
ЕКОНОМІКА АПК

18

Продовольча безпека займає особливе
місце серед глобальних проблем нації, оскіль�
ки наявність продовольства служить базовим
показником життєдіяльності людини. В різно�
манітному асортименті споживчих потреб про�
дукти харчування необхідні щоденно кожному
жителю країни, а рівень і якість харчування
характеризують рівень соціально�економічно�
го розвитку населення і на 70 % визначають
здоров'я і тривалість життя людини.

Одним із важливих напрямів реалізації кон�
цепції економічного розвитку будь�якої краї�
ни є завдання забезпечення продовольчої без�
пеки, що включає гарантоване стабільне про�
довольче забезпечення при підтримці обсягів
сільськогосподарського виробництва. Забезпе�
чення продовольчої безпеки України знахо�
диться в прямій залежності від рівня самоза�
безпечення в цілому країни, окремих регіонів і
територій. Воно передбачає досягнення обо�
в'язкового пріоритету потреб найбільш ураз�
ливих верств населення.

Продовольча безпека вважається забезпе�
ченою, якщо стає можливим забезпечення за
рахунок власного виробництва основними ви�
дами продовольства всього населення країни та
додаткового виробництва його в обсязі понов�
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лення страхового запасу в розмірі 60 днів або
17 % річного обсягу споживання.

Питання формування продовольчої безпе�
ки на національному та регіональних рівнях
висвітлювалися у працях П.П. Борщевського,
В.І. Бойка, Б.М. Данилишина, С.І. Дорогунцо�
ва, А.С. Лисецького, П.Т. Саблука, М.Й. Хорун�
жого, О.М. Шпичака, В.В. Юрчишина та інших,
проте дана проблема вимагає більш детально�
го дослідження, особливо в напрямі формуван�
ня основ продовольчого самозабезпечення на
регіональному рівні.

Продовольче забезпечення пов'язане зі
сформованим розподілом регіонів України на
ті, що забезпечують основними продуктами
власне населення і надлишки вивозять, ті, що
завозять окремі продукти, і споживачі — ті, що
ввозять. В основі такого розподілу лежать при�
родно�кліматичні умови ведення сільського
господарства, забезпеченість сільськогоспо�
дарськими землями на душу населення і відпо�
відно забезпеченість продовольством на душу
населення, стан матеріально�технічної бази
виробництва й переробки аграрної продукції,
розвиток транспортної системи, що забезпечує
зв'язок з постачальниками і споживачами про�
довольства інших регіонів і країн, рівень купі�
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вельної спроможності населення, регіональні
й національні традиції споживання продоволь�
ства й ін.

У даний час у зв'язку із подорожчанням
енергоносіїв відбулося багаторазове підвищен�
ня транспортних тарифів, які становлять знач�
ну частину роздрібної ціни продовольства.
Внаслідок цього підвищується вигідність місце�
вого виробництва для споживання продоволь�
ства у порівнянні із ввезеним.

Самозабезпечення продовольством і сільсь�
когосподарською сировиною можна розгляда�
ти із двох точок зору. У вузькому змісті слова
самозабезпечення — це задоволення потреб
регіону в продовольстві за рахунок місцевого
(регіонального) виробництва і використання
для розвитку, розширення тільки внутрішніх
можливостей і резервів. У широкому змісті са�
мозабезпечення — це найбільш повне задово�
лення соціальних і економічних запитів насе�
лення території у продовольстві і сільськогос�
подарській сировині для його виробництва за
рахунок власного виробництва, а також знач�
ного розширення горизонтальних економічних
зв'язків, поглиблення кооперації й інтеграції
виробництва, самостійної участі у міжрегіо�
нальному і міжнародному поділі праці на ос�
нові еквівалентного обміну товарами, робота�
ми і послугами.

Основною функцією міжрегіональних про�
довольчих і сировинних зв'язків є насичення
продовольчого ринку країни товарами, по�

ліпшення їхньої
структури, підви�
щення якості, зни�
ження сукупних
витрат на вироб�
ництво і реаліза�
цію продоволь�
ства. Виконання
цієї функції є прі�
оритетним зав�
данням у плані за�
безпечення про�
довольчої безпеки
країни, підвищен�
ня життєвого рів�
ня населення. На
формування рівня
самозабезпечення
продовольством
впливає ряд фак�
торів, які можна
об'єднати у 3 гру�
пи: в сфері вироб�
ництва, у сфері

розподілу й обміну, у сфері споживання (табл.
1).

