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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогоднішній день стан харчування на�

селенням України далекий від оптимального,
що негативно позначається на здоров'ї нації.
Проведені дослідження свідчать, що проблема
забезпечення високої якості харчування є ба�
гатогалузевою. Гармонізація в харчуванні на�
селення може бути досягнута лише за умови

УДК 330.567.2/4

РІВЕНЬ СПОЖИВАННЯ ПРОДУКТІВ

ХАРЧУВАННЯ В ДОМОГОСПОДАРСТВАХ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ В ЗАЛЕЖНОСТІ

ВІД ДОХОДІВ

О. С. Сута,
асистент кафедри аграрної економіки та організації агробізнесу,
ВПНУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

Проаналізовано рівень споживання продуктів харчування домогосподарствами Тернопільської
області в залежності від доходів та кількості дітей у їх складі.

The level of consumption of food of the Ternopil area domogospodarstvami stuffs is analysed depending
on profits and amount of children in their composition.

Ключові слова: доходи, споживання, домогосподарства, витрати, продукти харчування,
попит.

Key words: profits, consumptions, domogospodarstva, charges, food stuffs, demand.

створення в державі можливостей для забез�
печення фізичної та економічної доступності
основних продуктів харчування всіх соціальних
груп.

Рівень і структура споживання є важливи�
ми індикаторами економічного та соціально�
го статусу домогосподарств, тому їх дослід�
ження має велике значення при розробці і ре�

алізації державних програм, спрямо�
ваних на усунення диспропорцій у
життєвому рівні різних верств насе�
лення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженнями залежності між
доходами та споживанням домогоспо�
дарств займалися такі вчені, як: В. Ар�
нольд, Е. Енгель, Дж.М. Кейнс, П. Са�
уельсон, А. Єріна, І. Калачова, Л. Кіцу�
ла, Е. Лабінова, І. Матасар, О. Осау�
ленко, В. Саріогла, О. Кузьмінська.
Однак, слід зазначити, що дані дослі�

Показник 

Рівень споживання на 1 
людину за рік, кг % до нормативу 

Тернопільська 
область Норматив 

МОЗ 
Тернопільська 

область 
Хліб та хлібопродукти 101 113,3 112 
М'ясо та м’ясопродукти 80 42,7 53 
Молоко та молочні продукти 380 248,8 65 
Риба та рибні продукти 20 10,3 52 
Картопля 124 172 139 
Овочі та баштанні культури 161 121,8 76 
Плоди, ягоди та виноград 90 33 37 
Олія 13 15 115 
Цукор 38 31,7 83 
Яйця, шт. 290 243 84 

Таблиця 1. Споживання основних продуктів
харчування населенням Тернопільської області

та України за 2010 р.
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дження доцільно проводити щонайменше
кожного року, відслідковуючи тенденції та
вносячи пропозиції щодо шляхів вирішення ви�
явлених проблем у харчуванні різних груп на�
селення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — роаналізувати рівень спожи�

вання продуктів харчування домогосподар�
ствами Тернопільської області в залежності від
доходів та виявити ключові проблеми, які по�
требують нагального вирішення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Кожна людина для забезпечення активно�
го і здорового способу життя повинна мати
збалансоване харчування, яке відповідає
фізіологічним нормам. Відхилення від ос�
танніх у меншу або більшу сторону значно
знижує життєдіяльність людини. Раціональ�
ним вважається харчування, яке забезпечує
нормальну життєдіяльність, високий рівень
працездатності людей, стійкість їх організмів
до несприятливих факторів навколишнього

Показник 

Рівень споживання на 1 
людину за рік, кг 

В тому числі, які 
проживають 

% до 
нормативу 
міське 

населення 

% до 
нормативу 
сільське 
населення 

Норматив 
МОЗ 

Тернопільська 
область 

У міських 
поселеннях 

У сільській 
місцевості 

Хліб та 
хлібопродуктти 101 113,3 96 130,6 0,95 1,29 

М'ясо та 
м’ясопродукти 80 42,7 39,6 45,8 0,49 0,57 

Молоко та 
молочні 
продукти 

380 248,8 175,2 322,4 0,46 0,84 

Риба та рибні 
продукти 20 10,3 12 8,6 0,6 0,43 

Картопля 124 172 132 212 1,06 1,71 
Овочі та 
баштанні 
культури 

161 121,8 108 135,6 0,67 0,84 

Плоди, ягоди та 
виноград 90 33 36 0,4 0,72 0,33 

Олія 13 15 18 12 1,38 0,92 
Цукор 38 31,7 34,8 28,6 0,91 0,75 
Яйця, шт 290 243 228 258 0,79 0,89 

Таблиця 2. Споживання основних продуктів харчування
в домогосподарствах Тернопільської області

Таблиця 3. Споживання продуктів харчування в домогосподарствах
Тернопільської області в 2010 році в залежності від розміру

середньодушових загальних доходів

Показник 

Рівень споживання на 
1 людину за рік, кг Середньодушові доходи населення в місяць, грн. 

