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Постановка проблеми. У процесі поглиблення евроінтеграційних від-

ношень постає проблема захисту вітчизняних виробників плодів та овочів. Поя-

ва на ринку європейських конкурентів особливо може вплинути на результати 

діяльності малих підприємств та господарств населення. Демпінг цін, невідпо-

відність стандартам, невеликий обсяг товарної продукції, вузька спеціалізація 

та асортимент плодів й овочів не дає можливості тримати конкуренцію іноді і 

на регіональному рівні. З цього боку оптова торгівля виступає як фактор консо-

лідації малих партій та асортименту продукції.  

Питанням функціонування оптової торгівлі в аграрній сфері присвячені 

роботи Ю.О. Воскобійника, С.Р. Камілової, М.Й. Маліка, П.Т. Саблука. Розви-

ток овочевого та плодового ринку розглянути у роботах В.Г. Андрійчука, В.Я. 

Амбросова, В.І. Бойка, В.І. Криворучко, В. Писаренка, В.П. Рудь. 

Метою роботи є практичне  обґрунтування засад формування оптової то-

ргівлі овочів у Запорізькій області. Реалізація мети обумовила необхідність ви-

рішення наступних завдань: обґрунтувати сутність оптової торгівлі, виявити 

фактори створення оптового ринку у макросередовищі та визначити альтерна-

тиви впливу на них, виявити фактори створення оптового ринку у мікросередо-

вищі та визначити альтернативи впливу на них. 

Робота виконана відповідно до тематики науково-дослідної роботи кафедри 

маркетинг Таврійського державного агротехнологічного університету за темою 

«Розробити науково-теоретичні і методологічні основи конкурентоспроможно-

го агропромислового виробництва та сталого розвитку сільських територій на 

інноваційній основі» (номер державної реєстрації 0111U002540) у рамках якої 

були розглянути проблеми формування оптової торгівлі овочами. 

Аналіз факторів мікро та макросередовища базувався та методиці А. О. 

Старостіной, що надає можливість кількісного обґрунтування впливу окремих 

груп та виявлення альтернатив подолання проблеми. Експертами виступали ви-

робники плодів та овочів у сільськогосподарських підприємствах та господарс-

твах населення, а також вчені Таврійського державного агротехнологічного 

університету. 
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Основні матеріали дослідження. Оптова торгівля плодоовочевою про-

дукцією є механізмом підприємницької діяльності, що виникає у продажу кру-

пними стандартизованими партіями однорідної продукції плодів чи овочів.  

Експертним анкетуванням було визначено перевагу економічних та тех-

нологічних факторів, які впливають розвиток ринку оптової продукції в Запорі-

зькій області.  

Серед основних загроз створення та діяльності оптового ринку виступа-

ють: висока ставка по кредиту для створення оптового ринку; наявність сільсь-

когосподарських ринків та оптових баз в регіоні; концентрація виробництва у 

домогосподарствах; сезонність виробництва та реалізації продукції; відношення 

овочів до продукції, що швидко псується; відсутність логістики реалізації ово-

чів; відсутність сховищ для зберігання; відсутність цехів із заморожування про-

дукції.  

До сприятливих умов розвитку ринку у макросередовищі можна віднести: 

розширення асортименту продукції у сільськогосподарських підприємствах; 

формування оптових партій овочів; збільшення кількості супермаркетів вітчиз-

няних мереж; впровадження інноваційних технологій; технології зберігання 

овочів. 

Серед основних загроз створення та діяльності оптового ринку у мікросе-

редовищі виступають: діяльність підприємства «овочівник»; діяльність канад-

ського проекту щодо формування оптових партій; реалізація у роздріб суперма-

ркетами; наявність складських баз та мілко оптових ринків у містах та населе-

них пунктах; реалізація продукції не товарного вигляду; пропозиція на ринку 

однорідної продукції (огірки, томати); реалізація продукції не товарного вигля-

ду; партія постачання не забезпечую оптове замовлення; надання переваги сіль-

ськогосподарських підприємств іншим каналам реалізації (трейдерам); відсутні 

сертифікати якості овочів у домогосподарств те неможливість перевірки якості 

виробництва; умови транспортування та зберігання овочів до оптового ринку; 

сезонність продажу продукції.  

