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    Сучасний стан галузі й ринку картоплі тією чи іншою мірою стабілізує споживчий 
кошик населення. Це, безперечно, позитивний фактор розвитку присадибного госпо
дарства та городництва як ефективної форми приватного землекористування1.

Присадибне картоплярство нині виконує основну функцію щодо виробництва 
продукції як для харчових цілей, так і технічної переробки. Але це зовсім не виклю
чає створення ринкового середовища для реалізації надлишку продукції2. Отже, ор
ганізація ринку картоплі на рівні європейських стандартів потребує, насамперед, від
родити системи вітчизняного насінництва3.

Для забезпечення якісною продукцією населення великих міст виникає потреба у 
створенні в місцях спеціалізованого виробництва картоплі комплексів по післязби
ральній доробці, зберіганню, переробці, товарній підготовці й реалізації продукції 
(оптовими партіями), фасованої, очищеної або переробленої у вигляді напівфабрика
тів чи готової для споживання продукції4.

За умов організації таких нерозривних виробничо-товарних структур сучасна сис
тема має бути змінена прямими поставками продукції за договорами контрактації, в 
міру необхідності, безпосередньо споживачам, зокрема населенню через фірмові 
магазини в місцях споживання, системі громадського харчування, переробним під
приємствам тощо5.

На основі проведення аналізу щодо споживання картоплі нами доведено, що в 
структурі використання картоплі переважає потреба для громадського харчування — 
53%, забезпечення насінням під майбутній врожай — 22, годівлі худоби і птиці — 
17, а решта 8% припадає на втрати після зимового зберігання.

1 Тульчеев. Семенной картофель России // Сельскохозяйственный оптовик. — 1998. — 
№ 10. — С. 8-9.
2 Коршунов А.В. Проблемы развития научного обеспечения картофелеводства России в усло
виях рыночных отношений (материалы выездного заседания Президиума Россельхоз): Науч. 
тр. ВНИИК. — М., 1998. — С. 11—30.
3 Котляр Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. / Общ. ред. и вступление Е.М. Пеньковой. — 
М. : Прогресс, 1990. — С. 443—445.
4 Старовойтов В. И. Основание процессов и средств механизации производства картофеля в 
системе “Поле — потребитель”: Автореф. дисс. — М.: Висхом, 1995.
5 Симаков Е. А. Проблемы и перспективы развития семеноводства картофеля (материалы вы
ездного заседания Президиума Россельхоз): Науч. тр. ВНИИК. — М., 1998. — С. 31—52.
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В Україні здійснюється формування і розвиток продовольчого ринку картоплі на 
основі одержання високоякісного бульбового матеріалу. А стан формування потреби 
ринку картоплі за 2001—2005 роки свідчить про нестабільність виробництва товарної 
картоплі. Валове виробництво цієї культури знаходилося на рівні 11,2—14,0 млн. т. 
Так, зокрема в 2005 році валовий збір картоплі в цілому по Україні становив 
13,5 млн. т, що на 1,5 млн. т більше, ніж у 2004 році. Таке збільшення пояснюється 
внеском особистих селянських господарств. Частка картоплі, вироблена в них, зрос
ла з 60% у 1991 році до 98% у 2005-му. Зокрема, фермерами зібрано 10,5 тис. т 
картоплі, або 0,9% від загального збору в сільськогосподарських підприємствах. 
Структура посівних площ під картоплею за всіма категоріями господарств дещо від
різняється від структури валового збору. На цю різницю впливає рівень урожайності, 
який в особистих господарствах був вищим (122 ц/га), ніж у господарствах суспіль
ного сектору (91 ц/га), а за всіма категоріями господарств — 108 ц/га.

Нині спостерігається подорожчання вартості засобів виробництва порівняно з ці- 
нами на вирощену продукцію. Великі борги і недоступність кредитів є основною 
причиною фінансових проблем у сучасних сільськогосподарських підприємствах, що 
не дало змоги зберегти великотоварне промислове виробництво картоплі. Зниження 
доходів людей спонукало жителів міського населення розширити площі вирощування 
картоплі для особистих потреб на власних городах і дачах.

У середньому по Україні потреба картоплі становить 125—130 кг на людину в рік. 
У більшості регіонів, виробництво її забезпечує потреби населення за рахунок влас- 
ного її виробництва (рис.).

Ринок картоплі в основному складається із трьох сегментів, а саме: насіннєвий, 
продовольчий і для технічної переробки. Обсяг ринку визначається обсягом реалізо
ваних на ньому товарів як у натуральному, так і вартісному виразах. Ринок продоволь
чої картоплі останніми роками характеризується стабільною насиченістю. Водночас 
спостерігається процес скорочення обсягів закупок картоплі для установ громадського 
харчування з одночасовим збільшенням продажу її за іншими каналами (зокрема, че
рез власну торговельну мережу, населенню в порядку оплати праці тощо).