Існує кілька підходів до оцінки рівня само�
забезпечення продовольством. Одними з них є
визначення рівня самозабезпечення по ре�
альній або фактичній і потенційній місткості
ринку. Дані показники дають можливість оці�
нити перспективні напрями розвитку міжрегі�
ональних і міжнародних зв'язків продовольчо�
му ринку. Рівень самозабезпечення по реальній
або фактичній ємності ринку продовольства
нами пропонується розраховувати за форму�
лою:

Ep=Uвир. прол. + Uімп.+ Uдерж. зак.+ Uзал.— Uексп. (1),
де Ep — реальна (фактична) ємність певно�

го продукту ринку;
Uвир. прол.  — обсяг виробництва певного про�

дукту;
Uімп. — обсяг імпорту продукту;
Uдерж. зак. — обсяг державних закупок про�

дукту;
 Uзал.— обсяг залишків продукту попередніх

періодів;
 Uексп. — обсяг експорту продукту.
Для визначення достатнього рівня вироб�

ництва і споживання окремих продуктів хар�
чування необхідно обгрунтувати потенційну
ємність ринку того чи іншого продукту. Нами
пропонується під потенційною ємністю рин�
ку вважати максимально можливий обсяг реа�
лізації і споживання продуктів харчування.
Потенційний обсяг реалізації продуктів прий�

Таблиця 1. Класифікація факторів, що впливають на формування рівня
самозабезпечення продовольством
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мається як сукупне споживання продуктів
харчування , виходячи із фізіологічних норм
споживання. При розрахунку продовольчо�
го ринку використовуються річні норми спо�
живання і чисельність населення з урахуван�
ням груп за інтенсивністю споживання про�
дуктів (звичайна, середня, низька) та тери�
торії проживання населення (міське,
сільське):

Епотр = 
1i

ni
Si* Pi (2),

де Епотр — потенційна ємність ринку окре�
мого продукту;

Si— чисельність споживачів і�ї соціальної
вікової групи населення;

Pi— споживання продукту на душу в і�й
групі;

n — число і�х груп споживачів.
Для більш точних розрахунків норми хар�

чування диференціюються коефіцієнтами спо�
живання продуктів за групами населення: діти
і підлітки — 0,63, працездатні — 1,0, пенсіоне�
ри — 0,92.

Рівень самозабезпечення за потенційною
ємністю показує співвідно�шення обсягу влас�
ної продукції і потенційної (раціональної) єм�
ності продовольчого ринку.

Наведемо показники реальної (фактичної)
ємності ринку продуктів харчування населен�
ня України (табл. 2).

Як бачимо, динаміка показників реально�
го самозабезпечення основними продуктами
харчування населення України підтверджує
висновки ряду авторів про загрозливий стан
у сфері забезпечення країни м'ясом і м'ясоп�
родуктами (1), молоком і молокопродуктами
(2), рівня доступності до цих продуктів з ура�
хуванням платоспроможності населення і
економічних можливостей придбання по�

трібних продуктів харчуван�
ня (3) та рівня продовольчої
безпеки (4) й ін. Особливо
низький рівень самозабезпе�
чення і не сприятливі тен�
денції підвищення цього по�
казника по м'ясу і м'ясопро�
дуктах, молоку і молокопро�
дуктах, фруктах і овочах.

Самозабезпечення ре�
гіонів продовольством не
вступає в протиріччя з між�
регіональним поділом праці.
Нема необхідності, наприк�
лад, в кожній області Украї�
ни займатися виробництвом

цукрових буряків та цукру, картоплі і соняш�
нику. Формування досконалого ринкового
механізму сприяє прив'язці природно�кліма�
тичних умов та виробничих потужностей ре�
гіону до місцевої сировинної бази, трудових
і інших ресурсів, територіального розміщення
виробництва. Про це свідчать показники ре�
ального (фактичного) і потенційного самоза�
безпечення найважливішими продуктами в
раціоні харчування населення областей (рег�
іонів) країни, зокрема м'ясом і м'ясними про�
дуктами, молоком і молочними продуктами
та яйцями (табл. 3).

Зональні відмінності в рівні виробництва
хлібних продуктів, цукру, картоплі овочів, м'яс�
них, молочних й інших продуктів нівелюються
механізмом ринкових відносин та міжрегіо�
нальними зв'язками. Виробництво сільськогос�
подарської продукції значною мірою диферен�
ційовано природно�кліматичними і екологічни�
ми факторами.

Якщо у Вінницькій, Полтавській, Кірово�
градській, Черкаській та інших областях Лісо�
степу виробляється хлібних продуктів у серед�
ньому на одну особу в 2—8 разів більше, ніж у
Закарпатській, Волинській, Івано�Франківській
та Львівській областях, то відмінність у спожи�
ванні населення цих продуктів різниться на 5—
8 відсотків.

Регіональні відмінності як у обсягах сільсь�
когосподарського і промислового виробницт�
ва, так і в рівнях задоволення фізіологічних
норм хоч і маються в даний час, іноді є суттє�
вим, та, крім впливу зональних природно�кліма�
тичних факторів, ця проблема, на наш погляд,
більшою мірою залежить від соціально�еконо�
мічних факторів та рівня економічного розвит�
ку регіону.

