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ємств, більшість з яких в умовах нинішньої світової кризи опинилися на межі виживання. В
зоні найвищих фінансово-економічних потрясінь опинилися великі і середні металургійні
підприємства, які є основою металургійного комплексу України, що формують близько 98 %
фінансового результату галузі та потребують подальшого економічного розвитку на умовах
активізації їх інвестиційної діяльності.
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Вітчизняне тепличне господарство відображає реальну картину агропромислового ком-
плексу України в цілому та тепличної галузі зокрема. Кожне функціонуюче чи новоутворе-
не українське підприємство з виробництва овочів закритого ґрунту просуває галузь усе
ближче до досягнення її надмети: дати можливість українським споживачам споживати
овочі вітчизняного виробництва протягом всього року. Визначення для кожного теплично-
го комбінату мети саме в такому формулюванні одночасно підносить тепличну галузь до
рівня пріоритетних в агропромисловому комплексі та таких, що забезпечують продовольчу
безпеку держави.

Вважається важкою і невдячною справою оцінювати потенціал сільського господарства
України, масштаби та напрямки самореалізації в якому є незвіданими. Водночас, спробуємо
оцінити потенціал вітчизняного тепличного сектора, та з’ясувати, що стоїть на шляху його
втілення у реальність. Так, ще донедавна вважалося, що тепличний сектор має вражаючий
потенціал. Це була одна з найперспективніших сфер бізнесу в аграрному секторі України.
Галузь, яка приваблювала швидкими термінами окупності навіть в умовах середньої рента-
бельності виробництва. Детальніше зі зміною загальних площ, валового збору та урожай-
ність тепличних овочів протягом 2010—2015 років можна ознайомитися в табл. 1.
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Таблиця 1
ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА ТЕПЛИЧНИХ ОВОЧІВ

ЗА ФОРМОЮ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ
В УКРАЇНІ ПРОТЯГОМ 2010-2015 РОКІВ

Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Загальна площа, тис. м2 28905,72 31622,08 31667,19 44650,63 40164,04 59154,39

у т. ч. зимових теплиць 6848,87 6401,66 5162,29 9215,21 5671,8 8385,15

весняних теплиць 15879,93 15876,84 16375,06 25280,8 24854,26 38507,97

парників 798,32 889,84 1304,91 1680,42 1636,82 1327,24

утепл. ґрунті і підсівів під плі-
вкою 5378,6 8453,73 8824,92 8474,2 8001,16 10934,05

Валовий збір, тис. ц 3759,4 3979,9 4245,8 5513,5 4810,9 5904,9

у т. ч. у зимових теплицях 1472,43 1358,77 1277,69 1478,85 1082,63 1078,51

весняних теплицях 1902,12 2090,29 2335,25 3385,78 3157,17 4124,35

парниках 71,39 111,51 141,75 172,47 176,49 132,52

утепл. ґрунті та підсівах під
плівкою 313,45 419,32 491,08 476,39 394,66 569,49

Урожайність, кг/м2 13,01 12,59 13,41 12,35 11,98 9,98

у т. ч. у зимових теплицях 21,50 21,23 24,75 16,05 19,09 12,86

весняних теплицях 11,98 13,17 14,26 13,39 12,70 10,71

парниках 8,94 12,53 10,86 10,26 10,78 9,98

утепл. ґрунті та підсівах під
плівкою 5,83 4,96 5,56 5,62 4,93 5,21

Аналізуючи табл. 1 слід сказати, що збільшення загальної площі та валового збору
овочів закритого ґрунту у весняних теплиця стали єдиними умовами зростання сукупного
валового збору та площі зайнятої під виробництвом овочів закритого ґрунту протягом до-
сліджуваного періоду. Натомість, коливання загальних площ і валового збору тепличних
овочів за використання у виробництві інших форм захищеного ґрунту не спричинили сут-
тєвих впливів на формування тенденцій відповідних показників у галузі. Водночас, сут-
тєве зниження урожайності в зимових теплицях, з 21,5 кг/м2 у 2010 році до 12,86 кг/м2 у
2015 році, та не таке різке, але поступове зниження у весняних теплицях та інших формах
закритого ґрунту призвело до зниження урожайності тепличних овочів на 23,3 % протя-
гом 2010—2015 року.

