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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Харчова промисловість є галуззю, що впливає

на формування структури не лише агропродоволь�
чої сфери, а й усього народного господарства Ук�
раїни. Від рівня її розвитку, стабільності функці�
онування залежить стан економіки і продовольча
безпека держави, розвиток внутрішнього і зовні�
шнього ринків, рівень життя населення.

ОГЛЯД (АНАЛІЗ) ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розвиток галузей харчової промисловості та
їх вплив на рівень продовольчої безпеки країни
досліджувались в працях провідних українських
науковців: О.Г. Білоруса, П.П. Борщевського,
В.І. Власова, Л.В. Дейнеко, А.О. Заїнчковського,
С.М. Кваші, А.С. Лисецького, О.М. Могильного,
М.П. Сичевського, Т.О. Осташко, П.Т. Саблука,
Л.Г. Чернюк, О.В. Шубравської та інших українсь�
ких вчених. Зважаючи на грунтовність вивчення
зазначеної проблематики, актуальним є дослід�
ження структурних особливостей харчової про�
мисловості та їх впливу на рівень продовольчої
безпеки.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЗАВДАННЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою статті є обгрунтування основних на�
прямів державного регулювання розвитку інтег�
раційних систем в агропродовольчій сфері.

УДК 336 (631.1)

І. О. Іртищева,
д. е. н., профессор,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
О. Є. Гросицька,
здобувач,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ХАРЧОВОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ В КОНТЕКСТІ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Україна, в порівнянні з іншими європейськи�

ми державами, має найбільш сприятливий природ�
ний, людський, геополітичний та ресурсний потен�
ціал для розвитку харчової промисловості, раціо�
нальне використання якого могло б забезпечити
їй гідне місце на світовому та регіональному про�
довольчих ринках. Загострення продовольчої про�
блеми було зумовлене низкою негативних тен�
денцій, серед яких найважливішими були: скоро�
чення виробництва, зростання безробіття, різке
згортання виготовлення сільськогосподарської
продукції і випуску продуктів харчування, обваль�
не падіння купівельної спроможності українсько�
го населення, істотне зростання обсягів імпорту
продовольчих товарів та ін. [1, c. 247].

Країна виробляє значні обсяги різних видів
продовольчої продукції та входить до першої де�
сятки країн світу за показниками виробництва
окремих видів зернових і зернобобових культур,
цукрових буряків та цукру, соняшнику та соняш�
никової олії, картоплі, окремих видів плодоово�
чевої продукції, молока та яєць (табл. 1).

На сучасному етапі харчова промисловість
посідає одне з провідних місць в економіці Украї�
ни. Так, частка сільського господарства у ВВП в
2008 р. складала 7,9 %, у 2009 р. — 8,3 %, у 2010 р.
— 8,2 %, а частка харчової промисловості відпов�
ідно — 20; 17,8 та 18,0 %%. Рівень рентабельності
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підприємств сільського господарства значно зро�
стає — від 14,7 % у 2009 р. до 23,2 % у 2010 р., але
рентабельність підприємств харчової галузі падає
— 5,4 % у 2009 р. проти 4,5 % у 2010 р.

У 2010 р. підприємствами харчової промисло�
вості було вироблено продукції на 192154,1 млн
грн., що демонструвало збільшення на 10 % обся�
гу виробництва порівняно з 2009 р. Значний
приріст отримано у виробництві м'ясних напівфаб�
рикатів — 23 %, цукру — 29 %, жирів — 7 %, моло�
копродуктів — 3,8 %. В той же час суттєво знизи�
лось виробництво круп — на16%, переробка
фруктів та овочів — 24 %, виробництво сирів — 8
%, хліба та хлібобулочних виробів — на 1,2 %.

За даними Державного комітету статистики
України, в 2011 р. спостерігається негативна тен�
денція у розвитку харчової промисловості, яка ха�
рактеризується зниженням показників обсягу ви�
робництва по основним продуктам харчування:
ковбасні вироби — на 1,1 %, масло вершкове — на
4,3 %, сири — на 15 %, хлібобулочні вироби — на
6%, овочі — на 3,2 %, лише обсяг виробництва со�
няшникової олії зріс на 4,5 % [2].

У 2011 р. в Україні вперше було отримано по�
зитивне сальдо торгового балансу по продуктам
харчування з країнами ЄС — 198,2 млн дол., в по�
передньому 2010 р. ця цифра була від'ємною —
359,7 млн дол. Продовольчі товари з України екс�
портуються до понад 40 країн світу. За 12 місяців
2011 р. експортовано продукції харчової та пере�
робної промисловості на суму 7444,6 млн дол.
США, що порівняно з минулим роком більше на
1383,7 млн дол. США, або на 22,8 %. З початку 2011
р. імпортовано основних видів продукції харчової
та переробної промисловості на суму 4401 млн дол.

США. Порівняно з відповід�
ним періодом минулого року
їх імпорт збільшився на 12,6
%, або на 493,2 млн дол. США.

