поставляють їм засоби виробництва [87]. 

Отже, взаємозв’язки сільського господарства та промисловості 

здійснювались у формі агропромислової інтеграції і супроводжувались 

формуванням агропромислового або продовольчого комплексу. Наслідки цих 

інтеграційних процесів виходили за межі формування продовольчих ресурсів. 

На думку Погорілого Л.В., суть агропромислової інтеграції полягає в 

об’єднанні в єдине ціле високомеханізованого індустріального виробництва з 

якісно новими потенційними можливостями виробництва продовольства. 

Переведення сільськогосподарського виробництва на промислову основу 

супроводжується застосуванням у цій галузі промислових методів організації 

виробництва, включаючи спеціалізацію і концентрацію, поточність і 

керованість на основі комплексної механізації та автоматизації [88]. Заслуговує 

на увагу позиція авторів, які вважають, що переведення сільського 

господарства на нову індустріальну основу відбулося під впливом вимог 

переробної промисловості, можливості якої також значно зросли в умовах 

науково-технічного прогресу [89]. Це також підкреслює історичний характер 

агропромислової інтеграції. Вона змогла себе проявити не будь-коли, а лише 

після формування певних передумов, на певному етапі розвитку продуктивних 

сил суспільства. 

Щодо багатофункціональності агропромислової інтеграції, то слід 

звернути увагу ще на кілька наукових праць. Мельник В.С. покладав великі 

надії на агропромислову інтеграцію як засіб забезпечення соціально-

економічних змін: поступове подолання істотних відмінностей між містом і 



 

233 
 

селом, перетворення сільськогосподарської праці у різновидність 

індустріальної, зближення рівня культурно-побутового обслуговування 

сільського та міського населення [90]. 

Радченко В.В. вважав за необхідне приділити підвищену увагу 

структуризації агропромислового комплексу, оскільки через його структурні 

ланки удосконалюється суспільна власність на засоби виробництва [91].   

Рошка А.П. вбачав в інтеграційних процесах на селі та індустріалізації 

сільськогосподарського виробництва як його передумові і складовій частині 

шлях формування всебічно розвинутої особистості [92]. Карпов К.А. розглядав 

агропромислову інтеграцію як шлях підвищення ефективності 

сільськогосподарського виробництва [93]. 

Викладені погляди різних авторів показують, що інтеграція сільського 

господарства та промисловості як двох провідних галузей національної 

економіки розглядалась як масштабний, історичної ваги процес, що давав 

можливість вирішувати багато актуальних проблем розвитку суспільства від 

продовольчого забезпечення населення до формування особистості. 

Вважаємо за необхідне ще раз звернути увагу на історичний характер 

виникнення і становлення процесів агропромислової інтеграції. Багато авторів 

повідомляють про окремі спроби створення агропромислових формувань ще в 

30-ті роки минулого століття. Коденська М.Ю., Макаренко М.Ю.,        

Щепієнко П.В. вказують, що наприкінці 20-х і на початку 30-х років ХХ ст. в 

Українській РСР були розроблені проекти агроіндустріальних комбінатів у 

районах суцільної колективізації. Вони були задумані як змішані радгоспно-

колгоспні об’єднання, в яких мали споруджуватись великі переробні 

підприємства з охватом території площею від 50 до 400 тис. га земельних угідь. 

Розроблені проекти не були реалізовані через відсутність відповідних 

економічних, технічних та організаційних умов [94]. У Молдавії спроба 

створення в той же час агроіндустріального комбінату виявилась більш вдалою. 

У 1930 р. тут створили такий комбінат на території Тираспольського та 

Слободзейського районів і він об’єднував у своєму складі колгоспи, радгоспи, 
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м’ясні, молочні, консервні, виноробні та інші переробні підприємства, 

будівельні та транспортні організації, бази постачання. Загальна площа 

території комбінату становила 142,5 тис. га, у тому числі під польовими та 

городніми культурами – 89 тис. га, під садами та виноградниками – 17,1 тис. га. 

Частина земель зрошувалась, а до 1935 р. ставилось завдання охопити 

поливами 60% усіх площ. За п’ятиріччя виробництво валової продукції 

сільського господарства мало зрости більше, ніж у 5 разів, а промисловості – у 

20 разів. У положенні про створення цього комбінату вказувалось, що на 

останній стадії його організації він повинен стати підприємством, у якому 

сільське господарство об’єднається в одне ціле з промисловістю і сформує 

цілісний господарський організм [95]. 

Не залишилась поза цими процесами і Білорусія. Тут було розроблено два 

проекти аграрно-індустріальних комбінатів: Рогачівсько-Жлобинського 

картопляно-м’ясного напряму та Ляднянсько-Дубровенського льонарсько-

молочної спеціалізації з площею сільськогосподарських угідь 80-100 тис. га. 

Над ними брали шефство наукові співробітники Академії наук Білоруської 

РСР, Білоруської сільськогосподарської академії, Білоруського науково-

дослідного інституту меліорації. Ці комбінати почали створюватись у 1929 р. як 

зразкові. За Рогачівсько-Жлобинським комбінатом намічалось закріпити 

створювану машинно-тракторну станцію. Городецький аграрно-індустріальний 

комбінат проектувався на площі 100 тис. га сільськогосподарських угідь. Для 

здійснення проекту необхідно було виділити 65 млн крб. капітальних вкладень. 

У той час такої можливості не було та й матеріально-технічна база колгоспів та 

радгоспів була слабкою. Проекти залишились проектами [96]. 

З урахуванням досвіду 30-х років і наступних десятиліть на початку 80-х 

років минулого століття науковці запропонували поетапний підхід до розвитку 

інтеграційного процесу агропромислової інтеграції. Етапом вони вважали такий 

часовий період, коли під впливом розвитку продуктивних сил та науково-

технічного прогресу створюються умови для якісних змін організації 

виробництва [97]. Наведене висловлювання ми вважаємо надзвичайно 
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продуктивним. Воно дає змогу розглядати напрями та зміст процесів 

агропромислової інтеграції як приведення організаційних форм господарюючих 

структур у відповідність із сучасним (досягнутим) рівнем розвитку 

продуктивних сил та науково-технічного прогресу. Це зумовлює необхідність 

розгляду всіх можливих організаційних варіантів ведення агропромислової 

інтеграції. 

У спеціальній літературі зустрічається велика їх кількість. Передусім, це 

національний агропромисловий або продовольчий комплекс (ПК). Його склад 

визначає сукупність взаємопов’язаних і взаємозалежних галузей матеріального 

виробництва, які об’єднуються загальною метою – задоволення потреб 

населення країни у продуктах харчування. Усі галузі продовольчого комплексу 

можна структуризувати за ознакою місця, що його займає галузь у виробничо-

технологічному ланцюгу просування продукції від первинного виробника до 

кінцевого споживача. Найчастіше у складі національного агропромислового 

комплексу (АПК) чи продовольчого комплексу (ПК) виділяють три сфери: 

І – включає галузі національної економіки, що виробляють засоби 

виробництва для всього АПК чи ПК та надають йому виробничі послуги: 

тракторне та сільськогосподарське машинобудування, машинобудування для 

тваринництва та кормовиробництва, машинобудування для харчової 

промисловості та торгівлі, виробництво мінеральних добрив та засобів захисту 

рослин і тварин, матеріально-технічне постачання та сервісне обслуговування, 

меліоративне будівництво та обслуговування, мікробіологічна та комбікормова 

промисловість та інші галузі; 

ІІ – це галузі сільського господарства – рослинництва і тваринництва, а 

також рибальство та рибоводство; 

ІІІ – галузі, що здійснюють заготівлю, переробку, зберігання, 

транспортування продукції та продовольства і доведення його до кінцевого 

споживача [98]. 

Важливою організаційною одиницею АПК чи ПК виступають продуктові 

підкомплекси. Це спеціальні вертикальні блоки, які виділяються за ознакою 
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кінцевої продукції. Кожен із продуктових підкомплексів утворюється групою 

підприємств та галузей матеріального виробництва й сфери обслуговування та 

обміну, об’єднаних загальною метою – задоволення потреб суспільства у 

певному виді сільськогосподарської продукції, яка може надходити у сферу 

кінцевого споживання чи продовольства як продукція кінцевого споживання. 

Зокрема, в національному АПК прийнято виділяти такі продуктові 

підкомплекси: бурякоцукровий, олійно-жировий, плодоовочево-консервний, 

зернопродуктовий, виноградарсько-виноробний, м’ясопродуктовий, 

молокопродуктовий, яйцепродуктовий, рибопродуктовий тощо. Основою 

кожного продуктового підкомплексу є сільське господарство, рівень розвитку 

якого визначає ступінь повноти задоволення потреб кінцевого споживача та 

експортних потреб держави [98]. 

Як у національному АПК чи ПК, так і в складі ПК підприємства 

залишаються, зазвичай, організаційно відособленими, економічно 

самостійними, які об’єднуються лише єдністю мети – вирішенням продовольчої 

проблеми і забезпеченням продовольчої безпеки. 

В окремих публікаціях зустрічаються спроби аргументувати доцільність 

виділення, крім національного, ще й територіальних АПК (ТПК) як 

закономірного прояву територіального розподілу праці. При цьому 

пропонується зберегти адміністративну ієрархію ТПК, виділяючи регіональні 

ТПК чи АПК на рівні економічних районів, дрібніші на рівні областей чи їх 

груп та локальні (місцеві) на рівні адміністративних районів. Основну 

відмінність регіонального та локального ТПК автори бачать у тому, що перший 

виступає сукупністю галузей, а другий – технологічно пов’язаних підприємств з 

виробництва кінцевої продукції [99]. Пропонувалось також виділяти ще й 

агропромислові цикли (АПЦ) та агропромислові блоки (АПБ) за ознакою 

кінцевої продукції. 

Різноманітність та варіабельність підходів до організаційної структури 

АПК ще більше зросте, якщо звернутися до зарубіжного досвіду. Наприклад, у 

колишній НДР виділяли 4 сфери АПК: перша – забезпечує засобами 
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виробництва, друга – сільське господарство, третя – переробні галузі, четверта 

– складське господарство, торгівля продовольством та громадське харчування. 

Отже, замість трьох сфер АПК – чотири. Крім того, перша та третя поділялись 

ще на дві: Іа – виробництво та постачання засобів виробництва; Іб – надання 

послуг сільськогосподарського характеру (сільськогосподарське та 

меліоративне будівництво, будівництво та оснащення тваринницьких 

комплексів, технічне обслуговування тощо); ІІІа – первинна обробка та 

переробка сировини; ІІІб – підприємства харчової промисловості [100]. 

Свої особливості мала в цій країні також і організаційна побудова першої 

та третьої сфер АПК. Основною одиницею в них виступали комбінати. У сфері 

Іа вони були виробничими та госпрозрахунковими центрами управління і 

здійснювали замкнутий цикл управління – від дослідницьких робіт до збуту 

виробленої продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, а також 

післяпродажний сервіс. Конкретний склад цих комбінатів та принципи 

включення до них підприємств залежали від характеру кінцевої продукції. 

Комбінат сільськогосподарського машинобудування об’єднував 58 

підприємств, на яких працювало 68 тис. робітників. Підприємства у складі 

комбінату зберігали економічну та юридичну самостійність у рамках 

договірних відносин. Організаційну структуру сфери Іб утворювали об’єднання 

народних підприємств централізованого підпорядкування. Частина первинних 

організаційно-господарських формувань сфери виробничо-технічного 

обслуговування була створена на принципах міжгосподарського кооперування. 

Так, агрохімічні центри (АХЦ) створювались за рахунок коштів 

сільськогосподарських виробничих кооперативів за підтримки державних 

організацій. 

Третя сфера АПК НДР структурно була представлена комбінатами, 

об’єднаннями народних підприємств та підприємствами. Комбінати мали 

окружне підпорядкування і спеціалізувались на певному виді продукції. 

Наприклад, переробкою молока та виробництвом молочних продуктів 

займалось 160 комбінатів із 346 заводами різного напряму, виробництво цукру 
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здійснювали 12 комбінатів із 74 підприємствами, переробку овочів та фруктів – 

10 комбінатів із 184 підприємствами. 

Своєрідною формою агропромислової інтеграції виступали в НДР 

коопераційні союзи, в роботі яких на добровільних засадах приймали участь 

сільськогосподарські кооперативи, держгоспи, переробні підприємства, 

транспортні, торговельні підприємства, науково-дослідні інститути та 

конструкторські установи, утворюючи єдину цілісну технологічну ланку від 

виробництва сировини до реалізації населенню продуктів харчування [100]. 

Термін “комбінат” використовувався і в практиці агропромислової 

інтеграції в Югославії, але в іншому значенні. В Югославії у 1976 р. прийняли 

Закон про об’єднану працю, який продовжив реалізацію ідеї самоуправлінської 

системи організації народного господарства й товарного виробництва при 

соціалізмі. Відповідно до цього Закону виділялись основні організації 

об’єднаної праці, в ролі яких виступали виробничі підрозділи підприємств. 

Вони могли об’єднуватись у трудові організації та складні організації 

об’єднаної праці. Агропромислові комбінати мали статус складної організації 

об’єднаної праці і становили собою асоціації первинних виробників 

продовольчої та непродовольчої сировини, підприємств з її переробки та збуту, 

об’єднуючи селянські господарства як невід’ємні складові цього 

технологічного продовольчого ланцюга. Залежно від частки сільського 

господарства виділяли комбінати промислово-сільськогосподарські, 

сільськогосподарсько-промислові, торгово-промислово-сільськогосподарські та 

ін. Їх утворювали переважно в межах однієї общини або кількох общин 

(районів) [101]. 

В іншій публікації [102] агропромислові комбінати Югославії початку 70-

х років ХХ ст. класифікували залежно від переважання певного виду діяльності 

інакше. Промислово-аграрний комбінат займався переважно багатофазною 

переробкою сільськогосподарської сировини, доводячи її до готового харчового 

продукту. Цей тип комбінатів був найменш поширеним. Аграрно-промисловий 

комбінат поєднував виробництво сільськогосподарської сировини з її 
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первинною переробкою, основна переробка здійснювалась за межами 

комбінату. Сільськогосподарський комбінат – колишній сільськогосподарський 

маєток з випадково приєднаним до нього невеликим переробним 

підприємством. Саме останні були найбільш поширеними. 

У теоретичному плані заслуговують на увагу пропозиції окремих авторів, 

по-перше, розрізняти функціональну й галузеву структури АПК і, по-друге, 

вимірювати рівень розвитку АПК за допомогою кінцевого продукту. АПК 

формується в процесі інтеграції різнорідних, але взаємопов’язаних видів 

діяльності, кожен з яких є стадією єдиного процесу відтворення предметів 

споживання, що виробляються із сільськогосподарської сировини. Кількість 

стадій, вважає автор, відповідає кількості і призначенню сфер АПК. Якщо в 

основу структуризації АПК покласти саме стадії, то це й буде функціональна 

структура АПК. Крім функціональної існує галузева структура як сукупність 

організаційно відособлених та відповідно оформлених господарських одиниць. 

Отже, функціональна структура ніби описова, якісна, а галузева має певні 

кількісні виміри й характеристики. Кінцевим продуктом багатогалузевої 

виробничої системи автор вважає продукцію, створену протягом певного 

відрізку часу (зазвичай, за рік), яка надходить в особисте чи виробниче 

споживання за межами цієї системи. Щодо кінцевої продукції АПК, то вона 

включає чотири групи споживання: 

− продукція сільського господарства, що безпосередньо надходить в 

особисте споживання (включаючи внутрішньогосподарське споживання та 

продаж за межі господарства); 

− продукція сільського господарства, харчової та легкої промисловості, 

що надходить до державних експортних та резервних ресурсів, а також на 

створення основного капіталу в цих галузях; 

− предмети споживання, що виготовлені з сільськогосподарської 

сировини (волокна, тканини, одяг, взуття тощо); 
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− продукція сільського господарства та харчової промисловості, що 

надходить галузям національної економіки (крім галузей АПК) для 

виробничого споживання [103]. 

До позитивних сторін цієї роботи можна віднести і спробу автора 

побудувати енергобаланс окремих видів сільськогосподарської продукції 

(витрати та надходження енергії), а також визначити структуру споживання 

енергії окремими сферами АПК кількох країн. Серед сфер АПК він виділяє ще 

приготування та зберігання їжі в системі громадського харчування та в 

домашньому господарстві і саме ця сфера виявляється найбільш енергомісткою 

в Англії та Австралії, поглинаючи 6-7% від усіх енергоресурсів, що 

споживаються національною економікою цих країн. 

Узагальнену характеристику організаційних форм агропромислової 

інтеграції в галузі виробництва та переробки плодів і овочів у колишніх 

європейських соціалістичних країнах знаходимо в роботі М.А. Хилюка. 

Зокрема, в Угорщині поширеною формою вертикальної інтеграції в 

овочівництві та садівництві було створення у великих держгоспах та 

кооперативах підприємств з переробки плодоовочевої продукції. Такі ж 

підприємства існували і в Болгарії. Значний розвиток у ряді соціалістичних 

країн одержали об’єднання на кооперативних засадах, до яких входили 

сільськогосподарські кооперативи, держгоспи, консервні підприємства та 

торговельні підприємства. У Чехословаччині такі формування іменувались 

кооперативними об’єднаннями, у колишній НДР – коопераційними союзами, в 

Югославії та Польщі – комбінатами [104]. 

Щодо типізації аналогічних за призначенням господарських одиниць для 

умов СРСР автор зазначає, що в основу класифікації агропромислових 

об’єднань необхідно покласти ряд ознак – виробничо-економічних, 

організаційних та соціальних. Зокрема, за виробничим напрямом слід виділяти 

плодоконсервні, овочеконсервні, плодоконсервно-виноробні, 

овочеплодоконсервні та ін. За характером діяльності пропонується виділяти: 

агропромислові об’єднання, що здійснюють виробництво й переробку 
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плодоовочевої продукції; агропромислово-збутові, які крім виробництва й 

переробки займаються ще й збутом плодів та овочів у свіжому вигляді; 

аграрно-промислово-торговельні, що ведуть виробництво, переробку й 

торгівлю плодоовочевою продукцією у свіжому та переробленому вигляді. За 

ознакою форми управління Хилюк М.А. виділяє три різновиди плодоовочевих 

агропромислових об’єднань: на базі головного підприємства; з відособленим 

апаратом управління; з виборним органом управління. Ще один критерій 

(ознака) класифікації – ступінь юридичної самостійності. За цією ознакою 

автор вважає можливими три варіанти: юридичну самостійність втрачають усі 

підприємства об’єднання; всі підприємства зберігають повну юридичну 

самостійність; змішаний варіант, коли одні підприємства зберігають, а інші 

втрачають юридичну самостійність [104]. 

Крім цього, в роботі М.А. Хилюка висвітлюється досвід роботи різних 

об’єднань за ознакою форм власності (міжколгоспна, державно-колгоспна та 

ін.), а також за ознаками розміру охоплюваної території та відомчого 

підпорядкування. Зміст розглянутої публікації Хилюка М.А. дозволяє зробити 

висновок, що організаційні форми агропромислової інтеграції можуть 

варіювати в дуже широких межах і відзначатись величезною різноманітністю. 

Одночасно, інші автори, визнаючи об’єктивну необхідність різних 

організаційних форм об’єднання сільськогосподарських та промислових 

підприємств, концентрують увагу навколо трьох форм: агропромислові 

підприємства; агропромислові комбінати; агропромислові об’єднання [96]. 

Аграрно-промисловим підприємством автор вважає такий, коли одне 

переробне промислове підприємство об’єднується з одним 

сільськогосподарським підприємством, обидва втрачають свою фінансово-

виробничу самостійність і стають підрозділами єдиного господарського 

утворення з єдиним планом, єдиним балансом і єдиним органом управління. 

Допускається також можливість створення аграрно-промислового підприємства 

шляхом будівництва значних переробних потужностей в 

сільськогосподарському підприємстві. Наявність підсобного переробного цеху 
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для переробки нестандартної чи некондиційної продукції не перетворює 

сільськогосподарське підприємство в аграрно-промислове. 

Визначальною рисою аграрно-промислового комбінату в цій публікації 

вважається об’єднання під єдиним керівництвом кількох переробних, 

обслуговуючих та сільськогосподарських підприємств, які мають спільний 

виробничо-фінансовий план, єдиний баланс і, як правило, втрачають юридичну 

самостійність, хоча зберігається можливість надання права окремим із них 

самостійно реалізовувати вироблену продукцію. Аграрно-промисловим 

об’єднанням автор публікації називає групу самостійних спеціалізованих 

сільськогосподарських підприємств, які кооперуються з переробними та 

обслуговуючими підприємствами, створюють спільні органи управління і 

працюють за єдиним планом на основі принципів повного господарського 

розрахунку. До складу аграрно-промислового об’єднання можуть входити як 

державні, так і кооперативні підприємства. Всі вони мають юридичну 

самостійність. Особливістю об’єднання є цілісність території, а також спільні 

фонди соціально-культурного та побутового призначення. Підкреслюється, що 

створення аграрно-промислових формувань повинно бути вільним від будь-

якого стороннього адміністративного впливу і визначатись виключно 

економічною доцільністю та економічною зацікавленістю їх членів. 

Значний досвід використання різноманітних форм агропромислової 

інтеграції нагромаджено і в зарубіжних країнах, зокрема, в США. Автор однієї 

з робіт про цей досвід повідомляє, що у 80-ті роки ХХ ст. все більша кількість 

економістів та державних організацій в США, передусім, Міністерство 

сільського господарства розглядають продовольчий комплекс як частину 

агропромислового комплексу і систему з трьох сфер: І – виробництво засобів 

виробництва для сільського господарства; ІІ – сільське господарство; ІІІ – 

переробка і збут сільськогосподарської сировини та продовольства [105]. Отже, 

структуризація АПК чи ПК як його частини на три сфери може вважатись 

загальновизнаною в світі, міжнародною. Щоправда, інші автори виділяють у 
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складі національного АПК, зокрема, США ще й четверту сферу – реалізацію 

готової продукції, виготовленої з сільськогосподарської сировини. 

Як основні форми координації та інтеграції сільського господарства з 

іншими галузями економіки США та інших розвинених країн називають дві: 

повна вертикальна інтеграція; контрактація. Контрактна форма включає всі 

види договорів, які охоплюють одну чи кілька взаємопов’язаних стадій 

виробництва продовольства. Повна вертикальна інтеграція являє собою 

поєднання кількох або всіх стадій виробництва та збуту продовольства на 

основі права власності. В рамках цієї форми створюються агропромислові 

об’єднання із закінченим циклом виробництва або агропромислово-торговельні 

об’єднання з виробництва та реалізації продовольства, які належать одному 

власнику [106]. 

Щодо контрактів, то вони регулюють три групи договірних відносин: 

− угоди з фермерами на відвантаження сільськогосподарської продукції; 

− угоди, що передбачають обов’язкову участь замовника у виробництві 

продукції; 

− угоди, що передбачають вкладення капіталу й фінансування фермера з 

боку замовника з встановленням його права власності на товарну продукцію і 

контролю на всіх стадіях виробництва та збуту. 

Загальні умови контрактації такі: виробничий кредит, науково-технічна 

допомога, різноманітні методи фінансування й стимулювання виробництва, 

право власності на продукцію, що контрактується. За цими умовами виділяють 

три групи контрактів. 

Перша група – контракти, які передбачають надання фермеру 

виробничого кредиту, фінансової та науково-технічної допомоги, ефективні 

заходи стимулювання та контролю над виробництвом, право власності 

замовника на продукцію, що законтрактована. Контракт регламентує 

технологію виробництва продукції та порядок контролю виробничих і 

фінансових аспектів контракту. Ці контракти найширше застосовують у 
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бройлерному виробництві, а також у відгодівлі індичок та інших галузях 

птахівництва. 

Друга група контрактів – угоди орендного типу. Торгово-промисловий 

капітал організує сільськогосподарське виробництво шляхом надання кредитів, 

науково-технічної допомоги і здійснення контролю за процесом господарської 

діяльності. Сфера поширення контрактів цієї групи є також тваринництво, 

особливо здача в оренду свиноматок, м’ясних корів тваринницьких приміщень. 

Третя група контрактів – угоди підрядного типу в галузях м’ясного 

скотарства, свинарства, вівчарства. Тут зустрічаються й контракти з розподілом 

прибутку [106]. 

Найпотужнішими фірмами-інтеграторами виступають АПО третьої сфери 

АПК. Саме вони приділяють підвищену увагу до якості сільськогосподарської 

сировини та кінцевої продукції. Загальним правилом давно стала оцінка 

сировини не за фізичним обсягом, а за вмістом корисних поживних речовин. 

Це, в свою чергу, вимагає розробки відповідних регламентів технології та 

контролю за її дотриманням.  

Особливого значення набуває якість плодоовочевої продукції. Зростаюча 

різноманітність методів переробки, транспортування та зберігання вимагають 

диференціації якісних критеріїв для цих стадій просування продукції від поля 

до кінцевого споживача. Адже багато видів овочів та фруктів через несвоєчасну 

первинну обробку та відсутність спеціалізованих сховищ втрачають значну 

частину вітамінів та інших цінних компонентів. З метою попередження втрат в 

процесі агропромислової інтеграції виникла тарно-пакувальна стадія у 

плодоовочевому підкомплексі. Відповідно були зорієнтовані селекція та 

насінництво, технологія та техніка виробництва плодоовочевої продукції. 

Промислово-торговельні фірми більш раціонально стали розміщувати її 

виробництво в регіонах з сприятливішими природно-кліматичними умовами, 

що зумовило й відповідні зміни в розташуванні переробних підприємств. 

Успішному здійсненню цих та інших прогресивних змін сприяли інтеграційні 

процеси [105]. 
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У деяких джерелах окремою самостійною формою агропромислової 

інтеграції називають кооперативну як засіб здійснення ідей агропромислового 

об’єднання та агропромислової контрактації. При всій різноманітності підходів 

до втілення в життя інтеграційних тенденцій основними організаційними 

формами виступають: приватні фірми (спільні або індивідуальні), корпорації, 

партнерства та кооперативи [107]. Кооперативні об’єднання фермерів беруть 

активну участь в агропромисловій інтеграції. Вони займаються збутом 

продукції, постачанням засобів виробництва, їх виготовленням, науково-

конструкторськими розробками, надають різноманітні послуги. 

Так, в Японії до функцій багатоцільового кооперативу входить 

організація середньої кооперативної освіти та постійно діючих курсів 

підвищення кваліфікації кооператорів, виробництво та постачання засобів 

виробництва та обладнання, насіннєвого матеріалу, пального, предметів 

особистого споживання і т.д. Широко диверсифікована і виробнича діяльність 

японських кооперативних об’єднань. Вона включає виробництво сировини й 

переробку овочів, фруктів, молока, м’яса. Отже, до діяльності кооперативів 

залучають всі три сфери АПК. Завдяки цьому вдається краще регулювати 

обсяги та темпи надходження продукції на переробку, а продуктів переробки на 

реалізацію. При цьому виробники сировинної стадії перебувають під постійним 

контролем якості технологічних процесів та сировини [107]. 

Фермерська агропромислова інтеграція поширена в країнах усіх 

континентів. Зокрема, у Великобританії збутові кооперативні об’єднання 

включають сільськогосподарські підприємства й переробні заводи. В Шотландії 

створено дві кооперативні групи з виробництва та збуту беконної свинини. У 

США першою галуззю, що проявила ініціативу в галузі розвитку 

агропромислової інтеграції, було овочівництво. Особливо активно інтеграційні 

процеси розвиваються у виробництві та переробці овочів. Спочатку перші 

кооперативи з переробки овочів самі займались і їх вирощуванням, а потім 

почали укладати контракти з овочівницькими кооперативами. У 90-ті роки    

ХХ ст. 80% овочевої продукції для консервування та заморожування 
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вирощували за контрактами між виробниками та переробниками або 

переробляли на АПО, що об’єднували підприємства ІІ та ІІІ сфер АПК. При 

вирощуванні та постачанні свіжих овочів розвивалась інтеграція повного (на 

базі АПО), а не контрактного типу. 

Значне поширення в США дістала і вертикальна фермерська інтеграція 

при виробництві продукції птахівництва, бройлерів. Стандартне вертикальне 

інтегроване бройлерне виробництво включає одержання інкубаційних яєць, 

виведення молодняку на інкубаційній станції, виробництво кормів, 

вирощування бройлерів, транспортування бройлерів на переробне 

підприємство, транспортування готової продукції до місць збуту. Кооперативні 

АПО використовують кооперативні інкубатори, брудерні ферми, 

кооперативний транспорт та інші засоби. Масштаби діяльності кооперативних 

АПО не обмежуються національними межами. Кооперативна асоціація 

виробників вишень (північний захід США) експортує свою продукцію в 

Японію, у різні країни світу вивозить свою продукцію також Тихоокеанське 

кооперативне експортне об’єднання [107]. Існують навіть спеціальні 

кооперативи, що надають послуги в галузі міжнародного маркетингу: 

кооперативна торгово-інформаційна служба, кооперативна брокерська 

організація тощо. 

Переважно збутову орієнтацію має кооперативна агропромислова 

інтеграція в скандинавських країнах. Наприклад, фінські кооперативні молочні 

заводи виробляють усі види молочної продукції, яку реалізують через 8 

спеціалізованих підприємств. У Данії та Фінляндії кооперативи продають 90%, 

а в Швеції та Норвегії – практично 100% молока та молочних продуктів, а в 

чотирьох цих країнах – 65-70% яєць, 80 м’яса у живій вазі, 50% овочів та 

фруктів у Данії. У першій половині 80-х років ХХ ст. на збутові кооперативи 

припадало 50-70% сумарних економічних показників діяльності 

кооперативного сектора цих чотирьох скандинавських країн. Другим напрямом 

діяльності скандинавських кооперативів виступає постачання фермерським 

господарствам знарядь та засобів виробництва – техніки, кормів, добрив [108]. 
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Крім вертикальної існує також горизонтальна інтеграція як форма 

організаційного об’єднання сільськогосподарських господарюючих суб’єктів з 

однорідною діяльністю з метою підвищення концентрації та спеціалізації. В 

рамках горизонтальної інтеграції створюються нові виробничі одиниці, 

пов’язані між собою технологічно й організаційно. При цьому можлива 

часткова втрата юридичної та економічної самостійності [109]. 

У теоретичному плані заслуговує на увагу системне висвітлення змісту 

термінів та понять інтеграційної природи, що міститься в рекомендаціях 

Міністерства сільського господарства і продовольства України. Інтеграція в 

широкому розумінні визначається в них як процес зближення, пристосування, 

узгодження діяльності і навіть об’єднання підприємств з метою підвищення 

результативності господарювання. В усій різноманітності процесів інтеграції 

рекомендується виділяти види, напрями та форми. Види інтеграції виділяються 

за ознакою складу учасників. Вертикальною є інтеграція різних сфер АПК або 

об’єднання зусиль підприємств однієї сфери з метою організації діяльності, що 

властива іншим сферам АПК. Вертикальною є, зокрема, діяльність аграрних 

підприємств, спрямована на створення переробних та торговельних 

господарських структур. Подібну діяльність може здійснювати й окремо взяте 

підприємство за рахунок власних та позичкових коштів та ресурсів. 

Аналогічний характер, тобто вертикальної інтеграції, буде мати і діяльність 

переробних підприємств з організації власними силами (коштами і ресурсами) 

власної сировинної бази. В горизонтальній інтеграції беруть участь 

підприємства лише однієї сфери АПК. 

Напрям інтеграції визначається внутрішнім змістом інтеграційних 

процесів, їхньою предметною стороною. Зокрема вертикальна інтеграція може 

бути виробничою, маркетинговою (постачальницько-збутовою) або 

комплексною. Горизонтальна може бути виробничою, фінансовою, освітньо-

консультативною, соціальною. 

Організаційно-економічні форми визначаються організаційно-правовим 

статусом інтеграційної структури, інтеграційного формування. Статус може 
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базуватись на праві приватної власності, державної чи акціонерної власності, 

контрактних відносинах чи кооперативних засадах [110]. 

Висвітлення теоретичних основ інтеграційних процесів було б неповним 

без згадки про різновид інтеграції, який заслуговує назви управлінського. 

Йдеться про міжгалузеву координацію. В умовах відсутності директивних 

методів управління окремими секторами національної економіки зберігається 

об’єктивна необхідність узгодження й координації темпів та пропорцій їхнього 

розвитку, тобто по суті управління. Одним із методів вирішення цієї проблеми є 

створення міжпрофесійних організацій та установ. Це державні або 

напівдержавні заклади з функціями національних штабів управління діяльністю 

продуктових підкомплексів АПК. Наприклад, у Франції це питання 

законодавчо врегульовано законами 1962 р. та 1975 р. про міжпрофесійні 

організації та законом 1980 р. про сільськогосподарську орієнтацію. В цій 

країні існує Національне міжпрофесійне управління зерна (ONIC), Національне 

міжпрофесійне управління по худобі та м’ясу (ONIBEV), Фонд втручання й 

регулювання ринку цукру (FIRS), Міжпрофесійне товариство по олійних 

культурах (ONIDOL) та ін. [111]. 

Останній аспект теорії інтеграційних відносин – інтеграція науки й 

виробництва. Загальновідомий ланцюг “наука – техніка (технологія) –

виробництво” відображає першоджерело науково-технічного прогресу – 

наукові дослідження. Відомо, що безпосередній результат функціонування 

науки – нові знання про закономірності природи та суспільства. Самі по собі 

вони не можуть впроваджуватись у виробництво. Існує кілька перехідних 

етапів. Їхній зміст відображає ланцюг “фундаментальні дослідження – 

прикладні розробки – технологія – техніка”. Загальні закономірності, виявлені 

фундаментальними дослідженнями, використовуються на етапі прикладних 

розробок в ролі основи для відпрацювання технологічних прийомів, нових 

технологій виробництва того чи іншого продукту. Засоби реалізації нових 

технологій на практиці – нові матеріали, машини і знаряддя. Всі ці ланки 
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можуть існувати самостійно, послідовно передавати одна одній свої 

напрацювання і лише остання буде здійснювати “вихід на виробництво”. 

Науково-технічний прогрес не зупиниться, але ніякої інтеграції при 

цьому не буде. Буде диференціація, про яку йшлося на початку цього розділу. 

Проте реальне життя пішло шляхом інтеграції. По-перше, наука і виробництво 

інтегровані на макрорівні національною економікою кожної країни. По-друге, 

завдання доведення результатів досліджень до практичного втілення в 

господарське життя ставиться перед кожною науковою установою. По-третє, 

рушійною силою розвитку науки й науково-технічного прогресу виступають 

самі економічні об’єкти – підприємства та об’єднання, які замовляють певні 

розробки науковим установам і платять за це свої гроші. Отже, інтеграцію 

можна констатувати на рівні національної економіки, наукових установ і 

безпосередньо господарюючих суб’єктів. При цьому господарюючі суб’єкти 

самі організують у себе проведення дослідницької роботи. 

