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АНОТАЦІЯ 

 

Гринишин В. Є. Формування системи продовольчої безпеки 

України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством. – Поліський національний університет Міністерства освіти і 

науки України, Житомир, 2021. 

У дисертаційній роботі поглиблено існуючі та розроблено нові 

теоретико-методичні, практичні положення й рекомендації щодо формування 

системи продовольчої безпеки України. 

У теоретичній частині дослідження – розкрито сутність продовольчої 

безпеки та її місце в структурі економічної безпеки держави; охарактеризовано 

систему забезпечення продовольчої безпеки; методично обґрунтовано 

послідовність комплексного оцінювання рівня продовольчої безпеки країни.  

Узагальнення різних наукових підходів дозволило констатувати, що 

продовольчу безпеку держави необхідно розглядати, насамперед, у ракурсі 

формування її економічної безпеки. Це пов’язано із тим, що формування 

стратегії загальнодержавного розвитку передбачає урахування низки 

показників економічної безпеки, ключовими серед яких є рівень 

самозабезпечення продовольством та продовольчий суверенітет.  

Під системою продовольчої безпеки запропоновано розуміти сукупність 

організаційно-економічних, соціальних, правових, інформаційних, науково-

інноваційних, екологічно орієнтованих та інших заходів, спрямованих на 

захищеність життєво важливих інтересів людини, громади, регіону і держави 

за рахунок уможливлення фізичної, економічної та соціальної доступності, 

безпечності та якості харчових продуктів, стабільності продовольчого 

забезпечення населення і продовольчого суверенітету.  

Систематизація наукових підходів до інтерпретації принципів 

формування продовольчої безпеки дала змогу розширити їх перелік за рахунок 
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включення таких як а) соціальне партнерство та громадянська солідарність у 

питаннях управління розвитком сільського господарства та харчових систем, 

захисту довкілля та сталого використання природних ресурсів; 

б) транспарентність політики продовольчої безпеки. 

Охарактеризовано механізми формування та окреслено ієрархічні рівні 

системи забезпечення продовольчої безпеки країни, а саме – локальний, 

регіональний, загальнодержавний, глобальний. Обґрунтовано, що за умов 

конвергенції до світової спільноти питання формування продовольчої безпеки 

слід позиціонувати як пріоритетне з огляду на існування певних національних 

суперечностей, що впливають на глобальний профіль агропродовольчої 

безпеки України: нестабільність функціонування вітчизняного сільського 

господарства, попри його незамінну роль й утримання стійких позицій у 

структурі національного виробництва; низька соціально-економічна 

ефективність функціонування агропродовольчого ринку; коливання 

існуючого рівня споживання продовольства (співвідношення потреби та 

можливостей забезпечення). 

Результатом оцінювання теоретико-методичних основ наукового 

дослідження стало обґрунтування таких основних цілей: визначення того, 

наскільки повно внутрішні потреби у продовольстві забезпечуються 

вітчизняним виробництвом; виявлення міжрегіональних взаємозв’язків між 

рівнем продовольчої безпеки та обсягами виробництва аграрної продукції; 

ідентифікація загроз продовольчій безпеці; аналіз імпортозалежності України 

та визначення факторів світових ринків, які впливають на рівень національної 

продовольчої безпеки; аналіз доступності продовольства для населення; 

оцінка ресурсного потенціалу сільськогосподарського виробництва та 

кількісне вимірювання ступеня його реалізації вітчизняними 

товаровиробниками. 

Розроблено методичний підхід до комплексного оцінювання рівня 

продовольчої безпеки країни, яким передбачено п’ять етапів цього процесу: 

1) кількісне вимірювання показників продовольчої безпеки; 2) виявлення 
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трендів забезпечення продовольчої безпеки; 3) моніторинг й оцінка 

спроможності регіонів до продовольчого самозабезпечення; 4) ідентифікація 

чинників впливу на продовольчу безпеку; 5) оцінювання ризиків та загроз 

формування продовольчої безпеки. Систематизація результатів аналізу за 

запропонованою методикою дасть можливість сформувати цілісне уявлення 

про стан продовольчої безпеки країни у поточний момент часу, визначити 

можливі тренди за сталості зовнішніх умов, виявити потенційні загрози та 

перспективи зміцнення продовольчої безпеки, а також визначити потенціал її 

формування за максимального використання наявних ресурсів та посилення 

конкурентних позицій вітчизняних товаровиробників на європейських та 

світових агропродовольчих ринках.  

В аналітичній частині дослідження – здійснено моніторинг й аналітичну 

оцінку рівня продовольчої безпеки України; проведено кластерний аналіз 

самозабезпечення продовольством у розрізі регіонів; розраховано ризики 

втрати продовольчої безпеки України за допомогою розробленого 

методичного інструментарію. 

Моніторинг й аналітичну оцінку рівня продовольчої безпеки України 

здійснено на загальнодержавному рівні та на рівні адміністративних областей 

у розрізі чотирьох груп показників – ресурсного потенціалу, виготовлення й 

розподілу продовольства, споживання харчових продуктів. До індикаторів 

віднесено ступінь реалізації ресурсного потенціалу, а в основу виготовлення 

продовольчої продукції покладено сільськогосподарську продукцію.  

Встановлено, що упродовж 2014–2018 рр. за переважною більшістю 

стратегічно важливих для забезпечення продовольчої безпеки України видів 

сільськогосподарської продукції обсяги виробництва мали тенденцію до 

зменшення на тлі нарощування обсягів виробництва продуктів харчування. 

Попри те, що значна частина видів продуктів переробки сільськогосподарської 

продукції (передусім, олії, борошна, хліба й хлібобулочних виробів) 

спрямовується на експорт, отримані результати підтверджують, що навіть за 

недостатнього задоволення потреб населення у відповідних продуктах 
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харчування їх споживання можна підвищити за рахунок зменшення обсягів 

експорту. 

Виявлені рівні відхилення у бік збільшення потенційно можливої 

вартості валової продукції від фактичної упродовж досліджуваного періоду у 

розрізі земельних, трудових та капітальних ресурсів становлять відповідно 4,9, 

6,3 та 3,7 раза. Зроблено висновок про те, що, за умови упровадження досвіду 

максимально продуктивних регіонів України, матиме місце збільшення 

обсягів та вартості валової продукції сільського господарства на 70–80 % за 

рахунок підвищення ефективності використання земельних ресурсів та у 2–4 

раза – за рахунок зростання ефективності використання трудових і 

капітальних ресурсів.  

За результатами кластерного аналізу виявлено, що для регіонів України 

характерна неоднорідність за показниками стану та динаміки 

самозабезпечення продовольством. Для узагальнення результатів аналізу 

проведено ранжирування областей за інтегральним коефіцієнтом 

самозабезпечення. Виділено три типи таких коефіцієнтів, а саме: коефіцієнти 

самозабезпечення окремо м’ясом та молоком, усіма основними видами 

продовольства, а також інтегральний коефіцієнт динаміки самозабезпечення 

продовольчими продуктами. Встановлено, що найпроблемнішою є Луганська 

область та адміністративні області, що увійшли до першого кластера. З позиції 

самозабезпечення всіма видами продуктів харчування та сільськогосподарської 

сировини найефективнішими є області п’ятого кластера та Київська область. 

Для регіонів другого та четвертого кластерів характерні, з одного боку, 

відносно високі значення коефіцієнтів самозабезпечення продовольством, але 

з іншого – відносно високі темпи їх середньорічного скорочення. 

Ідентифікацію ризиків втрати продовольчої безпеки України здійснено 

у розрізі сфер формування та реалізації ресурсного потенціалу, сфер 

виробництва, розподілу та споживання продовольства. Відтак, ризики у 

тваринництві значно нижчі, ніж у рослинництві. Інтегральний коефіцієнт 

ризику у галузі рослинництва становить 15,37, тваринництва – 7,04. Зважений 
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коефіцієнт ризику у цілому по сільському господарству становить 14,03. 

Високий ступінь ризику втрати продовольчої незалежності в галузі 

рослинництва свідчить про необхідність активних дій у цьому напрямі з боку 

держави.  

Встановлений спадаючий тренд поголів’я сільськогосподарських тварин 

вбачається проявом низької ризиковості, але підтверджує високу ймовірність 

зниження обсягів виробництва продукції тваринництва через цілком 

прогнозовані та детерміновані чинники. Коефіцієнт семіваріації при 

розрахунку відношення індексу середньорічної заробітної плати до індексу 

споживчих цін на рівні 45,26 % свідчить про підвищений ризик негативних 

коливань економічної доступності продовольства в Україні. 

Результатом опрацювання аналітичної частини наукового дослідження 

стало обґрунтування таких ключових позицій щодо формування системи 

продовольчої безпеки в Україні: 1) наявні потужний агропродовольчий 

потенціал та можливості максимально забезпечити споживчий попит власними 

харчовими продуктами; 2) не сформовано належної організаційно-економічної 

та інституційної платформи для узгодженості в системі «виробництво – 

споживання» продукції продовольства; 3) не окреслено чітких імперативів 

національної політики щодо формування довгострокової продовольчої 

незалежності.  

В рекомендаційній частині дослідження – здійснено прогнозування 

рівня продовольчої безпеки України; побудовано імітаційну модель 

продовольчого самозабезпечення; обґрунтовано напрями державної політики 

в системі продовольчої безпеки та окреслено механізми її імплементації. 

Доведено, що найсприятливіші тенденції щодо підвищення рівня 

продовольчого самозабезпечення пов’язані із прогнозованими змінами 

показників ресурсного забезпечення виробництва сільгосппродукції, а саме – 

зі збільшенням площі сільськогосподарських угідь та ріллі, що вбачається 

невиправданим з позицій забезпечення сталого розвитку України. У сфері 

виробництва продовольства слід зазначити, що, за збереження існуючих 
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тенденцій розвитку галузі тваринництва, інтегральний коефіцієнт 

самозабезпечення продуктами харчування знижуватиметься.  

Результати прогнозування, яке виконано у програмному середовищі 

IBM SPSS на базі часових рядів досліджуваних індикаторів продовольчої 

безпеки упродовж 2008–2018 рр., дозволити виявити такі тренди: стрімке 

скорочення поголів’я ВРХ на 10–13 % протягом наступних 3 років; зростання 

відношення виробництва зерна до споживання на 14 %; зростання рівня 

самозабезпечення плодами та ягодами на 4–6 % за високого рівня ризику 

зниження рівня їх урожайності; зростання рівня самозабезпечення овочами та 

баштанними на 3–4 %. Передбачається стрімке зниження споживання білків, 

жирів, вуглеводів та енергетичної цінності раціону харчування громадян 

відносно фізіологічної потреби; зростання ризику негативних відхилень 

відношення індексу заробітної плати до індексу споживчих цін; високий ризик 

наступального зниження рівня економічної доступності продовольства. 

Обґрунтовано, що для ефективного управління продовольчою безпекою, 

подальшого прогнозування її рівня та оцінювання ймовірності реалізації 

несприятливих сценаріїв спроможності до самозабезпечення продовольством, 

необхідним є поетапне використання інструментарію кластерного аналізу, 

регресійного аналізу та імітаційного моделювання. Моделювання 

інтегрального коефіцієнта самозабезпечення продовольством здійснено у 

розрізі факторних показників ресурсного забезпечення та виробництва 

продовольства із формуванням двох багатофакторних кореляційних рівнянь. 

Розроблений механізм формування системи продовольчої безпеки 

базується на упровадженні відповідних заходів, рішень і дій щодо забезпечення 

ресурсами, інструментами, технологіями планування, організації, мотивації та 

контролю ефективної взаємодії інститутів влади і суспільства у процесі 

розвитку сфери продовольства. Елементи механізму конфігурують три ключові 

блоки для формування ЄНБДПБ, а саме – таргетинговий, методологічний, 

інструментальний. Модель імплементації передбачає узгоджену роботу п’яти 

взаємопов’язаних кластерів. Обґрунтовано, що національна стратегія 
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продовольчої безпеки повинна враховувати: існуючий рівень продовольчої 

безпеки в державі; сучасний стан сільського господарства як лейтмотиву 

розвитку економічної сфери та харчової промисловості; особливості 

державної політики; існуючі та потенційні екзогенні й ендогенні фактори і 

загрози забезпечення продовольчої безпеки. 