У структурі реалізації картоплі найбільшу питому вагу має продовольча картопля, 
через ринок і власні магазини й ларки, закупки заготівельними організаціями, в тому 
числі продаж за прямими зв’язками, а населенню — включаючи видачу за рахунок 
оплати праці — 18%. Щорічно спостерігається збільшення реалізації картоплі за 
бартерними угодами, зокрема обмінні операції зросли з 2% у 1993 році до 30% у 
2005-му, а частка реалізації картоплі споживкооперацією, навпаки, скоротилася з 10 
до 0,5%, тоді як у 1991 році до 90% закупок здійснювали закупівельні організації. 
Головні причини скорочення продажу для державних установ — несвоєчасність poз- 
рахунків за продукцію покупцями, невиконання ними обов’язків щодо укладених до
говорів. Враховуючи частку реалізації картоплі за різними децентралізованими кана
лами, можна зробити висновок про розширення сектору дії власної ринкової інфра- 
структури в умовах ринкових відносин І може бути оцінено як ПОЗИТИВНИЙ фактор.
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      Середньозважена ціна, яка склалася нині на ринку, становить 250—300 грн. за 1 ц 
бульб, а в деяких регіонах півдня — до 500 грн/ц. Це максимальна цінова величина 
за роки незалежної України. Зокрема, в 2005 році середня реалізаційна ціна на кар- 
топлю була: заготівельним організаціям — 1,00 грн., на ринку — 1,30 грн., за бар- 
терними відносинами — 1,10 грн., а через систему громадського харчування — 
0,85 грн.
     Отже, при вищому рівні цін продаж заготівельним організаціям для громадського 
харчування порівняно з цінами реалізації за іншими каналами та несвоєчасна оплата 
за продану продукцію стає головною причиною небажання товаровиробників реалі- 
зувати продукцію для споживчих потреб. Серед переваг, які має вибраний товарови- 
робником канал реалізації, слід зазначити близькість розташування до господарств, 
використання транспорту покупців та ін.

Вважаємо, що в цілому проблема формування споживчого ринку картоплі заслу- 
говує уважного вивчення і проведення механізму закупок відповідно до реальної 
ситуації цін. Наприклад, на основі аналізу маркетингу картоплі нами виявлено, що 
виробництво картоплі в 2005 році порівняно з 2001 роком збільшилося на 22%, а 
закупка за цей період скоротилася в 4,2 рази. Якщо рівень товарної картоплі по всіх 
категоріях господарств у 1991 році (еталон) становив 16%, то в 2005-му — лише 
3%. Така ситуація свідчить про наявність бажання населення до самовиробництва 
картоплі на городах і дачах.

Ринок насіннєвої картоплі хоч і має достатньо високий показник насиченості (80— 
90%), але значно варіює по регіонах. У цілому в Україні потреба в насіннєвому ма
теріалі становить 0,7—0,8 млн. т для всіх категорій господарств, а виробляється еліти 
і високих репродукцій лише 0,4 млн. т, або 50% від загальної потреби. Не задо
вольняється потреба в насіннєвій картоплі вищих репродукцій, утворюючи при цьому 
ринкову нішу, яка заповнюється на місцях звичайною товарною картоплею.

Аналіз економічної ефективності виробництва і реалізації як продовольчої, так і 
насіннєвої картоплі показав, що існуючі ціни в основних регіонах, де виробляють 
картоплю, забезпечує товаровиробнику повернення витрачених коштів. Так, рівень 
рентабельності в 2001—2005 роках у середньому по Україні становив майже 12% і 
був дещо вище середнього в Чернігівській, Волинській і Рівненській областях. Збит
кове картоплярство в деяких регіонах Житомирської, Івано-Франківської, Закарпат
ської, Чернівецької областей та півдня України.

Однак офіційна статистика слабо відображає реальну економічну ефективність 
виробництва картоплі, оскільки частка її продажу має лише 5% у господарствах усіх 
категорій і близько 35% — у сільгосппідприємствах, які здебільшого реалізують 
картоплю на ринку. Загальний валовий прибуток від продажу бульб іноді не покри
ває всіх технологічних витрат, і вирощування картоплі не приносить чистого прибутку 
товаровиробникам, а часто буває збитковим. Це одна з основних причин різкого 
скорочення виробництва картоплі в суспільному секторі.

З метою прискореної реалізації насіннєвої картоплі доцільно, на нашу думку, в 
кожній області створити асоціації “Облнасінкартопля” і через власні магазини, ларки 
продавати еліту товаровиробникам господарств різних форм власності. Для функ
ціонування прозорого ринку й уникнення збитковості картоплі варто використовувати 
для садіння високопродуктивне насіння та своєчасно застосовувати заходи захисту 
культури від хвороб і шкідників.