На підтвердження наведемо характерний приклад. В одній з публікацій 

видання 1975 р. повідомлялось, що в 1971 р. витрати Міністерства сільського 

господарства США на науку та утримання розгалуженої служби пропаганди та 

впровадження досягнень науково-технічного прогресу сягнули 450 млн доларів. 

Витрати наукових центрів промислових фірм на дослідження, що пов’язані з 

сільським господарством, та пропаганду виробничих рекомендацій фермерам, 

щорічно становлять 460 млн доларів [112]. 

Отже, сільськогосподарські підприємства закритого ґрунту можуть 

застосовувати широкий спектр видів, напрямів та форм інтеграційних процесів. 

Єдиний критерій вибору – економічна доцільність та ефективність їх наслідків. 
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5.2. Передумови формування та сучасний стан інтеграційних 

процесів на підприємствах закритого ґрунту 

 

Зародження, формування й розвиток інтеграційних процесів не залежать 

від бажання людини, а зумовлюються певними передумовами різноманітного 

змісту. Першим слід назвати певний рівень розвитку як 

сільськогосподарського, так і промислового виробництва, зокрема, їх 

концентрацію, спеціалізацію та ступінь індустріалізації технологій. В 

сукупності ці характеристики дозволяють узгодити, організувати, координувати 

технологічний ланцюг виробництва у великих обсягах та доводити його 

продукцію кінцевому споживачеві в умовах агропромислово-торговельної 

інтеграції. 

Окреслені передумови висвітлюються з позицій історичного детермінізму 

в працях класиків марксизму-ленінізму. Вони підкреслювали, що спочатку 

сільське господарство та промисловість розвивались як ізольовані галузі 

економіки, результатом чого був розрив між ними. У статті “Карл Маркс” 

В.І.Ленін писав, що капіталізм остаточно роз’єднує землеробство і 

промисловість, одночасно своїм розвитком готуючи якісно нові зв’язки, нові 

елементи взаємозалежності і взаємодоповнення сільського господарства і 

промисловості. При цьому зверталась увага на переваги соціалізму як нового 

суспільного ладу, який завдяки суспільній власності на засоби виробництва 

сприяв органічному поєднанню промисловості та сільського господарства. 

Звичайно, це була вульгарна апологетика переваг соціалізму, результатом і 

проявом якої можна вважати і невдалі спроби організації агроіндустріальних 

комбінатів. 

Проте і вульгарна апологетика правильно відображала провідну роль 

промисловості при забезпеченні певного рівня розвитку промисловості і 

сільського господарства. Підвищенням свого технічного рівня промисловість 

одночасно створювала передумови для індустріалізації, концентрації та 

спеціалізації аграрного виробництва. Матеріальним чинником цих процесів 
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виступали технічні засоби, масове виробництво яких здійснювалось за межами 

сільського господарства – в галузях тракторного та сільськогосподарського 

машинобудування, автомобілебудуванні, виробництві засобів зв’язку та 

управління тощо. 

Звичайно, і сільське господарство мало свої напрями впровадження 

науково-технічного прогресу: селекція й насінництво, племінна справа, 

ґрунтозахисні технології, біологічні засоби захисту рослин і т.п. Але біля 

витоків вищого союзу сільського господарства і промисловості стояла 

промисловість. Саме її досягнення і її продукція забезпечили вирішення 

складної соціальної проблеми – ліквідації відірваності села та його жителів від 

науково-культурних і промислових центрів, зближення умов життя селян та 

міських жителів, сільської та промислової праці. 

Охарактеризовані передумови тією чи іншою мірою стосується окремого 

підприємства, в тому числі й такого, що використовує закритий ґрунт. Проте 

найповніше вона проявляє себе на рівні національної економіки у виділенні 

хоча б трьох сфер агропромислового комплексу: фондозабезпечуючої, 

сировинної (сільськогосподарської), переробно-збутової. Промислова 

домінанта виступає тут найбільш рельєфно: на промисловість покладається 

завдання забезпечувати засобами виробництва не тільки сільське господарство, 

а й переробну промисловість, торгівлю, сховища, холодильники тощо. 

Зокрема, ще в минулому столітті в умовах планової економіки колишній 

Держплан колишнього СРСР розподілив усі галузі економіки за сферами АПК. 

З’ясувалось, що сільське господарство використовувало продукцію 28 галузей 

із 65 включених в розробку міжгалузевого балансу, а в переробці 

сільськогосподарської сировини прямо чи посередньо приймали участь понад 

90 галузей. При цьому частка сільськогосподарської продукції, що надходить 

на споживання виключно у переробленому вигляді, постійно зростала і ще на 

початку 70-х років минулого століття перевищувала 50% [113]. 

Друга загальна передумова виникнення інтеграційних зв’язків 

агропромислового змісту – певний стан сільськогосподарського та 
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промислового (переробного) виробництва, який вимагає технологічно замкнути 

цикл випуску продовольства з метою недопущення диспропорцій у 

надходженні різних видів сировини, координації роботи сировинних та 

переробних ланок у часі, мінімізації втрат сировини та повного використання 

технологічних відходів переробки. Подібна передумова проявляється як на 

рівні галузі, так і підприємства, але стосується переважно тих видів 

перероблюваної сировини, які не здатні до тривалого зберігання. Це плодово-

овочева та плодово-ягідна продукція. Отже, складається певний виробничий 

напрям, певна спеціалізація сировинного (сільськогосподарського) та 

переробного (промислового) виробництва. 

Визначені виробничі напрями підприємства закритого ґрунту можуть 

виступати передумовою не тільки агропромислової, а й агроторговельної 

інтеграції. Вирішального значення тут набуває спроможність 

сільськогосподарської продукції до безпосереднього споживання. Таку 

властивість мають багато видів овочевої продукції (томати, огірки, перець та 

ін.), а також зрізані квіти, гриби тощо. 

Третя передумова має швидше характер мотиватора ефективного 

використання ресурсів, у тому числі й робочої сили. Відомо, що 

сільськогосподарське виробництво має сезонний характер. Поєднання 

виробництва сільськогосподарської продукції з її промисловою переробкою і 

реалізацією продуктів переробки (продовольства) дозволяє забезпечувати 

більш рівномірне використання запасу праці протягом року, створювати нові 

робочі місця, повніше задовольняти матеріальні інтереси працюючих. Це надає 

агропромисловій та агропромислово-торговельній інтеграції привабливих рис, 

тобто робить її мотиватором. 

На практиці сезонний характер сільськогосподарського виробництва 

проявляється у коливаннях затрат праці по місяцях протягом календарного 

року в різних галузях. Наприклад, Державне підприємство “Науково-дослідний, 

виробничий агрокомбінат “Пуща-Водиця” за виробничим напрямом є широко 

диверсифікованим господарством, яке виробляється продукцію польоводства, 
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овочівництва закритого і відкритого ґрунту, садівництва, тваринництва, гриби 

та квіти. Певну частину виробленої сільськогосподарської продукції 

агрокомбінат переробляє на власних переробних виробництвах, а продукти 

переробки реалізує через власну збутову мережу. Товаром фірмової торгівлі 

виступають також овочева продукція та гриби. Територіально господарство 

розміщене у кількох районах м. Києва, що також характерно для підприємств 

закритого ґрунту, оскільки їх завданням є забезпечення овочами населення 

великих міст та промислових центрів, біля яких вони і розміщуються. 

Коливання помісячних затрат праці характеризують три показники: 

розмах варіації, тобто виражене у відсотках відношення найбільших затрат 

праці за місяць до найменшої їхньої величини в людино-годинах; виражене у 

відсотках відношення найбільших місячних затрат праці до їхньої місячної 

середньої величини за календарний рік; виражене у відсотках відношення 

найменших місячних затрат праці до їхньої місячної середньої величини. Ці 

розрахунки наведено в таблиці 5.1. 

 
Таблиця 5.1. Коливання величини щомісячних затрат праці в галузях 

агрокомбінату “Пуща-Водиця” (2006 р.) 

Галузь 

Показник коливання, % 

Розмах 
варіації, 

% 

Відношення 
максимальних 

місячних затрат 
праці до середніх 

Відношення 
мінімальних 

місячних затрат 
праці до середніх 

Польоводство 480,4 143,5 29,9 
Багаторічні продуктивні 
насадження 603,2 220,0 36,5 
Закритий ґрунт 217,0 140,3 64,5 
Виробництво грибів 141,5 121,8 86,0 
Виробництво молока 117,9 110,8 94,0 
Виробництво яловичини 
(приріст) 131,2 117,9 89,9 
Переробка плодоовочевої 
продукції 227,2 147,1 64,7 
Виробництво 
хлібобулочних виробів 137,5 105,8 77,0 

 
Як видно з даних таблиці, галузі агрокомбінату “Пуща-Водиця” істотно 

різняться між собою за рівномірністю розподілу затрат праці протягом року. 
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Таблиця 5.1. Коливання величини щомісячних затрат праці в галузях 

агрокомбінату “Пуща-Водиця” (2006 р.) 

Галузь 
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Розмах 
варіації, 

% 
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Відношення 
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Як видно з даних таблиці, галузі агрокомбінату “Пуща-Водиця” істотно 

різняться між собою за рівномірністю розподілу затрат праці протягом року. 
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Найбільші коливання, а отже, і найбільша нерівномірність характерні для 

багаторічних продуктивних насаджень. Розмах варіації щомісячних затрат 

праці перевищує у цій галузі 600%. Значним є також і відношення 

максимальних місячних затрат до середніх – 220%, а мінімальні становлять 

близько третини від середніх. Близькими до наведених показників є коливання 

затрат праці протягом року і в польоводстві – 480,4%, 143,5% та 29,9%, 

відповідно. 

У галузях закритого ґрунту та переробки плодоовочевої продукції 

показники коливання місячних затрат праці мають близькі значення: розмах 

варіації 217-220%, максимальне відхилення від середніх – 140-147, мінімальне 

відхилення від середніх – 64%. Аналогічну залежність можна констатувати і 

для виробництва яловичини та виробництва хлібобулочних виробів. Найбільш 

рівномірно протягом року використовується праця при виробництві молока: 

розмах варіації становить 117,9%, максимальне відхилення від середніх 

місячних витрат – 110,8, мінімальне – 94%. Поряд з цими показниками галузі 

закритого ґрунту та виробництво грибів набувають вигляду сезонних. За таких 

умов інтеграційні процеси дійсно можуть пом’якшувати сезонні коливання 

потреби в робочій силі. 

Четверта передумова спричиняється певними зовнішніми факторами 

відносно окремого підприємства, переважно негативними, які зумовлюють 

необхідність інтеграційних процесів як реакції підприємства на несприятливі 

умови для упередження або ліквідації породжуваних ними негативних 

наслідків. Перелік подібних обставин дуже широкий навіть для окремо взятого 

підприємства, а зміст небажаних наслідків майже ідентичний – втрата 

конкурентоздатності, поразка у конкурентній боротьбі, втрата ринку і звуження 

можливостей поступального розвитку. Тому четверту передумову інтеграції 

щодо підприємств із закритим ґрунтом можна розглядати як мотиватор до 

забезпечення прибуткового господарювання. Покажемо це на прикладі 

підприємств, що розміщуються поблизу м. Києва і спеціалізуються на 

виробництві овочів і грибів (табл. 5.2). 
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Таблиця 5.2. Деякі показники кон’юнктури ринку овочів та грибів в 

Україні1 

Показник Одиниця 
виміру 

Рік 2005/ 
2003, % 2003 2004 2005 

Валовий збір овочів відкритого 
ґрунту в усіх категоріях 
господарств, всього тис. т 6538,0 6964,0 7295,0 111,6 
у т.ч. у Київській обл. – ІІ – 333,0 309,0 402,0 120,7 

Імпорт продукції рослинного 
походження млн дол. 776,6 439,5 525,5 67,7 
у т.ч. овочі, всього т 9513,3 9273,7 20357,6 214,0 

з них: томати – ІІ – 237,3 299,7 1098,7 463,0 
 огірки – ІІ – 223,3 149,3 1237,1 554,0 

Імпорт грибів, всього – ІІ – 9,1 0,05 361,6 3973,6 
у т.ч. культивованих видів – ІІ – - - 107,4 х 

Середньомісячна заробітна плата 
одного працівника: 
в Україні грн 462 590 806 174,4 
у м. Києві – ІІ – 761 967 1314 172,7 

1 За даними Держкомстату України [114-117]. 
 
Як показують дані таблиці, конкуренція на ринку овочевої продукції в 

Україні протягом 2003-2005 рр. зростала. Загальне виробництво овочів 

відкритого ґрунту збільшилось на 11,6%, по Київській області – на 20,7%. При 

загальному зменшенні обсягу імпорту продукції рослинного походження на 

32,3% у вартісному виразі імпорт овочів у 2005 р. порівняно з 2003 р. зріс 

більше ніж удвічі, а грибів – майже у 40 разів. Заробітна плата найманих 

працівників у м. Києві значно вища середньої по країні і стабільно зростала 

протягом досліджуваного триріччя. Тому підприємства повинні вивчити свої 

можливості щодо переробки овочевої продукції відкритого ґрунту та її 

реалізації споживачеві у переробленому вигляді. Необхідно звернути увагу і на 

невикористані можливості продажу грибів через власну роздрібну збутову 

мережу для прискорення обороту коштів та ефективного використання 

ринкової кон’юнктури. Обов’язково при цьому здійснювати поглиблений 

маркетинговий аналіз споживчого ринку, пошук “своїх” ринкових сегментів та 

ринкових ніш, розробляти досконалу збутову та цінову політику, моніторинг 

дій конкурентів. 
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Зрозуміло, що досягнення підприємницького успіху у вигляді високої 

прибутковості ускладнюється необхідністю забезпечення високих заробітків 

найманим працівникам для створення належної заінтересованості у 

високопродуктивній праці. Отже, для підприємства зовнішні обставини дійсно 

створили потужні мотиватори до використання внутрішніх резервів щодо 

підвищення ефективності виробничо-збутової діяльності, одним із яких є 

агропромислова та агропромислово-торговельна інтеграція. 

Проте не менш потужні мотиватори до використання можливостей 

інтеграції формуються і внутрішніми особливостями ведення господарської 

діяльності підприємствами закритого ґрунту. Покажемо це на прикладі 

згадуваного вище агрокомбінату “Пуща-Водиця”. Це велике 

сільськогосподарське підприємство, яке використовує 4281 га землі, з яких 

сільськогосподарські угіддя займають 3460 га, в тому числі рілля – 3083 га і 

багаторічні насадження – 312 га. Продуктивні землі розміщені у Києво-

Святошинському районі Київської області. Господарство має значні площі 

культиваційних споруд для вирощування овочів і грибів, вартість основних 

засобів перевищує 170 млн грн і кількість працюючих становить близько 2100 

осіб. 

Здавалося б, розміщення підприємства на території багатомільйонного   

м. Києва, де зарплата найвища по Україні, повинно забезпечити господарству 

платоспроможний попит на його продукцію і прибуткове функціонування. 

Проте виникають певні проблеми. Основна із них пов’язана з мотивацією 

працівників. У грудні 2006 р. середня заробітна плата у м. Києві становила 2257 

грн. Для забезпечення такої оплати праці в агрокомбінаті перешкодою стає 

навіть Галузева угода, яка укладається між Міністерством аграрної політики 

України й галузевими об’єднаннями підприємств, з одного боку, та 

профспілкою працівників агропромислового комплексу – з другого, і 

регламентує розмір мінімальної заробітної плати. Тому невипадково в 

агрокомбінаті “Пуща-Водиця” середня заробітна плата у грудні 2006 р. 
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становила 820 грн (зокрема для працівників, зайнятих на території м. Києва, 

875 грн), а в Києво-Святошинському районі 746 грн. 

Якщо оплата праці не є достатнім мотиватором, то потрібні інші. В їх ролі 

агрокомбінат використовує житлово-комунальні, культурно-освітні та 

рекреаційні послуги. До цього часу на балансі господарства знаходиться 

житловий фонд вартістю майже 44 млн грн та пансіонат вартістю 163 тис. грн, 

утримується також сільськогосподарська школа. Підприємство несе повну 

відповідальність і за модернізацію засобів виробництва, найбільш надійним 

джерелом фінансування якої може бути лише власний прибуток. Отже, з 

урахуванням наявності житлового фонду, пансіонатів та сільськогосподарської 

школи напрямів використання прибутку вимальовується багато, а джерело його 

формування лише одне – виробничо-збутова діяльність. Деякі дані, що 

кількісно характеризують цю ситуацію, наведені в таблиці 5.3. 

 
Таблиця 5.3. Напрями використання прибутку для виробничих та 

соціальних потреб агрокомбінату “Пуща-Водиця” 

Показник Одиниця 
виміру 

Рік 
2004 2005 2006 

Знос основних засобів, всього тис. грн 67738,0 72719,8 86382,1 
у % до первісної вартості % 46,8 48,9 50,3 

Витрати на модернізацію основних 
засобів тис. грн 7000,0 8000,0 9000,0 
Всього витрат житлово-комунального та 
соціально-культурного призначення – ІІ – 4878,0 5801,0 7939,9 

у т.ч. 
утримання житлово-комунального 
господарства (ЖКГ) – ІІ – 2773,5 3551,3 5112,5 
утримання пансіонату – ІІ – 500,4 550,1 654,3 
утримання освітніх закладів – ІІ – 751,5 922,6 1176,4 

Збитки: 
по ЖКГ – ІІ – 1049,7 1737,0 3098,4 
по пансіонатах – ІІ – 393,4 385,9 461,4 
по освітніх закладах – ІІ – 604,9 754,2 999,1 

Некомпенсовані витрати на наукові 
дослідження – ІІ – 214,4 283,5 431,1 
Орієнтовна потреба в прибутку на 
модернізацію, покриття збитків та 
некомпенсованих витрат на науку – ІІ – 9262,4 11160,6 13558,9 
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Дещо умовний характер в таблиці носять лише витрати на модернізацію 

основних засобів у розмірі понад 10% від суми їхнього зносу. Решта показників 

– це реальні витрати агрокомбінату “Пуща-Водиця” на утримання житлово-

комунальної, соціально-культурної сфери та наукові дослідження. Відповідно 

до Наказу Міністерства агропромислового комплексу від 13 травня 1999 р. 

№193 до агрокомбінату було приєднано Інститут споруд штучного клімату. 

Пізніше відповідно змінили й назву агрокомбінату (2002 р.). Отже, за 

аналізовані роки потреба в прибутку зростає щорічно на 2 млн грн. Для 

підприємства єдиним шляхом розв’язання цього завдання є тільки 

удосконалення методів господарювання, серед яких чільне місце займають 

інтеграційні процеси. 

Навіть наведена загальна характеристика агрокомбінату “Пуща-Водиця” 

доводить, що в ньому не тільки створено передумови до формування 

інтеграційних процесів, а й діють потужні економічні мотиватори до їх 

всебічного розвитку. Сучасні технології виробництва сільськогосподарської 

продукції, ареною застосування яких є закритий ґрунт, спеціалізація на 

виробництві плодоовочевої продукції, розміщення на території м. Києва, значні 

обсяги заходів соціальної спрямованості дають підстави розглядати його ще й 

як типове господарство для усієї сукупності підприємств закритого ґрунту. 

Тому стан інтеграційних процесів цілком правомірно розглядати на прикладі 

агрокомбінату “Пуща-Водиця” як агропромислового підприємства, хоча за 

масштабами господарської діяльності воно може вважатись і об’єднанням. Так, 

за чисельністю працівників агрокомбінат становить 50% від 107 

сільськогосподарських підприємств Закарпатської або третину від 129 

сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області, овочів 

(відкритого та закритого ґрунту) реалізує більше, ніж усі сільськогосподарські 

підприємства Черкаської або Запорізької областей [118]. 

Про орієнтацію агрокомбінату на інтеграційні процеси свідчить баланс 

основних видів сільськогосподарської продукції за 2006 р. (табл. 5.4). 
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Таблиця 5.4. Баланс основних видів сільськогосподарської продукції 
агрокомбінату “Пуща-Водиця” (2006 р.), т 

Продукція 

Всього 
ресурсів 
(залиш-

ки + 
надхо-

дження) 

Витрачання 

Зали-
шок на 
кінець 
року 

на 
вироб-

ничі 
потре-

би 

втрати 
при 

збері-
ганні 

роздріб-
ний збут 

на 
пере-
робку 

громад-
ське 

харчу-
вання та 
праців-
никам 

Зерно 3546,1 2905,0 10,0 - 245,0 26,0 360,1 
Овочі 15273,1 1993,3 535,0 11431,7 975,2 97,5 240,6 
Плоди і ягоди 463,9 - 4,5 120,8 309,8 2,7 26,1 
Гриби 574,4 - 1,9 557,3 13,8 0,2 1,2 
Мед 1,4 0,6 - 0,4 - 0,3 0,1 
М’ясо ВРХ 
(жива вага) 804,9 - - 189,01 183,7 2,8 429,4 
Молоко 6633,6 551,5 - 5775,82 - 183,9 122,4 
М’ясо свиней 
(жива вага) 32,6 - - - 22,4 - 10,2 

1 Оптовий збут – 181,4 т; роздрібний збут – 7,6 т. 
2 Оптовий збут. 
 
Як показують дані таблиці, напрями використання виробленої 

агрокомбінатом сільськогосподарської продукції дозволяють формувати, 

передусім, агроторговельну інтеграцію, тобто поєднувати виробництво 

продукції з її роздрібним продажем споживачеві. Такою інтеграцією охоплено 

76% овочевої і 27,6% плодово-ягідної продукції, 97,2% грибів, 30,8% меду. 

Матеріальною основою агропромислових інтеграційних процесів є обсяги 

продукції, що надходять на промислову переробку: 245 т зерна, 975,2 т овочів, 

309,8 т плодів та ягід, 183,7 т яловичини (у живій вазі). Оскільки продукти 

переробки реалізуються через власну роздрібну збутову мережу, то цю 

інтеграцію можна обґрунтовано назвати агропромислово-торговельною. 

Розглянемо особливості агроторговельної інтеграції. В агрокомбінаті 

“Пуща-Водиця” використовують кілька форм торговельних ланок для 

роздрібної торгівлі продукцією агрокомбінату: ларьки і кіоски, спеціально 

обладнані автомобілі, оптові склади (продаж за готівку), гастрономи (по 

одному в м. Києві та с. Софіївська Борщагівка). Результати їхньої торговельної 

діяльності за 2006 р. характеризуються даними таблиці 5.5. 
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Таблиця 5.5. Показники роботи торговельних ланок роздрібного збуту 
агрокомбінату “Пуща-Водиця” (2006 р.) 

Назва торговельних 
ланок 

Відпрацьо-
вано за рік, 

діб 

Середньо-
обовий 

виторг, грн 

Загальна 
виручка за 

рік, тис. грн 

Структура 
роздрібного 

збуту, % 
Ларьки та кіоски 3774 1600 6038,4 18,0 
Спеціально обладнані 
автомобілі 6951 1696 11792,7 35,2 
Оптові склади 614 21046 12922,6 38,6 
Гастрономи 730 3785 2762,8 8,2 
Разом 12069 2777 33516,5 100,0 

 
Як видно з даних таблиці, загальні грошові надходження від роздрібного 

продажу продукції агрокомбінату за 2006 р. становили 33516,5 тис. грн. 

Об’єктивно слід зазначити, що реалізацію продукції з оптових складів 

віднесено до роздрібної за характером розрахунків, які в цій торговельній ланці 

були готівковими. Предметом торгівлі в гастрономах була не тільки продукція 

агрокомбінату, а й деякі побутові товари щоденного попиту, питома вага яких 

була незначною. Провідну роль у роздрібному збуті відігравали оптові склади 

та спеціально обладнані автомобілі. Ці дві ланки у 2006 р. забезпечили 73,8% 

грошових надходжень від роздрібної реалізації продукції. Виторг ларьків та 

кіосків становив 18% річних надходжень від роздрібної торгівлі. Ларьки та 

кіоски були розміщені стаціонарно, а спеціально обладнані автомобілі 

торгували на міських ринках. Варто відзначити, що балансова вартість 

залучених до роздрібного збуту основних засобів перевищила на кінець 2006 р. 

1,6 млн грн. Частка роздрібного збуту в загальній сумі грошових надходжень 

від реалізації продукції, робіт та послуг за цей рік становила 88,4%. Цього 

показника цілком достатньо для оцінки значення агроторговельної інтеграції в 

забезпеченні конкурентоспроможності агрокомбінату “Пуща-Водиця” як 

провідного і надзвичайно важливого. 

Проте така оцінка була б неповною без аналізу результатів роздрібної 

реалізації продукції за показником рівня рентабельності – відсоткового 

відношення прибутку до собівартості реалізованої продукції. Зазначимо, що 

оцінка агроторговельної інтеграції за показниками рентабельності роздрібного 

збуту насправді є оцінкою набагато ширшою, адже у визначенні показника 
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рентабельності бере участь і собівартість одиниці продукції, яка формується на 

етапі виробництва овочів, плодів, ягід, грибів тощо. 

Безпосередньо з агроторговельною інтеграцією пов’язані лише 

торговельно-збутові витрати на ведення роздрібної торгівлі. За даними таблиці 

5.5, можна зробити висновок щодо їх різної величини з розрахунку на 1000 грн 

виручки чи певну кількість співвимірної товарної маси. Якщо добовий виторг 

коливався від 1600 грн в ларьках та кіосках до 21046 грн в оптових складах, то 

впевнено можна очікувати, що різними будуть і витрати на амортизацію та 

утримання торговельних площ, оплату продавців, транспортні витрати тощо. 

Проте розраховувати на те, що вплив цього фактора на рентабельність 

роздрібного збуту може бути вирішальним, також немає підстав. Конкретні 

величини прибутковості основних видів сільськогосподарської продукції при їх 

роздрібній реалізації за 2006 р. наведені в таблиці 5.6. 

 
Таблиця 5.6. Рівень рентабельності роздрібного продажу основних видів 

сільськогосподарської продукції агрокомбінату “Пуща-Водиця” (2006 р.) 

Продукція Собівартість 
1 т, грн 

Реалізаційна 
ціна 1 т, грн 

Прибуток, 
збиток (-) на 1 

т, грн 

Рівень 
рентабель-

ності, % 
Овочі закритого ґрунту 1640,54 2035,18 394,6 24,1 

у т.ч. із зимових теплиць 1968,69 2483,14 514,45 26,1 
із плівкових теплиць 1317,29 1593,92 276,63 21,0 

Овочі відкритого ґрунту 619,57 769,67 150,19 24,2 
Плоди 2861,32 1253,77 -1607,55 -56,2 
Ягоди 3425,68 3533,78 108,10 3,2 
Гриби 13985,49 7051,22 -6934,27 -49,6 

 
Як свідчить аналіз даних таблиці, рівень рентабельності роздрібного 

збуту різних видів продукції коливається в дуже широких межах: від 

прибутковості 26,1% по овочевій продукції зимових теплиць до збитковості 

56,2% по плодах і 49,6% по грибах. Загалом по господарству роздрібний збут 

свіжої сільськогосподарської продукції, що включає і гриби, виявився у 2006 р. 

рентабельним, але рівень рентабельності був дуже низьким і становив лише 

0,7%. 
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Проте резерви підвищення цього показника не можна вважати 

вичерпними. Про це свідчить різниця в показниках виробничої собівартості та 

продажної ціни овочів закритого ґрунту по дільницях агрокомбінату. 

Наприклад, у 2006 р. дільниця “Центр” виростила в зимових теплицях помідори 

при собівартості 1 ц 165,29 грн, а продала по 286,49 грн. Аналогічні показники 

по дільниці “Совки” – 175 і 237 грн. Повна собівартість 1 ц помідорів була 

дещо вищою від виробничої – 199,56 і 206,29 грн по цих дільницях відповідно, 

а рентабельність виробництва по дільниці “Центр” становила 43,6% проти 

15,1% на дільниці “Совки”. Отже, можливості агроторговельної інтеграції 

використовуються ще не повністю. 

В агрокомбінаті “Пуща-Водиця” агроторговельна інтеграція поєднується 

з агропромислово-торговельною. Таке поєднання стає можливим завдяки 

спеціалізації підприємства на виробництві багатьох видів 

сільськогосподарської продукції з коротким циклом переробки: овочів, плодів, 

м’яса тощо. Переробку здійснюють три цехи: з виробництва консервованої 

продукції, м’ясних виробів, хлібобулочних виробів. Продуктивність 

консервного цеху вимірюється тисячами умовних банок і становить 5250 туб на 

рік. Продуктивність м’ясопереробного цеху краще вимірювати фізичними 

тоннами продукції переробки чи навіть використовуваної основної сировини. 

Проектом передбачено обсяги використовуваної сировини – м’яса забійної ваги 

– близько 100 т на рік. Сировиною для цеху хлібобулочних виробів є борошно, 

а річний обсяг його переробки становить близько 150 т на рік. Характеристику 

роботи переробних цехів за 2006 р. наведено в таблиці 5.7. 

Дослідження показали, що переробні цехи агрокомбінату “Пуща-Водиця” 

використовують власну сировину і випускають широкий асортимент готової до 

споживання продукції: овочеві та м’ясні консерви, ковбаси, копченості, 

томатний, яблучний та березовий сік, хлібобулочні вироби. Обсяги кінцевої 

продукції досить значні: 468,1 т томатного соку, 238 т березового соку, 48,1 т 

ковбас, 40,2 т хлібобулочних виробів і т.д. Проте рівень використання 

переробних  потужностей  ще  недостатній:  57,1%  по  консервному,  88,7  по  
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м’ясопереробному і 19,2% – по цеху хлібобулочних виробів. Отже, масштаби 

агропромислової інтеграції в агрокомбінаті “Пуща-Водиця” можуть бути 

істотно збільшені навіть при наявних сировинній базі та потужностях 

переробних цехів. Проте на заваді стає низька рентабельність, а точніше 

збитковість реалізації продукції переробки. 

Навіть їхній роздрібний збут у 2006 р. не забезпечив прибутків. Від 

реалізації продуктів м’ясопереробки одержано збиток у сумі 599 тис. грн, а 

рівень збитковості становив 48,1%. Навіть 30 т хлібобулочних виробів із 

собівартістю 139,9 тис. грн, реалізували в ларьках та кіосках за 104 тис. грн із 

сумою збитку 35,9 тис. грн та рівнем збитковості 25,6%. Фінансовим 

результатом збуту 1694 т консервованої плодоовочевої продукції стали 1033,6 

тис. збитку (рівень збитковості – 42,5%). Прибутковим у 2006 р. виявився збут 

квашеної капусти, солоних огірків та помідорів (рівні рентабельності, 

відповідно, 177, 252 та 114%). Проте обсяги реалізації цієї продукції були 

незначними і не компенсували збитків від інших продуктів переробки. 

Отже, критичною ланкою подальшого розвитку інтеграційних процесів в 

агрокомбінаті “Пуща-Водиця” є забезпечення їх рентабельності. 

Проведемо порівняльний аналіз структури та рентабельності оптового і 

роздрібного збуту сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки 

(табл. 5.8). 

Дані таблиці засвідчують, що роздрібний збут не має переваг перед 

оптовим ні по сільськогосподарській продукції, що реалізується у свіжому 

вигляді, ні по продуктах її переробки. Проте робити остаточний висновок про 

неспроможність агроторговельної і навіть агропромислово-торговельної 

інтеграції вирішити проблему прибутковості підприємства закритого ґрунту 

було б передчасним. Потрібен поглиблений аналіз реалізаційних цін, за якими 

агрокомбінат продає свою продукцію. Передусім, необхідно співставити їх з 

середніми цінами по м. Києву. Якщо ціни агрокомбінату нижчі від 

середньоміських, то агрокомбінат бере на себе ще одне істотне соціальне 

навантаження – надання допомоги соціальним верствам населення, що, в свою 
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чергу, дає підстави для постановки питання щодо надання державної 

підтримки.  

 
Таблиця 5.8. Структура та рентабельність оптового та роздрібного збуту 

сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки в агрокомбінаті 
“Пуща-Водиця” (2006 р.) 

Продукція 

Частка у загальному обсязі 
реалізації, % 

Прибутковість,  
збитковість (-), % 

оптового 
збуту 

роздрібного 
збуту 

оптового 
збуту 

роздрібного 
збуту 

Овочі закритого ґрунту 4,2 95,8 53,9 22,5 
Овочі відкритого ґрунту 5,6 94,4 26,1 19,9 
Плоди 4,1 95,9 -56,5 -56,2 
Ягоди 17,6 82,4 3,3 3,2 
Гриби 15,3 84,7 -43,3 -50,7 
Квіти - 100,0 х -54,1 
Молоко 97,9 2,1 0,11 1,6 
ВРХ (жива вага) 94,6 5,4 7,21 3,3 
Консервована  
продукція 32,0 68,0 -43,8 -42,5 
Продукти 
м’ясопереробки - 100,0 х -48,1 
Хлібобулочні вироби 14,3 85,7 -37,6 -25,6 
Соління і квашена 
продукція 52,3 47,7 181,9 122,7 
Разом по вказаних 
продуктах х х -2,6 -4,2 

1 Без дотацій. 
 
Другий напрям аналізу – з’ясування ступеня справедливості цінової 

конкуренції продукції агрокомбінату з імпортованою продукцією, обсяги якої 

зростають. І в цьому випадку в ситуацію має втрутитись держава і забезпечити 

митними тарифами чи квотами захист вітчизняного товаровиробника. 

Особливо несприятлива ситуація складається для виробників грибів. 

Сорокакратне збільшення обсягу імпорту (див. табл. 5.2) супроводжується по 

цій продукції шестикратним зменшенням митної ціни [117]. Тому імпортний 

режим плодоовочевої та грибної продукції вимагає значної уваги. При цьому не 

втрачають актуальності і різноманітні напрями виявлення та використання 

внутрішніх резервів підвищення рентабельності збуту. 
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5.3. Шляхи поглиблення та підвищення економічної ефективності 

інтеграційних процесів на підприємствах закритого ґрунту 

 

Аналіз стану інтеграційних процесів в одному з підприємств закритого 

ґрунту – агрокомбінаті “Пуща-Водиця” – виявив їх численні недоліки і, 

насамперед, низьку економічну ефективність на етапі реалізації продукції. 

Проте обмежувати висвітлення шляхів поглиблення та підвищення 

ефективності інтеграційних процесів обґрунтуванням лише заходів зниження 

собівартості, підвищення якості, підвищення реалізаційної ціни і т.п., на нашу 

думку, було б невиправданим звуженням проблеми. Спочатку необхідно 

обґрунтувати доцільність, невідкладну необхідність використання можливостей 

міжгосподарської інтеграції. Йдеться не тільки про створення переробних та 

торговельних підприємств на міжгосподарській основі. У зарубіжних країнах 

нагромаджено досвід об’єднання підприємств у рамках продуктових 

підкомплексів для розв’язання актуальних для певного підкомплексу проблем. 