Ключові слова: продовольча безпека, система продовольчої безпеки, 

продовольство, самозабезпечення, механізми, національна стратегія 

продовольчої безпеки.  

SUMMARY 

 

Hrynyshyn V. Ye. Formation of food security system in Ukraine. – 

Qualification thesis manuscript copyright. 

Thesis for a PhD Degree in Economics, speciality 08.00.03 – Economics and 

Management of National Economy. – Polissia National University of the Ministry 

of Education and Science of Ukraine, Zhytomyr, 2021. 

The thesis deals with the improvement of existing theoretical and 

methodological approaches, practical guidelines and recommendations on the 

formation of Ukraine’s food security system, as well as provides new ones. 

The theoretical part of the research gives insight into the content of food 

security and its place in economic security of a country; a system of ensuring food 

security is described; a methodological substantiation for the sequence of 

comprehensive assessment of country’s food security is provided. 

Various scientific approaches have been generalized, which made it possible 

to state that the food security of a state must be primarily considered from the 

perspective of the formation of its economic security. This is associated with the fact 

that the formation of a national development strategy takes into account a number of 

indicators of economic security; the key of them are the level of food self-sufficiency 

and food sovereignty. 
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It is proposed to interpret food security as a set of organizational, economic, 

social, legal, informational, scientific and innovative, environmentally oriented and 

other measures aimed at protecting the vital interests of man, community, region and 

state by enabling physical, economic and social accessibility of food, its safety and 

quality, food security and food sovereignty. 

Systematization of scientific approaches to the interpretation of the principles 

of food security formation made it possible to extend their list and include such as 

a) social partnership and civic solidarity in issues related to the management of 

agriculture and food systems, protection of the environment and sustainable use of 

natural resources; b) transparency of food security policy. 

The mechanisms of formation of the country’s food security system are 

described; and the hierarchical levels of the system are outlined, namely local, 

regional, national, and global. It has been substantiated that in the context of 

convergence to the world community, the issue of food security formation should be 

positioned as a top-priority in light of the existence of certain national contradictions 

that affect the global profile of agri-food security of Ukraine: instability of domestic 

agriculture despite its indispensable role and stable positions in the structure of 

national production; low socioeconomic efficiency of agri-food market; fluctuations 

in the existing level of food consumption (the ratio of demand and supply capability). 

Theoretical and methodological foundations of scientific research have been 

evaluated. As a result, a number of main goals have been substantiated, particularly: 

to determine how fully domestic food needs are met by domestic production; to find 

interregional relationships between the level of food security and the volume of 

agricultural production; to identify threats to food security; to analyze Ukraine’s 

import dependence and determine factors in the world market that affect the level of 

national food security; to analyze food accessibility for the population; to assess the 

resource potential of agricultural production and to quantitatively measure the 

degree of its implementation by domestic producers. 

A methodological approach to a comprehensive assessment of the level of 

country’s food security has been developed; the process involves five stages: 
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1) quantitative measurement of food security indicators; 2) identification of trends 

in ensuring food security; 3) monitoring and assessment of the regional capacity for 

food self-sufficiency; 4) identification of factors that influence food security; 

5) assessment of risks and threats to food security formation. Systematization of the 

results of the analysis according to the proposed method will make it possible to 

form a holistic view of the country’s food security at the moment, determine possible 

trends provided that external conditions remain stable, identify potential threats to 

food security and prospects for it, and determine the potential of its formation under 

the maximum use of available resources and strengthening the competitive position 

of domestic producers in European and world agri-food markets. 

The analytical part of the research is devoted to monitoring and analytical 

assessment of the food security level in Ukraine; a cluster analysis of food self-

sufficiency is conducted in terms of regions; the risks of loss of food security of 

Ukraine are calculated with the help of the developed methodic tools. 

Monitoring and analytical assessment of the food security level in Ukraine has 

been carried out at the national level and at the level of administrative regions in 

terms of four groups of indicators, namely resource potential, food production and 

distribution, food consumption. The indicators include the degree of implementation 

of resource potential, while the production of food products is based on agricultural 

products. 

It has been found that during 2014–2018, the production output of the vast 

majority of agricultural products that are strategically important for ensuring food 

security of Ukraine tended to decrease against the backdrop of increasing food 

production. Despite the fact that a significant part of the types of processed 

agricultural products (primarily oil, flour, bread and bakery products) is exported, 

the obtained results confirm that even if the needs of the population in the relevant 

food products are not met, their consumption can be increased by reducing export. 

The detected levels of deviation towards an increase in the potential value of 

gross output from the actual value during the period under investigation in terms of 

land, labor and capital resources are 4.9, 6.3 and 3.7 times, respectively. It has been 
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concluded that provided the experience of the most productive regions of Ukraine is 

implemented, there will be a rise in the volume and value of gross agricultural output 

by 70-80 % due to increasing the efficiency of land use, and by 2-4 times owing to 

increasing the efficiency of using labor and capital resources. 

According to the results of the cluster analysis, it has been found that the 

regions of Ukraine are characterized by heterogeneity in terms of indicators of the 

state and dynamics of food self-sufficiency. In order to summarize the results of the 

analysis, the regions have been ranked according to the integrated coefficient of self-

sufficiency. Three types of such coefficients have been singled out, namely: 

coefficients of self-sufficiency for meat and milk separately, for all main types of 

food, as well as the integrated coefficient of dynamics of food self-sufficiency. It has 

been established that Luhansk region and administrative regions which have been 

included in the first cluster are the most problematic. From the standpoint of self-

sufficiency in terms of all types of food products and agricultural raw materials, the 

regions of the fifth cluster and the Kyiv region are the most effective. The regions 

of the second and fourth clusters are characterized, on the one hand, by relatively 

high values of coefficients of food self-sufficiency, on the other hand, by relatively 

high rates of their average annual reduction. 

The risks of loss of Ukraine’s food security have been identified in terms of 

areas of formation and implementation of resource potential, areas of production, 

distribution and consumption of food. Therefore, the risks in animal husbandry are 

much lower than in plant production. The integrated risk coefficient for plant 

production sector is 15.37, for animal husbandry 7.04. The weighted risk coefficient 

for agriculture as a whole is 14.03. The high degree of risk of losing food 

independence in the field of plant production indicates the need for active measures 

in this direction that have to be taken by the state. 

The determined declining trend of livestock population is considered as a 

manifestation of low risk. However, it confirms the high probability of decline in 

livestock production due to well-predicted and determined factors. The semi-

variation coefficient in calculating the ratio of the average annual wage index to the 
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consumer price index at 45.26 % indicates an increased risk of negative fluctuations 

in economic food accessibility in Ukraine. 

As a result of elaboration of the analytical part of the research, the following 

key viewpoints on the formation of the food security system in Ukraine have been 

substantiated: 1) the available strong agri-food potential and opportunities to 

maximize consumer demand with own food products; 2) the proper organizational, 

economic and institutional platform for consistency in the system of “production – 

consumption” of food products has not been formed; 3) there are no clear imperatives 

of national policy on the formation of long-term food independence. 

The recommendation part of the research contains a forecast regarding the level 

of Ukraine’s food security; the imitation model of food self-sufficiency is constructed; 

the directions of state policy in the food security system are substantiated and the 

mechanisms of its implementation are outlined. 

It has been proved that the most favorable trends as to an increase in the level 

of food self-sufficiency are associated with the forecasted changes of indicators of 

resource provision of agricultural production, namely with an extension of agricultural 

and arable land, which is considered unjustified from the standpoint of sustainable 

development of Ukraine. As for food production, it should be noted that, provided the 

existing trends in animal husbandry are maintained, the integrated coefficient of food 

self-sufficiency will decrease. 

The results of forecast, which has been performed in the IBM SPSS software 

environment on the basis of time series of investigated food security indicators 

during 2008-2018, made it possible to reveal the following trends: a rapid reduction 

in cattle population by 10–13 % over the next 3 years; an increase in the ratio of 

grain production to consumption by 14 %; a growth in the level of self-sufficiency 

of fruits and berries by 4–6 % under a high level of risk of reducing their yield 

capacity; an increase in the level of self-sufficiency of vegetables and cucurbits by 

3–4 %. The following is also expected: a rapid decline in the consumption of 

proteins, fats, carbohydrates and energy value of the diet of citizens in relation to 

physiological need; an increasing risk of negative deviations of the ratio of the wage 
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index to the consumer price index; a high risk of aggressive reduction in food 

accessibility. 

It has been substantiated that for effective management of food security, 

further forecast of its level and assessment of probability of realization of 

unfavorable scenarios of ability to ensure food self-sufficiency, it is necessary to use 

tools of cluster analysis, regression analysis and simulation modeling step-by-step. 

The modeling of the integrated coefficient of food self-sufficiency has been carried 

out in the context of factor indicators of resource provision and food production with 

the formation of two multifactor correlation equations. 

The developed mechanism of formation of food security system is based on the 

implementation of appropriate measures, decisions and actions aimed at providing 

resources, tools, technologies of planning, organization, motivation and control of 

effective interaction of government and society in the development of food sector. 

The elements of the mechanism configure three key blocks for the formation of the 

Common National Database on Food Security, namely – targeting, methodological, 

and instrumental. The implementation model involves the coordinated work of five 

interconnected clusters. It has been substantiated that the national food security 

strategy should take into account the existing level of food security in the country; the 

current state of agriculture as a leitmotif of economic development and food industry; 

features of state policy; existing and potential exogenous and endogenous factors and 

threats to food security. 

Key words: food security, food security system, food, self-sufficiency, 

mechanisms, national food security strategy.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Продовольча безпека є важливою компонентою 

соціально-економічної політики держави з позицій локального та глобального 

вимірів, адже, поряд із незаперечною місією забезпечення національного 

суверенітету, вона визначає її статус на міжнародній агропродовольчій арені. 

Такий важливий і водночас різновекторний контекст формування 

продовольчої безпеки України передбачає, по-перше, планомірні кроки у 

напрямі вироблення та прийняття управлінських рішень у площині активного 

пошуку можливостей нарощування потенціалу продовольчої безпеки для 

суспільного зростання; по-друге, стимулює потребу системного моніторингу 

рівня самозабезпеченості продовольством та постійної ідентифікації 

споживчих потреб населення у доступних, якісних, екологічних харчових 

продуктах; по-третє, зумовлює необхідність розробки індикаторів оцінки 

рівня  продовольчого забезпечення у контексті формування їх окремих груп 

відповідно до імперативів стратегічного розвитку сфери продовольчої 

безпеки. Відтак, обґрунтування та удосконалення теоретико-методичних засад 

і розробка практичних рекомендацій щодо формування системи продовольчої 

безпеки України набувають принципово нової актуальності за сучасних умов 

інтернаціоналізації світового ринку та посилення відкритості національної 

економіки. 