До сприятливих умов розвитку ринку у мікросередовищі можна віднести: 

відсутність підприємств з надання послуг по пакуванню продукції; відсутність 

підприємств з надання послуг по зберіганню та заморожуванню; наявність сіль-

ськогосподарських підприємств, що реалізують на експорт; велика кількість 

домогосподарств, що виробляють овочі; реалізація домогосподарствами ранніх 

сортів закритого ґрунту; наявність підприємств, що пропонують матеріальні ре-

сурси для вирощування овочів; якість продукції; можливість фасування та упа-

кування продукції; велика кількість ресторанів та підприємств громадського 

харчування; реалізація овочів через мережі супермаркетів. 

На основі встановлених загроз та можливостей, що склалися на ринку 

при створенню оптового ринку були узагальнені альтернативи по активізації ді-

яльності та запропоновані наступні заходи. 
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Таблиця 1 

Сильні та слабкі сторони, альтернативи 
Альтернативи  Слабкі сторони Сильні сторони  

Забезпечення пільгового 

кредитування оптового 

ринку як підприємства 

аграрного сектору 

Висока ставка по кредиту 
Залучення іноземних інвесто-

рів, проектів та фондів,  

Надання додаткових по-

слуг, зберігання, замо-

рожування продукції, 

транспортування, паку-

вання 

Наявність сільськогосподарських 

ринків та оптових баз в регіоні  

невідповідність попиту та пропо-

зиції продукції протягом року 

Сезонність виробництва та реалі-

зації продукції 

Відсутність логістики реалізації 

овочів 

Реалізація продукції не товарного 

вигляду 

Впровадження інноваційних 

збуту продукції через аукціо-

ни, біржі, ярмарки, електроні 

площадки,  

Попит на заморожені овочі та 

овочеві суміші 

Відсутність підприємств з на-

дання послуг по пакуванню 

продукції 

Відсутність підприємств з на-

дання послуг по зберіганню та 

заморожуванню 

Надання послуг митного 

брокерства 

Діяльність канадського проекту 

щодо формування оптових партій, 

 

Наявність сільськогосподарсь-

ких підприємств, що реалізу-

ють на експорт 

Сертифікація виробниц-

тва та організація лабо-

раторії якості 

Відсутні сертифікати якості ово-

чів у домогосподарств те немож-

ливість перевірки якості виробни-

цтва 

Невідповідні умови транспорту-

вання та зберігання овочів до оп-

тового ринку 

Необхідність стандартизовано 

продукції у партії 

Коригування ціни згідно якос-

ті продукції 

Можливість реалізації на екс-

порт 

Забезпечення торгових 

місць для малих оптових 

партій на території оп-

тового ринку 

Наявність складських баз та мілко 

оптових ринків у містах та насе-

лених пунктах 

Велика кількість домогоспо-

дарств та фермерських підпри-

ємств, що займаються вироб-

ництвом овочів 

Формування оптових 

партій продукції 

Наявність сільськогосподарських 

ринків та оптових баз в регіоні  

Концентрація виробництва у до-

могосподарствах 

Партія постачання не забезпечує 

оптове замовлення 

Об‘єднання малих підпри-

ємств, домогосподарств у єди-

не замовлення для формування 

оптової партії 

Складання довгостроко-

вих угод 

Реалізація у роздріб супермарке-

тами 

Надання переваги сільськогоспо-

дарських підприємств іншим ка-

налам реалізації (трейдерам та пе-

реробним підприємствам) 

Наявність підприємств з пере-

робки овочів 

Велика кількість ресторанів та 

підприємств громадського ха-

рчування 

Реалізація овочів через мережі 

супермаркетів 

 

Висновки. Характерною особливістю ринку овочів є недостатньо висока 

їх якість і досить обмежений асортимент, відсутність зручної для споживача ро-
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зфасовки і упаковки. Для ефективного функціонування ринку овочевої продук-

ції та одержання належних прибутків, зокрема і від експортної діяльності, не-

обхідно орієнтуватись на розширення асортименту овочевих культур; чітке до-

тримання сівозмін; виробництво тієї продукції, яка користується попитом на 

ринку; підвищення якості виробленої продукції за рахунок впровадження ком-

плексної системи управління нею, стандартизації та сертифікації; організацію 

ефективного її зберігання й транспортування; реалізацію овочевої продукції в 

період найвищих цін реалізації. 
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