Значний досвід створення та функціонування таких об’єднань 

нагромаджено у Франції, де їх називаються міжпрофесійними. У 80-ті роки 

минулого століття в цій країні функціонували Національне міжпрофесійне 

управління зерна (ONIC), Національне міжпрофесійне управління по худобі та 

м’ясу (ONIBEV), Національний міжпрофесійний центр молочного господарства 

(CNIEL), Фонд втручання та регулювання ринку цукру (FIRS), міжпрофесійне 

товариство по олійних культурах (ONIDOL), Національне міжпрофесійне 

управління столових вин (ONIVIT), Національне міжпрофесійне об’єднання по 

насінництву (GNIS) та ін. Їхня діяльність регламентувалась Законом № 80-502 

від 4 липня 1980 р., який замінив закони від 1962 та 1975 рр. Він передбачав, 

що в галузі виробництва та збуту кожного продукту або групи подібних 

продуктів може діяти лише одне міжпрофесійне об’єднання. 

Законом визначали й основні завдання міжпрофесійних установ виходячи 

з інтересів представлених у них галузей, груп підприємців та регламентацій 

ЄЕС. Зокрема, міжпрофесійне об’єднання повинно розробляти типові 
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контракти на постачання відповідної сільськогосподарської сировини, вивчати 

попит та пропозицію, пристосовувати пропозицію до попиту, під контролем 

держави проводити в життя ринкові регламенти, ціни та умови розрахунків, 

вимоги до якості, домагатись розширення ринків збуту. Звичайно, колу функцій 

та обов’язків по окремих міжпрофесійних об’єднаннях притаманні свої 

особливості. Так, управління зерна, яке мало сховища і користується 

державними дотаціями, здійснювало масштабні операції із закупівель зерна. 

Аналогічні операції виконував FIRS. Інші об’єднання (ONIVIT, ONIDOL, 

CNIEL) господарськими операціями не займались, а здійснювали переважно 

конкретні заходи з організації ринку, технологічної регламентації виробництва 

відповідного продукту, видання та поширення кон’юнктурної інформації, 

контролю якості продукції [111]. Загалом склад функцій та обов’язків 

міжпрофесійних об’єднань дозволив окремим авторам включити їх до системи 

управління сільським господарством Франції [119]. Тому думка про виділення 

управлінської інтеграції підтверджується. 

Свої особливості управлінська інтеграція мала і в сфері плодоовочевого 

господарства. У консервуванні овочів та фруктів функціонувало кілька 

міжпрофесійних організацій, більшість із яких – вузько спеціалізовані: 

національне міжгалузеве об’єднання по овочах для консервування (UNILEC), 

національне міжгалузеве товариство по томату (SONITO), Національна 

міжгалузева асоціація по шампіньйонах (ANICHC), міжгалузеве бюро по 

чорносливу (ВІР). Існував також комітет зв’язків по овочах та фруктах (CLIF), 

який координував діяльність перелічених міжпрофесійних установ, слідкував за 

імпортом відповідної продукції, вишукував можливості розширення експорту 

французьких плодоовочевих товарів [120]. 

Слід підкреслити, що доцільність використання міжпрофесійних 

об’єднань як форми галузевої інтеграції та управління доведена багаторічним 

досвідом Франції. Так, міжпрофесійне управління зерна існує з 1936 р. 

Основними аргументами необхідності створення такого об’єднання 

підприємств закритого ґрунту в Україні є, на нашу думку, такі: 
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− близькі виробнича спеціалізація та роль у забезпеченні продовольчої 

безпеки країни; 

− підвищена потреба у фінансових ресурсах для відновлення та 

модернізації основних засобів виробництва, в тому числі культиваційних 

споруд; 

− підвищене соціальне навантаження, яке потребує додаткових витрат на 

утримання житлового фонду, рекреаційних закладів, культурно-освітніх 

установ, забезпечення високої заробітної плати персоналу; 

− недостатнє науково-технологічне забезпечення. 

− спільність завдань щодо адаптації до ринкового середовища. 

Отже, ці аргументи одночасно відображають і особливості 

господарювання підприємств закритого ґрунту. Спеціалізація на виробництві 

плодоовочевої продукції дає змогу цим господарствам виконувати роль 

цілорічного постачальника населенню вітамінів. Висока конкуренція на ринках 

цієї ж продукції висуває підвищені вимоги до техніко-технологічного рівня 

виробництва, який можна підтримувати лише своєчасною модернізацією 

виробничої бази, засобів виробництва за наявності фінансових ресурсів. Вони 

потрібні також для покриття масштабних витрат соціального призначення. 

Оскільки, підприємства закритого ґрунту мають багато однакових чи 

близьких за змістом проблем, то їх необхідно розв’язувати і близькими за 

змістом методами, у тому числі й засобами державної підтримки та державного 

регулювання. Тому одним із основних завдань майбутнього міжпрофесійного 

об’єднання підприємств закритого ґрунту має стати захист економічних 

інтересів своїх засновників у владних структурах, підготовка проектів 

документів протекціоністського характеру, інформування керівництва 

агропромислового комплексу про стан справ у галузі. Із невирішених наукових 

проблем у галузі закритого ґрунту слід виділити комплексну проблему 

енергозбереження. 

У складі адаптаційної тематики існують стратегічна й тактична проблеми. 

Стратегічна – це створення спеціалізованої ринкової інфраструктури за 
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досвідом багатьох розвинених країн, у тому числі й європейських. Відомо, що 

плодоовочева продукція реалізується на оптових плодоовочевих аукціонах та 

оптових продовольчих ринках. 

У певному розумінні плодоовочеві аукціони є різновидом глибоко 

спеціалізованих оптових ринків. З європейських країн аукціонна форма оптової 

реалізації плодоовочевої продукції найбільш поширена у Нідерландах, Бельгії 

та Швеції. Частка оптового продажу плодів та овочів на аукціонах у загальному 

обсязі оптового збуту становить у Нідерландах 90%, Бельгії – 60, Швеції – 50%. 

Аукціонній формі надається перевага з тих міркувань, що плодоовочева 

продукція швидко псується. 

У Нідерландах налічується близько 40 плодоовочевих аукціонів, які 

рівномірно розміщені по території. Через аукціони реалізується 100% 

тепличних овочів, 85 – овочів відкритого ґрунту, фруктів – 80, шампіньйонів – 

50%. Досвід Нідерландів з організації аукціонної оптової торгівлі дуже 

повчальний. Тут аукціони є не тільки місцем зустрічі покупця та продавця й 

посередником між операторами ринку, а виступають організаторами 

плодоовочевого виробництва і будують свою діяльність на основі договорів з 

фермерами. За умовами договору фермер зобов’язується поставити на аукціон 

певний обсяг продукції заданого асортименту та в попередньо визначені 

календарні терміни. Аукціон гарантує закупівлю та оплату продукції, надання 

платних послуг з транспортування, зберігання, сортування та пакування 

продукції. До суто торговельних обов’язків аукціону входять: 

− організація розпродажу сформованої плодоовочевої продукції в 

однорідні за вагою, якістю та упаковкою партії; 

− розробка вимог до якості продукції та її контроль (контроль 

розпочинається за два тижні до початку масового збирання шляхом відбору 

спеціалістами-контролерами проб для лабораторного аналізу, в тому числі й 

вмісту пестицидів); 

− встановлення рівня мінімальних цін аукціонних торгів; 
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− стимулювання розширення фермерами асортименту вирощуваної 

плодоовочевої продукції шляхом надання консультацій експертами науково-

дослідних станцій; 

− надання послуг покупцям (оренда сховищ, холодильників, 

інформування про кон’юнктуру ринку, торговельний кредит на 10 діб та ін.); 

− вивчення ринків збуту та публікація ринкової інформації. 

На один аукціон у Нідерландах припадає 500-700 фермерів. Середня 

овочівницька ферма має близько 4 га землі, з них 0,7 га під склом. Фермер як 

член кооперативного аукціону сплачує вступний внесок та робить щорічні 

внески у розмірі 4-5% від вартості реалізованої продукції, які витрачаються на 

виплату заробітної плати робітникам аукціону та обслуговуючому персоналу, 

поточні витрати, управління, розширення та оновлення застарілого 

устаткування. Кожен аукціон має службу збуту (3-4 чол.), яка налагоджує 

взаємовідносини як з постачальниками, так і зі споживачами, а також 

транспортну службу (2-3 чол.) та службу контролю якості. 

Управління кооперативним аукціоном здійснює виборне правління на 

чолі з головою. Товарообіг одного аукціону коливається від 60 до 600 тис 

гульденів. Через один з найбільших аукціонів Westland Noord протягом року 

реалізується понад 20 млн упаковок томатів (1 упаковка – ящик – 6 кг). Ще 

одна культура – перець – реалізується в обсязі 22 тис. т. Цей аукціон має 

переважно експортну орієнтацію. Країни-імпортери – Німеччина та 

Великобританія. Останніми роками збільшується експорт овочів у США, 

Канаду, країни Сходу [121]. Отже, аукціонна форма оптового збуту 

плодоовочевої продукції для України як члена СОТ становить для підприємств 

закритого ґрунту значний інтерес. Нагромаджений зарубіжними країнами 

досвід у цій справі необхідно, передусім, вивчити і узагальнити, а це краще 

здійснювати об’єднаними зусиллями зацікавлених підприємств, для чого й 

необхідно створити міжпрофесійне об’єднання. 

Друга інфраструктурна форма оптового збуту плодоовочевої продукції, 

відносно якої підприємствам закритого ґрунту необхідно чітко визначитись, 
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представлена оптовими продовольчими ринками. У промислово розвинених 

країнах вони відіграють провідну роль саме у збуті плодоовочевої продукції. 

Якщо ринок є продовольчим, універсальним, то левова частка товарообігу 

формується саме плодоовочевою продукцією. Наприклад, відомий в усьому 

світі ринок Рюнжі, на який надходить 60% продовольства для столиці Франції 

Парижа, на 70% формує обсяг реалізації за рахунок плодів та овочів, 

вирощуваних на всіх континентах, включаючи Австралію (ківі). Успішно 

функціонуючі у багатьох країнах (Франція, Бельгія, Іспанія, Італія, ФРН, США, 

Японія), оптові ринки розв’язують єдине і головне завдання – забезпечити 

роздрібну торгівлю та заклади громадського харчування широким 

асортиментом продовольчих товарів з єдиного центру. При цьому 

постачальниками товарів можуть бути не тільки вітчизняні товаровиробники, а 

й зарубіжні оператори (компанії, фірми). 

Досвід показує, що за так званою організаційно-правовою формою оптові 

ринки відзначаються великою різноманітністю: акціонерні товариства, в яких 

провідну роль відіграє держава; акціонерні товариства з провідною роллю 

приватних підприємств; кооперативи і навіть приватні ринки, що належать 

одній-двом компаніям. Наприклад, акціонерами створеного у 1969 р. 

продовольчого ринку Рюнжі для постачання Парижа виступили: 53% акцій – 

уряд, 16 - місцева влада Парижа, 7 - місцева влада департаменту Валь-де-Марн, 

15 - торговельні фірми, що користуються послугами ринку, 9% – інші 

акціонери. 

Отже, ринок Рюнжі є змішаним державно-приватним акціонерним 

підприємством. І підприємством досить потужним. Ринок розміщений на 

віддалі 7 км від Парижа на площі 220 га. Він має відповідну інженерну 

інфраструктуру. Площа критих торгових залів становить 118 га, залізничні 

станції та автомобільні стоянки займають 55 га, адміністративні споруди – 17 

га. Для купівлі землі під будівництво ринку свого часу витратили близько 1 

млрд франків. Ринок має сховища з регульованим температурним режимом для 

одночасного зберігання 250 тис. т плодоовочевої продукції, а також морозильні 
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камери. Торговельні зали обладнані електронним табло для інформування 

операторів про наявність товарів та ціни. Для безпосереднього обслуговування 

фермерів як продавців виробленої ними продукції обладнано додаткові 

прилавки під відкритим небом. 

Значну увагу при створенні та будівництві ринку Рюнжі приділили 

транспортній інфраструктурі. Ринок розміщений недалеко від двох аеропортів – 

Орлі (2 км) та Шарля де Голля (24 км) і зв’язаний швидкісними залізничними 

лініями з великими містами країни. При швидкості потягу 120-140 км/год. 

перевезення продовольчих товарів з крайнього півдня Франції (Перпіньян) до 

Рюнжі займає 9 год. Продукцію завантажують увечері, а вранці без втрат якості 

вона продається споживачеві. Залізнична компанія, що здійснює перевезення, 

відповідає і за їхню своєчасність, і за якість продукції. Якщо запізнення 

становить 3 год., компанія повертає гроші за перевезення. На належному рівні 

перебуває на ринку і зв’язок – телефонні лінії розраховані на одночасне 

обслуговування 3500 абонентів. Ринок працює цілодобово. Робота 

організується на основі щорічних торговельних угод. Крім того, покупці 

роблять і щоденні заявки. Отже, оптовий ринок виступає в основному 

торговельним посередником, а не організатором виробництва. У складі 

постачальників – великі об’єднання фермерських кооперативів та великі 

торговельні об’єднання. 

Отже, оптові продовольчі ринки становлять значний інтерес для 

підприємств закритого ґрунту. Проте для перенесення цього досвіду в Україну 

його необхідно всебічно і детально вивчити, а з цією метою об’єднати зусилля 

зацікавлених підприємств у міжпрофесійне об’єднання. 

Слід підкреслити, що формування мережі оптових продовольчих ринків 

як загальносвітовий процес далеке від завершення. Наприклад, у 1985 р. для 

Лос-Анджелеса (США) на додаток до двох наявних оптових ринків збудували 
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реалізується 40% плодоовочевої продукції, що продається у США, а щорічний 

товарообіг становить близько 2 млрд дол. 

У 1989 р. в районі м. Ота (Японія) ввели в експлуатацію новий ринок, що 

належить міській владі і веде свою діяльність під наглядом уряду. На 

реалізацію проекту цього ринку витратили 900 млн дол. Щоденно на ринку 

реалізується близько 3 тис. т плодоовочевої продукції. В торгівлі щодня беруть 

участь більше 200 оптових фірм та понад 2000 підприємств роздрібної торгівлі. 

Форма продажу плодоовочевої продукції – аукціонна [122]. 

Досвід Японії щодо оптового збуту плодів та овочів становить значний 

інтерес для України ще й з тієї причини, що виробництво плодів та овочів є 

однією з провідних галузей сільського господарства цієї країни. На плоди та 

овочі припадає приблизно 40% вартості валової сільськогосподарської 

продукції. Щорічно виробляється 14 млн т овочів та 5 млн т плодів. Площа 

закритого ґрунту становить близько 35 тис. га. Самозабезпечення на 100% 

досягнуто по яблуках та мандаринах, дефіцит іншої продукції покривається 

імпортом з Китаю, Мексики, Нідерландів, Нової Зеландії, США, європейських 

та інших країн. Через оптові ринки реалізується 80-90% плодоовочевої 

продукції власного виробництва та 40% імпортованої. В країні функціонує 

близько 2800 оптових ринків, які представлені двома основними типами: 

центральні у великих містах країни (у 1989 р. в 56 великих містах діяв 91 

центральний оптовий ринок); регіональні (місцеві), що розміщуються у 

невеликих містах (у 1989 р. діяв 1691 регіональний оптовий ринок). 

Відповідно до національного законодавства центральні оптові ринки 

можна відкривати у містах з чисельністю населення понад 200 тис. чоловік під 

контролем місцевої влади. Регіональний оптовий ринок повинен мати площу 

понад 330 квадратних метрів. Основна форма продажу продукції – аукціонна. 

Відхилення допускаються для консервованої продукції, якість якої мало 

змінюється від тривалого зберігання, а також у випадку продажу продукції за 

заявками покупця та узгодженою з продавцем ціною на період трьох місяців. 

Можливий і попередній доаукціонний продаж за найвищою аукціонною ціною. 
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Обсяг такого продажу не може перевищувати 30% виставленого лоту. 

Особливістю аукціонної торгівлі плодоовочевою продукцією в Японії є ведення 

її на підвищення, а не пониження ціни, як це робиться в Нідерландах [123]. 

Отже, світовий досвід оптової реалізації овочів та плодів на аукціонах та 

оптових продовольчих ринках багатий та різноманітний, а тому одним із 

важливих завдань міжпрофесійного об’єднання підприємств закритого ґрунту 

має стати його вивчення, узагальнення та визначення шляхів використання в 

Україні. Проте при цьому важливо не допустити зневажливого ставлення і до 

нашого вітчизняного досвіду. Справа в тому, що формування глибоко 

диференційованої розподільчої (збутової) системи у складі оптової та 

роздрібної ланок призводить до зменшення частки первинного виробника у 

кінцевій роздрібній ціні й неминучого зростання роздрібної ціни. Це 

підтверджує досвід Японії, таблиця 5.9. 

 
Таблиця 5.9. Рівень та структура роздрібної ціни деяких видів овочів та 

фруктів (1988 р.) [123] 

Продукція Роздрібна 
ціна, йен/кг 

Курс 
йен/ 
дол. 

Роздрібна 
ціна, 

дол./кг 

Частка в ціні, % 

фермера 
торгівлі 

оптової роздрібної 
Капуста 206,7 127,3 1,62 48,4 18,2 33,3 
Цибуля 170,0 127,3 1,34 37,5 24,2 38,3 
Томати 700,0 127,3 5,50 49,6 14,7 35,7 
Яблука 527,7 127,3 4,15 43,1 15,7 41,2 
Мандарини 411,1 127,3 3,23 48,4 17,0 34,6 
Банани 232,0 127,3 1,82 31,5 19,0 49,6 

 
Дані таблиці свідчать, що жоден з наведених видів продукції не має 

частки фермера в роздрібній ціні на рівні хоча б 50%. Ця частка коливається від 

31,5% по бананах до 49,6% по томатах. Частка ціни при оптовій торгівлі варіює 

від 14,7% по томатах до 24,2% по цибулі. Змінюється по видах продукції і 

частка роздрібної торгівлі у роздрібній ціні від 33,3% по капусті до 49,6% по 

бананах. На цьому фоні фірмова торгівля овочами, яку застосовують українські 

підприємства закритого ґрунту, у тому числі й агрокомбінат “Пуща-Водиця”, є 

своєрідним соціальним досягненням, яке варто зберегти в інтересах 

малозабезпечених верств населення. 
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Тактичним компонентом адаптаційної тематики для підприємств 

закритого ґрунту є еластичність попиту на плодоовочеву продукцію за цінами. 

Поняття еластичності попиту за цінами давно і добре відоме. Це кількісна 

характеристика процесу торгівлі, яка відповідає на питання: на скільки 

відсотків зросте попит на певний вид продукції при зниженні ціни на неї на 

один відсоток. Для підприємств закритого ґрунту еластичність попиту за 

цінами потрібна для обґрунтування (розрахунку) параметрів своєї цінової 

стратегії (політики). Прибуток, як відомо, можна максимізувати або 

підвищенням ціни, допускаючи при цьому можливість зменшення обсягу 

реалізованої продукції, або зниженням ціни, сподіваючись на збільшення маси 

реалізованої продукції. При цьому мається на увазі, що собівартість одиниці 

реалізованої продукції залишається на тому самому ж рівні. Підвищення ціни 

сприяє збільшенню прибутковості одиниці продукції, але зменшує обсяг її 

реалізації і при значному падінні цього обсягу може викликати і зменшення 

загальної суми прибутку від реалізації. При незначному падінні обсягу загальна 

сума прибутку за рахунок зростання прибутковості одиниці продукції може 

навіть зростати. Але виявити цю критичну межу дає змогу лише достовірна 

інформація про коефіцієнт еластичності попиту за цінами. Покажемо це на 

умовному прикладі (табл. 5.10). 

 
Таблиця 5.10. Розрахунок результатів реалізації томатів при різному рівні 

ціни 

Варіант реалізації Ціна 1 т, 
грн 

Собівар-
тість 1 т, 

грн 

Прибуток 
на 1 т, 

грн 

Коефіцієнт 
еластич-

ності 

Обсяг 
збуту, 

т 

Сума 
прибутку, 

грн 
Базовий 1600 1200 400 х 1000 400 000 
Ціна зменшена: 

10% 1440 1200 240 2,5 1250 300 000 
10% (еластичн.) 1440 1200 240 8 1800 432 00 

Ціна збільшена на: 
10% 1760 1200 560 2,5 750 420 000 
10% (еластичн.) 1760 1200 560 8 200 112 000 

 
Як видно за даних таблиці, результати реалізації томатів при одному й 

тому ж розмірі зниження реалізаційної ціни кардинально змінюються порівняно 

з базовим варіантом залежно від еластичності попиту за цінами. Базовий 
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Таблиця 5.10. Розрахунок результатів реалізації томатів при різному рівні 

ціни 

Варіант реалізації Ціна 1 т, 
грн 

Собівар-
тість 1 т, 

грн 

Прибуток 
на 1 т, 

грн 

Коефіцієнт 
еластич-

ності 

Обсяг 
збуту, 

т 

Сума 
прибутку, 

грн 
Базовий 1600 1200 400 х 1000 400 000 
Ціна зменшена: 

10% 1440 1200 240 2,5 1250 300 000 
10% (еластичн.) 1440 1200 240 8 1800 432 00 

Ціна збільшена на: 
10% 1760 1200 560 2,5 750 420 000 
10% (еластичн.) 1760 1200 560 8 200 112 000 

 
Як видно за даних таблиці, результати реалізації томатів при одному й 

тому ж розмірі зниження реалізаційної ціни кардинально змінюються порівняно 

з базовим варіантом залежно від еластичності попиту за цінами. Базовий 
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варіант передбачає такі економічні параметри збуту томатів: ринкова 

(встановлена ринком) ціна за 1 т – 1,6 тис. грн, собівартість 1 т – 1,2 тис. грн, 

обсяг збуту – 1 тис. т. За таких параметрів сума прибутку становить 400 грн на 

1 т і 400 тис. грн за всю реалізовану продукцію. Зниження реалізаційної ціни на 

10% зменшує прибуток на 1 т до 240 грн, збільшує обсяг реалізації при 

еластичності попиту на рівні 2,5% до 1250 т, а сума прибутку від реалізації цієї 

продукції зменшується до 300 тис. грн, ще менше від базового варіанта. При 

такому ж зменшенні реалізаційної ціни та суми прибутку на 1 т і коефіцієнті 

попиту за цінами на рівні 8% обсяг збуту збільшиться на 80% і становитиме 

1800 т, а загальна сума прибутку від реалізації такого обсягу продукції буде 

432 тис. грн, тобто більшою від базового варіанта. 

Підвищення ціни на 10% і зменшення обсягу продаж на 25% (до 750 т) 

забезпечує дещо більшу суму прибутку порівняно з базовим варіантом – 420 

тис. грн. Але при коефіцієнті еластичності попиту за цінами 8 обсяг збуту 

зменшується на 80% (8х10%) тобто до 200 т і зменшує прибуток від реалізації 

до 112 тис. грн, що набагато менше від базового варіанта. Отже, цей умовний 

приклад ілюструє важливість для підприємства володіти достовірною 

інформацією про еластичність попиту за цінами для вибору варіанта збутової та 

цінової стратегії. Для одержання такої інформації потрібні спільні зусилля чи 

спільні фінансові ресурси підприємств закритого ґрунту, а найпростіший шлях 

об’єднання зусиль та ресурсів – створення міжпрофесійного об’єднання. 

Умовність наведеного прикладу можна дещо зменшити, якщо взяти до 

уваги два можливі шляхи збільшення виробництва для нарощування збуту по 

відповідних варіантах. Перший шлях екстенсивний, тобто за рахунок 

збільшення посівної площі чи площі закритого ґрунту. Другий – інтенсивний, 

за рахунок підвищення продуктивності (врожайності з 1 га та виходу продукції 

з 1 квадратного метра закритого ґрунту). Інтенсивний шлях дещо знизить 

собівартість одиниці продукції, а відтак і результати реалізації. Та все ж 

сільськогосподарська продукція як продукція повсякденного попиту 

відзначається низькою еластичністю попиту не тільки за цінами, а й за 
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доходами. Тому важко сподіватись, що варіюванням реалізаційних цін на 

продукцію підприємств закритого ґрунту можна домогтися кардинальних змін 

у забезпеченні високої рентабельності овочівництва відкритого та закритого 

ґрунту. 

У зв’язку з цим слід уважно поставитись до питань, що виникають на 

рівні окремого підприємства. Зокрема, для агрокомбінату “Пуща-Водиця” 

актуальними є такі питання: 

− порівняльний аналіз варіантів роздрібного збуту плодоовочевої 

продукції (ларьки, автомобілі, оптові склади, гастрономи) та вибір найбільш 

ефективного; 

− зниження собівартості одиниці плодоовочевої продукції відкритого та 

закритого ґрунту; 

− зниження собівартості одиниці продукції переробних виробництв 

агрокомбінату [122]. 

Для вичерпної відповіді на ці питання необхідно виконати значний обсяг 

техніко-економічних розрахунків, що виходить далеко за рамки окремого 

підрозділу. Тому обмежимось викладом методичних підходів до виконання цих 

розрахунків. 

Для відповіді на перше питання необхідно проаналізувати фактичні 

(звітні) і планові (нормативні) калькуляції торговельно-збутових витрат на 

реалізацію плодоовочевої продукції з обов’язковою їхньою класифікацією 

(поділом) на постійні та змінні. До постійних (фіксованих) відносять витрати, 

які не пов’язані, тобто функціонально не залежать від обсягу будь-якої роботи, 

продукції та послуг. Наприклад, амортизація торговельних споруд залежить 

лише від їхньої балансової вартості та норм амортизації. Сума такої амортизації 

зовсім не пов’язана з фізичним обсягом проданої продукції чи сумою виручки. 

Тому питомі витрати амортизації на одиницю реалізованих товарів чи певну 

суму виторгу будуть меншими при більших обсягах реалізованої продукції. В 

літературі таке явище носить назву “ефект обсягу”. Конкретніше, завдання 

аналізу різних форм роздрібного збуту зводиться до виявлення тієї з них, яка 
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забезпечує мінімальні збутові витрати на одиницю реалізованого товару чи 

певну суму виручки. Підвищення питомої ваги цієї форми роздрібного збуту в 

його загальному обсязі можна розглядати як резерв підвищення рентабельності 

роздрібного збуту. 

Для визначення можливостей зниження собівартості одиниці 

сільськогосподарської продукції, в тому числі й плодоовочевої, необхідно 

також використовувати класифікацію витрат на постійні, змінні та поняття 

маржинальних витрат і біологічного потенціалу продуктивності. При цьому 

механізм зменшення собівартості також ґрунтується на ефекті обсягу. Змінні 

витрати з розрахунку на одиницю продукції залишаються на одному рівні за 

будь-якого рівня врожайності. Постійні витрати в розрахунку на одиницю 

продукції зменшуються з підвищенням урожайності. 

Отже, послідовність розрахунку розміру зниження собівартості 

виробництва плодоовочевої продукції буде такою. Спочатку необхідно 

визначити відповідність рівня фактичної урожайності біологічному потенціалу 

вирощуваних сортів та гібридів. Якщо біологічний потенціал повністю не 

вичерпано, необхідно з’ясувати технологічні можливості підприємства щодо 

використання потенціалу якнайповніше за рахунок збільшення доз внесення 

мінеральних та органічних добрив, якісного догляду за культурою, своєчасного 

і повного збирання врожаю. Ці додаткові витрати прийнято називати 

маржинальними, вони по суті додаткові або прирістні відносно витрат 

фактичних. Зазвичай, маржинальні витрати класифікують як змінні і не 

впливають на суму постійних витрат на 1 га. Незмінність постійних витрат на 1 

га в поєднанні зі збільшенням урожайності за рахунок витрат маржинальних і 

формує резерви зниження собівартості одиниці продукції. 

Дещо складнішою є ситуація з визначенням необхідного розміру, 

можливостей та шляхів зниження собівартості продуктів переробки. 

Найпростіше визначати бажаний розмір зниження собівартості, наприклад, 

консервів. Досить просто прийняти, що собівартість продукції має бути 

щонайменшою за рівнем реалізаційної ціни або бути нижчою від неї хоча б на 
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5-10%. Різниця між фактичною та бажаною собівартістю і визначить необхідне 

її зниження. Можливості визначають двома різноякісними резервами: 

можливим “ефектом обсягу” на переробній стадії виготовлення кінцевої 

продукції; можливим зниженням собівартості власної сировини. 

Витрати на переробку також можна класифікувати на постійні та змінні. 

Крім того, необхідно оцінити повноту використання виробничих потужностей 

переробних підрозділів і визначити обсяги збільшення переробки сировини. 

Постійні витрати та збільшений обсяг переробки і визначатимуть можливості 

зниження собівартості одиниці продукції переробки за рахунок “ефекту обсягу” 

на переробній стадії. Вочевидь, цього резерву буде недостатньо для 

забезпечення рентабельності збуту продуктів переробки. Дефіцит 

економічності можна забезпечити лише за рахунок зниження собівартості 

сировини власного виробництва. Бажаний її рівень легко визначити простими 

розрахунками, а шляхи досягнення – на основі механізму біологічного 

потенціалу урожайності та маржинальних витрат, як це викладено вище. 

Зазвичай, для підвищення рентабельності слід використовувати й такі 

резерви, як розширення асортименту свіжої та переробленої плодоовочевої 

продукції, глибоке вивчення потреб, запитів та уподобань споживача, 

запровадження нових технологій переробки (заморожування), забезпечення 

повноти та замкнутості переробного циклу. Реалізація цих резервів потребує 

активізації маркетингу та формування цільових сегментів споживачів. 

Особливої уваги потребує міжнародний маркетинг, пошук зовнішніх ринків 

збуту плодоовочевої продукції. Його також можна вести лише об’єднаними 

зусиллями підприємств закритого ґрунту, тобто на інтеграційній основі. 

Отже, вищенаведені матеріали про значення інтеграційних процесів у 

ефективному розвитку галузі закритого ґрунту дає підстави стверджувати, що 

їх активний розвиток виступає як магістральний напрям інноваційного 

забезпечення ефективного функціонування підприємств закритого ґрунту. 

Останнє можливе при умові вирішення проблем швидкої розробки та 

впровадження у виробництво нових технологічних прийомів, нової техніки 
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(див. розділи 1-3 монографії), організаційно-економічних ідей (див. розділи 4-6 

монографії), тобто інновацій, що частково підтверджує визначення терміна 

“інновація” в економічному словнику [59] як втілення нових форм організації 

праці і управління, що охоплює не тільки окреме підприємство, але й їхню 

сукупність, галузь. Взагалі під інноваціями прийнято розуміти нововведення як 

результат впровадження досягнень науково-технічного прогресу з метою 

отримання економічного, соціального, екологічного та інших ефектів. Вони 

втілюються як обґрунтуванні технічні, технологічні, організаційні, соціальні, 

економічні, політичні рішення виробничого, фінансового та іншого характеру у 

вигляді нових техніки і технологій, нових методів організації і управління 

виробництвом, покращення кількісних і якісних параметрів вироблюваної 

продукції та ін. Термін “інновація” нині активно використовують як 

самостійно, так і для позначення низки близьких понять: “інноваційна 

діяльність”, “інноваційний процес”, “інноваційний розвиток” тощо. 

Узагальнюючи понятійний апарат, можна стверджувати, що 

“інноваційний розвиток підприємств закритого ґрунту” означає сталий і 

ефективний розвиток виробництва продукції в специфічних умовах закритого 

ґрунту, яке базується на науковому обґрунтуванні: техніко-технологічних 

параметрів конструкцій теплиць і проведення агротехнічних заходів; 

організаційно-методологічних принципів створення підприємств галузі і 

функціонування його внутрішньогосподарських підрозділів в ринковому 

середовищі; соціально-економічних засад використання виробничих, 

фінансових і трудових ресурсів; організаційно-економічних напрямів і заходів 

становлення багатоукладного диверсифікованого виробництва, активізації 

агропромислово-торговельних інтеграційних процесів, раціонального 

поєднання галузей закритого і відкритого ґрунту із завершеним циклом 

виробництва продукції, її переробки і реалізації кінцевому споживачу; 

оптимізаційної моделі виробничої структури підприємств закритого ґрунту та 

формування кредитно-фінансової, інвестиційної та зовнішньоекономічної 

політики їх стратегічного розвитку. 
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РОЗДІЛ 6.  ЗАГАЛЬНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ В УКРАЇНІ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ 

ЗВ’ЯЗКІВ 

 

 

6.1. Інноваційні засади розвитку багатоукладної системи закритого 

ґрунту 

 

Становлення ринкової системи економічних відносин зумовлює 

необхідність кожного суб’єкта господарювання постійно шукати шляхи 

підвищення ефективності своєї діяльності, прогнозувати та планувати 

стратегію свого розвитку відповідно з потребами ринкової економіки, тобто 

функціонування його повинно відбуватися на підставі розробленої економічної 

політики. Загальна суть її полягає у формуванні концептуальних засад розвитку 

підприємства, галузі, всієї економіки, оцінці існуючих і перспективних 

напрямів господарської діяльності, аналізі зовнішнього соціально-економічного 

середовища і його впливу на функціонування підприємства, визначення 

альтернативних видів виробничо-господарської діяльності, виборі стратегії 

перспективного розвитку тощо. 

Основні концептуальні засади інноваційного розвитку підприємств 

закритого ґрунту зумовлюються метою, яку вони перед собою ставлять. 

Зокрема для забезпечення постійної присутності на ринку продовольства ці 

підприємства повинні обрати стратегію диверсифікації виробництва та 

агропромислової інтеграції, що полягатиме у забезпеченні безперебійного 

випуску продукції протягом року, випуску якісно нових товарів, незалежності 

від постачальників матеріально-технічних засобів, налагодженні перспективних 

каналів збуту та торгівлі, просуванні товарів на зовнішніх ринках тощо. З точки 

зору управління фінансово-господарською діяльністю під диверсифікацією 

розуміють комплекс рішень та дій, спрямованих на отримання доходів із різних 

джерел. У довідковій літературі [59] термін “диверсифікація” визначено як 
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розширення номенклатури продукції, яку виробляють окремі фірми та 

об’єднання на основі розширення асортименту товарів і організації нових видів 

виробництв, проникнення у нові галузі та сфери господарювання. 

Слід відмітити, що диверсифікація виробництва в сільському 

господарстві, на відміну від інших галузей економіки, має свої особливості, які 

зумовлені природно-кліматичними умовами господарювання. Це призводить до 

того, що вплив виробника на результати виробництва в сільському господарстві 

з різних причин є обмеженим, що спричиняє слабку саморегуляцію масштабів і 

видів діяльності в галузі, досягнення стабільного рівня цін і доходів, 

підтримання стабільної раціональної структури виробництва тощо. Тому 

диверсифікацію виробництва продукції закритого ґрунту можна розглядати як 

один із напрямів інноваційного розвитку агропромислового виробництва 

завдяки веденню різнопланової діяльності та розширенню асортименту 

товарної продукції, що виробляються в господарстві. 