Дослідженню фундаментальних основ формування продовольчої 

безпеки країни присвячено праці відомих вітчизняних учених-економістів, 

серед яких В. Андрійчук, М. Бабич, Л. Германенко, К. Голікова, О. Гойчук, 

Ю. Губені, В. Дудар, В. Замлинський, О. Котикова, М. Кропивко, Т. Курман, 

І. Манзій, А. Мостова, В. Немченко, Б. Пасхавер, М. Сичевський, В. Третяк, 

Р. Тринько, І. Федулова, О. Ходаківська та ін. Механізми й особливості 

управління продовольчою безпекою у контексті державної аграрної політики 

розкрито у роботах Я. Гадзало, М. Гладія, Є. Данкевича, В. Жука, М. Зось-

Кіора, Ю. Лупенка, П. Саблука, П. Скрипчука, Н. Тіхонової, В. Ткачука та ін. 
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Серед вітчизняних економістів-аграрників особливо змістовні пропозиції 

щодо формування системи продовольчої безпеки України у руслі реалізації 

Цілей сталого розвитку знайшли відображення у роботах О. Бородіної, 

С. Григорьєва, В. Данкевича, Т. Зінчук, О. Скидана, О. Яценко та ін. Пильну 

увагу на обґрунтуванні індикаторів оцінки продовольчого забезпечення 

зосередили О. Горняк, В. Залізнюк, Г. Калетнік, О. Кондра, Ю. Лузан, 

М. Одінцов, С. Ревенко, А. Рудич, С. Урба, Ю. Юрченко та ін. Поглибленого 

дослідження водночас потребують питання, пов’язані із механізмами 

формування ефективної системи продовольчої безпеки України, комплексним 

оцінюванням її сучасного стану, виявленням трендів продовольчого 

самозабезпечення й ідентифікації ризиків щодо можливих втрат продовольчої 

незалежності у ракурсі різних сценаріїв забезпечення продовольчої безпеки. 

Це зумовило вибір теми дисертації, її теоретичну і практичну значимість.  
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Поліського національного університету за темами: «Розробити та 

обґрунтувати стратегічні напрями і пріоритети формування 

конкурентоспроможного аграрного  сектору економіки Північно-Західного 

регіону України» (номер державної реєстрації 0110U002406, 2010–2014 рр.), 

«Інноваційно-інвестиційні імперативи в сучасному агробізнесі» (номер 

державної реєстрації 0115U006604, 2015–2020 рр.), «Методологія 

моделювання розвитку інтеграційних процесів в аграрному секторі України в 

умовах соціально-економічних трансформацій» (номер державної реєстрації 

0119U103929, 2019–2022 рр.), у межах яких автором досліджено тенденції 

формування, встановлено тренди самозабезпечення продовольством, 

обґрунтовано стратегічні імперативи формування системи продовольчої 

безпеки України. 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

обґрунтування та поглиблення теоретико-методичних засад й розробка 
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практичних рекомендацій щодо формування системи продовольчої безпеки 

України. Для досягнення мети визначено такі завдання: 

 розкрити сутність продовольчої безпеки, окреслити її місце в системі 

економічної безпеки держави і, на основі цього, поглибити трактування 

поняття «система продовольчої безпеки»; 

 розробити методичний підхід до комплексного оцінювання рівня 

продовольчої безпеки країни; 

 узагальнити сучасні тенденції формування системи продовольчої 

безпеки України; 

 проаналізувати сучасний рівень та спроможність регіонів України до 

самозабезпечення продовольством за розробленим методичним 

підходом; 

 розрахувати ризик втрати продовольчої безпеки України із 

використанням розробленого методичного інструментарію; 

 систематизувати тренди здатності України до самозабезпечення 

продовольством; 

 здійснити прогнозування рівня продовольчої безпеки та оцінити 

ймовірність реалізації несприятливих сценаріїв продовольчого 

самозабезпечення країни; 

 обґрунтувати механізми формування й функціонування системи 

продовольчої безпеки України. 

Об’єктом дослідження є процес формування системи продовольчої 

безпеки України.  

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та 

практичних положень щодо формування системи продовольчої безпеки 

України.  

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основами 

дисертаційного дослідження є системний підхід до вивчення 

фундаментальних положень економічної науки стосовно формування системи 

продовольчої безпеки України. У процесі вивчення проблематики 
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продовольчої безпеки використано низку загальнонаукових та спеціальних 

методів дослідження, основними з яких є наступні: наукової абстракції – для 

теоретичного узагальнення сутності продовольчої безпеки, формулювання 

висновків, критичного аналізу результатів досліджень інших дослідників; 

монографічний – для аналізу й оцінки рівнів продовольчого забезпечення 

окремих регіонів України; економіко-статистичний, індексний методи (для 

оцінювання показників та індикаторів продовольчої безпеки); методи 

нормування, інтегрального оцінювання, нечіткої логіки з використанням 

функціоналу MatLab Fuzzy Logic Toolbox (для інтегрального оцінювання рівня 

продовольчої безпеки України); регресійного аналізу (для формування 

математичних моделей та сценарного прогнозування основних індикаторів 

продовольчої безпеки України, моделювання процесу формування системи 

продовольчої безпеки); кластерного аналізу (для дослідження 

багатофакторного групування адміністративних областей України за рівнем 

продовольчого самозабезпечення, а також для моделювання процесу 

формування продовольчої безпеки); кореляційного аналізу (для ідентифікації 

факторів впливу на продовольчу безпеку країни); імітаційного моделювання  

(для побудови імітаційної моделі формування системи продовольчої безпеки 

України); ранжирування – для визначення регіонів, які залежать від 

виробництва продовольства в інших регіонах. У роботі також використано 

графічні і табличні прийоми. 

Інформаційною базою дослідження стали законодавчі та нормативно-

правові акти, державні стратегії, цільові програми, плани, проєкти з питань 

формування продовольчої безпеки, офіційні матеріали та статистично-

аналітична інформація Продовольчої та сільськогосподарської організації 

ООН (ФАО), Міністерства аграрної політики та продовольства України, 

Державної служби статистики України, наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних вчених з проблематики дослідження, результати особистих 

досліджень автора. 
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Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації здійснено 

теоретичне узагальнення й наведено нове вирішення науково-практичного 

завдання щодо формування системи продовольчої безпеки України. Основні 

положення та результати дослідження, які виносяться на захист і 

характеризують наукову новизну та особистий внесок автора, полягають у 

наступному:  

вперше: 

 розроблено теоретико-методичні положення щодо механізму 

формування системи продовольчої безпеки, що базується на кластерній 

моделі імплементації відповідних заходів, рішень і дій щодо 

забезпечення ресурсами, інструментами, технологіями планування, 

організації, мотивації та контролю взаємодії інститутів влади і 

суспільства у процесі розвитку сфери продовольства;  

удосконалено:  

 трактування поняття «система продовольчої безпеки», яке, на відміну 

від існуючих, розглядається як сукупність організаційно-економічних, 

соціальних, правових, інформаційних, науково-інноваційних, 

екологічно орієнтованих та інших заходів, спрямованих на захищеність 

життєво важливих інтересів людини, громади, регіону і держави за 

рахунок уможливлення фізичної, економічної та соціальної доступності, 

безпечності та якості харчових продуктів, стабільності продовольчого 

забезпечення населення і продовольчого суверенітету країни; 

 методичне обґрунтування послідовності комплексного оцінювання 

рівня продовольчої безпеки країни, яке запропоновано здійснити у п’ять 

етапів, а саме: 1) кількісне вимірювання показників продовольчої 

безпеки; 2) виявлення трендів формування продовольчої безпеки; 

3) моніторинг й оцінка спроможності регіонів до продовольчого 

самозабезпечення; 4) ідентифікація чинників впливу на продовольчу 

безпеку; 5) оцінювання ризиків та загроз формування продовольчої 

безпеки;  
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 методичний інструментарій розрахунку ризику втрати продовольчої 

безпеки на основі оцінки коефіцієнтів семіваріації, який ґрунтується на 

реалізації таких методичних кроків: 1) систематизація індикаторів 

продовольчої безпеки з позиції ризик-менеджменту; 2) ідентифікація 

усіх потенційних загроз, які здатні спричинити несприятливі зміни 

індикаторів; 3) оцінка ймовірності негативних змін індикаторів через 

кожну із виявлених загроз, що дає можливість ідентифікувати ймовірні 

причини втрати продовольчої безпеки країни; 

дістали подальшого розвитку: 

 методичний підхід до аналізу самозабезпечення регіонів України 

продовольством, що ґрунтується на розрахунку інтегрального 

коефіцієнта самозабезпечення, складовими якого є коефіцієнти 

самозабезпечення окремо м’ясом та молоком, усіма основними видами 

продовольства, а також інтегральний коефіцієнт динаміки 

самозабезпечення продовольством, що дозволяє ідентифікувати 

джерела недостатнього рівня продовольчої безпеки на регіональному 

рівні; 

 наукова аргументація необхідності та методичні пропозиції щодо 

прогнозування індикаторів продовольчої безпеки країни та оцінювання 

ймовірності реалізації несприятливих сценаріїв продовольчого 

самозабезпечення, які базуються на поетапному використанні методів 

кластерного аналізу, регресійного аналізу та імітаційного моделювання, 

що дозволяє своєчасно виявляти негативні тренди продовольчої 

безпеки;  

 систематизація трендів спроможності України до самозабезпечення 

продовольством, ключові з яких такі: негативна тенденція до зростання 

розриву між фактичним споживанням та фізіологічною потребою 

населення у білках і вуглеводах; зменшення енергетичної цінності 

раціону; позитивна динаміка зростання рівня самозабезпечення м’ясом 

(однак його рівень не забезпечує повноцінну незалежність та 
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задоволенням фізіологічних потреб населення); збереження достатнього 

рівня самозабезпечення молоком без створення резервів на випадок 

форс-мажорних обставин та бази для нарощення експорту; зростання 

обсягів виробництва плодів, ягід та винограду не забезпечить внутрішні 

потреби; 

 обґрунтування ключових позицій щодо існуючої системи продовольчої 

безпеки в Україні: наявність потужного агропродовольчого потенціалу 

та можливостей максимально забезпечити споживчий попит власними 

харчовими продуктами; відсутність належної правової та інституційної 

платформи для узгодженості в системі «виробництво – споживання» 

продовольства; нівелювання чітких імперативів національної політики 

щодо формування політики довгострокової продовольчої незалежності.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці 

рекомендацій щодо удосконалення процесу формування системи 

продовольчої безпеки України, імплементація яких сприятиме активізації 

національної політики у сфері забезпечення продовольчої незалежності.  

Результати дисертаційного дослідження щодо формування ключових 

параметрів продовольчої безпеки та встановлення напрямів зміни джерел її 

забезпечення, що є важливою умовою формування національної політики 

продовольчої безпеки, прийнято до впровадження Департаментом 

агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної 

державної адміністрації при розробці Стратегії розвитку Житомирської 

області до 2027 року (довідка № 09/1974/0/2-20/50 від 17.09.2020 р.).  

Рекомендації щодо формування правової та інституційної платформи 

для забезпечення балансування в системі «виробництво – споживання» 

продукції продовольства, що сприятиме ефективній реалізації функцій 

управління й регулювання державними інституціями у сфері забезпечення 

продовольчої безпеки держави, розглянуто і прийнято до впровадження 

Житомирською обласною радою при розробці Плану заходів на 2021–2023 рр. 
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в рамках реалізації Стратегії розвитку Житомирської області до 2027 року 

(довідка № 5-22/1559 від 26.11.2020 р.).  

Акціонерним товариством «Державна продовольчо-зернова корпорація 

України» засвідчено практичну значимість аналітичної оцінки й 

прогнозування тенденцій зміни показників продовольчої безпеки (ресурсного 

потенціалу, виготовлення і розподілу продовольства та споживання 

продовольства), що можуть використовуватися при формуванні стратегії 

формування продовольчої безпеки України у частині експлікації рівня 

самозабезпечення та залежності агропродовольчого сегмента від зовнішніх 

ринків (Акт впровадження № 130-7-19/3675 від 17.09.2020 р.).  