Норматив 
МОЗ 

Тернопі-
льська 
область 
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Хліб та 
хлібопродуктти 101 113,3 116,4 116,4 118,8 117,6 115,2 111,6 108 105,6 

М'ясо та 
мясопродукти 80 42,7 18 21,6 30 36 54 57,6 64,56 59,4 

Молоко та 
молочні 
продукти 

380 248,8 230,4 225,6 282 260,4 264 231,6 232,8 264 

Риба та рибні 
продукти 20 10,3 6 6 7,2 7,2 10,8 9,6 19,92 19,92 

Картопля 124 172 240 228 180 165,6 162 150 126 126 
Овочі та 
баштанні 
культури 

161 121,8 132 142,8 118,8 117,6 116,4 117,6 118,8 118,8 

Плоди, ягоди та 
виноград 90 33 9,6 12 18 30 27 39,6 63,6 69,6 

Олія 13 15 17,5 15,84 15,6 15,6 16,8 15,6 14,64 14,4 
Цукор 38 31,7 24 27,6 25,2 30,6 31,8 33,6 39,6 42 
Яйця 290 243 264 228 264 252 228 234 240 240 
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середовища та максимальну тривалість жит�
тя.

Обсяги споживання продуктів харчування
домогосподарствами Тернопільській області
наведено в табл. 1.

З наведених табличних
даних видно, що споживан�
ня основних продуктів хар�
чування на 1 особу забезпе�
чує науково — обгрунто�
вані раціональні норми: по
хлібу та хлібопродуктах на
112%, м'ясу та м'ясопро�
дуктах на 53%, молоком та
молочним продуктам на
65%, рибі та рибопродук�
там на 52%, картоплі  на
139%, овочам та баштанним
культурам на 76%, плодам,
ягодам та винограду на 37%
олії на 115%, цукру на 83%,
яйця на 84%.

Однак, рівень споживання
в сільській та міській місце�
вості дещо відрізняється
(табл. 2).

Отже, як видно із таблиці,
люди в сільській місцевості
понад норму споживають
хліб та хлібопродукти на —
129%, картоплю на — 171%,
ближче до норми спожи�
вається молоко та молоко�
продукти, яке складає 84%,
однак слід зазначити, що з
молока та молокопродуктів
найбільше споживають
кефір, оскільки основна час�

тина людей в сільській місцевості безробітні
тому сир, сметану продають на ринках, що є
здебільшого одним із джерел доходу. Також
ближче до норми споживається олія — 92%,
цукор — 75% та яйця — 89%. М'ясо населення

реалізує посередникам
по ціні 12 грн. за кг., тоді
як ринкова ціна м'яса —
48 грн. за кг.

Проаналізуємо спо�
живання продуктів хар�
чування в залежності від
доходів населення (табл.
3).

Як бачимо із таблиці,
у людей із низьким дохо�
дом в раціоні переважа�
ють продукти власного
виробництва, такі як, кар�
топля, овочі та баштанні
культури, а також хліб
особистої випічки. Щодо
молока та молокопро�

Вид продукції Всі домогосподарства 
з дітьми 

В тому числі з кількістю 
дітей 

одна Дві Три і 
більше 

Хліб та хлібопродуктти 113,3 101 104 135 
М'ясо та мясопродукти 42,7 47 44,2 37 
Молоко та молочні продукти 248,8 244 265 237,5 
Риба та рибні продукти 10,3 9 10,6 11,3 
Картопля 172 160 170 186 
Овочі та баштанні культури 121,8 123 120,5 122 
Плоди, ягоди та виноград 33 35 34 30 
Олія 15 12 13 20 
Цукор 31,6 30 29 36 
Яйця 243 250 258 221 

Таблиця 5. Споживання продуктів харчування
в домогосподарствах Тернопільської області в 2010 році