Означення “концептуальний” походить від слова “концепція” (з лат. – 

розуміння, система) і означає сукупність поглядів, спосіб розуміння, 

тлумачення окремого предмета дослідження, явищ і процесів, провідну ідею 

їхньої системної теоретико-методологічної характеристики; провідний задум, 

що визначає стратегію дій у здійсненні реформ, програм, планів [58]. Отже, 

концептуальні засади інноваційного розвитку багатоукладної системи 

закритого ґрунту можна тлумачити як основоположні напрями системного 

стратегічного розвитку даної галузі сільського господарства у невідривній 

єдності з іншими галузями АПК на довгострокову перспективу, що за своєю 

суттю передує розробці програми розвитку з детальними характеристиками та 

контролем її виконання. 

Базою агропромислової інтеграції є розвиток продуктивних сил, 

поглиблення суспільного поділу праці, спеціалізація і кооперування галузей і 

виробництв. Першим її етапом була диференціація – подрібнення галузей, 

відокремлення від сільського господарства промислової сфери (виробництво 

сільськогосподарської техніки, обладнання, устаткування та ін.), торгівлі 
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продуктами харчування, легкої і харчової промисловості з переробки 

сільськогосподарської сировини тощо. Поступово зникав зв’язок між сільським 

господарством і галузями, які його обслуговують, знижувався загальний ефект. 

Тому для забезпечення ефективності розвитку сільського господарства та 

промисловості й виникла агропромислова інтеграція [124; 125]. 

Основними організаційно-господарськими формами інтеграційних 

процесів є агропромислові підприємства, об’єднання, комбінати, агрофірми, 

агроторговельні підприємства та ін. Характерними рисами цих підприємств є: 

− єдине керівництво сільськогосподарськими, переробними і 

обслуговуючими підрозділами; 

− високий ступінь централізації управлінських функцій; 

− наявність загальних господарських служб; 

− єдині план, баланс, рахунки в банку, прибуток та ін. [60]. 

Прийнято вважати, що найефективніше відбуваються об’єднуючі процеси 

між сільським господарством, переробними і обслуговуючими галузями та 

торгівлею в таких видах підприємств, як агропромислові комбінати. Галузі й 

виробництва, які входять до такого підприємства, є єдиною виробничо-

господарською і соціально-економічною системою. Саме таким підприємством 

і типовим представником можна вважати Державне підприємство “Науково-

дослідний, виробничий агрокомбінат “Пуща-Водиця” Міністерства аграрної 

політики України, яке спеціалізується на виробництві овочеконсервної 

продукції, культивованих грибів, квітів, а останнім часом після розширення 

(приєднання двох господарств приміської зони) і м’ясо-молочної продукції. 

Основним показником, що характеризує рівень диверсифікації 

сільськогосподарського підприємства, є структура товарної продукції різних 

видів діяльності, яка визначається структурою виручки від реалізації продукції 

агропромислового виробництва, надання послуг та здійснення робіт тощо. 

Структуру грошових надходжень від реалізації продукції агрокомбінату 

“Пуща-Водиця” представлено в таблиці 6.1. 
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Таблиця 6.1. Структура грошових надходжень від реалізації товарної 
продукції (робіт та послуг) агрокомбінату “Пуща-Водиця” у 2002-2006 рр., 

тис. грн 

Показник 
Рік 2006/ 

2002, 
% 

2002 2004 2006 
тис. грн % тис. грн % тис. грн % 

Продукція рослинництва, 
всього 21674,0 78,1 24300,0 69,4 26358,8 69,5 121,6 

у т.ч. 
овочі відкритого ґрунту 829,0 3,0 486 1,4 731,1 1,9 88,2 
овочі закритого ґрунту, 20402,0 73,5 23544 67,3 21414,6 56,5 105,0 гриби та квіти1 4016,9 10,6 
плоди 358,0 1,3 237 0,7 132,9 0,4 37,1 
ягоди 31 0,1 25 0,1 52,3 0,1 168,7 
картопля - - 3,0 0,01 0,3 0,001 0,12 
зерно 54,0 0,2 5,0 0,01 10,7 0,03 19,8 

Тваринництво, всього 3493,0 12,6 5567,0 15,9 6477,2 17,1 185,4 
у т.ч. 
молоко 3281,0 11,8 5096,0 14,6 5752,0 15,2 175,3 
М’ясо (приріст ВРХ) 187,0 0,7 450,0 1,3 713,7 1,9 381,7 
М’ясо (приріст овець) - - - - 5,1 0,01 - 
інша продукція (мед, 
шкури та ін.) 25 0,1 21,0 0,1 6,4 0,02 25,6 

Промислова продукція3 2095,0 7,5 2515,0 7,2 2329,7 6,1 111,2 
Реалізація іншої 
продукції, робіт і послуг 492,0 1,8 187,0 0,5 240,5 0,6 48,9 

у т.ч. 
послуги науково-
дослідного інституту 191,5 0,9 105,0 0,5 88,0 0,3 46,0 

Реалізація товарів х х 2425,0 6,9 2509,2 6,6 103,52 

Всього по підприємству 27754,0 100,0 34994,0 100,0 37915,4 100,0 136,6 
1 Реалізація продукції квітківництва становить близько 50-65 тис. грн. 
2 2006/2004, %. 
3 Плодоовочеві та грибні консерви займають близько 2/3 від реалізованої промислової 

продукції, менше 1/3 припадає на м’ясопереробну продукцію і м’ясні консерви, хлібобулочні 
й макаронні вироби займають близько 10% у реалізованій промисловій продукції. 

 
Як видно з даних таблиці, агропромислове підприємство спеціалізується 

на виробництві продукції овочівництва з розвинутим промисловим 

господарством з переробки плодоовочевої і м’ясної продукції. Так, у структурі 

грошових надходжень близько 60%, або більше 20 млн грн припадає на 

виручку від реалізації овочів (більше 95% цієї суми припадає на овочі 

закритого ґрунту), близько 10% – гриби, на продукти переробки овочів, 

фруктів, грибів та м’яса – 6-7,5%. 
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Ведення агрокомбінатом збутової діяльності й відкриття власних 

торговельних точок (ларьків, кіосків, магазинів), а також виїзд спеціально 

обладнаних автомобілів-фургонів на ринки продовольчих товарів зумовило 

значні надходження коштів від роздрібної торгівлі власною продукцією на рівні 

2,4-2,5 млн грн, або майже 7% від усіх грошових надходжень. 

Розширення сфери господарювання за рахунок приєднання сусідніх 

аграрних підприємств “Совки” та “Музичанський” приміської зони Києво-

Святошинського району Київської області та перетворення їх на відокремлені 

сільськогосподарські комплекси агрокомбінату позначились на збільшенні 

частки грошових надходжень від тваринницької продукції, зокрема молока – 

більше 15%, яловичини і телятини – майже 2% (значна частка м’ясопродукції є 

сировиною для власного м’ясопереробного виробництва). Зменшився більш ніж 

у 2 рази обсяг надання платних послуг по договорах науково-дослідного центру 

агрокомбінату з питань техніко-технологічного, організаційного, матеріально-

технічного забезпечення розвитку галузі закритого ґрунту. Позитивною у 2002-

2006 рр. є тенденція до зростання загальної суми виручки від реалізації 

товарної продукції: у 2002 р. – 27,75 млн грн, а вже у 2006 р. – 37,9 млн грн, або 

більше на 36,6% [126]. 

Загальний виробничо-економічний стан розвитку агрокомбінату “Пуща-

Водиця” за 2001-2006 рр. характеризують показники, наведені у таблиці 6.2. 

Дані таблиці свідчать, що в агрокомбінаті за 2001-2006 рр. зросло 

виробництво овочів закритого ґрунту на 15,9%, або з 9,8 до 11,3 тис. т, майже у 

4 рази зменшилося виробництво плодів і ягід. Обсяг виробництва 

культивованих грибів коливається від 440 до 815 т, молока – у межах 5,7-6,7 

тис. т, м’яса – 300-426 т, овочів відкритого ґрунту – 3,3-4 тис. т. Збільшення 

виробництва основних видів продукції позначилося на зростанні грошових 

надходження від реалізації продукції агрокомбінату майже на третину, або з 

28,9 до 37,9 млн грн У господарстві зросла продуктивність праці: з 23 до 27,3 

тис. грн продукції за рік на одного працівника. 
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Таблиця 6.2. Основні виробничо-економічні показники роботи 
агрокомбінату “Пуща-Водиця” у 2001-2006 рр. 

Показник Одиниця 
виміру 

Рік 2006/ 
2001, 

% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Виробництво: 
овочів т 13095 13751 14314 14617 14367 14836 113,3 

з них 
закритого ґрунту – ІІ – 9774 10298 10266 10827 10883 11325 115,9 
відкритого ґрунту – ІІ – 3321 3453 4048 3790 3484 3511 105,7 

плодів і ягід – ІІ – 2175 1951 3561 1697 395 453 20,8 
з них 
плодів – ІІ – 2106 1905 3532 1684 368 437 20,8 

грибів – ІІ – 564 815 804 632 440 573 101,6 
зерна – ІІ – 1942 2904 1685 2816 3556 2977 153,3 
молока – ІІ – 5666 6673 6742 6709 6718 6602 116,5 
м’яса (приріст ВРХ, 
свиней з приплодом) – ІІ – 300 385 419 426 396 392 130,7 
консервів – ІІ – 941 1508 2013 1508 1003 1165 123,8 
хлібобулочних виробів – ІІ – 36,2 58,3 54,4 33,7 41,9 40,2 111,0 
м’ясних виробів 
(ковбаси і копченості) – ІІ – 19,6 36,8 49,0 38,6 43,7 49,9 254,6 
Валова 
сільськогосподарська 
продукція1 тис. грн 34395 38168 39243 38556 37796 38885 113,1 

у т.ч. 
на 1 працівника грн 23022 24561 25253 25500 24817 27306 118,6 

Чисельність 
працівників (із сумісн.) чол. 2386 2439 2430 2339 2319 2119 88,8 
Фонд заробітної плати тис. грн 9531 11608 12477 14046 17623 20617 216,3 

у т.ч. 
середньомісячна 
зарплата 1 працівника грн 332,9 396,6 427,9 500,4 633,3 810,8 243,6 

1 У співставних цінах 2000 р. 
 
За чисельністю працівників та середньою заробітною платою можна 

оцінювати соціальну спрямованість розвитку агропромислового виробництва 

господарства. Адже порівняно із загальною ситуацією в сільському 

господарстві країни, де відбувається постійний відтік трудових ресурсів із 

галузі та сформувався найнижчий рівень оплати праці – на рівні мінімальної 

межі, встановленої законом (до 500 грн), в агрокомбінаті забезпечуються 

належні умови і режим праці, її безпека і змістовність, отримання практичного 

досвіду, а середня заробітна плата у 2006 р. тут становила 810,8 грн. Крім того, 

господарство ще і утримує соціальну сферу сільських територій (гуртожитки, 

дитячі садки, медамбулаторію, клуб, будинок культури, спортивний комплекс, 
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сільськогосподарську школу), працівники господарства можуть отримати 

пільгову путівку на відпочинок до моря та ін. [127]. 

Площа сільськогосподарських угідь, яка використовується 

агрокомбінатом, поступово зменшується. Так, у 2002 р. підприємство вело свою 

господарську діяльність на площі 3911 га сільськогосподарських угідь, а в   

2006 р. – 3301 га, з яких 2869,5 га, або 86,9%, становить рілля, 334,8 га (10,1%) 

– багаторічні насадження. Таке зменшення використання земельних угідь 

свідчить про концентрацію виробництва агропромислової продукції закритого 

ґрунту на меншій площі для підвищення економічної ефективності 

використання земельних та інших ресурсів господарства. 

На нинішньому етапі розвитку агропромислових підприємств, як зазначає 

В. Андрійчук, третьому етапі їх реструктуризації, що викликаний 

капіталізацією сільського господарства з домінуючим джерелом вливання 

капіталу зовнішніми інвесторами, є зосередження капіталу і агропромислового 

виробництва в одному центрі шляхом створення великих агропромислових 

формувань. Вони можуть мати різний організаційно-правовий статус (ВАТ, 

ЗАТ, ТОВ, кооператив, холдинг, об’єднання тощо). Як форма організації 

агропромислового виробництва вони створюються двома шляхами. Перший 

(найбільш розповсюджений) – капітал із інших сфер діяльності вітчизняного чи 

іноземного походження, які інколи не мали опосередкованих зв’язків з цим 

виробництвом (вугільна, хімічна промисловість тощо), спочатку вливався в 

переробну промисловість (олійно-жирову, борошномельну, хлібопекарську, 

цукрову, м’ясо-молочну промисловості), і після створення сучасних 

переробних потужностей здійснювалося освоєння сфери збуту через створення 

логістики і власної торговельної мережі. З накопиченням фінансових ресурсів 

створювалося вже власне сільськогосподарське виробництво. Другий шлях 

пов’язаний із диверсифікацією агропромислових підприємств. За подібною 

схемою розвивається агрокомбінат “Пуща-Водиця”, але зі статусом державного 

підприємства [128]. 
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У даному випадку основною мотивацією розвитку інтеграційних процесів 

та розширення спектру діяльності є підвищення економічної ефективності 

господарської діяльності підприємств за рахунок зменшення трансакційних 

витрат, безвідходність (або маловідходність) агропромислового виробництва, 

забезпеченість сировинною базою, диверсифікація фінансових потоків від 

різних галузей сільського господарства та промислових виробництв. 

Таку позицію поділяють багато науковців і практиків [129]: забезпечення 

гарантованого виробництва продукції, каналів її реалізації та усунення втрат 

закономірно зумовлюють організацію, з одного боку, виробничих підрозділів 

усередині господарства для промислової переробки і доведення продукції до 

товарного вигляду і споживача, тобто формування інтегрованих господарських 

структур, а з другого – кооперування та інтеграцію і створення на цій основі 

регіональних (територіальних) чи галузевих аграрно-промислових формувань 

(професійних об’єднань, асоціацій, корпорацій, концернів, аграрно-

промислово-фінансових груп), в яких органічно розвиваються виробництво, 

промислова переробка, зберігання і реалізація кінцевої продукції з виходом на 

зовнішній ринок. 

Проаналізуємо економічну ефективність базових сфер господарювання 

агрокомбінату “Пуща-Водиця”, зокрема вирощування овочів закритого й 

відкритого ґрунту, грибів-шампіньйонів, виробництва молока та промислового 

господарства з переробки рослинницької і тваринницької продукції. У таблиці 

6.3 наведено показники, що характеризують ефективність вирощування овочів 

(помідорів і огірків) у зимових (гідропонних) і плівкових теплицях центральних 

дільниць агрокомбінату. 

Дані таблиці свідчать про те, що в агрокомбінаті протягом 2002-2006 рр. 

знижувався рівень рентабельності овочів закритого ґрунту з 115% до 29,7% у 

зимових і з 136,4% до 35,5% у плівкових теплицях, або майже у 4 рази. Це 

пояснюється тим, що збільшилася собівартість та зменшився одержаний 

прибуток на 1 ц овочевої продукції майже у 2 рази. Позитивним у цей період є 

збільшення урожайності овочів у зимових теплицях із 32,7 до 40,7 кг/м2, або на 
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24,5%, що вплинуло на збільшення валового збору овочів і, відповідно, доходів 

від їх реалізації. 

 
Таблиця 6.3. Економічна ефективність вирощування овочів закритого 

ґрунту в агрокомбінаті “Пуща-Водиця” у 2002-2006 рр. 

Показник Одиниця 
виміру 

Рік 2006/ 
2002, % 2002 2004 2006 

Зимові теплиці 
Площа м2 92575,0 91910,0 91150,0 98,5 
Урожайність кг/м2 32,7 35,5 40,7 124,5 
Валовий збір т 3027,2 3262,8 3709,8 122,5 
Кількість реалізованої продукції – ІІ – 2713,6 3126,0 3617,6 133,3 
Доходи від реалізації тис. грн 5841,6 7052,7 9190,9 157,3 

в т.ч. на 1 ц грн 215,3 225,6 254,1 118,0 
Повна собівартість реалізації 
овочів тис. грн 2716,8 4860,8 7085,9 260,8 

у т.ч. 1 ц грн 100,1 155,5 195,9 195,7 
Прибуток тис. грн 3124,8 2191,9 2105,0 67,4 

у т.ч. 
на 1 ц грн 105,2 70,1 58,2 55,3 
на 1 м2 – ІІ – 33,8 23,8 23,1 68,3 

Рівень рентабельності % 115,0 45,1 29,7 х 
Плівкові теплиці 

Площа м2 189170,0 194272,0 191875,0 101,4 
Урожайність кг/м2 26,7 26,7 27,8 104,1 
Валовий збір т 5050,8 5187,1 5334,1 105,6 
Кількість реалізованої продукції – ІІ – 4462,8 4911,1 4695,8 105,2 
Доходи від реалізації тис. грн 6681,1 8585,6 7594,2 113,7 

у т.ч. на 1 ц грн 149,7 174,8 161,7 108,0 
Повна собівартість реалізації 
овочів тис. грн 2826,1 4566,8 5605,5 198,3 

у т.ч. 1 ц грн 63,3 93,0 119,4 188,6 
Прибуток тис. грн 3855,0 4018,8 1988,7 51,6 

у т.ч. 
на 1 ц грн 86,4 81,8 42,4 49,1 
на 1 м2 – ІІ – 20,4 20,7 10,4 51,0 

Рівень рентабельності % 136,4 88,0 35,5 х 
 
Крім центральних дільниць агрокомбінату, овочівництво закритого 

ґрунту досить добре розвинене в сільськогосподарському комплексі “Совки”, 

де в 2006 р. було вирощено 1665,2 т овочів у зимових та 614,7 т у плівкових 

теплицях при урожайності, відповідно, 33,8 і 15,2 кг/м2. Загальна сума 

отриманого прибутку від вирощування овочів у закритому ґрунті, зокрема 

огірків і помідорів, становила 41,6 тис. грн. [126]. 
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Овочі, які вирощуються у відкритому ґрунті агрокомбінату “Пуща-

Водиця”, представлені капустою ранньою, середньою та пізньою, морквою і 

буряком столовими, помідорами, огірками, цибулею тощо. Отже, галузь 

рослинництва цього підприємства представлена, насамперед, широким 

асортиментом продукції овочівництва. 

Протягом досліджуваного періоду відстежується негативна тенденція до 

зменшення загального обсягу одержаного прибутку від реалізованої овочевої 

продукції, не дивлячись на те, що зростає кількість її виробництва і реалізації. 

Таке явище відбувається в результаті подорожчання енергоресурсів та засобів 

виробництва промислового походження (пально-мастильні матеріали, добрива, 

засоби захисту рослин, сільськогосподарська техніка та ін.). 

У даному випадку для поліпшення результативності виробництва овочів у 

теплицях необхідно здійснити детальний аналіз витрат виробництва, віднайти 

шляхи їх зменшення, намітити заходи щодо підвищення врожайності в 

плівкових теплицях. Інформаційно-аналітичні матеріали витрат виробництва 

овочевої продукції в центральних дільницях агрокомбінату “Пуща-Водиця” у 

2002-2006 рр. (табл. 6.4) свідчать про зростання основних статей витрат: оплата 

праці, закупівля добрив і засобів захисту рослин, електроенергія, підтримка 

тепла в теплицях, послуги автотранспорту і тракторного парку, 

загальновиробничі витрати тощо. Така ситуація пояснюється розвитком 

інфляційних процесів та погіршенням паритетності сільськогосподарської та 

промислової продукції. 

Зростання цінового диспаритету для ринкової економіки є звичайним 

явищем. Проте при виникненні загрозливих цінових диспропорцій між 

промисловістю і аграрним виробництвом високорозвинуті країни терміново 

застосовують ефективні заходи для їхнього врівноваження (пільгові 

довгострокові кредити; поставка пального й електроенергії за пільговими 

цінами; інтервенційні й заставні операції; форвардні й ф’ючерсні контракти; 

квотування виробництва, експорту та імпорту; субсидії, дотації та ін.). В 

економіці нашої держави цього не відбулося. 
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Таблиця 6.4. Структура витрат вирощування овочів закритого ґрунту в 
агрокомбінаті “Пуща-Водиця” у 2002-2006 рр. 

Стаття витрат 
Рік 2006/ 

2002, 
разів 

2002 2004 2006 
тис. грн % тис. грн % тис. грн % 

Зимові теплиці 
Заробітна плата 661,1 21,8 1022,7 22,6 1886,6 31,3 2,9 
Насіння, розсада 432,6 14,3 445,8 9,9 372,6 6,2 0,9 
Добрива 211,7 7,0 509,2 11,2 747,7 12,4 3,5 
Засоби захисту рослин 159,7 5,3 295,4 6,5 204,9 3,4 1,3 
Амортизація 478,8 15,8 692,8 15,3 669,7 11,1 1,4 
Ремонт 390,0 12,8 604,1 13,3 534,9 8,9 1,4 
Пальне 5,5 0,2 3,3 0,1 4,8 0,1 0,9 
Послуги автопарку 14,7 0,5 31,8 0,7 27,4 0,4 1,9 
Послуги тракторного парку 20,2 0,7 54,3 1,2 82,9 1,4 4,1 
Електроенергія 52,6 1,7 72,5 1,6 206,1 3,4 3,9 
Тепло 70,1 2,3 205,7 4,6 454,8 7,5 6,5 
Вода 22,2 0,7 24,4 0,5 3,7 0,1 0,2 
Інші витрати 204,3 6,7 277,8 6,1 461,8 7,7 2,3 
Загальновиробничі витрати 308,3 10,2 290,6 6,4 365,0 6,1 1,2 
Всього витрат 3031,8 100,0 4530,4 100,0 6022,9 100,0 2,0 

у т.ч. на 1 ц продукції 100,2 х 138,9 х 162,4 х 1,6 
Плівкові теплиці 

Заробітна плата 935,1 30,0 1306,2 29,6 2007,4 37,9 2,1 
Насіння, розсада 405,0 13,0 513,4 11,6 340,6 6,4 0,8 
Добрива 137,1 4,4 413,1 9,4 213,4 4,0 1,6 
Засоби захисту рослин 103,9 3,3 123,6 2,8 109,0 2,1 1,0 
Амортизація 167,2 5,4 188,8 4,3 174,3 3,3 1,0 
Ремонт 572,3 18,3 797,3 18,1 801,8 15,1 1,4 
Пальне 17,9 0,6 2,6 0,1 9,7 0,2 0,5 
Послуги автопарку 37,7 1,2 72,4 1,6 107,2 2,0 2,8 
Послуги тракторного парку 130,5 4,2 224,8 5,1 347,4 6,6 2,7 
Електроенергія 48,8 1,6 47,5 1,1 107,1 2,0 2,2 
Тепло 61,0 1,9 91,2 2,1 235,3 4,4 3,9 
Вода 7,0 0,2 8,0 0,2 7,9 0,2 1,1 
Інші витрати 215,3 6,9 236,6 5,4 350,7 6,6 1,6 
Загальновиробничі витрати 282,0 9,0 378,5 8,6 486,0 9,2 1,7 
Всього витрат 3120,8 100,0 4403,8 100,0 5297,4 100,0 1,7 

у т.ч. на 1 ц продукції 61,8 х 84,9 х 99,3 х 1,6 
 

Так, якщо в 1990 р. для купівлі трактора загального призначення Т-150К 

треба було продати 27,4 т молока, то в 2002 р. – 254,2, а в 2003 р. – 175,1 т. 

Один із найпоширеніших просапних тракторів ПМЗ-6АЛ в 1990 р. “коштував” 

9,4 т соняшнику, а в 2000 р. та 2003 р. – 73,6 та 50,5 т, відповідно. 

Зернозбиральний комбайн СК-5 “Нива” в 1990 р. можна було “придбати” за 
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34,2 т зерна, а в 2003 – за 293,2 т (у 2002 р. – 556,8 т). Для придбання 

автомобіля КАМАЗ-55102 необхідно було у 1990 р. продати 5,6 т м’яса 

свинини, а в 2003 – 26,1 т тощо [130]. 

У даному випадку резервами зменшення витрат виробництва слугуватиме 

поетапне запровадження інноваційних і енергозберігаючих технологій на 

обігріві теплиць і вирощуванні овочів, зокрема використання альтернативних 

видів палива (солома, біопаливо тощо), виробництво власного насіннєвого і 

посадкового матеріалу. Крім того, потрібно підвищувати товарність, 

поліпшувати якість та умови зберігання плодоовочевої продукції, здійснювати 

пошук і розширення каналів збуту овочевої продукції у свіжому й 

переробленому вигляді та ін. [131; 132]. 

Аналіз вирощування культивованих грибів свідчить, що воно мало 

тенденцію до зменшення. Так, у 2002 р. було вироблено 815,3 т грибів, а вже у 

2006 р. – 573,3 т, що менше майже на 30%, відповідно зменшилась і кількість 

реалізованої продукції. Така ситуація пояснюється надзвичайно вибагливою 

агротехнологією виробництва цієї продукції, зокрема грибів-шампіньйонів, які 

дуже уразливі перед хворобами та шкідниками. Тому для нарощування 

виробництва грибів-шампіньйонів у господарстві ведеться робота над 

удосконаленням агротехнології їх виробництва. Аналіз структури витрат на 

вирощування культивованих грибів в агрокомбінаті “Пуща-Водиця” у динаміці 

показано в таблиці 6.5. 

Найбільшу частку в структурі витрат на виробництво грибів-

шампіньйонів у досліджуваному сільськогосподарському підприємстві 

закритого ґрунту займають витрати на приготування компосту, закупівлю 

складових елементів відповідного ґрунтового шару для грибів, а також добрив 

– близько 30%, і останніми роками вони істотно збільшуються. Абсолютне 

зростання цієї статті витрат за 2002-2006 рр. становило 2 рази. Зросли також 

витрати на послуги автомобільного і тракторного парку, ремонт виробничих 

споруд і обладнання, витрати на електроенергію та інші, що знову ж таки 

 

292 
 

34,2 т зерна, а в 2003 – за 293,2 т (у 2002 р. – 556,8 т). Для придбання 

автомобіля КАМАЗ-55102 необхідно було у 1990 р. продати 5,6 т м’яса 

свинини, а в 2003 – 26,1 т тощо [130]. 

У даному випадку резервами зменшення витрат виробництва слугуватиме 

поетапне запровадження інноваційних і енергозберігаючих технологій на 

обігріві теплиць і вирощуванні овочів, зокрема використання альтернативних 

видів палива (солома, біопаливо тощо), виробництво власного насіннєвого і 

посадкового матеріалу. Крім того, потрібно підвищувати товарність, 

поліпшувати якість та умови зберігання плодоовочевої продукції, здійснювати 

пошук і розширення каналів збуту овочевої продукції у свіжому й 

переробленому вигляді та ін. [131; 132]. 

Аналіз вирощування культивованих грибів свідчить, що воно мало 

тенденцію до зменшення. Так, у 2002 р. було вироблено 815,3 т грибів, а вже у 

2006 р. – 573,3 т, що менше майже на 30%, відповідно зменшилась і кількість 

реалізованої продукції. Така ситуація пояснюється надзвичайно вибагливою 

агротехнологією виробництва цієї продукції, зокрема грибів-шампіньйонів, які 

дуже уразливі перед хворобами та шкідниками. Тому для нарощування 

виробництва грибів-шампіньйонів у господарстві ведеться робота над 

удосконаленням агротехнології їх виробництва. Аналіз структури витрат на 

вирощування культивованих грибів в агрокомбінаті “Пуща-Водиця” у динаміці 

показано в таблиці 6.5. 

Найбільшу частку в структурі витрат на виробництво грибів-

шампіньйонів у досліджуваному сільськогосподарському підприємстві 

закритого ґрунту займають витрати на приготування компосту, закупівлю 

складових елементів відповідного ґрунтового шару для грибів, а також добрив 

– близько 30%, і останніми роками вони істотно збільшуються. Абсолютне 

зростання цієї статті витрат за 2002-2006 рр. становило 2 рази. Зросли також 

витрати на послуги автомобільного і тракторного парку, ремонт виробничих 

споруд і обладнання, витрати на електроенергію та інші, що знову ж таки 



 

293 
 

підтверджується погіршенням паритетності між сільськогосподарським і 

промисловим виробництвом у країні. 

 
Таблиця 6.5. Структура витрат на вирощування грибів-шампіньйонів в 

агрокомбінаті “Пуща-Водиця” у 2002-2006 рр. 

Стаття витрат 
Рік 2006/ 

2002, 
% 

2002 2004 2006 
тис. грн % тис. грн % тис. грн % 

Заробітна плата 554,6 14,6 611,0 12,1 951,8 14,0 171,6 
Міцелій 398,2 10,5 466,8 9,2 429,6 6,3 107,9 
Складові компоненти 
(компост), добрива 1068,3 28,1 1747,1 34,6 2141,7 31,6 200,5 
Амортизація 877,5 23,1 917,4 18,2 1193,1 17,6 136,0 
Ремонт 206,2 5,4 413,2 8,2 509,3 7,5 247,0 
Тепло 58,7 1,5 62,7 1,2 90,9 1,3 154,9 
Вода 10,5 0,3 38,0 0,8 44,4 0,7 422,9 
Електроенергія 52,8 1,4 67,5 1,3 239,2 3,5 453,0 
Послуги автопарку 211,1 5,6 291,5 5,8 479,1 7,1 227,0 
Послуги тракторного парку 64,7 1,7 191,1 3,8 354,7 5,2 548,2 
Засоби захисту рослин 77,8 2,1 66,9 1,3 129,0 1,9 165,8 
Пальне, газ, фреон 53,9 1,4 31,3 0,6 9,2 0,2 17,1 
Загальновиробничі витрати 54,6 1,4 15,9 0,3 70,0 1,0 128,2 
Інші витрати 111,8 2,9 131,8 2,6 138,4 2,1 123,8 
Всього витрат 3800,7 100,0 5052,2 100,0 6780,4 100,0 178,4 

 
Отже, основним напрямом мінімізації витрат на виробництво грибів у 

господарстві має стати удосконалення агротехнології вирощування 

шампіньйонів, зменшення витрат на виготовлення компосту, зокрема за 

рахунок розвитку допоміжних чи підсобних виробництв з виготовлення 

складових його компонентів. Саме над цим працює науково-дослідний центр 

розвитку галузі закритого ґрунту, який є одним із структурних підрозділів 

агрокомбінату, щоб забезпечити перспективний розвиток вітчизняної грибної 

індустрії. Не менш важливим напрямом зростання виробництва цієї продукції є 

розвиток інтеграційних процесів із переробною і торговельною сферами, 

зокрема розширення власних переробних потужностей всередині підприємства 

та налагодження стабільних каналів збуту даної продукції. Відомо, що готова 

продукція до споживання (консерви, маринади, напівфабрикати) буде 

транспортабельною і коштуватиме на порядок дорожче, що, відповідно, 

збільшить доходи від реалізації грибної продукції. 
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Ефективність господарювання багатоукладної системи сільського 

господарства закритого ґрунту передбачає інтенсивний розвиток 

диверсифікації, оскільки в один період овочева, грибна чи промислова 

продукція може мати високі показники економічної ефективності, а в інший – 

низькі. Першим етапом проведення диверсифікації є отримання інформації про 

кон’юнктуру продовольчого ринку, ринкової інфраструктури та місце 

господарства на ньому. Цей етап неодмінно пов’язаний з маркетинговим 

підходом, оскільки він допомагає вирішувати проблеми управління виробничо-

збутовою діяльністю. Другим етапом є діагностика господарсько-фінансової 

діяльності сільськогосподарського виробництва та визначення мети проведення 

диверсифікації. Діагностику проводять у двох напрямах: організація самого 

виробництва та аналіз фінансового стану господарства та виявлення стадії 

розвитку. Надалі оцінюється ресурсний потенціал та ефективність проведення 

диверсифікації. Останній етап припускає аналіз структури фінансових потоків у 

динаміці після проведення диверсифікації. 

Оцінці зовнішніх і внутрішніх джерел фінансування заходів з організації 

диверсифікації виробництва передує їхня класифікація. До внутрішніх 

фінансових ресурсів відносяться щорічні суми амортизаційних відрахувань, 

нерозподілений прибуток, страхова сума відшкодування збитків, приєднання чи 

об’єднання господарських суб’єктів тощо. До зовнішніх можна віднести такі 

джерела фінансування диверсифікації – кредитування фінансовими установами, 

державне фінансування, яке можливе через бюджетні дотації, субсидії та інші 

інструменти. В ролі останніх можуть використовуватись пільги з 

оподаткування при реалізації кінцевої продукції, зменшення митних зборів при 

експорті, захист на державному рівні внутрішнього ринку від зарубіжних 

виробників аналогічної продукції шляхом встановлення квот і ін. Фінансування 

частково або повністю може здійснюватися комерційними банками шляхом 

виділення середньо- і довгострокових кредитів з прийнятною процентною 

ставкою. Нова техніка, обладнання й устаткування можуть надаватися за 

лізинговими схемами та ін. 
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Проведення диверсифікації сільськогосподарського виробництва як 

засобу управління фінансовою діяльністю може мати дві мети: зменшення 

негативних результатів функціонування господарства та приріст потенційних 

можливостей товаровиробника. Існують підстави для стверджування, що перша 

мета пов’язана з вирішенням питань тактичного плану, тобто забезпеченням 

умов для виживання. Друга – стратегічного, тобто побудовою умов для 

динамічного розвитку та економічного зростання. Можливе поєднання і двох 

цілей, коли підприємство, виявивши збиткову галузь (вид продукції), здійснює 

капітальні вкладення в неї та впроваджує нові техніку і технологію, орієнтує 

своє виробництво на виготовлення якісних товарів та його широкого 

асортименту, який має споживчий попит. 

Ці теоретичні позиції підтверджують економічні показники розвитку 

основних галузей сільського господарства агрокомбінату “Пуща-Водиця”, 

зокрема виробництва молока. Ефективність розвитку молочного скотарства 

підприємства на двох сільськогосподарських комплексах “Совки” та 

“Музичанський” показано в таблиці 6.6. 

При незмінній кількості середньорічного поголів’я ВРХ і незначному 

підвищенні продуктивності корів на 3,8% кількість молока, яка реалізується, 

зменшилася з 6184,4 до 6064,4 т, або майже на 2%. Рівень рентабельності 

виробництва молокопродукції за 2002-2006 рр. знизився з 62,1% до 30,7%. 

Проте, незважаючи на деяке погіршення ефективності господарської діяльності 

галузі, забезпечується зростання грошових надходжень від реалізації молока. 