Основні положення дисертації використовуються у навчальному 

процесі Поліського національного університету при викладанні навчальних 

дисциплін «Економічна безпека», «Аграрна політика», «Економіка 

органічного виробництва», «Міжнародна безпека», «Зовнішньоекономічна 

політика України» (довідка № 1296/01-17 від 26.08.2020 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеним науковим 

дослідженням. Результати, які викладено в дисертації та виносяться на захист, 

отримані автором особисто. Вони полягають в обґрунтуванні механізмів 

формування системи продовольчої безпеки України, які базуються на 

кластерній моделі імплементації відповідних заходів, рішень і дій щодо 

забезпечення ресурсами, інструментами, технологіями планування, 

організації, мотивації та контролю ефективної взаємодії інститутів влади і 

суспільства у процесі розвитку продовольчої сфери. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати і висновки 

наукових досліджень апробовано на наступних Міжнародних науково-

практичних конференціях: «Аграрна наука, освіта, виробництво: 

європейський досвід для України» (Житомир, 17–18 лист. 2015 р.); 

«Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного 

розвитку» (Житомир, 29 лист. 2019 р.), «Органічне виробництво і 

продовольча безпека» (Житомир, 21–22 трав. 2020 р.), «Механізми управління 
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розвитком територій» (Житомир, 20–21 жовт. 2020 р.); «Challenges in Science 

of Nowadays» (Вашингтон, США, 26–28 лист. 2020 р.); Всеукраїнська науково-

практична конференція: «Сучасні екологічні проблеми урбанізованих 

територій» (Житомир, 4 груд. 2020 р.); Науково-практична конференція 

науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та молодих вчених 

ЖНАЕУ «Наукові читання – 2020» (Житомир, 2020 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано у 13  наукових 

працях загальним обсягом 4,86 д. а. (автору належить 3,83 д. а.), у т. ч. 6 – у 

наукових фахових виданнях України, 5 з яких включено до міжнародних 

наукометричних баз, 1 – у міжнародному науковому періодичному виданні 

(Латвія), 6 – у інших наукових виданнях.  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із анотації, вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (192 найменування), 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 216 сторінок, з яких основного 

тексту – 154 сторінки. Робота містить 38 таблиць та 20 рисунків. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ  

СИСТЕМИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 

 

1.1. Сутність продовольчої безпеки та її місце у структурі 

економічної безпеки держави 

 

Невпинне зростання чисельності населення, підвищення рівня 

використання природних ресурсів на тлі зменшення їх запасів зумовлює низку 

ризиків для продовольчої безпеки як людини, так й країни в цілому. Проблема 

формування продовольчої безпеки завжди залишалася у фокусі наукових 

інтересів як вітчизняних, так й закордонних дослідників. За умов глобалізації 

це питання розглядається як одне із ключових у системі глобальних проблем 

сьогодення. Підтвердженням зазначеному є змістовне наповнення п. 24 

підсумкового документу Саміту ООН «Перетворення нашого світу: порядок 

денний у сфері сталого розвитку на період до 2030», а саме: «… в 

пріоритетному порядку покінчити з голодом і досягти продовольчої безпеки, 

а також покласти край всім формам недоїдання» [84]. Рішучість такого 

твердження вказує на непересічне значення піднятої проблеми та нагальність 

її вирішення з позицій цілеспрямованості намірів сталого розвитку. 

Визначальною рисою ефективної політики формування продовольчої 

безпеки є забезпечення населення продовольством на такому рівні, який 

гарантуватиме якісні умови життя й життєдіяльності, а також уможливить 

стійке суспільне відтворення на засадах розширеного виробництва [67; 76; 77; 

93; 107]. Для сталості цього процесу та всебічного задоволення якості життя 

громадян обов’язком держави вбачається формування дієвої системи 

доступності кожного із них до якісних та безпечних продуктів харчування. 

Зазначене можливо здійснити за допомогою розробки та реалізації виваженої 

загальнодержавної політики продовольчої безпеки. Провідні країни світу 

розглядають продовольчу безпеку як одну із найважливіших передумов 

внутрішньої стабільності та зовнішньої незалежності.  
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Етимологія поняття «продовольча безпека» свідчить про те, що перші 

спроби його застосування зроблено у 1972 р. у Стокгольмі за результатами 

імплементації розробленого плану вирішення продовольчої проблеми у світі, 

який передбачав, що до кінця ХХ ст. голод у більшості країн світу буде 

подолано за рахунок НТП та упровадження його досягнень у сільському 

господарстві. Проте, такий соціально орієнтований підхід згодом змінено у 

зв’язку з виникненням специфічних факторів, що не дозволяли вирішувати 

проблему від глобального упровадження змін у світі в цілому, і, як наслідок, 

їх вирішення на національних рівнях [133, с. 47]. У 1974 р. дефініцію 

«продовольча безпека» офіційно уведено в наукову термінологію на 

Всесвітньому продовольчому саміті (WFS), де його зміст інтерпретувався як 

«доступність у будь-який час необхідних світових продовольчих запасів 

основних продуктів харчування для сталого росту споживання та компенсації 

коливань виробництва та цін» [177, с. 3].  

Систематичні проведення WFS супроводжувалися постійним 

підкресленням місця та ролі продовольчої безпеки для розвитку людської 

цивілізації, запобігання поширення голоду у світі й поступовим розширенням 

його змісту в силу нарощування глобальних викликів та потреб. Зокрема, у 

1996 р. WFS оприлюднено поглиблений підхід до інтерпретації продовольчої 

безпеки у ракурсі її існування на індивідуальному, домашньому, 

національному, регіональному та міжнародному рівнях. Увагу акцентовано, 

що зазначене має місце за умови фізичної та економічної доступності усіх 

людей до достатньої, безпечної та поживної їжі, що забезпечує їх харчові 

уподобання для активного й здорового життя. При цьому, така доступність 

повинна забезпечуватися у будь-який, зручний для споживача, час [188]. 

В узагальненому контексті в економічних джерелах продовольча 

безпека розглядається як захист життєвих інтересів людини, які виражаються 

в державній гарантії безпечних та якісних харчових продуктів для підтримки 

нормальної життєдіяльності людини [90]. Ґрунтовним є трактування 

продовольчої безпеки експертами Продовольчої та сільськогосподарської 

організації ООН (ФАО), а саме як «забезпечення гарантованого доступу всіх 
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жителів планети, країни, регіону до продовольства у будь-який час і обсягах, 

необхідних для забезпечення активного й здорового способу життя» [158–

160]. У 1986 р. Світовим банком (доповідь «Бідність і голод») також 

наголошено на домінантній ролі продовольчої безпеки для забезпечення 

доступу «усіх людей у будь-який час до достатньої кількості їжі для активного 

і здорового життя» [175].  

У Доповіді Програми Розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) 

про стан людського розвитку у 1994 р. продовольча безпека трактується як 

«доступність основних продуктів харчування, яка передбачає наявність їх 

достатньої кількості та вільного доступу до них та достатню купівельну 

спроможність населення» [40]. У свою чергу, з опорою на визначення 

продовольчої безпеки ФАО (1996 р.), в якому фокусується на необхідності 

забезпечення усіх людей поживним і безпечним продовольством («safe and 

nutritious food»), етап позначається як «свобода від голоду і виснаження» 

(malnutrition) [46]. Тобто, вищезгадані офіційні документи декларують 

продовольчу безпеку як об’єктивну необхідність розвитку людства за умов 

світового цивілізаційного поступу та глобалізації економічного простору.  

Слід вказати на поступове визнання й закріплення у науковому дискурсі 

соціальної компоненти цього поняття, про що зазначається у звіті ФАО за 

2001 р. «Стан продовольчої безпеки у світі», де остання трактується як «стан, 

коли всі люди завжди мають фізичний, економічний і рівний із соціальної 

точки зору доступ до безпечного й поживного продовольства в кількості, 

достатній для задоволення своїх потреб і переваг у їжі, в обсягах, необхідних 

для активного й здорового життя» [182]. Цей аспект став підґрунтям 

застосування «подвійного підходу» до формування продовольчої безпеки, за 

якого уможливлено узгоджений розвиток сільського господарства та 

одночасне розширення можливостей доступу бідних верств населення до 

продовольства [1; 10; 25]. Варто підкреслити, що такий підхід у науковому 

дискурсі вважається своєрідною платформою становлення й утвердження 

засад сталого розвитку.  
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У процесі еволюції концепцій продовольчої безпеки прослідковується 

закономірне розширення змісту цього поняття у напрямі утвердження засад 

здорового життя людей та сталого розвитку суспільства (рис. 1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рис. 1.1. Еволюція концепцій продовольчої безпеки  

Джерело: побудовано автором на основі [3; 11; 19; 36; 40; 46; 64;158–160; 182]. 

 

Окреслений аспект став платформою для офіційного закріплення 

проблематики продовольчої безпеки практично у всіх міжнародних угодах 

щодо регулювання важливих складових людської діяльності, а боротьбу з 

хронічним голодом населення визначено однією із Глобальних цілей сталого 

розвитку (ЦСР), прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН [141]. Цілями 

передбачено, що до 2030 р. усі країни світу повинні спрямовувати свої зусилля 

а) на подолання усіх форм бідності; б) на боротьбу із нерівністю; в) на 

усунення негативних проявів кліматичних змін [142]. Відтак, проблема 

Розширення змісту  продовольчої безпеки 

Фактор 
часу 

 

 

1974 р.  

ООН 

Концепцію доповнено третьою складову: забезпечення таких 

умов, щоб усі люди у будь-який час мали як фізичний, так і 

економічний доступ до основних видів продовольства, якого вони 

потребують 

Продовольча безпека декларується в робочих документах на 

Всесвітньому продовольчому саміті (WFS) як: «доступність у 

будь-який час необхідних світових продовольчих запасів 

основних продуктів харчування для сталого росту споживання та 

компенсації коливань виробництва та цін» 

1983 р.  

ФАО 

2001 р.  

ФАО 

1986 р.  

Світовий банк 
Розширено концепцію з позицій домінантності продовольчої 

безпеки для забезпечення доступу усіх людей у будь-який час до 

достатньої кількості їжі для активного і здорового життя людей 

1996 р.  

ФАО 

Оприлюднено поглиблений підхід до інтерпретації продовольчої 

безпеки у ракурсі її існування на індивідуальному, домашньому, 

національному, регіональному та міжнародному рівнях, що має 

місце за умови фізичної та економічної доступності усіх людей у 

будь-який час до достатньої, безпечної та поживної їжі, яка 

задовольняє їх дієтичні потреби та харчові уподобання для 

активного та здорового життя 

Попереднє визначення уточнено: «… стан, коли всі люди завжди 

мають фізичний, економічний і рівний із соціальної точки зору 

доступ до безпечного й поживного продовольства в кількості, 

достатній для задоволення своїх потреб і переваг у їжі, в обсягах, 

необхідних для активного й здорового життя» 
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продовольчої безпеки не є притаманною для окремої країни, адже на її 

вирішення спрямовуються зусилля практично усіх країн світу, незалежно від 

рівня політичного та соціально-економічного розвитку. 

Результати численних наукових спостережень підтверджують 

незамінність ефективної політики забезпечення продовольчої безпеки як у 

слаборозвинених країнах, так й тих, що мають високі якісні та кількісні 

показники розвитку [56; 64; 66; 71; 72; 82; 83; 105; 107]. Ключовим індикатором 

рівня продовольчої безпеки будь-якої країни є доступність споживання їжі у 

необхідній кількості відповідно до науково-обґрунтованих і чітко визначених 

медичних норм, а також безпека та якість такої продукції. У свою чергу, рівень 

забезпеченості населення продуктами харчування проявляється через 

відповідні форми їх доступності, а саме: фізичну, економічну та соціальну 

(рис. 1.2).  

 

Рис. 1.2. Доступність харчових продуктів як детермінанта формування 

ефективної системи продовольчої безпеки 

Джерело: узагальнено автором. 
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Забезпечення усіх форм доступності є основою формування системи 

продовольчої безпеки країни та індикатором забезпечення її інтересів у 

системі міжнародної продовольчої безпеки. Окреслений аспект є ключовим в 

інтерпретації предмету даного дослідження. Від рівня розвитку продовольчої 

безпеки значною мірою залежить економічна безпека держави, а відтак – і її 

національна безпека, яка являє собою «захищеність державного суверенітету, 

територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших 

національних інтересів України від реальних та потенційних загроз» [93].  