Розглянемо динаміку виробництва тепличних овочів у розрізі існуючих категорій госпо-
дарств протягом 2011—2015 років (табл. 2).

З даних табл. 2 можемо ствердно сказати, що виробництво овочів закритого ґрунту в сіль-
ськогосподарських підприємствах досить стрімко скорочується на фоні стрімкого збільшен-
ня виробництва тепличних овочів у господарствах населення протягом досліджуваного пе-
ріоду. Так, у 2015 році у сільськогосподарських підприємствах було зібрано овочів закритого
ґрунту на площі 0,4 тис. га , що на 0,12 тис. га або 23,1 % менше зібраної площі у 2011 році.
При цьому, урожайність овочів закритого ґрунту за будь-якої форми господарювання, незва-
жаючи не певні коливання протягом досліджуваного періоду, має тенденцію до зниження,
що є негативним явищем.

Відштовхуючись від реального сьогодення та продовжуючи говорити про потенціал і
розвиток тепличної галузі і безпосередньо кожного тепличного господарства, слід сказати
про великі труднощі, які стоять перед кожним із вітчизняних виробників овочів закритого
ґрунту. У першу чергу — це закриття для українського виробника російського ринку, який
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був основним експортним напрямком для вітчизняної тепличної продукції. Наступний фак-
тор —утворення подвійного тиску в сегменті тепличних овочів на внутрішньому ринку: з
однієї сторони українці обмежують себе, не можуть дозволити купувати тепличні овочі (ни-
зька купівельна спроможність населення спричинена інфляційними процесами та девальва-
цією гривні), з іншої  — витрати на виробництво виросли (подорожчання матеріально техні-
чних ресурсів), що у поєднанні з високими кредитними ставками банків і нестачею
оборотних засобів уже призвело до зниження середнього показника рівня рентабельності се-
ред виробників у 2015 році до 8—10 %.

Таблиця 2
ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА ТЕПЛИЧНИХ ОВОЧІВ

А КАТЕГОРІЯМИ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ ПРОТЯГОМ 2011-2015 РОКІВ

Показник 2011 2012 2013 2014 2015

Зібрана площа, тис. га 3,17 3,32 4,97 4,50 6,20

у т. ч. площа сільгосп. підприємств 0,52 0,55 0,52 0,40 0,40

господарств населення 2,65 2,77 4,45 4,10 5,80

Валовий збір, тис. ц 3 979,90 4 245,80 5 513,50 4 810,90 5 904,90

у т. ч. зібрано на сільгосп. підприємствах 1 433,80 1 352,10 1 277,20 1 134,00 995,40

в господарствах населення 2 546,10 2 893,60 4 236,30 3 676,90 4 909,50

Урожайність, кг/м2 12,56 12,77 11,10 10,66 9,56

у т. ч. урожай на сільгосп. підприємствах 27,59 24,44 24,58 25,98 25,09

у господарствах населення 9,61 10,44 9,53 9,02 8,49

Отже, сучасне вітчизняне тепличне господарство втрачає потенційні можливості, та, в
більшості випадках, уже не є таким що розвивається, а переважно знаходиться в умовах ви-
живання. Усе більше воно орієнтується не на сільськогосподарські підприємства, а на госпо-
дарства населення, які у весняній теплиці з урожайністю від 14 кг/м2 до 10 кг/м2 з тенденцією
до зниження вирощують овочі закритого ґрунту.

У такій складній ситуації, на мою думку та думку багатьох експертів, необхідно виробни-
кам тепличних овочів об’єднати зусилля і чітко планувати, яку продукції необхідно вирощу-
вати, використовувати досвід кооперації в інших країнах для напрацювання спільної марке-
тингової стратегії, обміну досвідом у застосуванні новітніх технологій. На даному етапі
необхідно орієнтуватися на заміщення імпорту із Європи та виробництво нішевих продуктів
(наприклад — вирощування середньо-плідних огірків, збільшення виробництва листкових
салатів типу біонда та роса, вирощування нових типів перцю типу «дульче італьяно», збіль-
шення виробництва середньо плідних і рожевих помідорів, а також впровадження у вироб-
ництво «спеціальних» типів томату).
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