Так, за 2002-2006 рр. виручка від реалізації молокопродукції збільшилась на 

75,3%, або з 3281,1 до 5752 тис. грн, а при коригуванні цієї суми з її 

собівартістю отримано прибуток 1763,5 проти 1588,8 тис. грн. 

Розвиток трудомісткої галузі – молочного скотарства забезпечує 

робочими місцями багатьох сільських мешканців і поліпшує їхнє матеріальне 

становище, а також покращує соціальну ситуацію на сільських територіях, 

оскільки є джерелом доходів бюджетів місцевих рад. 
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Таблиця 6.6. Економічна ефективність виробництва молока в 
агрокомбінаті “Пуща-Водиця” у 2002-2006 рр. 

Показник Одиниця 
виміру 

Рік 2006/ 
2002, % 2002 2004 2006 

Поголів’я ВРХ гол. 2982 3017 3062 102,7 
у т.ч. корів – ІІ – 1100 1063 1049 95,4 

Приплід, всього – ІІ – 1293 1261 1244 96,2 
у т.ч. 
від корів – ІІ – 984 876 877 89,1 
від нетелів – ІІ – 309 385 367 118,8 

Кількість надоєного 
молока т 6673,1 6708,9 6602,7 98,9 

у т.ч. на 1 корову кг 6066,5 6311,3 6294,3 103,8 
Кількість реалізованого 
молока т 6184,4 6189,7 6064,4 98,1 
Товарність молока % 92,7 92,3 91,8 х 
Середня жирність молока – ІІ – 3,46 3,44 3,4 х 
Доходи від реалізації тис. грн 3281,1 5095,5 5752,0 175,3 

у т.ч. на 1 ц молока грн 53,1 82,3 94,8 178,5 
Повна собівартість 
реалізованого молока тис. грн 2559,0 3940,2 5747,2 224,6 

у т.ч. 1 ц грн 41,4 63,7 94,8 229,0 
Прибуток тис. грн 722,1 1165,5 4,8 0,7 

у т.ч. на 1 ц молока грн 11,7 18,8 0,08 0,7 
Рівень рентабельності  % 28,2 29,6 0,1 х 
Прибуток з дотацією тис. грн 1588,8 2252,7 1763,5 111,0 

у т.ч. на 1 ц молока грн 25,7 36,4 29,1 113,2 
Рівень рентабельності 
(враховуючи дотацію) % 62,1 57,2 30,7 х 

 
Отже, можна зробити висновок, що виробництво молокопродукції в 

агрокомбінаті забезпечує значні фінансові надходження рівномірно протягом 

року, що є передумовою розвитку інших галузей сільськогосподарського і 

промислового виробництва, оскільки останні (наприклад, овочівництво, 

виробництво грибів, їхня переробка та ін.) потребують у певні періоди значної 

суми оборотних коштів (закупівля насіннєвого матеріалу, добрив, плівки, 

компонентів ґрунтового шару для грибниць, матеріалів консервних виробництв 

тощо). У цьому випадку важливим фактором ефективної господарської 

діяльності постає обґрунтоване планування і прогнозування розвитку тієї чи 

іншої галузі як всередині підприємства, так і на державному й міжнародному 

рівнях, концентрація в єдиному центрі фінансових потоків із усіх сфер 

агропромислового виробництва комбінату та ефективне управління ними. 
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Враховуючи погляди багатьох вчених [127; 133-135] та результати 

проведених дослідження, серед напрямів підвищення економічної ефективності 

господарювання в тваринницьких галузях і агропромислового підприємства в 

цілому можна зазначити, що потрібно розвивати якомога більш закритий цикл 

виробництва тваринницької продукції, зокрема відкрити виробничі цехи з 

виробництва сирів, масла, йогуртів, кисломолочних продуктів, встановити 

розливні лінії молока, установок по його пастеризації, пакувальні установки 

тощо. 

Рівень розвитку промислових галузей агрокомбінату можна 

охарактеризувати такими даними. Протягом 2002-2006 рр. у промисловій сфері 

агрокомбінату збільшилося виробництво солоних помідорів і огірків з 6,3 до  

9,9 т, або на 57,1%, квашеної капусти і мочених яблук – на 64% (з 23,6 до 38,7 

т), продуктів м’ясопереробки – на 38% (з 35,8 до 49,4 т), м’ясних консервів. 

Відповідно, збільшився обсяг реалізації цих видів промислової продукції, проте 

зменшилося виробництво овочевих, грибних і фруктових консервів та 

березового соку з 3774,6 до 2998,4 туб, або на 20,6%, та хлібобулочних і 

макаронних виробів – на 22% (з 65,4 до 41 т ). Одним із ефективних напрямів 

покращення економічних показників діяльності агрокомбінату “Пуща-Водиця” 

є розвиток інтеграційних процесів між агропереробною і торговельною сферою, 

що підтверджують показники комерційної діяльності власних магазинів 

агрокомбінату “Пуща-Водиця”, які наведено в таблиці 6.7. 

Про ефективність маркетингово-збутової діяльності агрокомбінату 

свідчить той факт, що протягом 2002-2006 рр. комерційна робота магазинів 

була прибутковою. Так, рентабельність обох магазинів становила 1,2-3,8%, а 

сума отриманого прибутку останніми роками – близько 30-60 тис. грн. До 

основних напрямів підвищення рентабельності можна віднести: 

− нарощування обсягів продажу свіжої та переробленої продукції через 

власну й іншу роздрібну торгівлю; 

− розширення асортименту продукції власного виробництва та супутніх 

товарів; 
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− популяризація і підтримка власної торговельної марки (бренду) 

агрокомбінату, за яким постійні та потенційні споживачі могли б легко 

пізнавати продукцію державного підприємства закритого ґрунту тощо. 

 
Таблиця 6.7. Економічна ефективність роздрібної торговельної діяльності 

агрокомбінату “Пуща-Водиця” у 2002-2006 р. 

Показник 
Рік 2006/ 2002, 

% 2002 2004 2006 
Магазин №1 (гастроном) 

Реалізовано товарів з ПДВ, тис. грн 1274,4 1386,2 1719,9 135,0 
у т.ч. торгнацінка 159,1 166,3 239,0 150,2 

Витрати гастроному, тис. грн 129,1 147,6 218,1 168,9 
Вартість товарів з ПДВ, тис. грн 1084,3 1186,6 1441,4 132,9 
ПДВ на торгнацінку, тис. грн 31,0 33,3 39,5 127,4 
Всього витрат, тис. грн 1244,4 1367,5 1699,0 136,5 
Прибуток, тис. грн 30,0 18,7 20,9 69,7 
Рівень рентабельності, % 2,4 1,4 1,2 х 

Магазин №2 
Реалізовано товарів з ПДВ, тис. грн 638,5 913,0 1042,9 163,3 

у т.ч. торгнацінка 77,3 108,6 160,3 207,4 
Витрати гастроному, тис. грн 74,5 98,0 121,8 163,5 
Вартість товарів з ПДВ, тис. грн 545,7 782,8 850,6 155,9 
ПДВ на торгнацінку, тис. грн 15,5 21,6 32,0 206,5 
Всього витрат, тис. грн 635,7 902,4 1004,4 158,0 
Прибуток, тис. грн 2,8 10,6 38,5 1375,0 
Рівень рентабельності, % 0,4 1,2 3,8 х 

 
Передумовою максимальної вигоди від сільськогосподарської діяльності 

є доведення готової продукції до кінцевого споживача через роздрібну 

торговельну мережу. Саме такий курс інтеграційних процесів – поєднання 

сільськогосподарського виробництва, переробки його продукції та поставок у 

власну роздрібну торгівлю взято за основу в агрокомбінаті “Пуща-Водиця”. В 

асортименті продуктів харчування, що представлений у власній роздрібній 

торговельній мережі, левова частка припадає на товари власного виробництва – 

свіжі овочі й фрукти, гриби, плодоовочеві, грибні та м’ясні консерви, іншу 

м’ясопереробну продукцію, хлібобулочні й макаронні вироби та ін. [126]. 

Отже, розвиток багатоукладної системи господарювання галузі сільського 

господарства закритого ґрунту створює передумови для поступового 

скорочення витрат при проходженні продукції між галузями АПК, переходу на 
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управління агропромисловим виробництвом, сприяє розв’язанню соціальних 

питань на сільських територіях тощо. Дана позиція підтверджується багатьма 

дослідженнями. Зокрема, відомі вчені В. Андрійчук, М. Зубець і В. Юрчишин 

[136] відзначають, що механізм агропромислового об’єднання має важливі 

переваги: ціна на сільськогосподарську сировину перестає бути “яблуком 

розбрату” між аграрним і переробним виробництвом, учасники об’єднання 

сільського господарства з іншими сферами виробництва всередині АПК стають 

взаємно зацікавленими в об’єктивному визначенні якості сільськогосподарської 

сировини, менш гострою стає проблема різної віддачі вкладень через 

неоднакову швидкість обороту капіталу в аграрній і агропереробній сферах, 

інтеграційний механізм зорієнтовано на економію витрат виробництва. 

Крім того, при великомасштабному інтегрованому виробництві є 

можливість поглибити спеціалізацію. Важливо також, що підприємства можуть 

отримувати так званий “ефект широти асортименту”, який можна досягти в 

умовах повнішого забезпечення переробного виробництва необхідною 

високоякісною сировиною і запровадженням сучасних технологій. У таких 

господарствах виникає реальна можливість використати таке джерело 

фінансування, як випуск облігацій та інших цінних паперів. У свою чергу, все 

це дає змогу сформувати значний інвестиційний потенціал за рахунок власних 

доходів і істотно збільшити фінансування наукової діяльності, впроваджувати 

масштабні інновації і, в результаті, досягати стратегічних переваг над 

конкурентами [128]. 

Отже, концептуальними засадами інноваційного розвитку багатоукладної 

системи сільського господарства закритого ґрунту з метою підвищення 

економічної ефективності господарської діяльності мають бути: 

− диверсифікація агропромислового виробництва закритого ґрунту як 

засіб мінімізації ризиків господарювання в сільському господарстві, оскільки 

можливі збитки від певних видів діяльності компенсуються отриманим 

прибутком від ефективних галузей і виробництв, наприклад, збиткова 

діяльність у грибній індустрії компенсуватиметься кращими фінансовими 
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результатами від господарської діяльності в овочівництві закритого й 

відкритого ґрунту, молочному скотарстві тощо; 

− поглиблення агропромислових інтеграційних процесів всередині 

підприємства закритого ґрунту зі сферами промислового виробництва і 

постачання матеріально-технічних засобів, сервісними і маркетинговими 

службами, переробкою аграрної продукції й торговельно-збутовою діяльністю, 

а також із науково-дослідною роботою; 

− упровадження завершених циклів виробництва сільськогосподарської 

продукції закритого ґрунту, зокрема від вирощування овочів, плодів, ягід, 

грибів, виробництва м’яса та молока до їх реалізації в переробленому вигляді – 

консерви, соління, соки, приправи, пасти, кетчупи, ковбасні вироби й 

копченості, молокопродукти, напівфабрикати тощо; 

− укрупнення агропромислових підприємств закритого ґрунту шляхом 

приєднання чи об’єднання, що дасть змогу сконцентрувати організаційні, 

економічні та соціальні зусилля і напрями розвитку виробництва 

агропромислової продукції, зосередити фінансові надходження від усіх 

виробництв, що стане важливою передумовою визначення перспективних 

напрямів і можливостей розвитку багатоукладної системи сільського 

господарства закритого ґрунту; 

− оперативне й ефективне управління фінансовими потоками 

багатогалузевого агропромислового підприємства закритого ґрунту залежно від 

потреб будь-якого підрозділу (виробництва) господарства, що забезпечить 

виконання всіх передбачених агротехнологічних заходів і стане запорукою 

отримання високих урожаїв, підвищення продуктивності тварин та 

ефективності переробних потужностей; 

− завантаженість робочої сили агропромислового підприємства закритого 

ґрунту протягом року, що сприятиме зменшенню плинності кадрів і, 

відповідно, витрат на персонал, а також поліпшенню соціально-економічного 

стану в сільських поселеннях, де розташовано виробничі підрозділи 

господарства. 
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6.2. Оптимізація виробничої структури підприємств закритого ґрунту 

(на прикладі Державного підприємства “Науково-дослідний, виробничий 

агрокомбінат “Пуща-Водиця”) 

 

Вважається, що об’єднуючі процеси між сільським господарством, 

переробними і обслуговуючими галузями та торгівлею відбуваються 

найефективніше в таких видах підприємств, як агропромислові комбінати. 

Виробничі підрозділи, які входять до його складу, є єдиною виробничо-

господарською і соціально-економічною системою. Саме таким підприємством 

і типовим представником можна вважати Державне підприємство “Науково-

дослідний, виробничий агрокомбінат “Пуща-Водиця”, яке спеціалізується на 

виробництві плодоовочевої, грибної і консервної продукції, а також і м’ясо-

молочної продукції завдяки диверсифікації та інтеграції виробництва. 

Агрокомбінат – це складна система, що утворює сукупність функціональних 

(технологічна, економічна, соціальна) і організаційних підсистем. Відповідно до цього 

він має виробничу, організаційну, соціальну, інформаційну та інші структури. 

Виробнича структура підприємства є визначальною у формуванні інших структур. 

Тому в системі заходів щодо підвищення ефективності діяльності агрокомбінату 

важливу роль відіграє оптимізація його виробничої структури, яка передбачає 

знаходження такого поєднання видів діяльності, яке враховує природно-

кліматичні, організаційно-економічні, технологічні та соціальні умови 

виробництва, забезпечує пропорційний і збалансований розвиток галузей для 

досягнення найвищої ефективності підприємства. 

Раціональну виробничу структуру підприємства визначають 

розрахунково-конструктивним методом та методом математичного 

моделювання із застосуванням економіко-математичних методів. 

Розрахунково-конструктивний метод передбачає визначення виробничої 

структури підприємства на основі структурних модулів виробничого 

потенціалу, що забезпечує виробництво необхідного за видами обсягу 

продукції. Наприклад, у галузі рослинництва таким структурним модулем є 
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сівозміна з необхідними для її обробітку системами машин, удобрення, 

насінництва, засобів захисту рослин, організації праці тощо, які забезпечують 

відповідно до нормативів певні обсяги виробництва продукції. У тваринництві 

такими структурними модулями є поголів’я тварин з необхідними для їх 

обслуговування системами машин, годівлі, відтворення стада, засобів захисту 

тварин, організації праці тощо, які забезпечують відповідно до нормативів на 

основі балансового методу можливі обсяги виробництва продукції. 

Проектування виробничої структури підприємства розрахунково-

конструктивним методом зазвичай передбачає послідовне її обґрунтування 

через проектування окремих структурних модулів без урахування досягнення 

загальної мети діяльності підприємства. Тобто, при визначенні виробничої 

структури підприємства розрахунково-конструктивним методом відсутній 

системний підхід. 

Визначення оптимальної структури виробництва підприємства є складною і 

багатоваріантною задачею. Зміна розміру однієї галузі призводить до зміни розміру 

інших галузей. І будь-яке корегування розрахунків потребує значних витрат часу для 

узгодження розвитку галузей. Розробка заходів і прийняття рішень щодо підвищення 

ефективності виробництва повинне спрямовуватись на пропорційний розвиток 

галузей агрокомбінату. Для цього необхідна балансова ув’язка (в межах підприємства) 

виробничих ресурсів і запланованих обсягів виробництва продукції рослинництва, 

тваринництва і промислових переробних виробництв. Вирішення цієї проблеми 

може бути здійснено на основі людино-машинної технології планування з 

використанням математичних методів і моделей. 

У роботах [137-140] викладено результати наукових досліджень з 

математичного моделювання та проведення розрахунків з оптимізації виробничої 

структури в сільськогосподарських підприємствах в умовах адміністративно-

командної системи господарювання. Досвід же з оптимізації виробничої структури 

агрокомбінату в ринкових умовах господарювання практично відсутній. 

Постановка економіко-математичної задачі оптимізації виробничої 

структури агрокомбінату формулюється так. На основі даних про наявні обсяги 
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ресурсів і відповідні нормативи витрат в агрокомбінаті необхідно визначити таку 

виробничу структуру підприємства, яка найкраще враховувала б його природно-

економічну специфіку, сприяла найбільш раціональному використанню ресурсного 

потенціалу, забезпечувала виконання договірних зобов’язань щодо реалізації 

продукції і дозволила б одержати максимальний прибуток при поєднанні інтересів 

працівників агрокомбінату і його власника (держави). 

Наведемо у загальному вигляді модель оптимізації виробничої структури 

агрокомбінату, яка може бути модифікована у математичну модель оптимізації 

виробничої програми або розвитку агрокомбінату. 

У моделі використано такі позначення, індексація: 

j – індекс галузі агрокомбінату; 

J – множина видів галузей агрокомбінату; 

J1 , J2, J3 – множина видів відповідно галузей рослинництва, тваринництва та 

переробки сільськогосподарської продукції; 

i – індекс видів ресурсів, поживних речовин, кормів, видів продукції, 

періодів використання трудових ресурсів, економічних показників; 

I1 – множина видів сільськогосподарських угідь; 

I2 – множина видів поживних речовин; 

I3 – множина періодів використання трудових ресурсів; 

I4 – множина видів ресурсів (оборотних і основних засобів); 

I5 – множина видів продукції, яка виробляється в агрокомбінаті; 

I6 – множина економічних показників; 

р – індекс видів куплених кормів; 

Р – множина видів куплених кормів; 

к – індекс каналів використання і реалізації продукції; 

К – множина каналів використання і реалізації продукції. 

Змінні величини: 

xj – розмір j-ї галузі в агрокомбінаті; 
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xp – обсяг закупівлі кормів р-го виду; 

xi
зал – розмір залучених трудових ресурсів в і-й напружений період; 

xi
к – обсяг закупівлі ресурсів і-го виду; 

xik – обсяг продукції і-го виду, що використовується в k -му каналі; 

хi – величина і-го економічного показника діяльності агрокомбінату; 

xb – величина виручки (без ПДВ) від реалізації продукції в агрокомбінаті; 
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еip – економічний показник і-го виду, що є наслідком використання р-го 

виду корму, що закуповується. 

Знайти максимум величини прибутку від діяльності агрокомбінату можна за 

допомогою формули: 

Z = xb – xc → max    (6.1) 
за таких умов: 

1. Обмеження з використання різних видів сільськогосподарських угідь: 

∑
∈ 1Jj

aij xj < Si,       i ∈ I1;     (6.2) 

2. Обмеження з виробництва та використання власних та куплених кормів: 

∑
∈ 1Jj

bij xj + ∑
∈Pp

bip xp > ∑
∈ 2Jj

hij xj ,      i ∈ I2;   (6.3) 

3. Обмеження з використання трудових ресурсів у агрокомбінаті в певному 

періоді з урахуванням залучення їх зі сторони: 

∑
∈Jj

aij xj < Ri + xi
зал,       i ∈ I3 ;     (6.4) 

4. Обмеження з використання ресурсів в агрокомбінаті з урахуванням їх 

закупівлі: 

∑
∈Jj

aij xj < Ri + xi
к ,       i ∈ I4 ;   (6.5) 

5. Обмеження за окремими видами діяльності та співвідношень між ними: 

а) xj  < Bj ,     j  ∈ J ;      (6.6) 

б) xj  = ßj  xj ;  j  ∈ J ;      (6.7) 

6. Умови з виробництва та розподілу продукції по каналах її використання та 

реалізації: 

а)  продукція рослинництва і тваринництва: 

∑
∈ 21 JJj 

cij xj = ∑
∈Кк

xik + ∑
∈ 3Jj

dij xj , i ∈ I5 ;  k  ∈ K ;  (6.8) 

б)  продукція переробних галузей: 

∑
∈ 3Jj

cij xj = ∑
∈Кк

xik ,    i ∈ I5 ;  k ∈ K ;    (6.9) 
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7. Обмеження з прогнозованого попиту товарної продукції: 

xik > Pik   i  ∈ I5 ; k ∈ K ;      (6.10) 
8. Умови з визначення показників економічної діяльності агрокомбінату 

∑
∈Jj

eij xj + ∑
∈Pp

eip xp + ei xi
зал + ei xi

к = xi ,  i ∈ I6 ;  (6.11) 

∑
∈Кк

 eik xik + ∑
∈Pp

еip xp + ei xi
зал + ei xi

к = xi ,  i ∈ I6 ;   (6.12) 

9. Умови невід’ємності змінних: 

xj > 0 ,    xp > 0,   xi
зал > 0,  xi

к
 > 0,  xi > 0,   xik > 0.  (6.13) 

Критерієм задачі оптимізації виробничої структури Науково-дослідного, 

виробничого агрокомбінату “Пуща-Водиця” є максимум прибутку, що 

визначається як різниця між виручкою (без ПДВ) і повною собівартістю 

реалізованої продукції (6.1). 

В обмеженнях (6.2) відображені умови використання земельних угідь. 

Використання ріллі, пасовищ, сіножатей, багаторічних плодоносних насаджень 

та ягідників обмежено їхньою загальною площею. Агрокомбінат у своєму 

розпорядженні має 2869,5 га ріллі, 80,4 га пасовищ, 16,3 га сіножатей, 228 га 

багаторічних плодоносних насаджень, 6,5 га ягідників. 

У моделі детально відображено зв’язок між виробництвом і 

використанням кормів (6.3). В ній розраховувалися такі баланси: кормових 

одиниць, перетравного протеїну, концентрованих кормів, сіна, сінажу та 

монокорму, силосу, кормових коренеплодів, зелених кормів по чотирьох 

періодах використання. При цьому передбачалося, що частина концентрованих 

кормів може бути придбана зі сторони. 

Обсяги використання трудових ресурсів в агрокомбінаті не повинні 

перевищувати їхньої наявності з урахуванням залучених працівників зі сторони 

(6.4). Умова (6.5) відображає використання інших видів ресурсів (добрив, 

пально-мастильних матеріалів, засобів захисту рослин, основних засобів тощо). 

Введення умов (6.6-6.7) необхідне для виконання умов агротехніки, 

раціонального використання потужностей зимових і плівкових теплиць, 
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тваринницьких приміщень, обладнання з переробки сільськогосподарської 

продукції. 

Продукція агрокомбінату підлягає розподілу по різних потребах 

відповідно до економічного призначення: на реалізацію, на переробку у 

власних цехах, на виробниче використання (насіння, корми тощо). Тому зв’язок 

виробництва з використанням продукції відображається в обмеженнях (6.8-

6.10) через баланс розподілу продукції. 

Діяльність агрокомбінату як багатоцільової системи неможливо оцінити 

одним показником. Тому в моделі були передбачені умови (6.11-6.12) для 

обчислення ряду показників (величина виручки від реалізації продукції, повна 

собівартість реалізованої продукції, витрати на корми, виробничі витрати на 

виробництво продукції тощо). 

Виробнича структура Науково-дослідного, виробничого агрокомбінату 

“Пуща-Водиця” в своєму розвитку пройшла три рівні: 

− поєднання галузей рослинництва і тваринництва, що відповідає 

природно-кліматичним і організаційно-економічним умовам господарювання та 

забезпечення беззбитковості виробництва; 

− освоєння нових видів (сортів, порід) продукції рослинництва і 

тваринництва, впровадження нових технологій виробництва продукції і 

досягнення високого рівня рентабельності виробництва; 

− освоєння промислових (переробних) виробництв і вихід підприємства 

на ринок кінцевої продукції, створення власної торговельної мережі. 

Зміна зовнішнього середовища підприємства зумовлює потребу в зміні 

його внутрішнього середовища, в тому числі й виробничої структури. Тому 

виробнича структура підприємства потребує періодичного перегляду. 

Розрахунок оптимальної виробничої структури агрокомбінату “Пуща-

Водиця” здійснювався на персональному комп’ютері засобами пакету 

прикладних програм Excel [141]. У процесі досліджень розрахунки 

проводились по чотирьох варіантах, що відображають чотири стратегії 

розвитку підприємства. 
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проводились по чотирьох варіантах, що відображають чотири стратегії 

розвитку підприємства. 
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І варіант. Оптимізується виробнича структура підприємства при наявних 

ресурсах, рівні витрат ресурсів і ціновій кон’юнктурі 2006 р. та при 

максимально досягнутих агрокомбінатом показниках урожайності 

сільськогосподарських культур, продуктивності тварин та рівня товарності 

продукції за 2001-2006 рр. Цей варіант є вихідним при виконанні подальших 

досліджень. Числова економіко-математична модель для оптимізації 

виробничої структури агрокомбінату по цьому варіанту представлена в  

додатку А. 

ІІ варіант. Визначення виробничої структури підприємства при ліквідації 

свинарства і вівчарства. 

ІІІ варіант. Визначення ефективності діяльності агрокомбінату без 

переробних виробництв. 

ІV варіант. Визначення виробничої структури підприємства при продажу 

приплоду-бичків на відгодівлю іншим підприємствам. 

Результати розрахунків по чотирьох варіантах дають змогу відшукати 

резерви і намітити шляхи підвищення ефективності роботи агрокомбінату на 

перспективу. 

Результати розрахунків по першому варіанту свідчать, що досягнення 

максимальних показників урожайності сільськогосподарських культур і 

багаторічних насаджень, продуктивності тварин, рівня товарності продукції за 

2001-2006 рр. та оптимізації структури посівних площ і раціонів годівлі худоби 

дали б змогу збільшити обсяги виробництва і реалізації продукції та одержати 

додатково 2581,8 тис. грн прибутку порівняно з 2006 р. (табл. 6.8-6.9). Рівень 

рентабельності діяльності підприємства (без послуг соціально-побутових 

об’єктів) зріс би з 14,1 до 18,3%. В оптимальному плані повністю 

використовуються всі земельні ресурси. Високу оцінку в оптимальному плані 

одержала рілля – 422 грн. Оцінка угідь закритого ґрунту становить 126,4 тис. 

грн. Це означає, що при збільшенні площ під теплицями на 1 га прибуток 

підприємства збільшився б на 126,4 тис. грн. 
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Таблиця 6.8. Посівні площі, чисельність поголів’я худоби та обсяги 
виробництва продукції в агрокомбінаті “Пуща-Водиця” 

Показник 2006 р. Результати розрахунків на ПЕОМ по варіантах 
І ІІ ІІІ IV 

Площа посіву, га: 
зернові культури 540 543 574 543 950 
у т.ч. озима пшениця 510 510 542 510 922 
          озиме жито 20 20 19 20 17 
          овес 10 13 13 13 11 
картопля 7 7 7 7 7 
овочі відкритого ґрунту 94 94 94 94 94 
овочі закритого ґрунту 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 
кормові коренеплоди 3 3 - 3 3 
кукурудза на силос і 
зелений корм  705 744 738 744 597 
однорічні трави 636 456 448 456 264 
багаторічні трави 847,9 985,4 971,4 985,4 802 

Посівна площа, всього, га 2869,5 2869,5 2869,5 2869,5 2869,5 
Плодоносні насадження, га 228 228 228 228 228 
Ягідники, га 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 
Поголів’я худоби, гол.: 

корови 1050 1000 1000 1000 1000 
молодняк ВРХ 2013 1953 1953 1953 1000 
свині 118 118 - 118 - 
вівці 129 129 - 129 - 

Виробництво продукції, т: 
зерно 2884 3137 3625 3137 5731 
картопля 42 81 81 81 81 
овочі відкритого ґрунту 3511 3511 3511 3511 3511 
овочі закритого ґрунту 11325 11325 11325 11325 11325 
плоди і ягоди 453 2268 2268 2268 2268 
гриби 573 800 800 800 800 
молоко 6603 6410 6410 6410 6410 
м’ясо (у живій масі) 391 409 381 381 195 
м’ясні вироби  49,9 45 45 - 45 
хлібопродукти 40,2 40,6 40,6 - 40,6 
квіти, тис. шт. 229,6 233 233 233 233 
консерви, туб. 2965 2966 2966 - 2966 

 
Результати досліджень свідчать про те, що найбільш прибутковою 

продукцією на комбінаті є овочі закритого і відкритого ґрунту, зерно і молоко. 

Розрахунки по другому варіанту свідчать про недоцільність ведення 

галузей свинарства і вівчарства в агрокомбінаті. При їх ліквідації величина 

прибутку може збільшитися на 142 тис. грн, а рівень рентабельності сягне 

18,6%. 
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Результати розрахунків по третьому варіанту свідчать про доцільність 

виробництва продукції переробної галузі. З урахуванням прямих і зворотних 

зв’язків, що існують у підприємстві, продукція переробних виробництв 

зумовлює зменшення прибутку на 193,6 тис. грн. 

Результати розрахунків по четвертому варіанту свідчать про те, що при 

можливості продажу приплоду-бичків на відгодівлю по міжгосподарській 

кооперації іншим підприємствам досліджуваному підприємству доцільніше 

збільшити виробництво і реалізацію зерна, а не виробництво і реалізацію 

молока. Рентабельність при цьому зросла б до 20,5%. 

 
Таблиця 6.9. Основні показники економічної ефективності діяльності 

агрокомбінату “Пуща-Водиця” 
Показник 2006 р. Результати розрахунків на ПЕОМ по варіантах 

І ІІ ІІІ IV 
Реалізація, т: 

зерно 26 64 348 107 2630 
картопля 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 
овочі відкритого ґрунту 974,8 1405 1405 1500 1405 
овочі закритого ґрунту 10522,2 10538 10538 10758 10538 
плоди і ягоди 121 1570 1570 1633 1570 
гриби 558,4 780 780 784 780 
молоко 6064 6100 6100 6100 6214 
м’ясо (у живій масі) 193 214 197 309 54 
м’ясні вироби 49,7 43 43 - 43 
хлібопродукти 28,6 29 29 - 29 
квіти, тис. шт. 146,9 196 196 196 196 
консерви, туб. 1682,4 2234 2234 - 2234 

   у т.ч.: овочеві 1122,1 1312 1312 - 1312 
             фруктові 272,3 360 360 - 360 
             березовий сік 259,3 498 498 - 498 
             грибні 28,7 50 50 - 50 
             м’ясні 12,6 12 12 - 12 
Дохід, всього (без послуг 
соціально-побутових 
об’єктів), тис. грн  46449,9 53965,4 53998,2 51975,9 54158,2 
Прибуток, тис. грн 5752,6 8334,4 8476,4 8140,8 9200,2 
Рівень рентабельності, % 14,1 18,3 18,6 18,6 20,5 

 
Результати розрахунків свідчать, що незважаючи на досить високі 

показники діяльності агрокомбінату в 2006 р., підприємство при досягненні 

максимальних показників урожайності сільськогосподарських культур і 

багаторічних насаджень, продуктивності тварин, рівня товарності продукції за 
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2001-2006 рр. та оптимізації його виробничої структури спроможне досягти ще 

вищих результатів (рис. 6.1). 
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Рис. 6.1. Величини доходу (виручки) та прибутку агрокомбінату “Пуща-
Водиця” в 2006 р. та по чотирьох стратегіях розвитку підприємства 
 
Отже, досягти високих результатів діяльності агропромислове 

підприємство може лише при добре налагодженому виробництві та переробці 

сільськогосподарської продукції. На вирішення цих завдань і спрямовані 

виконані дослідження, які дають змогу приймати науково обґрунтовані 

управлінські рішення щодо раціонального використання ресурсів АПК. 

 

 
6.3. Кредитно-фінансова та інвестиційна політика держави в 

стратегічному розвитку закритого ґрунту 

 

Кредитно-фінансове та інвестиційне забезпечення розвитку закритого 

ґрунту істотно впливає на економічний розвиток цієї важливої для харчування 

людини галузі, насамперед, на формування оборотних коштів та основного 

капіталу, а також на соціальну складову розвитку сільських територій – рівень 
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зайнятості, розвиток соціальної інфраструктури тощо. Тому кредитно-

фінансова та інвестиційна політика держави в сільському господарстві має 

бути спрямована на створення сприятливих економічних умов для 

розширеного відтворення усіх галузей сільського господарства і, зокрема, 

такої капіталомісткої, як закритий ґрунт. Спрямування інвестицій на 

будівництво нових і реконструкцію діючих господарських систем, оновлення 

основних виробничих засобів сприятиме переведенню аграрного сектора 

економіки на високоінтенсивну та спеціалізовану основу. 

Сільське господарство в Україні включає розвиток виробництва у 

відкритому і закритому ґрунті, і саме завдяки останньому ми можемо 

споживати свіжі овочі, гриби, купувати квіти в будь-яку пору року. Це має 

важливе значення для збалансованого харчування населення, оскільки ці 

продукти містять багато вітамінів, мінеральних речовин, мікроелементів 

та інших поживних речовин, необхідних для посилення імунітету людини, 

особливо в зимово-весняний період. Їхнє споживання поліпшує в організмі 

людини обмін речовин, підвищує засвоюваність інших продуктів 

харчування рослинного й тваринного походження, нейтралізує кислоти, які 

нагромаджуються в організмі, тощо. Сьогодні населення України споживає 

менше за науково обґрунтовані норми всіх видів продуктів харчування, за 

винятком хлібопродуктів, цукру, олії та картоплі. Отже, проблема прискореного 

розвитку сільського господарства і, зокрема, стабільного нарощування 

виробництва продукції закритого ґрунту має особливе значення для 

покращення харчового раціону населення. 

Аграрна політика України повинна спрямовувати свої заходи на 

розвиток закритого ґрунту, оскільки ринок овочів, грибів та іншої продукції 

ще не забезпечений продукцією вітчизняного виробництва протягом всього 

року та існує нагальна потреба у забезпеченні роботою економічно 

неактивного сільського населення. Відомо, що виробництво аграрної 

продукції закритого ґрунту є трудомістким. Овочеві фабрики, теплиці, 

комбінати мають кращі перспективи розвитку в приміських зонах великих міст, 
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промислових центрах, а також на півдні України, де багато сонячного тепла, 

світла і овочі можна одержувати при менших затратах електроенергії і 

палива. Тому важливими складовими національної політики розвитку 

аграрного сектора економіки є кредитно-фінансова та інвестиційна політика 

стратегічного розвитку закритого ґрунту [142-144]. 

При нестачі власних коштів на інвестування виробництва в умовах 

ринкових відносин позичальником виступають комерційні банки. Кредитно-

фінансове забезпечення суб’єктів господарювання передбачає набір джерел 

залучення грошово-кредитних ресурсів для тимчасового користування. 

Кредитні відносини передбачають надання банківськими чи іншими 

фінансовими структурами безготівкових і/або готівкових грошових коштів 

суб’єктам господарювання у тимчасове користування на умовах забезпеченості, 

повернення, строковості, платності та цільового характеру використання. 

Інтереси аграрних підприємств – позичальників тут полягають в одержанні 

кредитних коштів своєчасно, на потрібний термін, у достатньому обсязі, за 

невелику плату та з мінімальними затратами часу. 