У розділі 3 чинної Стратегії національної безпеки України розкрито низку 

позицій щодо ідентифікації загроз продовольчій безпеці України, серед яких 

ключовими є такі: агресивні дії Росії; неефективність системи забезпечення 

національної безпеки і оборони України; корупція та неефективна система 

державного управління; економічна криза; загрози енергетичній безпеці; 

загрози інформаційній безпеці; загрози кібербезпеці і безпеці інформаційних 

ресурсів; загрози безпеці критичної інфраструктури; загрози екологічній 

безпеці [99]. Як видно, у цьому переліку відсутня продовольча безпека, на 

відміну від попередньої Стратегії, у якій одним із ключових завдань політики 

національної безпеки у внутрішній сфері визнано забезпечення продовольчої 

безпеки [98]. 

Економічна безпека в сучасних економічних джерелах розглядається як 

«комплекс дієвих заходів офіційних державних органів, які забезпечують 

стійкість до зовнішніх та внутрішніх загроз, характеризують здатність 

національної економіки до розширеного самовідтворення та задоволення 

потреб громадян, суспільства і держави на певному визначеному рівні та 

часовому проміжку» [12], або «стан економіки, який за допомогою 

економічного механізму шляхом використання комплексу заходів забезпечує 

незалежність, стабільність та розвиток країни» [135, с. 7] та ін. Як зазначає 

К. Утенкова: «перманентна трансформація чинників розвитку національної 

економіки значною мірою актуалізує дослідження, спрямовані на 

забезпечення економічної безпеки України» [139, с. 133]. 
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Професор І. Дроздяк зазначає, що «близько 30 % громадян України 

перебувають зараз за межею малозабезпеченості (за сукупним місячним 

доходом із розрахунку на душу населення)» [41, с. 22]. При цьому, учений 

називає щонайменше два ключові дестабілізуючі фактори формування 

продовольчої безпеки, а саме: 1) наростаюче згортання масштабів 

агропромислового комплексу і зменшення обсягів вироблюваної продукції, 

зниження ефективності її виробництва; 2) значне скорочення реальних доходів 

населення і доступності для нього харчових продуктів [41, с. 22]. 

У цьому ключі логічно стверджувати, що продовольчу безпеку, 

передусім, варто розглядати з позицій забезпечення саме економічної безпеки, 

зважаючи на те, що остання локалізує іманентні можливості та визначає 

стратегічні імперативи соціально-економічного зростання для забезпечення 

суспільного добробуту за умов ринкових відносин. Місце продовольчої 

безпеки у структурі економічної безпеки держави представлено на рис. 1.3. 
 

 

Рис. 1.3. Місце продовольчої безпеки у структурі  

економічної безпеки держави 

Джерело: узагальнено на основі [67; 76; 77; 103; 107; 113; 135; 136]. 
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Продовольча  Фінансова  Інвестиційна  Соціальна  

Безпечність для 

здоров’я  
Забезпеченість населення 

продуктами харчування  

Доступність   

Повноцінність Фінансова, економічна, соціальна  
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Дослідженнями встановлено, що в Україні дефініція «продовольча 

безпека» набула поширення із здобуттям незалежності (поч. 90-х рр.). 

Ключовою причиною і, власне, детермінантою все частішого її використання 

в економічному дискурсі вважається загальноекономічна криза в країні, 

яскравим проявами якої стало стрімке зниження якості життя населення, 

скорочення обсягів виробництва продукції сільського господарства та 

продовольства, а також низка інших соціально-економічних чинників та 

індикаторів. Упродовж 1991–2000 рр. під забезпеченням продовольчої 

безпеки в основних стратегічних документах розумілася можливість 

самостійного забезпечення країни необхідною сільськогосподарською 

продукцією. Відповідно і пріоритетним напрямом формування продовольчої 

безпеки був розвиток сільськогосподарського виробництва 95; 118, с. 25; 

136]. 

В Україні супроводження інституційних, організаційних, правових, 

економічних та інших відносин у сфері продовольчої безпеки регламентується 

насамперед Конституцією України [61], Законом «Про національну безпеку 

України» [93], низкою нормативно-правових актів, міжнародними договорами 

України (рис. 1.4). Продовольча безпека (в її змістовному наповненні з позицій 

сучасного трактування), безумовно, є незамінним елементом національної 

безпеки, проте у Законі України «Про основи національної безпеки» (2003 р.), 

який натепер утратив чинність, лише дотично згадувалося, що «основними 

напрямами державної політики щодо забезпечення національної безпеки 

України в економічній сфері є забезпечення продовольчої безпеки» [94]. 

Натомість, у законі «Про національну безпеку України» [93], прийнятому у 

2018 р., не згадується про продовольчу безпеку держави. Тобто, в Україні нині 

відсутнє офіційне трактування поняття «продовольча безпека» на 

законодавчому рівні, немає окремого нормативно-правового акту, що, на наше 

переконання, вимагає негайних виважених управлінських кроків для 

утвердження цього поняття як одного із ключових в національній політиці 

України. 
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Рис. 1.4. Нармативно-правове забезпечення відносин  

у сфері продовольчої безпеки 

Джерело: адаптовано [96; 126; 134; 135]. 

 

Слід зазначити, що у 2016 р. Верховною Радою України було зроблено 

спроби закріпити це поняття у базовому законі «Про продовольчу безпеку 

України» (законопроєкт зареєстровано за № 8370-1) [96], однак, в силу низки 

політичних, економічних та інших обставин, цей важливий аспект не отримав 

логічного завершення. Закон було прийнято парламентом за основу, проте 

Президентом України його було повернуто на доопрацювання, указавши на 

певні уточнення (пропозиції) [97]. Слід зазначити, що цим документом 

передбачалося унормування правових, економічних, екологічних, соціальних 

та організаційних заходів державної політики у сфері формування 

продовольчої безпеки, яка позиціонувалася однією із ключових складових 

національної безпеки держави. 

Конституція України 

 

Закон України «Про основи національної безпеки України»  

Проект Закону України «Про продовольчу безпеку України» 

 

Нормативно-

правові 

акти, що 

регулюють 

відносини у 

сфері ПБ 

«Про прожитковий мінімум»  

«Про державну підтримку сільського господарства України»  

«Про зерно та ринок зерна в Україні»  

«Про молоко та молочні продукти»  

«Про державний матеріальний резерв»  

«Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» 

«Про безпечність та якість харчових продуктів», «Про дитяче 

харчування» 

«Про стандартизацію»  

«Про підтвердження відповідності», «Про захист прав споживачів»  

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення»  

«Про ветеринарну медицину»  

«Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них»  

«Про насіння та садивний матеріал» 

 

Міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана ВРУ 
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Водночас, У Законі України «Про державну підтримку сільського 

господарства України» продовольча безпека розглядається як «захищеність 

життєвих інтересів людини, яка виражається у гарантуванні державою 

безперешкодного економічного доступу людини до продуктів харчування з 

метою підтримання її звичайної життєвої діяльності» (п. 2.13) [87]. У 

Методичних рекомендаціях щодо розрахунку рівня економічної безпеки 

України продовольча безпека трактується як «стан виробництва продуктів 

харчування в країні, що здатний повною мірою забезпечити потреби кожного 

члена суспільства в продовольстві належної якості за умови його збалансованості 

та доступності для кожного члена суспільства» (п. 5) [90].  

Продовольча безпека передбачає «стан економіки держави, при якому 

гарантується стабільне забезпечення переробної промисловості сільськогос-

подарською сировиною, населення – достатньою кількістю безпечних і 

повноцінних продуктів харчування, а також відносна незалежність від імпорту 

сировини і продовольства» [39, с. 112]. Продовольча безпека також: а) є 

компонентою і провідною сферою суспільних та державних інтересів; 

б) забезпечує захищеність життєвих інтересів населення країни у сфері 

продовольства; в) гарантується державою через відповідний комплекс заходів; 

г) гарантується через принцип самозабезпечення; д) забезпечується 

економічною та фізичною доступністю населення до продуктів харчування у 

ручний для них час [2]. 

Фахівцями Національного інституту стратегічних досліджень 

продовольчу безпеку визначено як «стан забезпечення населення 

продовольством на рівні, що гарантує кожному громадянину можливість 

повноцінного раціонального харчування якісними продуктами, задоволення 

дієтичних і специфічних смакових потреб населення» [147]. Узагальнений 

складник характеризується іманентними індикаторами, що визначають 

повноцінний раціон споживання необхідних продуктів однією особою 

протягом місяця. Дослідники Інституту економіки та прогнозування НАН 

України визначають продовольчу безпеку країни як «вільний фізичний та 
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економічний доступ усього населення до безпечного продовольства в 

достатній кількості для задоволення своїх потреб й уподобань в обсягах, 

необхідних для здорового активного способу життя» [130, с. 27]. 

Існує низка наукових досліджень, в яких акцентується на конкретному 

аспекті, що формує продовольчу безпеку: зовнішньоекономічній діяльності, 

земельній реформі, аграрній політиці, імпортозаміщенні, експортній 

орієнтації тощо [74; 148; 152; 153; 157; 167]. Для прикладу, А. Мостова 

тлумачить продовольчу безпеку як «розміщення виробництва продовольства 

та формування державних продовольчих запасів відповідно стратегічних 

переваг країни та зовнішньоекономічної політики, які забезпечать 

гарантовании доступ до продуктів харчування населенню країни у кількості і 

якості відповідно науково-обґрунтованих медичних норм» [74, с. 89–90]. 

Тобто, увага акцентується на ув’язці зовнішньоекономічної політики держави 

та рівня її продовольчої безпеки. В. Данкевич наголошує, що: «… ефективне 

використання наявних земельних ресурсів в Україні можливе лише в умовах 

завершення земельної реформи та формування повноцінного ринку 

сільськогосподарських земель. Лише при цьому можна підвищити 

інтенсивність використання наявних сільськогосподарських земель, 

забезпечити продовольчу та економічну безпеку держави» [157, с. 92].  

У роботі [133, c. 16]  продовольча безпека подається як стан економіки 

держави, який незалежно від становища світових ринків дає можливість 

забезпечення країни продовольством у достатній кількості, а населення має 

можливість його придбати; це насамперед забезпечення певного вітчизняного 

рівня виробництва, який дає можливість перебувати у межах від підтримання 

критичного мінімуму до повного самозабезпечення. Продовольчу безпеку 

держави також трактують як міждисциплінарне соціально-економічне явище, 

що характеризує можливість держави забезпечити населенню збалансоване 

повноцінне харчування якісними й безпечними продуктами за умов належного 

фізичного і економічного доступу до них на основі внутрішньої продовольчої 

незалежності держави [128, с. 10].  
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Отже, дослідженнями встановлено, що нині у різнопланових наукових 

джерелах налічується понад 200 трактувань продовольчої безпеки, проте 

домінуючою сутнісною ознакою переважної більшості із них залишається 

можливість самозабезпечення держави (її громадян) у продуктах харчування 

у необхідних обсягах та відповідної якості (як це декларується в офіційних 

документах). При цьому слід зазначити, що часто поняття «продовольча 

безпека» ототожнюється із поняттям «продовольча незалежність», однак, на 

наше переконання, перше є значно ширшим за змістом з огляду на 

окресленість значно більшої кількості функціональних аспектів. Також 

продовольчу незалежність науковці позиціонують як ключовий індикатор 

оцінки стану продовольчої безпеки країни, або стан, при якому у випадку 

припинення постачання продуктів харчування з-за кордону не виникає 

продовольча криза [127, с. 57]. В проєкті закону [96] продовольча незалежність 

трактується як «вітчизняне виробництво основних харчових продуктів в 

обсягах, не менших встановленого граничного рівня їх питомої ваги в 

товарних ресурсах внутрішнього продовольчого ринку» [96]. 

Слушною вбачається твердження А. Мостової, що «продовольча 

незалежність потребує особливої уваги в умовах реалізації державної стратегії 

продовольчої безпеки, оскільки реалізація державної зовнішньоекономічної 

політики, спрямованої на підтримання відкритості внутрішніх ринків в умовах 

інтеграції України в систему багатостороннього регулювання в СОТ, сприяє 

виникненню нових загроз продовольчій безпеці держави та певному тиску з 

боку іноземних торгових партнерів» [74, с. 86]. У іншій своїй праці дослідниця 

стверджує, що «… на тенденції продовольчої безпеки позитивний вплив 

мають такі чинники, як достатньо розвинутий аграрний сектор економіки, 

забезпеченість продовольчими ресурсами за рахунок нарощування обсягів 

виробництва сільськогосподарської продукції та підвищення самозабез-

печення держави продовольством» [76, с. 59]. 