в залежності від кількості дітей у їх складі

Вид продукції 
Всі 

домогосподарства 
з дітьми 

В тому числі з кількістю дітей 

одна дві три і 
більше 

В середньому за місяць у відсотках 
Хліб і хлібопродукти 18,8 15 16 25,4 
М'ясо та м’ясопродукти 18 22 20,5 11,5 
Риба та рибопродукти 8,1 7,8 8 8,5 
Молоко та молокопродукти 9,8 9 13 7,4 
Яйця 1,3 1,4 1,8 0,7 
Олія  11,1 9,5 10 13,8 
Фрукти 8,3 9 8,5 7,4 
Овочі 5,7 6 5,2 5,9 
Картопля 0,4 0,8 0,4 0 
Кондитерські вироби 9,4 9 8,1 11,2 
Інші продукти харчування 0,7 1 0,5 0,6 
Безалкогольні напої 5 5,5 5 4,4 
Харчування поза домом 3,4 4 3 3,2 
Грошові витрати на харчування 100 100 100 100 

Таблиця 6. Грошові витрати домогосподарств з дітьми на
харчування залежно від кількості дітей у їх складі по

Тернопільській області

Показник 

Середньодушові доходи населення в місяць, грн. 
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Хліб та хлібопродуктти 15,8 16,8 18,5 7,0 32,0 11,3 12,9 14,6 
М’ясо та мясопродукти 28,9 35,2 42,1 29,7 54,0 8,7 28,8 23,4 
Молоко та молочні продукти 42,4 49,5 43,5 21,1 64,9 4,5 18,6 2,2 
Риба та рибні продукти 0,2 - - - - - - - 
Картопля 80,0 82,0 86,1 86,6 88,8 75,0 76,6 53,2 
Овочі та баштанні культури 61,2 65,9 69,1 68,1 73,6 55,1 51,8 42,1 
Плоди, ягоди та виноград 25,2 20,0 24,3 37,4 42,9 8,1 13,4 11,9 
Цукор 5,4 6,0 6,9 6,3 32,2 3,4 0,4 7,2 
Яйця 56,5 57,5 63,8 59,2 55,5 27,4 44,4 36,7 

Таблиця 4. Частка спожитих продуктів харчування,
вироблених в особистих підсобних господарствах, залежно від

розміру середньодушових загальних доходів
домогосподарств, %
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дуктів, як було сказано вище, переважає
кефір, з олійних — майонез, з м'яса та м'ясоп�
родуктів — ковбаса молочна низької якості,
сосиски та сардельки.

Нині при відсутності контролю за рівнем
якості продукції, а також жорстких еконо�
мічних і агресивних заходів до фальсифіка�
торів якості продуктів харчування на одне
із чинних місць щодо гарантії споживати
високоякісну продукцію стають моральні
якості людей, які поставляють її безпосе�
редньо споживачеві. Слід зазначити, що
фальсифікація якості продуктів харчуван�
ня приносить підприємцям надто високі
прибутки. За таких умов навіть досягнення
належного рівня купівельної спроможності
споживачів не гарантує їм придбання про�
дуктів високої якості, тому більшість з них,
бажаючи споживати те, що вони хочуть,
самі виробляють цю продукцію. табл. 4.

Розв'язати проблему якості продуктів хар�
чування необхідно комплексними заходами, а
саме: ввести жорсткі штрафні санкції за пору�
шення відповідних вимог, стандартизацію про�
дукції; забезпечити об'єктивне оперативне виз�
начення якісних параметрів і контролю за які�
стю; досягти відповідної купівельної спромож�
ності населення.

Слід зазначити, що споживання продуктів
харчування в домогосподарствах з різною
кількістю дітей різне. Результати соціологічно�
го опитування представлені в табл. 5.

Із таблиці спостерігаємо, що домогоспо�
дарства з трьома дітьми і більше споживають
більше таких продуктів харчування, як: кар�
топля на 16% більше ніж з однією дитиною, і
на 9% більше, ніж з двома дітьми. Така ж тен�
денція спостерігається по хлібу, хлібопродук�
тах та олії. Відповідно менше спостерігається
споживання більш дорожчих продуктів; так,
м'яса та м'ясопродуктів домогосподарства з
трьома дітьми і більше споживають менше на
27%, ніж з однією дитиною, і на 19%, ніж з дво�
ма дітьми.

Аналогічна ситуація спостерігається і по
грошових витратах домогосподарств в залеж�
ності від кількості дітей, які представлено в
табл. 6.

Структура витрат домогосподарств
Тернопільській області в залежності від
рівня доходів підтверджується положен�
ням закону Е. Енгеля : із зростанням до�
ходів населення сукупні витрати на продо�
вольчі товари зменшуються, а частка су�
купних витрат на непродовольчі товари і
послуги зростає.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Із даних досліджень можна зробити вис�
новок, що основним чинником, що зумовлює
споживчі стандарти населення, структуру
споживчого попиту і розвиток відповідних га�
лузей народного господарства, є дохід. Зміна
доходів спричинює зміну сукупного попиту
безпосередньо через зміни особистого спожи�
вання, заощаджень та інвестиційних ресурсів
розвитку.
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