На сьогодні задоволення потреб позичальника великою мірою залежить 

від правильного вибору фінансової організації, яка надає кредит. На 

кредитному ринку України працює близько 200 комерційних банків та інших 

фінансових посередників (кредитні спілки та ін.). Проте, з огляду на 

ризикованість аграрного виробництва, що пов’язано зі специфікою самої галузі 

та економічною ситуацією в країні, не всі фінансові структури охоче 

співпрацюють із сільськогосподарськими товаровиробниками. Основними 

кредиторами підприємств аграрного сектора нині є Райффайзен банк Аваль, 

Приватбанк, Укрсоцбанк, Промінвестбанк, Укрексімбанк, Ощадбанк та ін. 

Кредитно-фінансова політика, як і будь-який інший вид економічної 

політики (цінова, амортизаційна, бюджетна, інвестиційна тощо), означає 

комплекс обґрунтованих рішень державних органів влади, економічних цілей і 

заходів, які забезпечують вирішення довгострокових (стратегічних) завдань 

розвитку фінансово-кредитної системи. Основною метою проведення кредитно-
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фінансової політики держави в сільському господарстві є реалізація комплексу 

заходів, спрямованих на регулювання економічного розвитку галузі, які можна 

поділити на дві групи: стратегічні та тактичні. Більш важливим кроком є 

визначення стратегічних напрямів формування системи кредитно-фінансового 

забезпечення сільськогосподарських товаровиробників у “дешевих” –

“коротких” і “довгих” коштах і обґрунтування заходів удосконалення 

фінансових відносин. До проміжних напрямів можна віднести регулювання 

фінансово-економічних змінних через банківську систему на основі управління 

грошовою масою, відсотковою ставкою, валютним курсом тощо. 

Слід зазначити, що в доступних статистичних та інших джерелах для 

широкого кола зацікавлених фахівців систематична і детальна інформація про 

кредитно-фінансове та інвестиційне забезпечення підприємств аграрної сфери, 

які спеціалізуються на вирощуванні сільськогосподарської продукції закритого 

ґрунту, відсутня. Тому виникає потреба у систематичному висвітленні цих 

аспектів розвитку галузі закритого ґрунту спочатку у певній рубриці 

періодичних видань, зокрема журналу, бюлетеня чи періодичних 

повідомленнях державних установ, а пізніше, можливо, у статистичному 

збірнику чи щорічнику. Проаналізуємо загальну оцінку забезпечення 

сільськогосподарських підприємств кредитними та інвестиційними ресурсами. 

Аналіз надання кредитів у розрізі галузей економіки (табл. 6.10) свідчить, 

що аграрний сектор у 2001-2005 рр. займав у структурі банківських кредитів 

невелику частку – 6-7,7% (у 1990 р. – близько 40%). Однак, в останні роки 

спостерігається певна позитивна тенденція до збільшення обсягів кредитування 

аграрних підприємств: у 2001 р. було залучено 1,7 млрд грн кредитних коштів, 

у 2003 р. – 4,6, а в 2005 р. – більше 8 млрд грн. Загальна ж потреба 

сільськогосподарських підприємств в кредитних ресурсах становить близько 20 

млрд грн щорічно. Найбільшу частку в кредитному портфелі банків мають 

кредити, надані підприємствам промисловості й торгівлі (близько 70%). Це дає 

підстави для висновку, що для вітчизняних комерційних банків нині найбільш 
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привабливим є кредитування промислових і комерційних структур, а не 

сільськогосподарських. 

 
Таблиця 6.10. Обсяг наданих кредитів та зобов’язання комерційних банків 

України, млн грн1 

Показник 

Рік 
2005/ 
2001, 
разів 

2001 2003 2005 
млн 
грн % млн 

грн % млн грн % 

Вимоги банків за кредитами, 
всього 27792 100,0 67835 100,0 143418 100,0 5,2 
Кредити, надані суб’єктам 
господарювання, всього 26403 95,0 58849 86,8 1066662 77,6 4,0 
у т. ч. 
промисловість 10740 38,6 20344 30,0 35689 26,0 3,3 
транспорт 1219 4,4 2663 3,9 4322 3,1 3,5 
будівництво 636 2,3 1556 2,3 5319 3,9 8,4 
торгівля 9917 35,7 24598 36,3 42330 30,8 4,3 
сільське господарство3 1676 6,0 4561 6,7 8198 7,7 4,9 
  з них короткострокові 1427 85,1 2496 54,7 4160 50,7 2,9 
            довгострокові 249 14,9 2065 45,3 4038 49,3 16,2 
інші галузі 2215 8,0 5127 7,6 10808 7,9 4,9 

Кредити, надані фізичним особам 1389 5,0 8986 13,2 307502 22,4 22,1 
Зобов’язання банків по коштах, 
залучених на рахунки суб’єктів 
господарювання та фізичних осіб 25485 х 61617 х 132745 х 5,2 
у т.ч. зобов’язання перед 
фізичними особами 11083 х 32396 х 73202 х 6,6 

Облікова ставка НБУ 
(середньозважена), % 19,7 х 7,0 х 9,2 х х 
Середня відсоткова ставка банків 
по кредитах у національній 
валюті, % 29,6 х 17,7 х 16,4 х х 
Кількість комерційних банків, од. 189 х 179 х 186 х 1,0 
Чистий прибуток банків 530 х 827 х 2166 х 4,1 

1 За даними Держкомстату України. 
2 На 1 грудня 2005 р.  
3 З 2001 р. статистичне спостереження здійснюють за видами економічної діяльності і 

до сільського господарства приєднано мисливство та лісове господарство. 
 
Кредити комерційних банків є традиційним джерелом фінансування 

діяльності сільськогосподарських підприємств. Проте із здійсненням 

трансформаційних процесів в економіці їхній доступ до кредитних ресурсів 

ускладнився. Останніми роками спостерігається позитивна тенденція до 

збільшення кредитних активів банків за рахунок вкладів громадян та зниження 
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облікової ставки за користування кредитами. Проте рівень відсоткових ставок 

по кредитах для сільськогосподарських підприємств ще залишається досить 

високим порівняно з рентабельністю аграрного виробництва. 

Для зменшення розриву між вартістю кредитних ресурсів і спроможністю 

аграрних підприємств розрахуватись за них в Україні реалізується програма 

компенсацій частини відсоткових кредитних ставок комерційних банків, що 

фінансується за рахунок бюджетних коштів. Виконання її забезпечило певні 

позитивні результати, тому необхідно продовжувати цей процес і надалі, 

збільшуючи обсяги коштів у бюджеті для часткової компенсації відсотків за 

кредит. При цьому необхідно посилити контроль за цільовим використанням 

кредитних коштів, встановити більш жорсткі економічні санкції за порушення 

процедур одержання й використання пільгових кредитів та ін. [145]. 

Реальним забезпеченням виконання зобов’язань за кредитною угодою є 

ліквідність потенційних об’єктів застави аграрних підприємств, яка 

визначається багатьма складовими і, передусім, рівнем зносу. Тому небажаною 

є тенденція до зменшення обсягів ліквідної застави – машин, обладнання, 

транспортних засобів, робочої та продуктивної худоби у цілому в 

сільськогосподарських підприємствах України (рис. 6.2). 

Якщо вартість основних засобів і надалі зменшуватиметься (середнє 

зниження за 2001-2005 рр. становило 6,2 млрд грн), то їхня ліквідність для 

банків ставатиме ще більш сумнівною і через декілька років можливості 

залучення кредитних ресурсів під заставу цих активів будуть зменшуватись. 

Крім того, кредитування сільськогосподарських товаровиробників 

здійснюється за умови застави ліквідного майна в еквіваленті, як мінімум, 1:2, а 

то й 1:3, кредитна ставка комерційних банків у 2001-2005 рр., які видають 

кредити аграрним підприємствам, традиційно вища (до 5%) за ставку для 

підприємств інших галузей економіки України. Отже, бюджетні кошти, які 

направляються на здешевлення кредитів у кінцевому результаті сприяють 

зростанню швидше доходів комерційних банків, ніж аграрних підприємств 

[146]. З цього приводу в більш стійкому стані знаходяться підприємства 
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закритого ґрунту, оскільки ліквідність їх основних засобів є порівняно вищою і 

збільшення цільових кредитів саме для цих підприємств дозволятиме 

розширювати виробництво продукції в закритому ґрунті. 
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Складено за даними Держкомстату України. 
 

Рис. 6.2. Вартість майна сільськогосподарських підприємств, що може бути 
використане як застава 

 
Отже, для нормального функціонування сільського господарства 

закритого ґрунту в ринковому середовищі необхідне формування адекватної 

кредитно-фінансової політики держави у стратегічному розвитку підприємств 

даної галузі, яка б виходила із загального статусу аграрного сектора економіки і 

завдяки цьому створювала б сприятливі умови для його розвитку. По-перше, 

цілком обґрунтованим є пропозиції науковців і практиків щодо створення 

спеціалізованого аграрного банку, орієнтованого на обслуговування 

підприємств сільського господарства та інших сфер АПК. Одним із напрямів 

формування джерел кредитних ресурсів для аграрного сектора економіки може 

стати також агропромислово-фінансова кооперація, яка б полягала у створенні 

фінансово-кредитних установ на основі кооперування коштів усіх сфер АПК, а 

також держави і населення. 
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Стратегічним напрямом кредитно-фінансової політики на найближчу 

перспективу є удосконалення системи фінансового забезпечення аграрних 

підприємств через оптимізацію структури фінансових джерел формування 

обігових коштів, де вагому частку мають становити саме власні джерела – 

частина виручки від реалізації продукції, тимчасове використання 

амортизаційних відрахувань та ін. Надходження виручки від реалізації 

продукції свідчить про завершення кругообороту фінансових ресурсів 

господарства, а її використання відображає початковий етап розподілу 

фінансових ресурсів підприємства (покриваються матеріальні витрати, 

здійснюється оплата праці, формується прибуток тощо). Тому фінансово-

економічна служба будь-якого сільськогосподарського підприємства і, зокрема 

закритого ґрунту, має ретельно планувати майбутні фінансові потоки, 

передбачати динаміку основних показників господарської діяльності, що є 

підґрунтям для створення ефективної системи формування і використання 

фінансових ресурсів, здійснення контролю за фінансовими потоками та 

розробки відповідних управлінських рішень господарства. 

Для ефективного використання фінансових ресурсів у будь-якій галузі 

сільського господарства необхідно здійснювати заходи по скороченню 

фінансового циклу шляхом: скорочення періоду обороту дебіторської 

заборгованості, використання авансу при розрахунках з покупцями і 

замовниками, скорочення тривалості виробничого циклу через зменшення 

частки виробничих запасів і зниження залишків готової продукції, не допускати 

росту обсягів прострочених зобов’язань та ін. Тому головним завданням 

управління фінансовими потоками в підприємствах закритого ґрунту є 

підвищення інтенсивності та збалансованості руху фінансових ресурсів, 

оптимізація їх кількісних та часових параметрів і на цій основі – отримання 

максимальних фінансово-економічних результатів, що вірно стверджує з цього 

приводу О.Є. Гудзь [147]. 

Специфічним і перспективним засобом довгострокового кредитування є 
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виробництва при державній підтримці, оскільки внутрішній потенційний попит 

на технічні засоби виробництва значно перевищує їхню пропозицію. 

Привабливість лізингових операцій пов’язана з наявністю реального 

забезпечення завдяки механізму застави об’єктів лізингу. Фінансовий лізинг 

виступає специфічною формою інвестування в основний капітал аграрних 

підприємств і дає змогу підприємству отримувати в своє розпорядження засоби 

виробництва, не купувати і не ставати їх власником до певного моменту в 

майбутньому. У лізинговій операції беруть участь три або чотири сторони: 

сільськогосподарське підприємство, постачальник – продавець майна, лізингова 

фінансова установа, а при державній підтримці – держава в особі НАК 

“Украгролізинг” Міністерства аграрної політики України. 

Велике значення у розширенні довгострокового кредитування підприємств 

закритого ґрунту та його інвестиційної спрямованості має розвиток іпотечного 

кредитування. Воно є одним із основних джерел інвестиційних ресурсів, оскільки 

їхні споруди є високоліквідним фактором виробництва. Підтверджують це 

дослідження співробітників Інституту аграрної економіки УААН. Так, на 

першому етапі потрібно сформувати інституційні ланки, які забезпечать введення 

цих споруд і земельних ділянок сільськогосподарського призначення в 

економічний оборот та надати право комерційним банкам проводити ці іпотечні 

операції. Поряд із цим має бути створена спеціалізована гарантійна інституція, яка 

виступатиме посередником між комерційними банками та позичальниками – 

власниками споруд і земельних ділянок. Основні її функції полягатимуть в 

оформленні застави та видачі гарантій кредиторам щодо повернення іпотечних 

кредитів, реалізації заставлених об’єктів основних засобів і земельних ділянок 

неплатоспроможних боржників. А з розширенням обсягів іпотечних операцій 

доцільно буде сконцентрувати їх у новоствореному спеціалізованому (агарному, 

іпотечному чи земельному) банку [148]. 

Слід зазначити, що в короткостроковій перспективі іпотека земель 

сільськогосподарського призначення не відіграватиме великої ролі у кредитно-

фінансовому забезпеченні аграрних підприємств. Головним фактором 
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покращення кредитоспроможності має бути підвищення економічної 

ефективності сільськогосподарського виробництва, оскільки вартість землі 

залежить від прибутковості галузі – чим ефективніше працюють підприємства, 

тим більше зростає ціна землі й тим привабливіша вона для потенційних 

інвесторів. Проте це не означає, що не потрібно створювати правові та 

економічні передумови розвитку іпотечних операцій в аграрній сфері. А з 

урахуванням досвіду формування та розвитку іпотечного кредитування в світі 

концептуальні засади його розвитку в Україні та дослідження науковців дають 

змогу розглядати іпотечне кредитування як перспективну інвестиційну форму 

кредитно-фінансового забезпечення господарської діяльності 

сільськогосподарських товаровиробників. Адже внаслідок довготривалої 

економічної кризи в аграрній сфері значно скоротився її матеріально-ресурсний 

потенціал [149]. 

За період 1991-2005 рр. кількість тракторів у сільськогосподарських 

підприємствах зменшилась з 497,3 до 216,9 тис. од., або на 56,4%, 

зернозбиральних комбайнів на 55,1% (з 105,2 до 47,2 тис. од.), вантажних 

автомобілів на 55,2% (з 307 до 137,5 тис. од.) [76], що призвело до різкого спаду 

аграрного виробництва. Тому найважливішим завданням економічної політики 

та її головної складової, інвестиційної, в сучасних умовах господарювання є 

якісне поліпшення виробничих потужностей аграрної сфери, зростання 

економічної ефективності аграрного виробництва, підвищення капітало- і 

ресурсовіддачі на сільськогосподарських підприємствах. 

Активізація процесів інвестування в аграрному секторі є одним із 

пріоритетних завдань, яке вимагає вирішення на всіх рівнях господарювання. 

Інвестиційна стратегія розвитку України має бути планомірно спрямована в 

сільськогосподарське виробництво, продуктивне функціонування якого 

забезпечує продовольчу безпеку країни, здоров’я населення, ефективний 

розвиток переробних галузей, машинобудування для АПК та ін. Для 

матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств і 

пожвавлення аграрної економіки галузь потребує значних обсягів інвестицій. 
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Проте рівень інвестування в сільському господарстві в останні роки 

залишається надзвичайно низьким порівняно з їхнім загальним зростанням у 

країні (табл. 6.11). 

 
Таблиця 6.11. Інвестиції в основний капітал економіки України1 

Показник 
Рік 2005/ 

1990, % 19902 2001 2003 2005 
Інвестиції в основний капітал, всього, 
млн грн 55368 32573 51011 93096 168,1 
у т.ч. 
промисловість 19088 13651 19726 35031 183,5 
харчова промисловість та переробка 
сільськогосподарської продукції 1991 2187 4109 6418 322,4 
транспорт і зв’язок 5344 7452 10230 16887 316,0 
сільське господарство3 11799 1552 2054 4905 41,6 

Індекс інвестицій в основний капітал до 
попереднього року, % 98,5 233,4 137,2 123,0 х 
у т.ч. 
промисловість 98,5 240,7 130,5 124,3 х 
сільське господарство 111,4 312,9 110,8 149,6 х 

Частка інвестицій в основний капітал 
промисловості до загального обсягу, % 34,5 41,9 38,7 37,6 х 
Частка інвестицій в основний капітал 
сільського господарства до загального 
обсягу, % 21,3 4,8 4,0 5,3 х 
Обсяг капітальних інвестицій на 1 га 
сільськогосподарських угідь, грн 304,8 54,6 82,7 221,8 72,8 
Частка інвестицій в основний капітал 
сільського господарства до валового 
випуску аграрної продукції, % 11,3 2,4 3,2 5,3 х 

1 За даними Держкомстату України. 
2 У порівняльних цінах 1996 р. 
3 З 2001 р. статистичне спостереження здійснюють за видами економічної діяльності і 

до сільського господарства приєднано мисливство та пов’язані з ними послуги. 
 
Галузь сільського господарства закритого ґрунту не виділяється окремою 

статтею, а інвестиції в цей сектор включаються в загальний обсяг по сільському 

господарству. Так, частка інвестицій в основний капітал аграрної сфери 

зменшилась з 21,3% у 1990 р. до 4-5,3% у 2001-2005 рр. Обсяг капітальних 

інвестицій на 1 га сільськогосподарських угідь за 1990-2001 рр. зменшився в 5,6 

раза, або з 304,8 до 54,6 грн, а з 2001 р. він має поступову тенденцію до 

збільшення (у 2005 р. – 221,8 грн). Подібна динаміка спостерігається з часткою 

інвестицій в основний капітал сільського господарства до валового випуску 
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до сільського господарства приєднано мисливство та пов’язані з ними послуги. 
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аграрної продукції: у 1990 р. – 11,3%, у 2001 р. – 2,4%, а потім поступове 

зростання до 5,3% у 2005 р. 

Загальний обсяг інвестицій в основний капітал економіки країни у 1990-

2005 рр. зрівноважився та збільшився, проте в сільському господарстві 

порівняно з 1990 р. він знизився: у 2001 р. – в 7,6 раза, у 2003 р. – у 5,7 та в  

2005 р. – в 2,4 раза. Крім того, характерною особливістю інвестицій в основний 

капітал у структурі АПК є переважне їх вкладення в харчову промисловість та 

переробку сільськогосподарської продукції, загальні обсяги яких у 2005 р. 

становили 6,4 млрд грн. Тому активізація інвестиційної діяльності в 

підприємствах харчової і переробної промисловості може позитивно вплинути 

на діяльність сільськогосподарських підприємств за умови активізації 

агропромислових інтеграційних процесів [150]. 

Без розв’язання проблеми інвестиційного забезпечення аграрних 

підприємств песимістичними стають перспективи оновлення матеріально-

технічної бази, підвищення ефективності господарської діяльності, створення 

конкурентоспроможного сільськогосподарського виробництва, просування 

вітчизняної аграрної продукції на світові ринки і, як наслідок, соціально-

економічного розвитку сільських територій. У відтворюваній структурі 

інвестицій (табл. 6.12), спрямованих в 2005 р. у сільське господарство, технічне 

переоснащення і реконструкція діючих підприємств, будівель і споруд 

становили 74,3%, нове будівництво – 22%(у 2001 р. – 34,1), а підтримка діючих 

потужностей – 3,7%. 

Здійснення інвестиційної діяльності в сільськогосподарських 

підприємствах вимагає наявності визначеного обсягу фінансових і 

матеріальних ресурсів, які використовуються для відтворювальних процесів. 

Погіршення показників фінансово-господарської діяльності (у 2001-2005 рр. 

збитковими були 33-54% підприємств аграрного сектора) [151] зумовили 

інвестиційну непривабливість сільськогосподарських підприємств, що 

унеможливило придбання основних засобів виробництва та подальше 

зростання аграрної економіки. 
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Таблиця 6.12. Інвестиції в основний капітал сільського господарства за 
відтворюваною структурою, %1 

Інвестиції в основний капітал за відтворюваною 
структурою 

Рік 
20012 2003 2005 

Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал 100 100 100 
у т.ч. за напрямами: 
технічне переоснащення і реконструкція діючих 
підприємств, будівель і споруд 65,9 78,0 74,3 
нове будівництво 34,1 21,8 22,0 
підтримання діючих потужностей 0,0 0,2 3,7 

1 За даними Держкомстату України. 
2 З 2001 р. статистичне спостереження здійснюють за видами економічної діяльності і 

до сільського господарства приєднано мисливство та лісове господарство. 
 
В умовах обмеженості внутрішніх ресурсів актуальним постало питання 

залучення іноземних інвестицій в сільське господарство України для 

поліпшення матеріально-технічного і фінансового забезпечення галузі. Проте, 

як з’ясувалось, прямі іноземні інвестиції присутні в усіх секторах економіки 

України, але їхній розподіл виявився нерівномірним (табл. 6.13). 

 
Таблиця 6.13. Прямі іноземні інвестиції в економіку України1 

(наростаючим підсумком) 

Показник 
Рік Приріст 

інвестицій 
за період 2001 2003 2005 

Іноземні інвестиції в економіку України, 
всього, млн дол. США 4555,3 6794,4 16375,2 11819,9 

у т.ч. 
промисловість 2443,6 3394,1 5056,4 2612,8 
з неї харчова промисловість та переробка 
сільськогосподарської продукції 808,0 1006,4 1169,3 361,3 
транспорт і зв’язок 308,8 531,5 743,7 434,9 
будівництво 116,7 197,0 387,2 270,5 
сільське господарство2 83,8 199,7 292,0 208,2 

Частка промисловості до загального 
підсумку, % 53,6 50,0 30,9 х 
Частка харчової промисловості та 
переробки сільськогосподарської продукції 
до загального підсумку, % 17,7 14,8 7,1 х 
Частка сільського господарства до 
загального підсумку, % 1,8 2,9 1,8 х 

1 За даними Держкомстату України. 
2 З 2001 р. статистичне спостереження здійснюють за видами економічної діяльності і 

до сільського господарства приєднано мисливство та пов’язані з ними послуги. 
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Обсяг іноземних інвестицій залишається вкрай недостатнім через 

наявність низки причин: нестабільність законодавчої бази та політичної 

ситуації, низькі інвестиційна привабливість та рентабельність вітчизняного 

аграрного сектора тощо. Найбільш привабливими для іноземних інвесторів є 

капітальні вкладення в промисловість, транспорт, зв’язок і будівництво. Так, у 

промисловість залучається 30-50% всіх іноземних інвестицій, тоді як у сільське 

господарство лише 2-3% і на кінець 2005 р. їх сума становила 292 млн дол. 

США, які освоїли 381 підприємство [152]. Хоча роль іноземних інвестицій в 

сільському господарстві України є незначною, їхні обсяг і питома вага мають 

тенденцію до зростання. 

Найбільше іноземних інвестицій в 2005 р. у сільське господарство 

надійшло з Великобританії (64,2 млн дол. США), Данії (44,8), США (42,6), 

Кіпру (31,4), Німеччини (17,1), Російської Федерації (14,6), Франції (9), Лівану 

(8,6), Віргінських островів (8,4), Ліхтенштейну (7,2), Ісландії (6,3), Австрії (5,9 

млн дол. США), на які разом припадає майже 90% всіх іноземних інвестицій в 

аграрному секторі України (рис. 6.3). 
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За даними Держкомстату України. 
 

Рис. 6.3. Структура іноземних інвестицій у сільське господарство України 
за країнами походження 
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Найуспішнішими регіонами щодо залучення іноземних інвестицій у 

сільське господарство є: м. Київ (23 млн дол. США), Київська (112,3), 

Дніпропетровська (28), Донецька (16,7), Полтавська (11,4), Харківська (13), 

Черкаська (15), Вінницька (9,1), Одеська (5,6), Івано-Франківська (12,7), 

Херсонська (9,3) області, а також Автономна Республіка Крим (9,2 млн дол. 

США) [152]. У цих 12 адміністративно-територіальних одиницях України 

зосереджено понад 90% усіх іноземних інвестицій в галузі, тоді як в інших 13 – 

менше 10%. Досвід цих регіонів свідчить, що іноземні інвестори надають 

перевагу вкладенню капіталу переважно у розвиток птахівництва, свинарства та 

вирощування зернобобових культур. 

Великий вплив на розвиток інвестиційних процесів у сільському 

господарстві мають іноземні інвестиції, які залучені в харчову промисловість та 

переробку сільськогосподарської продукції. Їхній обсяг на кінець 2005 р. 

становив 1169,3 млн дол. США (7,1% всіх іноземних інвестицій в національній 

економіці), що у 4 рази перевищує залучені у сільське господарство. Ці 

інвестиції освоїли 775 підприємств галузі. Така диспропорція зумовлена 

низькою прибутковістю аграрного виробництва порівняно з переробкою його 

продукції. Можна констатувати, що іноземні інвестиції в аграрний сектор 

здебільшого надходять через суміжну сферу АПК – харчову промисловість та 

переробку сільськогосподарської продукції як фінансування розвитку 

сировинної бази. 

При визначенні інвестиційної стратегії в аграрній сфері важливо 

врахувати, що іноземні інвестиції не можуть стати визначальними в структурі 

кумулятивного інвестування і справити мультиплікаційний ефект, а 

розраховувати на широкомасштабні іноземні інвестиції у вітчизняне сільське 

господарство можна лише за умови підтримки прибутковості аграрних 

підприємств на середньому рівні по економіці та досягнутої інвестиційної 

активності аграрної економіки за рахунок внутрішніх ресурсів. Тому 

сільськогосподарським підприємствам України слід орієнтуватися і 

розраховувати, у першу чергу, на реальні і потенційні внутрішні джерела 
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інвестицій, які потрібно стимулювати через відповідну державну аграрну 

політику [153; 154]. 

Слід зазначити, що розвиток багатоукладної інтегрованої системи 

ведення сільськогосподарського виробництва, зокрема закритого ґрунту, а 

також розвиток диверсифікації аграрного виробництва (див. розділ 5 і підрозділ 

6.1), спрямовані на збільшення масштабів виробництва і, відповідно, 

активізацію інвестиційної діяльності. Це зумовлено, передусім, все більшим 

розвитком вертикальної і горизонтальної інтеграції агропромислового 

виробництва, про що свідчать великі обсяги інвестування окремо взятого 

підприємства – агрокомбінату “Пуща-Водиця” як у виробництво, так і 

соціальну сферу (табл. 6.14). 

 
Таблиця 6.14. Напрями та джерела інвестицій у розвиток сільського 

господарства закритого ґрунту агрокомбінату “Пуща-Водиця” 
у 2000-2006 рр., тис. грн 

Напрям інвестування Всього 
у т.ч. за рахунок 

власних 
джерел 

бюджетних 
ресурсів кредитів інших 

джерел 
Будівництво і реконструкція 
виробничих об’єктів 8529,6 4470,0 2879,6 1180,0 - 
Придбання автомашин і 
обладнання 12686,0 9769,0 2917,0 - - 
Придбання тракторів і 
сільськогосподарських машин 2474,1 2424,1 50,0 - - 
Придбання приладів, автоматики, 
комп’ютерів і оргтехніки 2348,1 2348,1 - - - 
Житлово-комунальне господарство 4212,8 1809,2 - - 2403,6 
Інші об’єкти соціально-побутового 
призначення 1377,7 1096,7 281,0 - - 
Багаторічні насадження 2823,5 1876,5 947,0 - - 
Робоча і продуктивна худоба 8513,7 8253,7 260,0 - - 
Всього 42965,5 32047,3 7334,6 1180,0 2403,6 

у т.ч. за рахунок 
амортизаційних відрахувань 27897,9 27897,9 х х х 
прибутку 4149,4 4149,4 х х х 

Питома вага джерел інвестування 100 74,6 17,1 2,7 5,6 
 
Так, загальний обсяг інвестицій у даному підприємстві становив за 2000-

2006 рр. майже 43 млн грн, який в основному було спрямовано на придбання 

автомобілів, тракторів, сільськогосподарських машин і обладнання (35,3%), 
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будівництво і реконструкцію виробничих об’єктів (19,9%), купівлю та 

вирощування робочої і продуктивної худоби (19,8%), у житлово-комунальну 

сферу (9,8%) та інші напрями. Основним джерелом інвестиційних процесів при 

цьому виступили саме власні ресурси (амортизаційні відрахування та прибуток) 

– 74,6%, бюджетні ресурси – 17,1, кредитні кошти – 2,7 та інші джерела – 5,6%. 

Вагома частка бюджетних коштів у структурі джерел інвестування 

агрокомбінату пояснюється тим, що в цьому підприємстві виконується 

науково-дослідна робота, а студенти аграрних навчальних закладів проходять 

навчально-виробничу і переддипломну практики. В 2005 р. в агрокомбінаті 

“Пуща-Водиця” закінчилось будівництво і введено в експлуатацію цех по 

виробництву міцелію потужністю 100 т, єдиний на Україні (капітальні 

інвестиції: 2004 р. – 4,7 млн грн; 2005 р. – 8,4; 2006 р. – 4,9 млн грн) [150]. 

Проте низький рівень інвестування аграрної галузі загалом призвів до 

різкого скорочення обсягів будівництва виробничих приміщень і введення їх в 

експлуатацію (табл. 6.15). 

Скорочення нововведених об’єктів виробничих потужностей в 

експлуатацію відбулося по всіх позиціях, крім приміщень птахівничих 

господарств. Практично не будуються нові приміщення для ВРХ, силосні та 

сінажні споруди, більш ніж у 2 рази зменшилося будівництво тепличних споруд 

тощо. Це пояснюється тим, що обсяг джерел інвестування становить близько 5 

млрд грн, який формується за рахунок прибутку (1-3 млрд. грн), 

амортизаційних відрахувань (2-3 млрд грн) та сторонніх інвестицій (до 1 млрд 

грн). А загальна потреба в основних засобах сільського господарства для 

прогнозованого обсягу виробництва аграрної продукції до 2010 р. становить 

400-540 млрд грн. [155]. Отже, дефіцит інвестиційних ресурсів очевидний і 

становить близько 300-450 млрд грн і більше, враховуючи наявну матеріально-

технічну базу аграрних підприємств, ситуацію з подорожчанням енергетичних 

ресурсів та розвиток інфляційних процесів у 2004-2007 рр. 

Отже, виважена державна інвестиційна політика в галузях сільського 

господарства України повинна стати одним із найголовніших напрямів виходу з 
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фінансової і матеріально-технічної кризи, в яку потрапила останнім часом 

українська аграрна економіка. Для насичення аграрного ринку України 

товарами вітчизняного виробництва головним пріоритетом інвестиційної 

політики в аграрній сфері АПК є стабілізація та нарощування 

сільськогосподарського виробництва, особливо тваринницької та 

плодоовочевої продукції. Розвиток останніх трудомістких виробництв, у свою 

чергу, поліпшить і соціальну ситуацію на селі завдяки залученню трудові 

ресурси села. 

 
Таблиця 6.15. Введення в дію окремих об’єктів сільськогосподарського 

призначення1 

Об’єкт та потужність 
Рік 2005/ 

1990, % 1990 1995 2001 2003 2005 
Тваринницькі приміщення 
(включаючи механізовані ферми та 
комплекси), тис. скотомісць для: 

ВРХ 208 37 6 3,1 1 0,5 
свиней 129 22 12 4,9 10 7,8 
овець 28 3 - - - - 
птиці, тис. птахомісць 988 158 644 3299 3157 319,5 

Комбінати тепличні, га 16 12 4 13 6 37,5 
Комбікормові підприємства та 
цехи, т комбікормів за добу 389 104 564 518 56 14,4 
Сховища для картоплі, овочів та 
фруктів, тис. т одночасного 
зберігання 221 19 5 1 13 5,9 
Силосні та сінажні споруди, тис м3 1450 78 6 7 - - 
Склади механізовані для зберігання 
мінеральних добрив, 
отрутохімікатів, мікробіологічних 
засобів та вапняних матеріалів, тис. 
т одночасного зберігання 286 13 0,03 2,5 0,3 0,1 
Зрошувані землі, тис. га 44 5 0,2 0,5 0,1 0,2 
Осушені землі, тис. га 71 4 - - - - 
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Інвестиційна політика і стратегія розвитку сільського господарства 
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економіки, головними завданнями у виробництві, науково-технічному й 

соціальному розвитку країни. 

Інвестиційна сфера аграрної економіки України перебуває останнім часом 

у глибокій кризі. Між тим, як зазначено в посланні Президента України до 

Верховної Ради “Україна: поступ у ХХІ ст. Стратегія економічної та соціальної 

політики на 2000-2004 рр.” [156], досягнення стратегічної мети – стабільного 

соціально-економічного розвитку – потребує нарощування інвестиційних 

ресурсів, послідовного збільшення частки капітальних вкладень у ВВП, 

поліпшення структури інвестиційних джерел та оптимізації напрямів їх 

вкладення. З цією метою Уряд має забезпечити ефективну реалізацію 

довготермінової стратегії розвитку інвестиційного потенціалу, його ефективне 

використання, передусім, для створення високопродуктивних робочих місць. 

Інструментами реалізації такого завдання можуть стати: 

− послаблення податкового навантаження на товаровиробників; 

− інтенсивне оновлення основних засобів шляхом вдосконалення 

амортизаційної політики та за рахунок прибутку підприємств; 

− всебічний розвиток системи лізингу машин і обладнання; 

− узгодження грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики із 

завданнями інвестиційної стратегії; 

− широке залучення іноземних інвестицій та ін. 

Потрібно відновити активну інвестиційну діяльність держави. Перевага у 

визначенні напрямів інвестування повинна віддаватися виробництвам, що 

формують “точки зростання”, а також галузям, які забезпечують створення 

інфраструктури, наукоємним і високотехнологічним виробництвам. Державні 

інвестиції слід використовувати як засіб створення первинних умов для 

залучення приватних та іноземних інвестицій у розвиток пріоритетних галузей, 

зокрема в сільське господарство. Зусилля держави мають концентруватися на 

відродженні села, сприянні розвитку і зростанні обсягів аграрного виробництва, 

перетворенні АПК у високоефективний і експортоспроможний сектор 

економіки. АПК має стати лідером економічних реформ в Україні. У свою 
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чергу, розвиток закритого ґрунту сприяє скороченню безробіття і підвищенню 

привабливої зайнятості сільського населення, особливо молоді. Адже в цих 

пдприємсвтах забезпечується цілорічна зайнятість, а умови праці відповідають 

промисловому високомеханізованому і автоматизованому виробництву. 

Регулювання технологічних процесів (температури повітря, освітлення, 

надходження розчину до рослин в гідропоннимх теплицях) здійснюється із 

застосуванням автоматизованих пристроїв і керування за допомогою 

комп’ютерної техніки та відповідного програмного забезпечення. Це вимагає 

кваліфікованої високоплаваної праці, що також приваблює працівників. 