Узагальнюючи вищевикладене, схиляємося до тези про те, що проблема 

продовольчої безпеки комплементарно пов’язана із проблемою продовольчої 
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незалежності (продовольчого суверенітету) – стану продовольчого 

забезпечення, за якого фізична та економічна доступність життєво важливих 

продуктів харчування для населення забезпечується за рахунок вітчизняного 

виробництва цих продуктів та запасів державного матеріального резерву [96]. 

Такий підхід підтверджує системний характер обох понять та вказує на їх 

узгодженість й гармонійність з позицій необхідності розробки правового, 

економічного та організаційного супроводження. 

Існують також різні наукові погляди щодо характеристики 

концептуальних основ формування продовольчої безпеки держави. Зокрема, 

З. Ільїна пропонує розмежовувати соціально-економічний та політико-

економічний підходи до її ідентифікації. За твердженнями авторки, 

«відповідно до соціально-економічного підходу – це здатність держави 

забезпечити своїм громадянам споживання основних продуктів харчування 

відповідно до прийнятих стандартів і норм; політико-економічного – здатність 

держави мобілізувати внутрішні ресурси для організації постачання населення 

переважно вітчизняним продовольством і тим самим гарантувати економічну 

самостійність і політичний суверенітет» [52, с. 78]. Тобто, в обох випадках 

підкреслюється іманентна економічна й суспільно-політична природа 

формування продовольчої безпеки. 

Натомість, у дослідженнях К. Голікової викришталізовуються 

соціально-економічний та виробничо-ринковий підходи до формування 

продовольчої безпеки. Відзначимо, що ринкова орієнтація будь-якого 

суспільно-економічного явища чи процесу є незамінною ознакою сучасного 

суспільства. Дослідниця стверджує, що за першого підходу фігурує тільки 

споживання з точки зору забезпечення соціальних гарантій та економічної 

доступності продуктів харчування для всіх верств населення; тобто, акцент на 

особистості та її пріоритетних уподобаннях щодо забезпечення своїх потреб у 

харчових продуктах [21, с. 28].  

За виробничо-ринкового підходу, на думку авторки, «досягнення 

продовольчої безпеки вбачають у здатності агропромислового комплексу 
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забезпечувати виробництво продуктів харчування в середині країни з 

урахуванням факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, що 

впливають на стан продовольчого ринку» [21, с. 28].  

На нашу думку, у контексті даного дослідження заслуговує на увагу 

підхід, розроблений М. Бабич, згідно з яким необхідно виокремлювати чотири 

ознаки ідентифікації продовольчої безпеки, а саме: 1) стан системи; 

2) механізм забезпечення; 3) рівень доступу; 4) ієрархічний рівень [7, с. 42]. 

Вважаємо за доцільне взяти його за основу й розширити за рахунок імплікації 

базових концепцій визначення продовольчої безпеки. 

Таблиця 1.1 

Наукові підходи до ідентифікації поняття «продовольча безпека»  

у ракурсі виокремлення домінуючої компоненти 

Ознака 

ідентифікації 

Домінуюча 

компонента 

Найбільш яскраві 

представники 
Акцент у визначеннях 

1 2 3 4 

Стан 

системи 

Суспільні 

відносини 

С. Лушпаєв Продовольча безпека  

як стан відповідної  

системи (суспільних 

відносин, економічної 

системи, продовольчого 

ринку) 

Економіка  В. Шкаберін 

О. Вараксіна 

Продовольчий 

ринок 

О. Кочетков  

Г. Прунцева 

О. Варченко 

П. Пивовар 

Механізм 

забезпечення  

Самозабезпечення О. Шебаніна  

О. Бабенко 

О. Николюк 

Продовольча безпека як 

механізм її забезпечення 

(самозабезпечення, 

державне гарантування, 

аграрний потенціал, 

сталий розвиток) 

Державне 

гарантування 

М. Хорунжий  

В. Шлемко 

О. Гойчук  

С. Кваша 

Реалізація 

аграрного 

потенціалу  

Є. Борисенко  

В. Ткачук 

М. Сичевський 

В. Данкевич  

Є. Данкевич 

А. Мостова 

Сталий  

розвиток 

Н. Вдовенко  

О. Бородіна  

О. Банах 

Т. Зінчук  

В. Зіновчук  

Н. Куцмус 
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Закінчення табл. 1.1 

1 2 3 4 

Рівень 

доступу  

Фізичний  О. Щекович Продовольча безпека як 

рівень доступу 

населення до 

продовольства 

(фізичний,  

економічний, 

соціальний) 

Фізичний та 

економічний  

С. Демяненко 

Фізичний, 

економічний, 

соціальний  

Є. Новіков  

В. Ткачук  

Л. Тарасович 

Фізичний, 

економічний, 

соціальний 

доступ до 

екологічної 

продукції 

ФАО  

Світовий банк  

О. Скидан  

Н. Зіновчук 

М. Яремова  

Л. Романчук 

Ієрархічний 

рівень 

Глобальний ФАО  

О. Бодіан  

Ю. Забарна  

К. Голікова 

Виділення ієрархічного 

рівня, на якому 

досягається продовольча 

безпека держави 

Національний 

Регіональний  

Громада  

Людина 

Джерело: адаптовано до [7] й доповнено автором. 

 

Відтак, на основі систематизації ключових положень низки нормативно-

правових актів та наукових робіт сучасних дослідників, під продовольчою 

безпекою пропонується розуміти такий стан економіки країни, за якого 

уможливлюється захищеність життєво важливих інтересів людини, громади, 

регіону і держави в частині гарантування фізичної, економічної та соціальної 

доступності, безпечності та якості продуктів харчування, стабільності 

продовольчого забезпечення населення та продовольчого суверенітету. 

Враховуючи окреслене, постає необхідність дослідження особливостей 

формування системи забезпечення продовольчої безпеки України у 

національному та глобальному вимірах. 

 

1.2. Система продовольчої безпеки у ракурсі національного й 

глобального вимірів 

 

Швидкі зміни і часто непередбачувані інституційні та соціально-

економічні коливання в ринковому бізнес-середовищі, а також посилення 

глобалізаційних зрушень в економічних системах потребують своєчасних 

управлінських рішень на загальнодержавному рівні у частині розроблення 
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відповідних стратегій, програм, планів з питань формування продовольчої 

безпеки країни. Формування стратегії розвитку України передбачає 

урахування низки показників економічної безпеки, ключовими з яких 

вбачаються а) рівень самозабезпечення продовольством та б) продовольчий 

суверенітет. У свою чергу, самозабезпечення продовольством та 

продовольчий суверенітет виступають важливими елементами міжнародної 

конкурентної позиції та індикатором сталого зростання країни, що підкреслює 

вагомість експлікації системи забезпечення продовольчої безпеки у ракурсі 

національного й глобального вимірів.  

В широкому розумінні, поняття «продовольча безпека» прийнято 

використовувати для характеристики стану продовольчого ринку окремих 

людей, домогосподарств, об’єднаних територіальних громад, країни, групи 

країн або світового ринку в цілому. У цьому ключі слід розмежовувати 

ієрархічні рівні продовольчої безпеки, а саме:  

рівень І: продовольча безпека людей, домогосподарств (мікро-, 

локальний рівень);  

рівень ІІ: продовольча безпека регіону (мезо- або регіональний рівень); 

рівень ІІІ: національна продовольча безпека (національний 

(загальнодержавний) рівень);  

рівень IV: світова продовольча безпека (мега-, глобальний рівень) 

(рис. 1.5). 

Локальний рівень формування системи продовольчої безпеки передбачає 

належність об’єкта дослідження безпосередньо до окремих людей та громади 

як базових суб’єктів мікрорівня. Суб’єктами продовольчої безпеки на даному 

рівні є власне домашні господарства та окремі громадяни, завданням яких є 

придбання й збалансоване споживання харчових продуктів, кількісні та якісні 

параметри виробництва яких детермінують рівень задоволення споживчого 

попиту і, у свою чергу, стимулюють пропозицію. Натомість, зростання 

споживчого попиту зумовлює підвищення ефективності виробничої та 

господарської сфер, що й визначає сприятливий цикл економічного 
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добробуту. Варто зазначити, що важливу роль в системі управління 

продовольчою безпекою на локальному рівні відведено місцевим органам 

управління (муніципалітет, район, територіальна громада). Особливо 

актуальним це питання є за умов реалізації політики децентралізації в Україні. 
 

 

Рис. 1.5. Ієрархічні рівні формування  

продовольчої безпеки  

Примітка: суб’єкти  * – громадяни, місцеві органи управління (муніципалітет, район, 

територіальна громада); **– суб’єкти територіального управління (як правило, регіональні 

органи державної влади); *** – уряд та органи законодавчої і виконавчої влади; **** – 

спеціалізовані органи ООН (Продовольча та сільськогосподарська організація (ФАО), 

Світова організація торгівлі, Комітет з продовольчої безпеки, Всесвітній банк та ін.). 

Джерело: узагальнення автора на сонові [2; 6; 8; 9; 168; 169; 172; 176; 184; 191]. 

 

На мезорівні об’єктом продовольчої безпеки є її регіональна система як 

цілісна структура, а суб’єктами безпосереднього забезпечення – суб’єкти 

Світова продовольча безпека 

Продовольча безпека держави 

Продовольча безпека регіону 

Продовольча безпека 
громади 

Глобальний рівень **** 

(мегарівень) 

Національний рівень*** 

(макрорівень) 

Регіональний рівень** 

(мезорівень) 

Локальний рівень* 

(мікрорівень) Продовольча 

безпека людини 

Сприяння 

економічному 

розвитку, 

формування 

регіональних 

продовольчих 

фондів 

Створення умов для 

одержавння доходів 

від особистих 

господарств, 

постачання 

продуктів, контрль 

якості, придбання й 

споживання 

продуктів 

 

Світова продовольча безпека, 

сприяння стабільному 

розвитку держав, довострокові 

програми забезпечення 

продовольством, створення 

запасів продоволства. 

Сприяння 

економічному 

розвитку 

держави, 

формування 

державних 

продовольчих 

фондів, 

баланс 

попиту і 

пропозиції 
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територіального управління (як правило, регіональні органи державної влади) 

за рахунок системного забезпечення населення якісними продуктами 

харчування та сприяння їх фінансовій спроможності для створення належних 

умов життєдіяльності, підтримка регіонального соціально-економічного й 

політичного розвитку. Функціональний зміст та векторна спрямованість 

вирішення проблем цього рівня ґрунтуються на таких положеннях: по-перше, 

повноцінне забезпечення продуктами харчування на рівні окремих регіонів у 

прив’язці до зрівноваженого розвитку сільського господарства, галузей 

харчової та переробної промисловості; по-друге, формування ефективної 

маркетингової інфраструктури агропродовольчого ринку та імплементація 

інноваційних технологій у виробничо-логістичний процес. 

На національному (державному) рівні вирішуються проблеми 

виробництва продуктів харчування за основними їх видами, зрівноваження 

попиту й пропозиції на продовольчому ринку, а також здійснення 

безперервного моніторингу стану продовольчої безпеки в країні в цілому – 

комплексної системи моніторингу, збору, обробки, узагальнення й аналізу 

показників рівня і структури споживання населенням харчових продуктів, їх 

економічної доступності, достатності державних продовольчих ресурсів та 

продовольчої незалежності. Варто відзначити, що суб’єктами забезпечення 

продовольчої безпеки такого рівня є уряд та органи законодавчої і виконавчої 

влади через розроблення законодавчої, нормативно-правової та ресурсної бази 

для забезпечення продовольчої безпеки, заснування різноманітних фондів і їх 

резервів, стабілізації соціально-економічного розвитку тощо [21, с. 32].  