Найбільшу частку в екс�
порті�імпорті продуктів хар�
чування України займають
Італія — 443,9 млн дол.; Іспа�
нія — 404,4; Польща — 415,5;
Нідерланди — 398,8; Німеччи�
на — 397,7 млн дол. За 7
місяців 2011 р. Україна екс�
портувала в країни ЄС зерна
на 512 млн дол.; масла — на
499,6 млн дол.; насіння масля�
них культур — на 241,5 млн
дол.; відходів харчової про�
мисловості — на 172,9 млн
дол. Було імпортовано м'яса
та субпродуктів на 91,3 млн
дол.; овочів, фруктів, горіхів

— на 102,6 млн дол.; зерна — на 119,8 млн дол.; ка�
као�бобів та шоколаду — на 81,7 млн дол.

З кінця 2011 року для України збільшено кво�
ти в країнах ЄС по всім видам аграрної продукції.
З одного боку, це забезпечує розвиток аграрного
сектора економіки та розширення ринку сільсько�
господарської продукції, але також характеризує
сприйняття Європою України не як повноцінного
конкурента у забезпеченні світу якісними продук�
тами харчування, а лише як джерело дешевої си�
ровини для забезпечення власних потреб.

Основним напрямом соціально�економічного
розвитку харчової промисловості є забезпечення
населення якісними продуктами харчування. Ук�
раїна має всі об'єктивні умови для створення кон�
курентоспроможної високорозвиненої індустрії
продуктів харчування, яка спроможна задоволь�
нити внутрішні потреби, гарантувати продоволь�
чу безпеку країни та забезпечити значні надход�
ження коштів від реалізації продукції на світово�
му ринку.

З метою забезпечення продовольчої безпеки
в світі в жовтні 1996 р. на ХХІІ сесії ГА ООН була
ухвалена "Римська декларація про всесвітню про�
довольчу безпеку". На Міжнародному форумі з
проблем продовольства (1996 р.) прийнято "План
дій щодо вирішення проблем продовольства",
спрямований привернути увагу всього людства до
необхідності збільшення обсягів виробництва про�
дукції до науково обгрунтованих, раціональних
норм, поліпшення якості харчових продуктів.

Цими документами передбачено ряд заходів з
виконання зобов'язань: забезпечити політичну,
соціальну та економічну ситуацію, яка дозволяє
створити оптимальні умови для викорінення
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Таблиця 1. Обсяги виробництва продукції харчової промисловості
в Україні та світі, 2010 р.

Складено та розраховано за даними: Статистичний щорічник України за 2010 рік / Дер�
жавний комітет статистики України; за редакцією О.Г.Осауленка. — Київ: ТОВ "Август
Трейд", 2011. — С. 157;

Офіційний сайт ФАО [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.fao.org/
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бідності і встановлення трив�
кого миру, який базується на
рівноправній участі жінок та
чоловіків, що є найкращим
способом досягнення продо�
вольчої безпеки для всіх; про�
водити політику, спрямовану
на викорінення бідності і не�
рівності, забезпечення фізич�
ного та економічного доступу
для всіх і в усі часи до достат�
нього дієтично адекватного та
повноцінного продовольства,
а також його використання;
проводити спільну та стійку
політику в галузі продоволь�
ства, сільського, рибного і
лісового господарства, а та�
кож розвитку сільських рай�
онів з високими і низькими по�
тенційними можливостями, що є суттєво необхід�
ним для адекватних і надійних поставок продо�
вольства на рівні домашніх господарств, націо�
нальному, регіональному і глобальному рівнях, а
також боротися з сільськогосподарськими
шкідниками, посухами і спустошенням з урахуван�
ням багатофункціонального характеру сільсько�
го господарства; докласти всіх зусиль для того,
щоб продовольство, торгівля сільськогосподарсь�
кими продуктами і загальна торгова політика
сприяла продовольчій безпеці для всіх за допомо�
гою справедливої і орієнтованої на ринок світо�
вої торгової системи; докласти зусиль для попе�
редження і забезпечення готовності до стихійних
лих і антропогенних надзвичайних ситуацій, а та�
кож забезпечення тимчасових і надзвичайних по�
треб у продуктах харчування таким чином, щоб
сприяти відновленню, реабілітації, розвитку і ство�
ренню можливостей задоволення майбутніх по�
треб; сприяти оптимальному відновленню і вико�
ристанню державних і приватних інвестицій для
розвитку людських ресурсів, стійких продоволь�
чих, сільськогосподарських, лісових систем, а та�
кож сільського розвитку в потенційно перспектив�
них і малоперспективних районах; у співробіт�
ництві з міжнародним співтовариством здійсню�
вати, контролювати і відстежувати виконання пла�
ну на всіх рівнях [3, с. 13].

Одним з найбільш серйозних питань функціо�
нування харчової промисловості є проблема про�
довольчої безпеки. Оскільки забезпеченість насе�
лення продуктами харчування — це фактично за�
безпечення його життєдіяльності, то продоволь�
ча безпека стає домінуючим аспектом розвитку
галузі. Національна продовольча політика, за виз�
наченням ФАО, повинна досягати найбільш висо�

кого ступеня самозабезпеченості, бо від кількості
і якості споживаних продуктів харчування зале�
жить здоров'я нації, працездатність і тривалість
життя людини, її інтелект.