Метою Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 рр., яка 

ґрунтується на викладених положеннях послання Президента України до 

Верховної Ради України і затверджена постановою Кабінету Міністрів України 

[157], є створення привабливого інвестиційного клімату та розвиток 

інфраструктури інвестиційної діяльності для забезпечення сталого 

економічного зростання та підвищення життєвого рівня населення. Основними 

завданнями Програми є: 

− дерегулювання підприємницької діяльності та лібералізація ділової 

активності; 

− завершення формування стабільної нормативно-правової бази; 

− забезпечення прозорості прийняття рішень органами державної влади; 

− забезпечення подальшого реформування податкової системи; 

− підвищення інвестиційної привабливості об’єктів приватизації; 

− зміцнення банківської системи, практичне запровадження іпотечних 

механізмів; 

− створення додаткових стимулів для залучення інвестицій у пріоритетні 

галузі української економіки; 

− стимулювання залучення інвестицій у наукову, науково-технічну та 

інноваційну діяльність тощо. 

Для цих прогресивних напрямів інвестиційної стратегії та її важливих 

складових реалізації потрібно постійно нарощувати й підтримувати розвиток 
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інвестиційно-інноваційної діяльності, вдосконалювати господарський механізм, 

адже впровадження науково-технічного прогресу життєво необхідне, а тому і 

вигідне. Слід відмітити, що в основних завданнях та напрямах Програми 

відсутні позиції про пріоритетний розвиток інвестиційних процесів у галузях 

АПК, зокрема в сільському господарстві, що слід визначати окремою позицією 

і робити акцент на їхній актуальності. Відсутня окрема інвестиційна програма 

чи підпрограма розвитку сільського господарства, і тим більше такої важливої 

галузі, як закритого ґрунту. В даному випадку, враховуючи стан розвитку 

інвестиційної діяльності в галузі, потрібно розробити таку програму (чи 

частину загальної програми розвитку галузі), в якій мав би місце розділ 

кредитно-фінансового та інвестиційного забезпечення розвитку сільського 

господарства закритого ґрунту. Її необхідно затвердити на рівні профільного 

міністерства, уряду чи галузевого об’єднання. 

У зв’язку із цим в Інституті аграрної економіки УААН досліджено 

питання розробки загальнодержавної та регіональних інвестиційних програм 

агропромислового виробництва. Стратегія розвитку аграрного сектора 

економіки на період до 2015 р. має передбачати забезпечення 

конкурентоспроможності товарного виробництва на основі мотиваційного 

механізму використання інноваційного потенціалу науково-технічних 

досягнень. Цій меті мають підпорядковуватись інвестиційні програми розвитку 

сільськогосподарського виробництва, продуктових підкомплексів, окремих 

галузей та регіону. Стабільність соціально-економічного розвитку 

агропромислового виробництва може бути досягнута лише шляхом 

застосування комбінованої моделі залучення інвестицій, мобілізації джерел 

внутрішніх і зовнішніх джерел інвестування тощо. [158]. 

Певні кроки щодо розробки програми розвитку села та її затвердження на 

державному рівні зроблені. Так, зацікавленими фахівцями різних міністерств, 

державних комітетів, а також науковців і практиків розроблено проект 

“Комплексна програма підтримки розвитку українського села на період до 2015 

року” [159], яка стала основою Державної цільової програми розвитку 
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українського села до 2015 р. і затверджена у вересні 2007 р. постановою 

Кабінету Міністрів України [160]. Необхідність її розробки і затвердження 

зумовлена відсутністю жодного програмного документа, який передбачав би 

комплексний та системний розвиток українського села на перспективу. Метою 

Програми є забезпечення життєздатності сільського господарства, його 

конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках, гарантування 

продовольчої безпеки країни, збереження селянства як носія української 

ідентичності, культури та духовності. 

Ця Програма містить окремий розділ “Фінансове забезпечення аграрного 

сектора”, основними завданнями якого визначено: розвиток ринку фінансових 

послуг, формування інвестиційно-інноваційної моделі розвитку сільського 

господарства, бюджетної та податкової політики. Основними напрямами при 

цьому є такі: формування кредитної інфраструктури, створення кооперативної 

кредитної системи та розвиток кредитних спілок; удосконалення кредитних 

механізмів, запровадження заставних операцій, розвиток кредитного 

забезпечення реалізації сільськогосподарської продукції за форвардними і 

ф’ючерсними контрактами, розвиток іпотечного кредитування; розвиток 

системи страхування та ін. Очікуваними результатами виконання цих заходів 

Програми є щорічне збільшення обсягів кредитування та інвестицій в аграрний 

сектор, зокрема в середньому за 2007-2010 рр. буде залучено кредитних 

ресурсів у обсязі 17,4 млрд грн, інвестицій – 11,4 млрд грн, а з 2015 р. 

залучення кредитів у галузь становитиме 30 млрд грн та інвестицій – 20 млрд 

грн. 

Найістотнішим фактором активізації інвестиційної діяльності є наявність 

фінансових і матеріальних ресурсів. Це перша умова формування інвестиційних 

планів і водночас основне обмеження. З оцінки обсягів наявних ресурсів 

починається інвестиційне планування і за цими ресурсами перевіряється 

реальність уже розробленої інвестиційної стратегії. На рис. 6.4 показано 

порядкову схему пошуку можливих джерел інвестицій аграрних підприємств. 
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Рис. 6.4. Джерела інвестицій сільськогосподарських підприємств 
 
Активізувати інвестиційну діяльність можна лише на основі планування, 

управління та макроекономічного регулювання, які є основними ланками 

структури економічного механізму інвестиційної діяльності на 

сільськогосподарських підприємствах, що підтверджує позицію про розробку 

реальної програми розвитку тієї чи іншої галузі аграрного сектора економіки. 

Ринкова економіка розвивається циклічно: періоди швидкого зростання та 

активного інвестування змінюються економічними кризами, падінням темпів 

росту, а іноді й абсолютних рівнів ВВП. Метою державного регулювання є 

вирівнювання таких циклічних тенденцій, гальмування надлишкової 

інвестиційної активності у періоди піднесення та штучного стимулювання 

інвестицій у період спадів виробництва. Загальну схему взаємопов’язаних видів 

економічної політики та її важелів, які впливають на формування і реалізацію 

інвестиційної політики стратегічного розвитку галузей сільського господарства 

наведено на рис. 6.5. 

Отже, основоположними заходами кредитно-фінансової та інвестиційної 

політики стратегічного розвитку сільського господарства закритого ґрунту та 

інших галузей аграрної сфери АПК мають бути такі: 

− посилити роль держави у фінансово-кредитній системі створенням 

державного спеціалізованого банку (так званого іпотечного, аграрного, 
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сільськогосподарського чи земельного тощо), через який держава мала б 

регулювальний вплив на кредитний ринок і кредитні відносини в галузі 

агропромислового виробництва, а в перспективі виконувала іпотечні операції та 

вела операції із землею. Такий банк міг би брати активну участь у створенні 

мережі кооперативних банків, максимально наближених до аграрних 

виробників, здійснювати розрахунки тощо. Практичний досвід є, адже 

донедавна в Україні функціонував державний агропромисловий банк “Україна”. 

На увагу заслуговує і досвід розвинутих країн: Франції, Німеччини, Росії та ін.; 

 

 
Рис. 6.5. Важелі державного регулювання інвестування в аграрній сфері 
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підприємств. Інші напрями державної підтримки також залишаються 

малодоступними [161]. Велика нерівномірність державної підтримки аграрних 

підприємств підтверджується тим, що 30% сільськогосподарських підприємств 

отримують лише 3% загальної суми підтримки, що становить менше 1% до 

реалізованої ними продукції, а 6% підприємств отримують 74% суми 

підтримки, яка становить 10% до реалізованої ними продукції. Крім того, в 

більшості випадків бюджетні кошти потрапляють від виробників агропродукції 

через систему цін і тарифів до їхніх суміжників (партнерів і посередників) 

понад 2/3 обсягів підтримки [162]. 

− на перспективу доцільно налагодити ефективний механізм економічних 

відносин між сільським господарством і машинобудуванням для АПК у 

напрямі зацікавленості та взаємовигідного співробітництва в удосконаленні 

машин, устаткування і обладнання для сільськогосподарського виробництва, 

розробці нових прогресивних видів техніки та технологій шляхом розширення 

державної підтримки наукових досліджень у сфері механізації, електрифікації 

та автоматизації сільськогосподарського виробництва, а також розширення 

можливостей застосування лізингових схем при зростаючій ролі державної 

підтримки; 

− в АПК України слід реалізувати ідеологію інноваційного розвитку, яка 

б передбачала використання коштів, отриманих від інновацій, на повторні 

інновації, тобто забезпечити безперервність інноваційного процесу та 

нарощування його масштабів у перспективі. Розвитку науково-технічної та 

інноваційної діяльності сприяли б пропаганда застосування передових техніки і 

технологій, ефективність їх використання, створення галузевого інноваційного 

фонду тощо; 

− спрямовувати зусилля на підвищення рівня платоспроможності 

сільського та міського населення як основних первинних суб’єктів формування 

джерел внутрішніх інвестиційних ресурсів за рахунок істотного поліпшення 

мотивації працівників та підвищення продуктивності їхньої праці тощо. Адже 

рівень оплати праці в Україні у десятки разів нижчий, ніж у промислово 
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розвинутих країнах, а в сільському господарстві він є найнижчим серед інших 

видів економічної діяльності України (близько 50% середнього рівня). Крім 

того, низький рівень оплати праці не забезпечує виконання нею жодної з її 

функцій (відтворювальної, стимулюючої, розподільчої), що породжує на селі 

велику кількість соціально-економічних проблем; 

− у стратегічній перспективі слід орієнтуватися на структурну 

перебудову сільського господарства України, пріоритетом якої має бути 

інтенсивний розвиток тваринництва, овочівництва відкритого і закритого 

ґрунту та садівництва. Така галузева переорієнтація аграрного сектора буде 

перспективною з огляду на забезпечення збалансованого науково 

обґрунтованого раціону харчування населення України та можливість залучити 

на селі значної чисельності трудових ресурсів і одержувати 

конкурентоспроможну продукцію. Відомо, що потреба у ній на внутрішньому 

ринку потенційно велика; 

− у довгостроковій перспективі за умови досягнення паритетності цін на 

сільськогосподарську продукцію і матеріально-технічні ресурси, а також 

виходом більшості аграрних підприємств за 5-7 років на прийнятний рівень 

прибутковості, слід перейти до системи оподаткування на загальних підставах. 

Завдяки цьому реалізується принцип справедливості оподаткування, виходячи з 

того, що перерозподілятимуться доходи між суб’єктами господарювання з 

кращими та гіршими природними й економічними умовами. Також буде 

реалізовуватись регулювальна функція системи оподаткування, виконання якої 

дасть змогу надавати дотації аграрним підприємствам, що знаходяться в 

об’єктивно гірших умовах розвитку; 

− потрібно відновити міжнародні господарські зв’язки на теренах СНД, 

налагодити науково-виробничі зв’язки з іншими країнами світу, розширювати 

експортний потенціал аграрного сектора України, створювати спільні 

підприємства з паритетною участю національних та іноземних інвесторів. А 

оскільки іноземний капітал в АПК переважно спрямований в харчову 

промисловість, спільні підприємства можуть функціонувати на базі поєднання 
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аграрного виробництва та переробних галузей АПК, що дасть змогу розвивати 

як сільське господарство, так і АПК у цілому, збільшити асортимент 

вітчизняних продуктів харчування; 

− формуванню власних інвестиційних ресурсів сільськогосподарських 

товаровиробників сприятиме досягнення паритетності цін та еквівалентності 

товарообміну між галузями АПК через застосування таких інструментів 

державного впливу на аграрний ринок як формування належного 

інтервенційного фонду, налагодження системи заставних закупівель, 

компенсаційних виплат підтримки цін і доходів аграрних підприємств по 

насіннєвому матеріалу, селекційних витратах та ін. [150]. 

Реалізація заходів кредитно-фінансової та інвестиційної політики в 

сільському господарстві має забезпечити обсяги інвестицій у галузь, які б дали 

змогу спочатку здійснити технічне переоснащення аграрного виробництва, а в 

перспективі – розширене відтворення потужностей сільського господарства. 

Виконання заходів передбачається здійснювати переважно за рахунок власних 

коштів сільськогосподарських товаровиробників (прибутку, амортизації та ін.) 

– більше 50%, ресурсів фінансово-кредитної сфери (середньо- і довгострокові 

кредити) – 20-30; підтримки з державного бюджету – 10-20, залучення 

іноземних інвестицій – не більше 15%. 

На сучасному етапі розвитку аграрної сфери АПК відбуваються негативні 

тенденції до скорочення інвестиційної діяльності сільськогосподарських 

підприємств, на яку особливо великий вплив має амортизаційна політика, яка 

являє собою визначення норм, методів і порядку нарахування амортизаційних 

відрахувань, а також їх формування та використання. Як основне внутрішнє 

джерело інвестицій в основний капітал аграрних підприємств амортизаційні 

відрахування мають тенденцію до зменшення. Так, у 2000 р. амортизаційних 

відрахувань нараховано 3,25 млрд грн, а вже на кінець 2005 р. – 2,98 млрд грн 

[163], що менше на 8,3%. Тобто амортизація і амортизаційна політика держави 

не виконують функції стимулятора хоча б простого відтворення основних 

засобів аграрних підприємств. А несвоєчасна заміна фізично і морально 
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застарілих основних виробничих засобів призводить до того, що собівартість 

сільськогосподарської продукції підвищується, а якість її знижується порівняно 

з продукцією, виготовленою на досконаліших машинах та устаткуванні. Тому 

необхідною передумовою нормального перебігу відтворювальних процесів є 

удосконалення амортизаційної політики. 

Для удосконалення амортизаційної політики в АПК у напрямі 

відновлення її головної функції – регулювання процесів відтворення основних 

засобів необхідно посилити державне регулювання шляхом стимулювання 

інвестиційних ініціатив суб’єктів господарювання, зокрема провести 

комплексну інвентаризацію та індексацію необоротних активів 

сільськогосподарських підприємств; створити економічну та правову базу для 

запровадження раціональних рівнів споживання, відшкодування та оновлення 

основного капіталу; уніфікувати бухгалтерський і податковий облік 

амортизації; надати суб’єктам господарювання права вибору методу (методів) 

нарахування амортизаційних відрахувань, а також права самостійно 

встановлювати строки служби будь-якого виду основних засобів; стимулювати 

суб’єктів господарювання до застосування прискореної амортизації та її 

інвестиційного спрямування шляхом надання тих чи інших пільг; 

контролювати ефективне і цільове використання амортизаційних відрахувань 

аграрних підприємств на інвестиційні цілі тощо. 

Потрібно відмітити, що питання формування ефективної кредитно-

фінансової та інвестиційної політики стратегічного розвитку закритого ґрунту 

поєднують сукупність аспектів соціально-економічного розвитку аграрного 

сектора економіки та інших сфер АПК. Їх аналіз пов’язаний із додатковими 

труднощами через обмежену інформаційну та статистичну бази, а також 

теоретико-методологічних засад, прийомів і методів, що зумовлює необхідність 

подальших поглиблених науково-практичних досліджень з даної проблематики. 
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6.4. Розвиток зовнішньоекономічних зв’язків у продовольчому 

підкомплексі закритого ґрунту 

 

Специфіка сільськогосподарського виробництва потребує виваженої 

державної політики підтримки галузі, що дає змогу забезпечувати продовольчу 

безпеку країни, конкурентоспроможність товаровиробників у міжнародному 

масштабі. Державне бюджетне фінансування сприяє плановому використанню 

фінансових ресурсів, концентрації їх на пріоритетних напрямах, досягненню 

максимальної ефективності їх використання. Так, в Ісландії бюджетне 

фінансування сільського господарства спрямоване, передусім, на будівництво 

тепличних господарств [164]. У США на підтримку галузей сільського 

господарства щорічно витрачається 190-200 млрд дол., у т.ч. на експортні 

субсидії – 5,5 млрд дол. У країнах ЄС підтримка сільськогосподарського 

виробництва становить близько 55% об’єднаного бюджету ЄС. 

Механізми підтримки сільськогосподарських підприємств розроблено і в 

Україні. Відповідно до існуючих державних заходів бюджетне фінансування 

сільськогосподарської діяльності повинно досягти 10-12 млрд грн на рік. 

Наповнення обсягів підтримки забезпечується різними шляхами, зокрема й 

експортною діяльністю АПК. У 2005 р. обсяг експорту продукції рослинництва 

Україною становив 1,7 млрд дол., 90% якого припадає на зерно і 

зернопродукцію. Поряд із цим зростав експорт продукції харчової 

промисловості, в тому числі перероблених плодів та овочів в 2005 р. до 1,3 

млрд дол. США. В загальному обсязі надходжень від зовнішньої торгівлі 

продукція АПК займає 9-11%. Україна в цілому експортує свою продукцію 

рослинництва в 50 країн світу на суму 3 млрд дол. США, а до 2015 р. 

планується 10 млрд дол. США [165]. 

Економіка нашої країни може ефективно розвиватися тільки за активної 

взаємодії зі світовим ринком товарів, робіт і послуг. Правила гри на світовому 

ринку товарів в умовах глобалізації визначаються країнами колективно за 

вирішальною роллю в цьому Світової організації торгівлі (СОТ). Система 
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макроекономічного регулювання сільськогосподарського виробництва в 

Україні та зростання експортно-імпортних операцій наближається до вимог цієї 

організації, які розповсюджуються на більш ніж 95% обороту світової торгівлі 

[166]. 

Для нашої держави вибір зовнішньоекономічної стратегії розвитку АПК 

полягає не в участі чи неучасті в тих чи інших об’єднаннях, а в обґрунтованому 

визначенні пріоритетів і пошуку реальних способів та заходів захисту інтересів 

вітчизняних агропромислових товаровиробників у контексті міжнародного 

інтеграційного розвитку всього цивілізованого суспільства. Тому для України 

нині не існує альтернативи членства СОТ, вона вже й так втратила частину 

позицій через зволікання зі вступом до цієї організації. Адже загальні переваги 

від членства в ній превалюють над недоліками. Зокрема, буде створено 

сприятливі умови для доступу на світові ринки товарів і послуг на засадах 

прогнозованості й стабільності розвитку торговельних відносин із більш як 150-

ма країнами-членами СОТ; поліпшиться механізм врегулювання суперечок, що 

забезпечить захист інтересів національних виробників і подолання 

дискримінації; Україна братиме участь у формуванні подальшої міжнародної 

торговельної політики тощо. 

Крім того інтеграція до таких міжнародних інституцій має забезпечити 

надходження іноземних інвестицій, що також відзначає Президент України 

[167]: “… Вступ до СОТ – це шанс отримати визнання на світових ринках, це 

можливість стати сильною країною, яка забезпечить добробут своїм 

громадянам, це намагання бути конкурентними. … Щороку ми втрачаємо 

мільярди доларів через антидемпінгові розслідування в різних країнах світу. На 

думку експертів, цифра щорічних втрат сягає 8 мільярдів доларів! … Вступ до 

СОТ на 10% збільшить доходи України від торгівлі з іншими країнами. 

Український товаровиробник матиме більш широкий доступ на світові ринки. 

… Завдяки вступу до СОТ ми збережемо існуючі робочі місця і створимо тисячі 

нових, ми зможемо значно розширити присутність українських товарів на 

світових ринках. До того ж, приєднання України до світового елітарного клубу 
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– це важливий сигнал для інвесторів. … Приєднання до цього клубу, який 

об’єднує найсильніші економіки світу, забезпечить приріст іноземних 

інвестицій щонайменше у 500 млн доларів на рік.”. 

Негативне ставлення агропромислових підприємств до участі України в 

системі світової торгівлі пов’язане, насамперед, зі зниженням 

конкурентоспроможності вітчизняної агропромислової продукції на 

внутрішньому ринку і реформуванням державної аграрної політики із 

галузевого на територіальний принцип підтримки щодо напрямів пріоритетного 

розвитку виробничої і соціальної інфраструктури сільських територій. Саме 

цими зобов’язаннями пояснюються прогнози по втратах частини внутрішнього 

ринку вітчизняними сільськогосподарськими товаровиробниками внаслідок 

їхньої низької конкурентоспроможності та прибутковості. Проте такі ризики 

швидше мають короткотерміновий характер, які потрібно мінімізувати та 

відстояти інтереси національного виробника. 

Необхідно також зазначити, що коли йдеться про зменшення економічної 

підтримки сільського господарства в країнах ЄС та в ряді інших країн – членів 

СОТ, то це не означає, що вона стала тут неістотною. Масштаби підтримки 

сільського господарства в країнах ЄС навіть при її зменшенні залишаються, з 

огляду на вітчизняну практику, астрономічними. А рівень підтримки 

вітчизняного сільського господарства значно менший за середній показник 

підтримки країн ЄС (43 млрд євро) і зовсім незначний за показником підтримки 

на 1 га ріллі (131 грн на 1 га посівної площі, а на 1 га ріллі - 91,6 грн проти 331 

євро в країнах ЄС) [136]. 

Аналіз переваг і недоліків для аграрного сектора економіки участі 

України в СОТ дає змогу сформулювати напрями державної політики розвитку 

сільського господарства закритого ґрунту, які знизять ризики й нейтралізують 

можливі короткострокові негативні наслідки та прискорять реалізацію переваг 

від лібералізації торговельних режимів. Зокрема, потрібно підвищувати 

конкурентоспроможність національних агропромислових товаровиробників за 

рахунок поліпшення якості і безпеки продукції, інфраструктурний розвиток 
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аграрного ринку, стимулювати внутрішній споживчий попит на продовольчі 

товари, сприяти експорту агропродовольчої продукції для розширення 

зовнішніх ринків збуту. Крім того, потрібно здійснювати ефективну державну 
підтримку розвитку аграрного ринку, розвивати обслуговуючу та збутову 

кооперації сільськогосподарських підприємств тощо. Більшість із цих заходів 

уже потребує нагального впровадження, незважаючи на міжнародні 

інтеграційні процеси в СОТ та у довгостроковій перспективі і ЄС. 

Існують дані, що в Україні в 2004 р. 2-2,5 тис. фермерських господарств 

виробляли овочеву продукцію, а близько 500 оптовиків її реалізовували [168]. 

Ще Близько 500 великих і середніх підприємств переробляли овочі і фрукти. 

Об’єм продажу овочів і фруктів в Україні оцінюється в 6,6 млрд грн, рівень 

експортної продукції – в 1,5 млрд грн. Існуючі тенденції динамічного зростання 

попиту на овочеву продукцію, зростання цін на неї, високу прибутковість 

виробництва (50-300%) показують, що в 2010 р. продаж овочів на рік буде 

оцінюватися в 15-17 млрд грн, а об’єм її експорту – 3-5 млрд грн. 

В умовах інтеграційних процесів на міжнародному рівні, зокрема як 

члена СОТ, актуальним буде впровадження нових технологій вирощування та 

реалізації овочевої продукції. Будь-яке відставання впровадження нових 

технологій призводить до зменшення конкурентоздатності на ринку збуту. Весь 

процес “виробництво-реалізація” повинен постійно змінюватися відповідно до 

запитів споживача. Важливими тенденціями в розвитку ринку овочів будуть: 

маркетингові дослідження різних секторів ринку, розробка моделей ринку 

овочів, застосування технологій під конкретну модель ринку, схеми доробки 

овочевої продукції і шляхи реалізації, дослідження потреб споживача. Такі 

напрями досліджень сприятимуть формуванню стратегічного маркетингу, який 

дозволить планувати і контролювати технології виробництва і реалізації 

продукції та формувати розвиток підприємства в умовах постійних змін на 

ринку овочевої продукції. Застосування стратегічного маркетингу дає змогу 

визначити економічно привабливий сектор ринку, сезонність і необхідність 
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поставок, підходи до оцінки якості продукції, рівень конкурентоспроможності, 

рівень цін і стратегію реалізації. 

Численні статистичні дані свідчать про значні кількісні і якісні зміни в 

процесах виробництва та маркетингу овочів: зростає валовий збір, 

поліпшується якість продукції, розширюється її асортимент, збільшується 

кількість споживачів, з’являються нові канали збуту продукції тощо. В цілому 

на ринку овочів України відстежуються такі тенденції зростання щодо: 

− попиту на овочі й фрукти на 10-20% щорічно; 

− попиту на нові види овочів: вишнеподібний помідор (черрі), невеликий 

огірок, салати, спаржа, малопоширені зеленні та ефіроолійні продукти); 

− попиту на плодоовочеву консервацію; 

− попиту на овочеву продукцію в міжсезонний період, тобто на овочі, 

вирощені в умовах закритого ґрунту; 

− попиту на 25-35% на заморожені овочі; 

− кількості виробництв по вирощуванню овочів; 

− кількості підприємців, що будують теплиці нового типу площею 2-4-6 

га, висотою шпалери до 4-6 м; щорічно збільшення площ під плівковими 

теплицями на 10-15%; 

− на 10% урожайності овочів, а середнього обсягу виробництва – на 6%; 

− на 10% урожаю в закритому ґрунті, а загального обсягу виробництва – 

на 7%; 

− виробництва плодоовочевих консервів. 

Зростання обсягів виробництва, покращення якості овочевої продукції, 

розширення періодів споживання до цілорічного вимагає пошуку нових 

високоефективних ринків збуту. В цьому плані значним потенціалом є ринки 

збуту за межами України. Аналіз статистичних даних показує, що більшість 

країн здійснюють значний обсяг імпорту продовольчих товарів. Так, 15 країн 

Європейського Союзу щорічно імпортують продовольчих товарів на суму 272,5 

млрд дол. США (табл. 6.16). 
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Таблиця 6.16. Обсяги імпорту країнами світу продовольчих товарів 
(2004 р.), млн дол. США [164] 

Регіон, країна Загальний обсяг імпорту продовольчих 
товарів, млн дол. США 

ЄС (15 країн) 272478,7 
Близький Схід (14 країн) 26805,0 
Північна Африка (5 країн) 11450,0 
Країни СНД (12 країн) 1978,7 

у т.ч. 
Росія 842,4 
Білорусь 242,5 
Азербайджан 215,0 

 
Із експортних товарів на продукцію овочівництва і продукцію переробки 

припадає 15-20-35% від загального їх обсягу залежно від країни, сезону 

споживання, обсягів виробництва тощо. Наприклад, країни ЄС (15 країн) 

щорічно імпортують перцю солодкого на суму 148,7 тис. дол. США, США – на 

547,4, Канада – 121,2, Японія – 82,5, Росія – 12,4 тис. дол. Незважаючи на 

значні об’єми експорту помідора Італія ввозить його в обсязі 1868 тис. т, 

Франція – 1068, США – 1017, Росія – 958,5, Великобританія – 1236 тис. т. 

Найбільше ввозять огірків США – 423 тис. т, Великобританія – 104 тис. т, а 

плодів баклажану – США, Франція, Канада, Росія; салату – Канада, 

Великобританія; кавунів – США, Канада, Китай, Італія тощо. Це свідчить про 

значний споживчий ринок для постачання Україною на них овочевої продукції. 

Отже, навколо України існує значний ринок для реалізації продукції 

сільського господарства закритого ґрунту, а, ставши повноправним членом 

СОТ, для неї розшириться світовий ринок продовольства при кращих умовах. 

Аналіз строків імпорту показує, що передові країни з виробництва овочів 

ввозять їх в основному в зимово-весняний періоди, тобто йдеться про 

продукцію із закритого ґрунту. Ще раз підкреслимо, що регіони півдня України 

можуть давати більше дешевої і економічно вигідної продукції. Тому 

раціонально задіяти закритий ґрунт Кримської АР, Херсонської, Миколаївської, 

Одеської областей для виробництва овочів на експорт. А це потребує нових 

конструкцій теплиць, агротехнологій, гібридів й сортів овочевих культур тощо. 
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У наповненні ринку овочевої продукції значну роль відіграє виробництво 

її в умовах закритого ґрунту. Це дає змогу розширювати асортимент і протягом 

року направляти на ринок відповідну кількість якісної сільськогосподарської 

продукції. Вихід на зовнішній ринок сприятиме доцільній модернізації 

виробництва, введенню нових технологій, сортів і гібридів, досягненню 

світових показників якості, входженню в світову систему сертифікації та нових 

економічних відносин [169]. 

Звичайно, вихід на міжнародні ринки вимагатиме оптимізації 

організаційних процесів, вкладення додаткових коштів у сферу виробництва, 

збільшення кількості і покращення якості продукції, удосконалення 

пакувального обладнання та транспортування. Змінюватимуться і форми 

взаємовідносин “виробник-споживач”. Поруч із цим і економічний зиск від 

реалізації продукції буде відповідно високим. Так, у 2005 р. 1 т помідорів на 

зовнішньому ринку коштувала 372 дол. США, огірків – 971, перцю солодкого – 

298, кавунів – 121 дол. США. Протягом року ціни коливалися, збільшуючись у 

період “листопад-лютий”. У весняні місяці в умовах закритого ґрунту краще 

експортувати огірки, після листопада настає значимість помідорів, перцю, 

баклажанів. Закритий ґрунт дозволяє отримувати різноманітну продукцію, 

відповідно до потреб споживача. Наприклад, на зовнішньому ринку категорія 

помідора нараховує понад 10 видів продукції. Широким попитом користується 

свіжонарізана овочева продукція (салатні суміші, морквяні чи селерові палички 

тощо), яку почали виробляти у Європі, потім у США, Латинській Америці, Азії 

і досягли в США 53% прибутку від реалізації загальної свіжонарізаної 

продукції. 

Україна характеризується значною природно-кліматичною зональністю, 

що дозволяє, використовуючи різні світові зони, скляні і плівкові теплиці, 

відкритий ґрунт, отримувати 2-3 врожаї на рік. Об’єднанням і координацією 

своїх зусиль виробники овочевої продукції спроможні виробляти в будь-який 

період року необхідну її кількість з відповідною якістю і відносно незначними 

фінансовими витратами. 
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Значні виробничі успіхи можливі й через те, що виробництво овочів 

закритого ґрунту в Україні багатоукладне в організаційно-виробничому 

розумінні. Простий аналіз показує, що існує щонайменше 7 форм 

господарювання, виробничі результати яких різні. Якщо оцінити врожай 

овочевих рослин в умовах закритого ґрунту України в цілому, то він становить 

11,3 кг/м2 (табл. 6.17). 
 

Таблиця 6.17. Показники виробництва й урожайності овочевих культур у 
закритому ґрунті (2006 р.)1 

Виробник Зібрана площа, 
га 

Валовий збір, 
тис. ц 

Урожайність, 
кг/м2 

Україна 2690 3026,8 11,3 
Сільськогосподарські підприємства 560 1456,8 26,0 

у т.ч. державні підприємства 90 199,6 22,2 
недержавні підприємства 480 1257,2 26,2 
господарські товариства 370 975,8 26,4 
сільськогосподарські 
кооперативи 10 10,9 10,9 
приватні підприємства 70 225,4 32,2 
фермерські господарства 10 9,2 9,2 
господарства населення 2120 1570 7,4 
агрокомбінат “Пуща-Водиця” 37 1143,3 30,9 

у т.ч. скляні теплиці 15 574,5 38,3 
1 За даними Держкомстату та Мінагрополітики України. 
 
Населення України, або так звані овочівники-аматори, отримують 7,4 

кг/м2, приватні підприємства – 32,2, а представник продовольчого підкомплексу 

закритого ґрунту – агрокомбінат “Пуща-Водиця” в гідропонних теплицях – 38,3 

кг/м2. Існують дані, що передовий тепличний комбінат “Тепличний” отримує 

близько 60 кг/м2. Отже, потенціал виробників очевидний і запас урожайності 

становить від 20 до 50 кг/м2, якщо врахувати урожай населення передових 

приватних і державних підприємств. 

Якщо припустити, що всі виробники отримуватимуть врожай як приватні 

підприємства (32,2 кг/м2), то валовий збір овочевої продукції в Україні із 

закритого ґрунту сягне 8662 тис. ц. При перерахунку на 38,3 кг/м2 (врожай 

агрокомбінату “Пуща-Водиця”) в Україні можна отримати овочевої продукції в 

обсязі 10303 тис. ц, а врахування ж врожаю ВАТ “Тепличний” (60 кг/м2) – він 

становитиме 16140 тис. ц, тобто в 5,3 раза більше досягнутого фактично в 
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Україні в 2006 р. Вочевидь, що при такому становищі експорт овочевої 

продукції можна збільшити, як мінімум, у 3 рази. А це кошти на розширення 

виробництва, збільшення робочих місць, підвищення соціальних позицій тощо. 

За останні 4 роки відмічено економічне зростання в Україні (7,4-8,8% 

ВВП). Значно збільшився український експорт: у 2002 р. він становив 10% 

виробленої продукції на експорт, а в 2004 р. зріс на 45% [170]. При цьому 

значно зросла кількість продуктів переробки овочів на експорт, темпи 

зростання в 7-10% на рік у 2004 р. забезпечили одержання продукції 147 тис. т. 

Ключовими продуктами переробки на експорт є огірки, помідори, томатна 

паста, соки. Головні країни експорту – Росія, Казахстан, Білорусь, Німеччина, 

Угорщина, Прибалтійські країни. Аналіз показав, що посередники вивозять із 

України продукти переробки овочів у США, Канаду, країни Латинської 

Америки, Ізраїль тощо. 

Серед консервів на експорт лідерами є: помідор, соус і паста – 40% від 

загального об’єму, горошок – 18, кукурудза – 8%. Зростає реалізація салатно-

закусочної групи і грибної продукції: 33% – салатна, 22– закусочна, 15,7% 

грибна [171]. У 2005 р. українська продукція експортувалася в 24 країни, 

загальним обсягом 10,3 млн т. Наприклад, у 2004 р. Україна експортувала 11,3 

тис. т консервованих огірків, 93% з яких реалізовано в Росію. 

В Україні розвиваються декілька напрямів переробки овочів: 

виготовлення овочевих консервів; виробництво соків; консерви для дитячого 

харчування; продукція заморожування і охолоджування; сушіння овочів. 

Плановий щорічний приріст валового виробництва овочів у закритому ґрунті 

сягає 9-10%. Значний приріст виробництва овочів відмічено в південних 

регіонах за рахунок розширення площ під примітивними теплицями на 

сонячному обігріві, збільшення фермерів, що будують сучасні 

високотехнологічні теплиці й вирощують овочеву продукцію, росту 

врожайності. В 2005 р. виробництво овочів у закритому ґрунті планувалося на 

рівні 289 тис. т: 32 тис. т в Поліссі, 95 – Лісостепу, 162 тис. т в Степу. 