Об’єктом глобального рівня продовольчої безпеки є світова продовольча 

безпека. Саме цей рівень є платформою для вирішення проблем голоду у світі 

в цілому, недоїдання, бідності та низької якості життя на планеті. Суб’єктами 

формування продовольчої безпеки є спеціалізовані органи ООН (Продовольча 

та сільськогосподарська організація (ФАО), Світова організація торгівлі 

(WTO), Комітет з продовольчої безпеки, Всесвітній банк та ін.). 

Функціональною областю суб’єктів даного рівня є стабілізація економічного 



44 

 

 

розвитку світової спільноти, реалізація довгострокових програм забезпечення 

продовольством, створення запасів продовольства. Публікації західних 

економістів ґрунтуються переважно на інтерпретації продовольчої безпеки як 

доступності до продовольства саме на мегарівні. Натомість вітчизняна 

наукова школа збагачена напрацюваннями переважно у площині формування, 

моніторингу та експлікації продовольчої безпеки на макрорівні (затверджено 

рекомендації щодо оцінки індикаторів продовольчої безпеки на 

національному й регіональному рівнях). 

За умов конвергенції України до світової спільноти питання 

продовольчої безпеки слід позиціонувати як пріоритетне з огляду на існування 

певних національних суперечностей, що впливають на глобальний профіль 

агропродовольчої безпеки України, зокрема: 1) нестабільності розвитку 

вітчизняного аграрного сектора, особливо галузі сільського господарства, 

попри його незамінну роль та утримання стійких позицій у структурі 

національного виробництва; 2) особливостей функціонування агропродо-

вольчого ринку з позицій його економічної інтерпретації; 3) існуючий 

(фактичний) рівень (співвідношення потреби та можливостей забезпечення) 

споживання продовольства населенням.  

У ході дослідження встановлено, що нині існує чотири наукові підходи 

щодо ідентифікації процесу формування продовольчої безпеки: економічний, 

соціальний, політичний, екологічний [18, с. 23; 22, с. 409–410; 39, с. 115]. На 

основі вивчення багатьох вітчизняних та зарубіжних наукових джерел з 

проблем агропродовольчого забезпечення держави, вважаємо за необхідне 

використовувати системний підхід до формування продовольчої безпеки, що 

уможливить повноцінне урахування всіх аспектів цього поняття і сприятиме 

розширенню його функціональних характеристик і ознак. Системний підхід 

(англ. Systems thinking – системне мислення) ґрунтується на дослідженні 

об’єкта як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв’язків між 

ними, тобто розгляді об’єкта як цілісної моделі системи. Поняття «система» 

має різноаспектне тлумачення, наприклад: 1) це сукупність закономірно 
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пов’язаних між собою елементів (предметів, явищ, поглядів, знань та ін.), що 

утворюють певну цілісність, єдність; 2) сукупність принципів, що є основою 

певного учення; 3) певний порядок у розташуванні і зв’язку частин чого-

небуть [79, с. 562].  

Під системою продовольчої безпеки пропонується розуміти комплекс 

соціально-економічних, організаційних, правових, науково-інноваційних, 

інформаційних, екологічних та інших заходів, спрямованих на захищеність 

життєво важливих інтересів людини, громади, регіону і держави у частині 

уможливлення фізичної, економічної та соціальної доступності, безпечності та 

якості продуктів харчування, стабільності продовольчого забезпечення 

населення і продовольчого суверенітету. 

На наше переконання, системність формування продовольчої безпеки 

передбачає конфігурацію принципів побудови цілісної системи 

продовольчого забезпечення та компетентне управлінське супроводження 

цього процесу.  О. Скидан стверджує про наявність таких основоположних 

принципів формування продовольчої безпеки держави: «принцип соціальності 

(передбачає цільову спрямованість цієї системи та кожної її складової на 

задоволення харчових потреб людини); комплексність (одночасний вплив на 

всі складові системи); системність (всебічний підхід до вирішення 

економічних, соціальних, екологічних та інших аспектів проблеми продо-

вольчої безпеки); адекватність у виборі регуляторів, що пов’язано з 

неоднозначністю їх дії на різних етапах розвитку економічної системи та за 

умов зміни кон’юнктури ринків; стійкість системи (обов’язкове дотримання 

вищевказаних принципів незалежно від зміни зовнішнього середовища)» 

[112]. І. Манзій пропонує такі принципи, як самозабезпеченість, стабільність, 

незалежність, доступність, якість, збалансованість, достатність [69]. 

Варто зазначити, що повною мірою погоджуємося із керівними 

принципами формування продовольчої безпеки, задекларованими у Законі 

України «Про продовольчу безпеку України» [96]. Авторська позиція 

зводиться до того, що існуючи перелік закріплених у цьому законі базових 
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постулатів (принципів) продовольчої безпеки (якість і безпечність, фізична та 

економічна доступність основних харчових продуктів для населення в 

кількості та асортименті, що необхідні для забезпечення раціонального 

харчування; взаємне визнання загальнодержавних, регіональних та місцевих 

інтересів та відповідальності у питаннях виробництва, управління запасами і 

постачання продовольства, якості та безпеки життєво важливих продуктів 

харчування; економічна обґрунтованість національних потреб, пов’язаних із 

забезпеченням населення продовольством, достатність і стабільність запасів 

продовольства; гармонізація національних стандартів у системі міжнародної 

продовольчої безпеки в умовах глобалізації та економічної інтеграції; 

своєчасність заходів із забезпечення продовольчої безпеки реальним і 

потенційним загрозам) [96], варто розширити за рахунок уведення таких 

компонент:  

по-перше, соціальне партнерство та громадянська солідарність у 

питаннях управління розвитком сільського господарства та харчових систем, 

захисту довкілля та сталого використання природних ресурсів;  

по-друге, транспарентність політики продовольчої безпеки (рис. 1.6). 

Вказані принципи формують базові умови забезпечення, до яких слід 

відносити розвиток агропродовольчого сектора, харчової промисловості; 

забезпечення доходів населення; повноцінне і здорове харчування; ефективна 

зовнішньоекономічна діяльність у сфері харчової промисловості. У цьому 

зв’язку, завданнями держави у площині формування продовольчої безпеки, 

насамперед щодо провадження політики державного управління, вбачається 

створення сприятливих умов для стабільного розвитку сільського 

господарства, а також збалансованість ринкової кон’юнктури (попит та 

пропозиція продуктів харчування) на тлі суттєвих коливань рівня 

прибутковості в агропродовольчій системі національної економіки.  
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Рис. 1.6. Наукові підходи, принципи та умови формування  

системи продовольчого забезпечення 
*Примітка: економічний – здатність держави до мобілізації внутрішніх ресурсів і агроекономічного 

потенціалу для організації виробництва с.г. продукції та забезпечення населення продовольством переважно за 

рахунок власного виробництва і тим самим гарантувати економічну самостійність, достатню незалежність від 

зовнішніх ринків; соціальний – зайнятість населення в аграрному секторі економіки з відповідною 

продуктивністю праці, її оплатою, з передбаченням повного забезпечення інфраструктурними факторами 

функціонування сільських районів; політичний – здатність держави підтримувати позитивний міжнародний 

імідж як конкурентної на аграрних зовнішніх ринках, забезпечувати громадянам споживання повноцінних 

продуктів харчування відповідно до міжнародних стандартів та норм; екологічний – дотримання необхідних для 

виробництва продуктів стандартів, що задовольняють вимоги до безпеки довкілля [18, с. 23; 22, с. 409–410; 

39, с. 115]. 

Джерело: сформовано на основі [96; 101, с. 46; 140, с. 41–43]. 
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Сучасні загрози, викликані невизначеністю навколишнього середовища, 

проблемами в державному регулюванні, обмеженістю інвестиційних ресурсів, 

низькою технічною і технологічною забезпеченістю процесу виробництва 

харчових продуктів, на сучасному етапі мультиплікуються, поєднуючись із 

ризиками, пов’язаними з транскордонними процесами, зростанням ймовірності 

виникнення епідеміологічних ситуацій, джерелом яких можуть стати 

мікроорганізми, що переносяться рослинними чи тваринними організмами. 

Саме тому окремо слід виділяти ризики, що пов’язані з поставками з-за кордону 

насіннєвого матеріалу, генетичних матеріалів, сировини та ін. [118, с. 25]. 

Водночас, як уже відзначалося, чинні в Україні нормативно-правові акти 

у сфері продовольчої безпеки наразі повною мірою не відповідають 

поставленим завданням та викликам сталого розвитку, є рамковими, містять 

декларативні положення, не позбавлені юридичних колізій, не мають 

конкретних механізмів реалізації, а тому не вирішують безпосередньо питання 

забезпечення продовольчої безпеки держави, встановлюючи лише певні 

програмні напрями та орієнтири. Слабкими позиціями є затеоретизованість, 

захоплення юристів викришталенням понятійно-категоріального апарату, 

непослідовність, фрагментарність нормативного закріплення вибору і 

застосування регуляторних важелів з усього арсеналу апробованих світовою 

практикою заходів, відсутність затверджених маркерів досягнення конкретних 

результатів, як і реальних санкцій за їх невиконання [118, с. 27]. Як наслідок, 

створені де-юре стартові умови та формально достатній обсяг правового 

забезпечення не дозволяє завершити формування повноцінної інноваційної 

моделі політики продовольчої безпеки. Це вимагає зміни доктрини 

продовольчої безпеки України, яка має не тільки визначати інституційно-

правові та організаційно-економічні основи державної політики захисту і 

гарантування продовольчої безпеки України для забезпечення національних 

інтересів, а й сприяти балансу продовольчих ресурсів на світовому рівні 

[118, с. 27]. Узагальнений зміст реальних та потенційних загроз, а також 

завдань у сфері продовольчої безпеки подано у табл. 1.2. 
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Таблиця 1.2 

Загрози та завдання у сфері продовольчої безпеки України 
Загрози (реальні та потенційні) 

продовольчій безпеці  
Національні завдання у сфері  

продовольчої безпеки 
 тінізація економіки, інфляційні 

та дефляційні процеси, 
економічна рецесія 

 скорочення зайнятості та 
нелегальна міграція населення 

 недотримання стандартів якості 
та безпеки  

 критична залежність 
національної економічної 
системи від мінливої 
кон'юнктури зовнішніх ринків  

 недостатнє організаційне та 
фінансове забезпечення 
державних закупівель життєво 
важливих продуктів 
харчування та їх неефективне 
використання 

 скорочений доступ до 
внутрішніх та експортних 
ринків або їх сегментів через 
небезпеку харчових продуктів 

 нераціональне використання 
земель сільськогосподарського 
призначення 

 антропогенне навантаження, 
посилення ризиків щодо 
надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного 
характерів  

 недостатній контроль за 
виробництвом та імпортом 
екологічно небезпечних 
речовин, технологій, матеріалів 
тощо 

 соціально-культурні проблеми, 
пов’язані із захистом інтересів 
груп споживачів продовольства  

 забезпечення високого рівня захисту життя і здоров'я 
людини та захисту інтересів споживачів, усунення голоду 
і наслідків неправильного харчування 

 забезпечення сталого розвитку виробництва якісного та 
безпечного продовольства в обсязі, необхідному для 
гарантування ПБ 

 сприяння динамічному розвитку всіх галузей аграрного 
сектора, підтримання високого рівня їх 
конкурентоспроможності 

 забезпечення стабільного ланцюга поставок 
продовольства для споживача 

 запобігання виникненню загроз ПБ, мінімізація їх 
негативних наслідків 

 підтримка та збереження біорізноманіття, генетичних 
ресурсів та екосистемних послуг 

 забезпечення високих стандартів управління та правил 
догляду в тваринництві 

 забезпечення раціонального використання природних 
ресурсів  

 підвищення рівня стійкості сільського господарства та 
харчових систем до наслідків зміни клімату 

 удосконалення системи державного регулювання та 
управління у сфері ПБ, визначення відповідальних 
установ та агенцій, що займаються ПБ, правової бази їх 
роботи та рівнів співпраці та координації 

 створення комплексних та раціональних систем контролю 
за якістю харчових продуктів, які зменшують ризик 
виникнення захворювань, що передаються з продуктами 
харчування, з використанням механізмів моніторингу та 
нагляду для гарантії ПБ у харчовому ланцюзі 

 визначення ключових показників системи моніторингу 
безпеки харчових продуктів для оцінки тенденцій у 
продовольчих ланцюгах  

 дотримання міжнародних стандартів при розробці або 
адаптації вітчизняного законодавства у сфері ПБ 

 використання в інтересах України міждержавних систем 
та механізмів міжнародної ПБ 

 підвищення обізнаності споживачів у питаннях ПБ 

Джерело:  узагальнення автора на основі [41; 42; 50; 52; 55–57; 69; 83; 85; 93; 94; 96]. 