З урахуванням факторів, що впливають на
формування самозабезпечення продоволь�

Таблиця 2. Рівень реального самозабезпечення основними
продуктами харчування населення України

     
1990 2005 2006 2007 2008

’   
’  

0,91 0,52 0,56 0,54 0,48 

  -
 

1,01 0,61 0,63 0,61 0,55 

 0,96 0,84 0,89 0,89 0,86
 1,32 1,00 1,04 1,05 1,02 

 0,89 1,04 1,04 1,05 0,75
 1,09 1,04 1,11 1,09 1,05 

 0,65 1,13 0,80 0,75 0,82
 0,56 0,76 0,41 0,50 0,52

   1,34 1,18 1,14 1,10 1,10 
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ством регіону, можна сформулювати наступні
принципи забезпечення регіонів продоволь�
ством:

— стимулювання розвитку харчової і пе�
реробної промисловості з метою раціонально�
го використання сільськогосподарської сиро�
вини, більш повного задоволення попиту
різних груп населення, включаючи потреби в
дитячому, лікувальному харчуванні, у дешевих
продуктах для малозабезпеченої частини на�
селення;

— усунення зустрічних перевезень сирови�
ни і кінцевої продукції;

— підтримка виробників продовольства з
метою забезпечення їм необхідної рентабель�
ності, що дозволяє здійснювати просте або роз�
ширене відтворення;

— захист економічних інтересів споживачів
продовольства шляхом регулювання ринкових
цін;

— підвищення реальних доходів населення
за рахунок підвищення зайнятості, рівня опла�
ти праці й соціальних виплат як умов зростан�
ня платоспроможного попиту, а отже, і еконо�
мічної доступності продовольства;

— соціальна підтримка
малозабезпечених верств
населення з метою підви�
щення рівня споживання
ними продовольства;

— контроль якості ре�
алізованого продовольства.

Реалізація названих за�
ходів повинна стати осно�
вою формування диференц�
ійованої системи стійкого
забезпечення регіонів про�
довольством. При цьому
критерієм повноти продо�
вольчого забезпечення регі�
ону є ступінь його самозабез�
печення, а критерієм стій�
кості продовольчого забез�
печення — стабільність по�
треби і попиту на основні ви�
ди продуктів за рахунок
місцевого виробництва, вве�
зення і використання резер�
вних фондів.

Таким чином, основни�
ми умовами нормального
функціонування продоволь�
чого ринку і забезпечення
населення високоякісними
продуктами харчування є
цілеспрямоване і раціональ�

не використання наявних і потенційних природ�
них, виробничих, демографічних, соціальних,
науково�технічних й інвестиційних ресурсів, що
сприяють повноцінному функціонуванню і роз�
витку системи продовольчого забезпечення на�
селення регіонів за рахунок місцевого вироб�
ництва у відповідності з науково обгрунтова�
ними нормами.
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Таблиця 3. Показники самозабезпечення продуктами
тваринництва регіонів України в 2008 р.

 ( )  ( )    
’    ’    

  1,11 1,19 1,14 0,78 0,50 1,05 
 0,82 1,03 1,59 0,53 1,36 1,51 
 1,67 1,98 0,87 1,10 1,27 0,63 

 1,01 1,84 1,00 0,72 0,30 0,94 
 0,36 0,60 1,15 0,28 0,22 1,16 

 0,80 0,42 1,30 0,45 1,27 1,31 
 0,89 1,87 0,92 0,54 0,86 0,83 

 0,60 1,28 1,25 0,40 0,45 1,15 
-

 
1,14 0,92 1,94 0,61 0,97 1,59 

 0,74 1,34 1,42 0,64 0,79 1,44 
 0,86 1,44 1,66 0,57 0,90 1,54 

 0,44 1,59 1,30 0,25 0,36 1,12 
 0,93 0,77 0,90 0,55 0,78 0,76 

 0,52 1,23 1,30 0,31 0,83 1,14 
 0,46 1,31 0,85 0,26 0,47 0,74 

 0,57 0,91 1,25 0,38 1,17 1,26 
 0,96 1,90 1,22 0,60 1,07 1,12 

 0,72 1,57 0,86 0,46 1,03 0,80 
 0,81 1,78 1,38 0,46 1,04 1,13 

 0,55 1,55 1,45 0,38 0,48 1,20 
 0,83 0,85 1,57 0,51 0,78 1,41 

 0,83 1,49 0,95 0,45 1,25 0,80 
 3,07 1,79 1,98 2,06 1,02 1,82 

 1,10 1,66 1,44 0,58 0,98 1,40 
 0,84 1,42 0,93 0,53 1,39 0,84 

  0,81 2,04 1,23 0,55 0,68 1,14 