Найбільшими виробниками помідорів є Кримська АР, Херсонська, Одеська 
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області; огірків – Черкаська і Кіровоградська області; кавунів і динь – 

Херсонська область. Значну частку вирощеної овочевої продукції виробники 

направляють на переробку. Так, за 9 місяців 2005 р. було вироблено 46,5 тис. т 

дитячих соків; 55,7 – томатного соусу, пасти, кетчупу; 135 тис. т овочевих і 

грибних консервів. У 2005 р. Україна експортувала соки в 29 країн світу на 

суму 27,2 млн дол. США. 

Проведений аналіз показав значимість виробництва овочів для різних 

видів переробки на експорт. Тому економічний ефект можна отримати, якщо 

збільшити виробництво консервів, соків, продуктів дитячого харчування, 

заморожування, охолоджування, сушіння овочів і грибів. Важливими при 

цьому будуть асортимент і конвеєрне постачання, якість і обсяги, екологічна 

чистота продукції, свіжість, зовнішній вигляд, сертифікати на продукцію, 

наявність торговельної марки. 

Для подальшого розвитку овочівництва як сировинної бази для 

промислової переробки необхідно створити ряд умов: 

− відповідну стимулюючу політику держави: закони, постанови, цінові і 

митні підходи, захист зовнішніх інвестицій; 

− розвиток оптових ринків; 

− впровадження новітніх технологій, враховуючи цикли: насіння – 

розсада – продукція – конвеєр овочевої продукції; 

− післязбиральну доробку овочів (мийка, сортування, пакування); 

− впровадження нових сучасних технологій заморожування, 

охолоджування, сушіння. 

Високу якість продукції для реалізації в свіжому вигляді і для переробки 

гарантує ряд технологічних підходів: 

− огірок – ознаки визрівання: зелений колір шкіри, зерна м’які; для 

консервації різного розміру: зеленець, корнішон, пікулі; збирати урожай 

бажано в коробки чи відра (пластмасові) прохолодним ранком; при високих 

температурах збирати щодня; охолоджувати плоди до 7,5оС, пакувати в 10-20 

кг коробки, тимчасово – у пластикові мішки; вологість повітря 90-95%, 
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температура 10оС, відносна вологість 90-55% при зберіганні до 14 днів, при 

20оС – 6-8 днів залежно від підібраного сорту, гібриду; 

− помідор – ознаки визрівання: плід рівномірно червоний, твердий. 

Збирання у прохолодну частину дня в коробки або відра, відкидати плоди з 

механічними ушкодженнями, прим’яті, хворі, гнилі, без плодоніжок; зберігати 

при температурі 10оС, пакувати у фіброві або дерев’яні, пластмасові ящики в 

один шар; вологість повітря 90%, строк зберігання 10-12 днів. 

Наведені дані свідчать, що на експортному ринку немає альтернативи 

кавунам, вирощеним у Херсонській області. Це пояснюється високими 

смаковими якостями плодів та низькою ціною. Проте перешкодою зберіганню є 

відсутність гофрекартону та дерев’яної тари. Одержання максимально якісних 

плодів гарантували дрібні приватні господарства з площею ділянок від 0,3 до 2 

га. На більших площах у фермерських господарствах та різних товариств 

відмічено виробництво продукції низької якості. 

Високим попитом на зовнішньому ринку користується херсонська диня, 

особливо з тривалим строком зберігання. Добрі результати показало 

експортування плодів помідора, перцю, баклажана. Цей процес уповільнюється 

відсутністю потужностей по зберіганню урожаю овочів, холодильних 

приміщень у належному стані, а дуже важливо після закінчення сезону 

виробництва, коли ціна товару різко зростає. 

Питання якості продукції, зберігання її, проблеми тари стосуються і 

овочів, вирощених в закритому ґрунті. Практика показує, що в південних 

регіонах, де використовуються більш економічні теплиці, можна отримувати 

якісну продукцію кавуна і дині, забезпечувати зовнішній ринок в квітні-травні, 

що нетрадиційно для баштанних культур. Головною перевагою експорту є 

можливість реалізовувати великі обсяги продукції за привабливими цінами. 

Негативними позиціями в підготовці продукції на експорт є низька 

відповідність сортів і гібридів української селекції вимогам експортного ринку, 

недостатнє забезпечення виробниками якості продукції вимогам ЄС, 

відсутність якісної тари, значні витрати на транспортування, недостатня 
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інформація про ринки збуту, відсутність потужностей передпродажної 

підготовки овочевої продукції тощо. Отже, для сприяння експортуванню 

овочевої продукції необхідно вирішувати ці проблеми, а також знаходити 

можливості для їх інвестування. Слід звернути увагу на те, що світовий попит 

на свіжі овочі і переробну продукцію постійно зростає. Обсяги попиту 

становлять понад 1 млрд т, а в грошовому вимірі – 40 млрд дол. США [172]. 

Спеціалісти маркетингу вважають, що жодна країна світу не виробляє 

необхідної кількості овочевої продукції для свого населення, щоб задовольнити 

щоденний цілорічний попит. Тому існує закономірність: під час сезону овочеву 

продукцію експортують, а в період міжсезоння – імпортують. Звідси випливає 

необхідність розширення першої позиції і звуження другої. 

Стає очевидним, що найпершими споживачами овочевої продукції є 

країни колишнього СРСР. Тут відмічено значну щорічну активізацію 

експортно-імпортних зв’язків. Ринок овочевої продукції необхідно чітко 

планувати, наперед знати об’єми, якість, вартість, засоби реалізації та ін. 

Потребує увагу виробництво органічної продукції, реалізація якої в світовому 

обсязі становить понад 26 млрд дол. США. Саме виробництво екологічно 

безпечних продуктів харчування сприятиме ефективності експорту овочів, 

зокрема й виробництво переробної продукції овочів органічного землеробства. 

Підвищити ефективність вирощування овочів для світового ринку можна 

шляхом збирання на одній і тій же площі 2-3 врожаїв, особливо в південних 

регіонах. Для цього використовують природно-кліматичні умови (сума 

активних температур, інсоляція), добір сортів і гібридів, розсадний спосіб 

вирощування, закритий ґрунт (плівкові і гідропонні теплиці), накривні 

матеріали (агроволокно, агроплівка), краплинне зрошення, новітні засоби 

захисту рослин, сучасну техніку. Існують рекомендації щодо культурозмін для 

відкритого ґрунту (2 врожаї на рік) [173]: 

− рання картопля під укриттям – збирання в травні-червні; 

− цвітна капуста – збирання в серпні-листопаді; 

або: 
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− кабачки (через розсаду) під укриттям – збирання в травні-червні; 

− картопля – збирання у вересні-жовтні. 

Культурозміна для закритого ґрунту (3 врожаї на рік): 

− зеленні культури (редиска, цибуля на перо та інші) – збирання в 

березні-квітні; 

− огірок – збирання у травні-липні; 

− капуста цвітна, капуста пекінська – збирання в жовтні-листопаді. 

На наш погляд, у другому обороті можна використовувати ультраранні 

гібриди помідора, що формують 2-3 китиці, черрі (вишнеподібні) з плодами 

різної форми та забарвлення, які можна реалізовувати і китицями. 

Вирощування 2-3 врожаїв на рік дозволить збільшувати об’єми продукції і 

знижувати собівартість її. 

Вирощування овочів на зовнішній ринок вимагає спеціальної, 

високоякісної, зручної, екологічно чистої, легкої в роботі упаковки. 

Використання якісного пакувального матеріалу дозволяє: забезпечити більш 

тривале зберігання продукції; уникнути ушкоджень під час транспортування чи 

зберігання; здійснювати рекламу товару через нанесену на упаковку 

інформацію [174]. Тара може бути дерев’яною (ящики різного розміру). 

Перевагою її буде міцність, стійкість проти погодних явищ, можливість 

багаторазового використання, відповідна система вентилювання. Проте таку 

тару краще використовувати при доставці овочів до місць зберігання та 

первинної доробки. При підготовці овочевої продукції на зовнішній ринок 

частіше використовують картонну упаковку, перевагами якої є: низька маса; 

збереження продукції без пошкоджень; надання продукту дизайну: форма, 

розмір, забарвлення; легке збирання і зберігання; невисока вартість; легкість 

нанесення потрібної інформації. Якісне перевезення на значні відстані гарантує 

пластмасова тара, яка легко чиститься, миється; може мати різний дизайн; 

стійка проти змін погоди тощо. 

Для розвитку переробки овочевої продукції важливим є об’єми банок, 

загальні об’єми продукції, якість, різноманітність. Необхідно виходити на 
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виробництво нових видів переробної продукції. Наприклад, помідор – черрі, 

перець – папероні, консервація цукрової кукурудзи, зеленого горошку, грибів, 

овочевих сумішей. 

Важливим елементом експорту овочевої продукції може бути “овочева 

заморозка” та сушені овочі. Процес сушіння значно простіше, ніж 

консервування та засолювання, краще зберігаються смакові якості (до 95% 

корисних речовин і вітамінів). Транспортування і зберігання не вимагає 

значних витрат. Технологічний процес значно дешевший порівняно з 

консервуванням. Асортимент продукції може бути надзвичайно широким. 

В Україні існує значний запас потужностей для забезпечення зовнішнього 

ринку. Наприклад, якщо зіставити обсяги експорту помідорів до загальної маси 

його виробництва становлять: Україна – 2,1%, Польща – 17,2, Угорщина – 

23,7% [175]. Відмічається істотна різниця в об’ємах експорту при тому, що в 

Україні помідорів виробляється не менше і не гіршої якості. Український 

“південний” помідор чи плоди його із плівкових теплиць завжди відзначалися 

високими якісними показниками. 

Статистика свідчить, що з України на зовнішній ринок надходить 

овочевої продукції 83% у замороженому вигляді і лише 1% – у свіжому і 

сушеному. Звичайні проблеми експорту – це шляхи, упаковка, сортування, 

невідповідність європейським стандартам, слабка конкурентоспроможність. 

При експортуванні значно зростають затрати для переходу кордонів. Так, в 

2006 р. вартість процесу була такою: фітосанітарний сертифікат – 30 

дол./машина; сертифікат походження – 35 дол./машина; радіологічний паспорт 

– 3050 дол./машина; якісний сертифікат (при відсутності власної лабораторії) – 

100 дол./партія; митне оформлення – 100 дол./машина, вартість транспортних 

витрат, наприклад, Москва, Санкт-Петербург – 1300-1700 дол.; Рига – 1300-

1700 дол.; Німеччина – 2500-3500 дол. тощо. 

При цьому основними вимогами країн ЄС до експортної продукції є: 

якість; товарний вигляд; стандартність: сортування, калібрування, 

охолодження; тара: маркіровані картонні ящики; маркіровані піддони. Тому 
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участь у експортному процесі продукції закритого ґрунту доставляє ряд 

труднощів, зокрема зростання собівартості; конкуренція; пошук закордонних 

партнерів; регулярний зв’язок з ринком; пакет пропозицій (на кількох мовах); 

рекламні заходи, участь у виставках; вимоги до упакування і маркірування; 

реклама якості та екологічної чистоти. Тобто, експорт – це гармонізована 

торгова система. 

Слід відмітити, що ввізні податкові збори, митна вартість змінюються за 

сезонами і вони зменшуватимуться, оскільки Україна має стати повноправним 

членом СОТ. А загалом їх можна охарактеризувати так: ввізне мито – 5-15% 

вартості; переміщення усередині країн ЄС – 5-20%; 10% – націнка при продажі 

в дискаунтері; до 30% – націнка при продажу в супермаркетах; до 20% – 

націнка оптовика, вартість рекламних матеріалів; 7-18% – ПДВ. 

Головною проблемою експорту української плодоовочевої продукції, як 

вважають державні службовці аграрного профілю, є її 

неконкурентоспроможність, що зумовлено високими витратами виробництва в 

умовах застарілих технологій домашніх господарств, низькими сортовими 

якостями і відсутністю маркетингової діяльності по просуванню продукції на 

зовнішній ринок [176]. Питома вага овочів у експорті сільськогосподарської 

продукції становила лише 0,9%. Але слід підкреслити щорічне зростання 

експорту овочевої продукції Україною, зокрема в 2005-2006 рр. – до 15%, у т.ч. 

огірка – 2,5 раза, помідорів – 36%. Найбільше експортується овочів, бобів 

сушених – 66,6%. Загальний об’єм експорту овочів становив 33,6 млн дол. 

США, а продуктів їхньої переробки – 119 млн дол. Для зростання експорту 

овочів в Україні є всі необхідні передумови: земельні угіддя, географічне 

положення, людський фактор, природно-кліматичні умови. Вступ нашої 

держави до СОТ пришвидшить цей процес. 

До недоліків, які уповільнюють процеси зростання експорту, слід 

віднести: високу собівартість продукції; низький рівень механізації робочих 

процесів; слабкий захист рослин від шкідників і хвороб; низький рівень якості 

продукції; слабкі селекційні досягнення; низький експортний потенціал; 
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відсутність достатньої кількості заготівельних пунктів та оптових ринків; 

неналагодженість маркетингової діяльності підприємств; фінансові проблеми 

кредитування. До цього варто додати існуючі проблеми закритого ґрунту: 

зростання цін на насіння; подорожчання електроенергії, газу, пального, води; 

ріст цін на засоби захисту рослин, добрива; відсутність механізації процесів 

технологій; подорожчання металоконструкцій, приладів, скла; високі ціни на 

введення автоматизації та комп’ютеризації технологічних процесів; наявність 

значної конкуренції з овочами відкритого ґрунту та імпортною продукцією. 

Для усунення цих недоліків необхідні спільні зусилля виробника і 

держави, спрямовані на: розвиток інфраструктури збуту овочів; створення умов 

для розширеної кооперації дрібнотоварних виробників; впровадження новітніх 

технологій вирощування; розвиток насінництва; формування ринку землі тощо. 

Існуючі проблеми експорту овочевої продукції та специфіка підгалузі 

“закритий ґрунт” із його постійними виробничими питаннями не сприяють 

широкому виходу на зовнішні ринки. Незважаючи на це, існують певні спроби 

виходити з продукцією закритого ґрунту на зовнішні ринки. Так, свою 

продукцію направляє на ринки Росії, Білорусі ВАТ “Тепличний”, агрокомбінат 

“Пуща-Водиця” через оптовиків-посередників, які реалізують плоди помідора, 

огірка, гриби та продукцію переробки на ринках Росії, Білорусі і навіть у США 

(соки, томатну пасту). 

Агрокомбінат “Пуща-Водиця” постійно презентує на виставках свою 

продукцію, в тому числі міжнародних, формуючи таким чином рекламу 

власних досягнень. Це одержало позитивну оцінку ряду відповідних 

міжнародних організацій. Так, в 2001 р. агрокомбінатом отримано Диплом та 

пам’ятна медаль за заслуги в розбудові економіки та вагомий внесок у 

створення гідного міжнародного іміджу України; в 2002 р. – Орденську 

відзнаку “За трудові досягнення” ІV ступеню Міжнародного Академічного 

Рейтингу; в 2003 р. – Почесну відзнаку “Суспільне визнання” Міжнародної 

організації “Фонд суспільного визнання”; в 2003 р. – міжнародну нагороду 

“Золотий Меркурій” (Оксфорд, Англія) за внесок в оздоровлення економіки та 
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розвиток інтеграційних процесів; Міжнародну премію “Бізнес-Олімп” з 

присвоєнням звання “Золота торгова марка”; в 2004 р. – сертифікат 

Міжнародного конкурсу “Золота медаль” за внесок у стратегічний менеджмент 

(Франція); Міжнародну золоту медаль якості (Мальта) – за високу якість 

продукції; в 2005 р. – Диплом “Еталон якості” та “Європейська якість” за 

досягнення високої якості з європейськими стандартами; в 2006 р. – Золоту 

медаль “Європейська якість” – за випуск конкурентоспроможної продукції 

високої якості (Оксфорд, Європейська бізнес Асамблея); в 2007 р. – Диплом за 

впровадження нових технологій. Продукція агрокомбінату постійно отримує 

високі оцінки на Міжнародній агропромисловій виставці-ярмарку (1999-2007 

рр.), Міжрегіональній асоціації грибників (Росія, 1998-2007 рр.). 

Спеціалістами агрокомбінату “Пуща-Водиця” здійснюються постійні 

пошуки шляхів збільшення обсягів і покращення якості овочевої продукції. 

Цьому сприяють успішна робота біо- і агрохімлабораторій, введення 

автоматичного контролю за станом клімату і рослин, впровадження 

краплинного зрошення, супроводження технологічних процесів новими 

науковими досягненнями, зростанням інвестицій на капітальне будівництво. 

Для отримання додаткових коштів агрокомбінату “Пуща-Водиця”, а також усій 

системі закритого ґрунту в Україні за рахунок експорту, необхідно усувати всі 

недоліки, що існують. 

Постає необхідність щодо зміни підходів до вирощування продукції: не 

лише об’єми і якість, але й наявність потрібної кількості в період найвищих цін 

на зовнішньому ринку. Необхідна чітка інформація про це в різні періоди року і 

різних країнах. Тобто розвиток маркетингу. Це правові і мовні підходи, 

стандартність документації, оперативність, відповідальність, система 

нововведень в організацію процесів виробництва і реалізації. Необхідний 

високий професіоналізм усіх, залучених до процесів “виробництво-реалізація 

на експорт”. Однак нині обставини, що склалися, щонайбільше уповільнюють 

експортні процеси, а виробник овочів не має ні часу, ні змоги, ні повної 
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кваліфікації, щоб займатися експортом своєї виробленої продукції. Саме тут і 

потрібна дійова допомога держави. 

Загалом, слід відмітити значну перспективу української овочевої 

продукції на світових ринках. Ринок свіжої овочевої продукції України 

становить 8 млрд грн, переробленої продукції – 13,8 млрд грн. Відповідно до 

перспективних планів у 2015 р. ринок свіжої плодоовочевої продукції України 

становитиме 23 млрд грн, ринок переробленої продукції – 30 млрд грн. 

Досягнення таких рівнів виробництва вимагає чіткої стратегії розвитку галузі 

овочівництва, як у відкритому, так і закритому ґрунті. Необхідна ефективна, 

логічна, діюча система інвестування напрямів його розвитку; гарантовані 

кредити із низьким відсотком, безпека і стабільність інвестицій. Необхідна 

розробка стратегії просування овочевої продукції на зовнішні ринки. 

Потребує розвитку інфраструктура галузі для роботи на зовнішній ринок: 

холодильні установки, охолоджувальні складські приміщення із газовим 

середовищем, потужності для переробки, сушіння. забезпечення різними 

видами упаковок. Необхідно розробити стратегію довіри “виробник – 

переробник”, гарантуючи захист їхніх потреб. Створювати нові види продукції 

і виходити на все нові ринки збуту. Вимагає налагодження широкої інформації 

про ціни, ринкові новини, технічне оснащення, маркетинг, можливості нових 

клієнтів тощо. Також постає необхідність галузевого об’єднання виробників 

овочевої продукції закритого ґрунту для формування відповідної економічної 

політики розвитку галузі, правового захисту, лобіювання своїх інтересів на 

державному і міжнародному рівнях, забезпечення необхідних обсягів продукції 

для внутрішнього і зовнішнього аграрних ринків, створення лабораторій якості, 

дотримання єдиних стандартів, а також формування позитивної репутації на 

ринку овочевої продукції та її популяризація (реклама, торгова марка, бренд) 

тощо. 
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Висновки 

 

За результатами наукового дослідження зроблено висновки теоретичного, 

методичного та практичного характеру: 

1. Висвітлено важливість розвитку виробництва продукції закритого 

ґрунту для забезпечення продовольчої безпеки і збалансованого харчування 

населення України. Узагальнено за окремими сільськогосподарськими 

культурами їхні харчові, лікарські, дієтичні і протекторні властивості. Розкрито 

тенденції розвитку тепличного господарства в Україні, зокрема у радянський 

період, коли збільшення виробництва продукції відбувалося переважно за 

рахунок розширення площ закритого ґрунту, та сучасний період, який 

характеризується інтенсифікацією галузі, впровадженням нових техніки і 

агротехнологій вирощування рослин. 

Встановлено фактори впливу на ціни плодоовочевої продукції протягом 

року, зокрема платоспроможний попит, канали збуту та забезпечення 

пропозиції товарів. Оцінка розвитку вітчизняного господарства закритого 

ґрунту і в інших країнах світу свідчить про значний ріст земельних площ 

тепличних господарств. У країнах, розташованих у північних широтах, 

зосереджено переважно зимові (скляні) теплиці, а в південних – плівкові. 

2. Виробництво і споживання продукції закритого ґрунту різними 

народами визначається географічним розміщенням, економічними і технічними 

можливостями, їх потребою і традиціями тощо. На основі аналізу світового 

виробництва плодоовочевої продукції визначено місце України та встановлено 

спеціалізацію країн світу на вирощуванні рослин у закритому ґрунті, 

експортно-імпортні торговельні потоки. Порівняно з середнім світовим 

споживанням в Україні воно переважає по огірку, баклажану, цибулі, зелені і 

значно нижчий рівень споживання капусти цвітної, салату шпинату, кавуна. 

Відповідно до розрахунків, річна потреба в продукції овочів закритого 

ґрунту з урахуванням кількості населення та обсягів експорту повинна сягати 

55-60 кг на людину, тобто 2,75-3 млн т на рік. При визначенні потреб у 
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Висновки 
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виробництві і споживанні враховано медичні потреби людини в цій продукції; 

рівень світового виробництва і споживання овочів закритого ґрунту; 

співвідношення обсягів виробництва продукції у відкритому й закритому 

ґрунті; сезонні обсяги вирощування овочів; виробнича й економічна 

ефективність різних типів теплиць; потреби експорту в овочевій продукції, 

особливо в міжсезонні періоди. 

3. Обґрунтування організаційно-економічних засад створення, розвитку 

та ефективного функціонування агропромислових підприємств закритого 

ґрунту на інноваційній основі передбачає передусім, розробку його 

маркетингової концепції як напрямів ефективного функціонування галузі в 

конкурентних умовах, диверсифікації виробництва, визначення розмірів і 

розміщення створюваного підприємства, що має три методологічні аспекти: 

енергетичний, транспортний і екологічний. 

Інженерно-технічне, технологічне і ресурсне забезпечення розвитку 

закритого ґрунту свідчить про динамічність змін в агротехнології вирощування 

овочів, грибів та інших культур, їх удосконалення, зменшення витрат 

виробництва, важливість дотримання параметрів мікроклімату. Недоліком 

закритого ґрунту в Україні є застарілі тепличні комплекси (30-40-45 років), а 

впроваджувати в них нові гідропонні технології вирощування рослин дуже 

складно і в багатьох випадках – нераціонально. Виходом із ситуації є 

продумана реконструкція чи будівництво нових тепличних комплексів. 

4. На стан виробництва в галузях закритого ґрунту і його ефективність 

великий вплив мають агрономічні й біологічні фактори, зокрема селекція 

сільськогосподарських культур для вирощування у теплицях, стійких до 

захворювань і шкідників. На основі проведеного аналізу вирощування сортів, 

гібридів різних культур у зимових і плівкових теплицях визначено такі, що 

дають найбільшу віддачу: вищу врожайність з меншими витратами 

виробництва. Наприклад, агрокомбінат “Пуща-Водиця” створив нові гібриди F1 

огірка, впровадження яких у виробництво дало змогу отримувати високий 

урожай плодів з підвищеною якістю в більш ранні строки. За раннім урожаєм в 
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першому обороті нові гібриди F1 перевищували стандарт в умовах зимових 

теплиць на 1-1,8 кг/м2, а за загальним – на 3-5,4 кг/м2. 

Для забезпечення населення України їстівними грибами розроблено 

комплексну біотехнологію промислового виробництва субстрату, посівного 

міцелію, вирощування грибів і їх переробки з використанням вітчизняного 

комплекту машин і механізмів, що реалізовано на шампіньйонному комплексі 

агрокомбінату “Пуща-Водиця”. Відпрацьовано інтенсивні технології з 

приготування компостів, ґрунту та застосування посівного міцелію. Це дало 

змогу за короткий період вийти на високі показники врожайності шампіньйона, 

ніж передбачалося проектним завданням. Так, у процесі освоєння першої черги 

шампіньйонного комплексу з 1999 р., другої черги – з кінця 2001 р. збільшено 

виробництво грибів з 346,5 т (1999 р.) до 817 т (2003 р.) при проектній 

потужності 800 т. Урожайність з 1 м2 оборотної площі зросла до 17-18 кг, при 

проектній – 16 кг, зросли доходи від реалізації грибної продукції тощо. 

5. Визначено теоретичні засади організації внутрішньогосподарських 

економічних відноси та формування внутрішніх підрозділів підприємства, що 

полягає у забезпеченні раціонального внутрішньогосподарського поділу праці, 

тобто закріплення всього комплексу виробничих функцій та обов’язків 

господарства за його окремими складовими частинами (підрозділами). 

Важливим елементом внутрішньогосподарських відносин слід виділити 

інструментально-методичне забезпечення їх організації та функціонування, що 

включає: визначення складу суб’єктів внутрішньогосподарських економічних 

відносин; розробку системи внутрішніх мотиваційних механізмів та 

нормативного регулювання внутрішніх відносин на підприємстві. 

Після узагальнення методичних аспектів удосконалення 

внутрішньогосподарських економічних відносин на підприємствах закритого 

ґрунту необхідно диференційовано підходити до горизонтальних і 

вертикальних відносин, перейти від технологічної до продуктової (товарної) 

структуризації внутрішнього середовища підприємства. Не виключено, що для 

цього виявиться необхідним злиття виробничих та торговельних підрозділів, 
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об’єднання підрозділів із виробництва молока з підрозділами 

кормовиробництва тощо. 

6. Особливості внутрішньогосподарських економічних відносин на 

підприємствах закритого ґрунту розглянуто на прикладі агрокомбінату “Пуща-

Водиця”. Серед особливостей виділено багаторівневу (4 рівні) організаційно-

виробничу структуру: адміністративний; територіальний; галузевий і 

первинний (виробничий і збутовий). Об’єктом оцінки 

внутрішньогосподарських економічних відносин є ступінь самостійності 

підрозділів, який можна розрахувати як коефіцієнт самостійності – відношення 

заробітної плати працівників до усієї суми заробітної плати, нарахованої за 

виконання виробничої програми будь-якого підрозділу. 

Дослідження внутрішньогосподарських відносин між підприємством та 

підрозділами та методики формування завдань і їх реалізації в них довели, що 

завдяки визначеним завданням із максимальним використанням площ теплиць 

закритого ґрунту досягаються високі результати. Порівняння доведених завдань 

з їхнім виконанням у 2006 р. свідчить про їх реальність і обґрунтованість. У 

теплицях по більшості культур завдання виконані з деяким перевищенням – 

102-110%, а на ущільнених посівах – 133%. Обґрунтовано напрями мотивації 

працівників до високопродуктивної і якісної праці. 

7. На основі узагальнення теоретичних основ агропромислових 

інтеграційних процесів та вітчизняного і світового досвіду доведено важливість 

їхнього розвитку в продовольчому підкомплексі закритого ґрунту. Визначено 

передумови розвитку агропромислової інтеграції в закритому ґрунті. Це рівень 

розвитку сільськогосподарського і промислового виробництва, потреба у 

технологічній єдності виробничого циклу, ефективність використання ресурсів, 

зокрема трудових, спонукання до забезпечення прибуткового господарювання, 

науково-дослідних розробок тощо. 

Напрями використання виробленої агрокомбінатом “Пуща-Водиця” 

продукції дозволяють формувати агроторговельну інтеграцію, тобто 

поєднувати виробництво з роздрібним продажем продукції споживачеві. Такою 
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інтеграцією охоплено виробництво 76% овочевої і 27,6% плодово-ягідної 

продукції, 97,2% грибів, 30,8% меду. Матеріальною основою агропромислових 

інтеграційних процесів виступають обсяги продукції, що надходять на 

промислову переробку: 245 т зерна, 975,2 т овочів, 309,8 т плодів та ягід, 183,7 

т яловичини (в живій вазі). Оскільки продукти переробки реалізуються через 

власну роздрібну збутову мережу, точніше цю інтеграцію можна назвати 

агропромислово-торговельною. 

8. Аналіз стану інтеграційних процесів в агрокомбінаті “Пуща-Водиця” 

виявив низьку ефективність реалізації продукції та доцільність і необхідність 

використання можливостей міжгосподарської інтеграції. Досвід зарубіжних 

країн свідчить, що необхідність розширення мережі об’єднаних підприємств 

закритого ґрунту з метою розв’язання актуальних для такого підкомплексу 

проблем, зокрема зі збутом продукції. В методологічному плані досліджено 

еластичність попиту на плодоовочеву продукцію підприємств закритого ґрунту 

за цінами. Так, підвищення ціни сприяє збільшенню прибутковості одиниці 

продукції, але зменшує обсяг її реалізації і при значному падінні цього обсягу 

може викликати і зменшення загальної суми прибутку від реалізації. При 

незначному падінні обсягу загальна сума прибутку за рахунок зростання 

прибутковості одиниці продукції може навіть зростати. Але виявити цю 

критичну межу дозволяє лише достовірна інформація про коефіцієнт 

еластичності попиту за цінами. 

9. До резервів підвищення ефективності агропромислово-торговельної 

інтеграції в закритому ґрунті слід віднести: розширення асортименту свіжої і 

переробленої плодоовочевої продукції, глибоке вивчення потреб, запитів та 

уподобань споживачів, запровадження нових технологій її переробки 

(заморожування, засушення), забезпечення повноти та замкнутості переробного 

циклу. Реалізація цих напрямів потребує активізації маркетингу і формування 

цільових сегментів споживачів. Особливої уваги потребує пошук зовнішніх 

ринків збуту продукції, що краще вести об’єднаними зусиллями підприємств 

закритого ґрунту, тобто на інтеграційній основі. 
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На основі узагальнення визначено поняття “інноваційний розвиток 

підприємств закритого ґрунту” як сталий і ефективний розвиток виробництва 

продукції в специфічних умовах закритого ґрунту, яке базується на науковому 

обґрунтуванні: техніко-технологічних параметрів конструкцій теплиць і 

проведення агротехнічних заходів; організаційно-методологічних принципів 

створення підприємств галузі і функціонування його внутрішньогосподарських 

підрозділів в ринковому середовищі; соціально-економічних засад 

використання виробничих, фінансових і трудових ресурсів; організаційно-

економічних напрямів і заходів становлення багатоукладного 

диверсифікованого виробництва, активізації агропромислово-торговельних 

інтеграційних процесів, раціонального поєднання галузей закритого і 

відкритого ґрунту із завершеним циклом виробництва продукції, її переробки і 

реалізації кінцевому споживачу; оптимізаційної моделі виробничої структури 

підприємств закритого ґрунту та формування кредитно-фінансової, 

інвестиційної та зовнішньоекономічної політики їх стратегічного розвитку. 

10. На основі проведеного аналізу ефективності виробництва продукції 

агрокомбінату “Пуща-Водиця” обґрунтовано інноваційні засади розвитку 

багатоукладної системи сільського господарства закритого ґрунту з метою 

підвищення ефективності господарювання. До них відносяться: диверсифікація 

виробництва як засіб мінімізації ризиків господарювання, оскільки збиток від 

певних видів діяльності компенсується отриманим прибутком від ефективних 

галузей і виробництв; поглиблення інтеграційних процесів всередині 

підприємств з промисловим виробництвом, переробкою аграрної продукції, 

торговельно-збутовою діяльністю і науково-дослідною роботою; впровадження 

завершених циклів виробництва продукції закритого ґрунту; укрупнення 

агропромислових підприємств закритого ґрунту шляхом приєднання чи 

об’єднання, що дасть змогу сконцентрувати організаційні, економічні та 

соціальні зусилля; оперативне й ефективне управління фінансовими потоками 

багатогалузевого агропромислового підприємства закритого ґрунту залежно від 

потреб того чи іншого підрозділу (виробництва); завантаженість працівників 
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протягом року, що сприятиме зменшенню плинності кадрів і витрат на 

персонал, а також розвитку сільських територій. 

11. Для нормального функціонування сільського господарства закритого 

ґрунту в ринковому середовищі необхідне формування адекватної кредитно-

фінансової політики стратегічного розвитку галузі. Обґрунтованою є 

пропозиція створення спеціалізованого банку, орієнтованого на обслуговування 

підприємств сільського господарства та інших сфер АПК, розвиток 

агропромислово-фінансової кооперації. На найближчу перспективу напрямом 

удосконалення системи фінансового забезпечення аграрних підприємств є 

оптимізація структури джерел формування оборотних засобів, де вагому частку 

мають становити власні джерела. Тому фінансово-економічна служба 

підприємства закритого ґрунту має ретельно планувати майбутні фінансові 

потоки, передбачати динаміку показників діяльності, що виступатиме 

підґрунтям розробки відповідних управлінських рішень. 

Розвиток інтегрованої системи закритого ґрунту в агрокомбінаті “Пуща-

Водиця” свідчить, що при зростанні обсягів виробництва господарство не 

користується кредитними ресурсами. Поясненням цьому є концентрація всіх 

фінансових потоків із усіх сфер агропромислового виробництва агрокомбінату 

та ефективне управління ними. Кредитні ресурси для таких підприємств у 

формуванні оборотних засобів відіграють другорядну роль. 

12. Обґрунтовано заходи інвестиційної політики стратегічного розвитку 

сільського господарства закритого ґрунту, зокрема спрямування зусиль на 

підвищення рівня платоспроможності населення; налагодження механізму 

відносин між сільським господарством і машинобудуванням для АПК у 

напрямі зацікавленості та взаємовигідного співробітництва; інноваційний 

розвиток галузі; забезпечення прогнозованості, гарантованості, доступності і 

своєчасної підтримки за бюджетними програмами; досягнення паритетності цін 

та еквівалентності товарообміну між галузями АПК; удосконалення 

амортизаційної політики; розвиток міжнародних господарських зв’язків та ін. 
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Проведений аналіз потенційних можливостей виробництва плодоовочевої 

продукції на експорт показав, що економічний ефект можна отримати шляхом 

збільшення виробництва консервів, соків, продуктів дитячого харчування, 

заморожування, охолоджування, сушіння овочів і грибів. Важливим при цьому 

є: асортимент і конвеєрне постачання, якість і обсяги, свіжість і екологічність 

продукції, зовнішній вигляд, сертифікати на продукцію, наявність торговельної 

марки. Спеціалістами агрокомбінату “Пуща-Водиця” здійснюється пошук 

шляхів збільшення обсягів і покращення якості овочевої продукції. Цьому 

сприяють успішна робота біо- і агрохімлабораторій, введення автоматичного 

контролю за станом клімату і рослин, впровадження краплинного зрошення, 

супроводження технологічних процесів новими науковими досягненнями, 

зростанням інвестицій на капітальне будівництво. Потребує розвитку 

інфраструктура галузі для роботи на зовнішніх ринках: холодильні установки, 

охолоджувальні складські приміщення із газовим середовищем, потужності для 

переробки, сушіння, забезпечення різними видами упаковок. 
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