Критеріями продовольчої безпеки є виробниц�
тво 75—80 % загального обсягу основних видів
продовольства за рахунок вітчизняних товарови�
робників; споживання населенням біологічно по�
вноцінної продукції з рекомендованим рівнем ка�
лорійності — не нижче 3000 Ккал на добу; ство�
рення продовольчих запасів на рівні 20% від за�
гального обсягу споживання. Протягом останніх
років в Україні спостерігається ситуація, коли ба�
ланс споживання основних продуктів харчування
має значні відхилення від раціональних норм, ре�
комендованих у світі (табл. 2).

Динаміка споживання основних продуктів за
3 роки має тенденцію до зниження практично всіх
показників. Значне відставання фактичного спо�
живання від раціонального спостерігається по
молоку і молокопродуктах — 64 %, овочах 80 % та
фруктах 53 %. Близьким до раціональних норм є
споживанння хлібопродуктів, яєць та картоплі —
більше 90 %. До того ж споживання риби та ри�
бопродуктів перевищує рекомендовані стандарти
майже в 2 рази. Все це свідчить про погіршення зба�
лансованості раціону харчування по білкам, віта�
мінам, мінералам та іншим речовинам.

Аналіз показників виробництва основних про�
дуктів харчування в розрахунку на одну особу
виявляє ще гіршу картину (табл. 3). За 2010 р. влас�
не виробництво м'яса, хліба та фруктів задоволь�
няло лише половину потреб населення у продук�
тах. Вилов риби складав 218681тонну, але фактич�
но це визначило нульове забезпечення споживан�
ня за рахунок власних ресурсів. У той же час об�
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Таблиця 2. Споживання основних продуктів харчування
населення України 2008—2010 рр., за рік кг/ос.

Складено та розраховано за даними: Статистичний щорічник України за 2010 рік / Дер�
жавний комітет статистики України; за редакцією О.Г. Осауленка. — Київ: ТОВ "Август
Трейд", 2011. — С. 185.
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сяги виробництва картоплі, олії, яєць та цукру на
одну особу значно перевищують рекомендовані
норми споживання цих продуктів.

Для визначення критеріїв продовольчої безпе�
ки в країні слід ввести державну систему норм спо�
живання, що регламентувала б основні нормативні
рівні споживання населення: раціональний (нор�
мативний), який використовується для соціально�
економічних розрахунків, і мінімально необхідний
— для гарантованого забезпечення населення в
надзвичайних ситуаціях [4, с. 5 ].

В умовах відкритості національної економіки
світові тенденції щодо наростання дефіциту про�
довольства і зростання цін можуть розглядатися
як потужний виклик для українського аграрного
виробництва. Ці тенденції можуть діяти як актив�
ний стимул пожвавлення сільгоспвиробництва та
експорту сільгосппродукції, джерело додаткових
фінансових ресурсів для розвитку та капіталізації
сектору, підгрунтя для розкриття вітчизняного аг�
рарного потенціалу як важливої та поки що недо�
статнім чином розкритої національної конкурен�
тної переваги [5]. На рис. 1 графічно представле�
но характеристику балансу споживання основних
продуктів харчування населенням та фактично ви�
роблених обсягів продукції.

Самозабезпечення краї�
ни, задоволення потреб насе�
лення за рахунок власного
виробництва основних про�
дуктів харчування — це важ�
лива умова продовольчої, а як
наслідок, і економічної безпе�
ки країни. Однак в умовах
фінансової та виробничої
кризи рівень самозабезпече�
ності можливо визначати не
повнотою задоволення попи�
ту на продукти харчування, а
лише повнотою забезпечення
нормативних потреб людини
у цих продуктах. В перспек�

тиві ж необхідно прагнути до наближен�
ня платоспроможного попиту на про�
дукти харчування до раціональних норм
споживання.

ВИСНОВКИ
Зрозуміло, що ситуація, яка склала�

ся, демонструє схильність харчової га�
лузі до виробництва харчової продукції
сировинного напряму. Це дає більші
можливості для експорту та не потре�
бує додаткових витрат на виробництво
готових до споживання продуктів. Але
ж підприємства України, безумовно, ма�

ють потенціал забезпечувати внутрішній ринок ви�
сокоякісними конкурентоспроможними продук�
тами харчування, тим самим гарантуючи необхід�
ний рівень продовольчої безпеки.
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Таблиця 3. Виробництво основних продуктів харчування
на одну особу, 2010 р.

Складено та розраховано за даними: Статистичний щорічник України за 2010 рік / Дер�
жавний комітет статистики України; за редакцією О.Г. Осауленка. — Київ: ТОВ "Август
Трейд", 2011. — С. 161.

Рис. 1. Споживання та виробництво основних продуктів
харчування на одну особу, %