 

Слід зазначити, що упродовж останніх років увага закордонних і 

вітчизняних дослідників загострюється на етичному та юридичному аспектах 

проблеми забезпечення продовольчої безпеки держави. Згідно із висновками 

експертів ФАО, нині у конституції 40 країн певною мірою нівелюється право 

людини на одержання необхідного обсягу їжі та у 54 – це питання потребує 

негайного вирішення на законодавчому рівні [188]. За прогнозами ООН 

очікується, що чисельність населення у світі у 2030 р. становитиме 

8,5 млрд осіб, у 2050 р. – 9,7 млрд, у 2100 р. – 11,2 млрд осіб. Якщо ці прогнози 
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реальні, то кількість продовольства для такої чисельності населення повинна 

у 2050 р., порівняно із нинішнім рівнем, збільшитися на 60 % [163; 164]. Крім 

того, як стверджує М. Сичевський «на фоні певних успіхів протягом останніх 

двадцяти років щодо скорочення від 17 до 11 % частки населення світу, яке 

хронічно голодує, нині має місце ситуація, коли абсолютна кількість 

голодуючих зростає» [110, с. 6]. 

У звіті ООН йдеться про те, що до 2027 р. населення Індії перевищить 

чисельність населення Китаю, а чисельність населення Африки на південь від 

Сахари подвоїться. Найбільший ріст населення прогнозується в дев’яти 

країнах – Індії, Нігерії та Пакистані, за якими йдуть Демократична Республіка 

Конго, Ефіопія, Танзанія, Індонезія, Єгипет і США. При цьому, зростання в 

цих країнах відбуватиметься на тлі уповільнення глобального рівня 

народжуваності [68].  

Дослідженнями виявлено, що нині характерним є абсолютно 

нерівномірний розподіл результатів формування продовольчої безпеки у 

світовому регіональному ракурсі (для прикладу, в африканському регіоні 

фіксується тяжка її форма, а для населення Латинської Америки та, переважно, 

Північної Америки і Європи ця проблема не є такою вираженою. Указане 

свідчить про те, що країни можуть досягти стійкого економічного розвитку й 

значного прогресу в скороченні бідності, але «не в забезпеченні належного 

рівня продовольчої безпеки та харчування, що є важливою умовою соціально-

економічної та політичної стабільності й зовнішньої незалежності» [102, с. 35]. 

Комплексним показником Global Food Safety Initiative (GFSI) є індекс 

продовольчої безпеки, аналітичними компонентами якого виступають 

економічна доступність, фізична доступність, якість і безпека харчових 

продуктів. У 2018 р. у звіті, розробленому The Economist Intelligence Unit та 

підтриманому Corteva Agriscience, наголошується на потенційній загрозі 

екологічної кризи щодо глобальної продовольчої безпеки [163]. У загальному 

рейтингу лідерами продовольчої безпеки є Сінгапур, Ірландія та США. 

http://tuv.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=98#:~:text=GFSI%20%E2%80%94%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F,%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85.
http://tuv.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=98#:~:text=GFSI%20%E2%80%94%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F,%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85.
http://tuv.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=98#:~:text=GFSI%20%E2%80%94%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F,%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85.
http://tuv.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=98#:~:text=GFSI%20%E2%80%94%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F,%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85.
http://tuv.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=98#:~:text=GFSI%20%E2%80%94%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F,%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85.
http://tuv.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=98#:~:text=GFSI%20%E2%80%94%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F,%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85.
http://tuv.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=98#:~:text=GFSI%20%E2%80%94%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F,%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85.
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Україна, маючи потужний аграрний потенціал, посіла 63 місце у загальному 

рейтингу, що значно нижче за рейтингом від Польщі та Білорусії (рис. 1.7).  

 

Місце у 

рейтингу 
Країна 

Інтегральний 

показник 

Економічна 

доступність 

Фізична 

доступність 

Якість 

та 

безпека 

26 Польща 75,4 76,4 75,0 74,1 

44 Білорусія 65,7 67,6 63,4 67,1 

48 Туреччина 64,1 65,3 60,9 70,1 

63 Україна 54,1 55,7 50,2 61,0 

Рис. 1.7. Індекс глобальної продовольчої безпеки, 2018 р. 

Джерело: адаптовано [163]. 

 

Нині одним із ключових векторів розвитку України є забезпечення 

харчової безпеки та якості продукції на європейській основі, що ґрунтується 

на запровадженні концепції аналізу небезпеки та критичних контрольних 

точок на всіх виробничих підприємствах. Система управління безпечністю 

харчових продуктів уможливлює вчасне запобігання небезпекам на всіх 

етапах харчового ланцюга: від основного виробника сировини до споживача  

[85, 189, с. 178]. Цей аспект характерний як для ринків В2В, так і В2С. Варто 

підкреслити, що низький рівень контролю за виробництвом та ввезенням в 

Україну екологічно небезпечних харчових продуктів, сільськогосподарської 

сировини, технологій, речовин, матеріалів і генетично модифікованих 

організмів, що використовуються у виробництві харчових продуктів, 

додатково підвищує загрози погіршення не лише стану продовольчої безпеки, 

0

20

40

60

80
Польща

Білорусія

Туреччина

Україна

Інтегральний показник Економічна доступність

Фізична доступність Якість і безпека

http://tuv.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=98#:~:text=GFSI%20%E2%80%94%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F,%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85.
http://tuv.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=98#:~:text=GFSI%20%E2%80%94%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F,%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85.
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а й здоров’я та рівня життя громадян, що, у свою чергу, викликає соціально-

культурні проблеми, пов’язані із захистом інтересів груп споживачів 

продовольства [118]. 

Міжнародними стандартами та нормативними документами розвинених 

країн та їх об’єднань у сфері продовольчої безпеки є такі: The European Food 

Safety Authority (EFSA); The Food Safety Modernization Act (FSMA), USA; Food 

Safety and Inspection Service Administrative Provisions, USA; Hazard Analysis 

and Critical Control Point (HACCP) Systems, USA; Food for Human Consumption, 

USA; The China Food and Drug Administration (CFDA); The International Food 

Standard (IFS), EU; FAO/WHO Codex Alimentarius та ін. [155; 158–164; 179]. 

Досвід зарубіжних країн, у т. ч. країн Європейського Союзу, засвідчує 

необхідність урахування міждержавного аспекту забезпечення продовольчої 

безпеки. У рамках Європейського Союзу діє свобода руху товарів, у т. ч. і 

продовольчих, що, на думку В. Шишлюк та В. Самокиш, потребує 

узгодженості національних концепцій, принципів та процедур забезпечення 

продовольчої безпеки. Крім того,  продовольчу безпеку можна вважати одним 

із ключових чинників появи Спільної аграрної політики (САП) Європейського 

Союзу, основним напрямом якої стало вирішення глобальної проблеми 

забезпечення продовольством. Також особливу увагу приділено формуванню 

попиту на продовольчі товари, який може задовольнятися внутрішніми 

потужностями харчової промисловості. Проте варто враховувати, що «ринок 

не завжди зможе гарантувати такі елементи, як продовольча безпека під час 

кризи, стабільні ціни на продукти харчування, здорові продукти харчування за 

доступними цінами, продовольче різноманіття, доступні продукти харчування 

для бідних, особливо під час кризи» [145, с. 137]. 

Пріоритетом агропродовольчої політики США є високий рівень 

забезпечення населення продовольством та стимулювання його експорту. 

Крім того, упровадження чітких заходів щодо державного регулювання й 

підтримки сільського господарства стало незамінним атрибутом формування 

політики агропродовольчої безпеки в цій країні. Такий підхід став показовим 

для вирішення проблем розширення асортименту і обсягів виробництва 

http://www.efsa.europa.eu/
http://www.efsa.europa.eu/
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2019-title9-vol2/pdf/CFR-2019-title9-vol2.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2019-title9-vol2/pdf/CFR-2019-title9-vol2.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2019-title9-vol2/pdf/CFR-2019-title9-vol2.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2019-title9-vol2/pdf/CFR-2019-title9-vol2.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2019-title21-vol2/pdf/CFR-2019-title21-vol2.pdf
http://eng.sfda.gov.cn/WS03/CL0755/
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продуктів харчування та формування відносно низьких рівнів цін на них, а й 

уможливив лідерство США у питаннях міжнародної торговлі й експорту 

сільськогосподарської продукції і продовольства. На загальнодержавному 

рівні діють різноматнітні цільові програми підтримки виробників (особливо 

дрібних) агропродовольчої продукції та здійснюються значні аграрні 

асигнування. У США на державному рівні діє понад 10 міжгалузевих цільових 

програм, пов’язаних з аграрним сектором та фермерами. До них належать 

різноманітні програми (консервація і виведення земель з обробітку, 

продовольча допомога населенню, маркетинг та інспекції, соціальний 

розвиток сільських територій тощо) , розподіл бюджетних коштів за якими 

здійснює Міністерство сільського господарства США через товарно-кредитну 

корпорацію (80 %), а решту (20 %) розподіляють місцеві органи влади і 

управління [74, с. 8; 76]. 

На Саміті ООН зі сталого розвитку було ухвалено «Цілі сталого 

розвитку» (Глобальні цілі: 17 цілей, яким відповідають 169 завдань) (строки 

дії 2015–2030 рр.), які замінили «Цілі розвитку тисячоліття», термін реалізації 

яких закінчився у 2015 р. [186]. Проблему забезпечення продовольчої безпеки 

чітко виписано у Цілі 2: «Подолання голоду, досягнення продовольчої 

безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського 

господарства». Декларується ця ціль у такому форматі: «ЦСР спрямовані на 

припинення всіх форм голоду та недоїдання до 2030 року і забезпечення 

доступу, насамперед для дітей, до поживних харчових продуктів у достатній 

кількості впродовж усього року. Це передбачає стимулювання сталих методів 

ведення сільського господарства: підтримку дрібних фермерів і забезпечення 

рівноправного доступу до землі, технологій і ринків. Для цього також потрібне 

міжнародне співробітництво з метою залучення інвестицій в інфраструктуру і 

технології для підвищення продуктивності сільського господарства» (рис. 1.8) 

[186].  
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Рис. 1.8. Зміст Глобальної цілі продовольчої безпеки (Ціль 2) 
Джерело: сформовано за даними [186; 188]. 

 

Завданням кожної країни визначено необхідність адаптації Цілей до 

індивідуальних умов кожної із них, тобто упровадження на національному 

рівні. У 2017 р. Уряд України презентував Національну доповідь «Цілі сталого 

розвитку: Україна», яка визначає базові показники для досягнення Цілей 

сталого розвитку (ЦСР). У доповіді окреслено результати адаптації 

17 глобальних ЦСР з урахуванням специфіки національного розвитку [141]. У 

2.1. До 2030 р. покінчити з голодом і забезпечити всім, особливо малозабезпеченим і вразливим 

групам населення, включаючи немовлят, цілорічний доступ до безпечної, поживної та 

достатньої їжі. 

2.2. До 2030 р. покінчити з усіма формами недоїдання, у т. ч. досягти до 2025 р. погоджених на 

міжнародному рівні цільових показників, що стосуються боротьби із затримкою росту і 

виснаженням у дітей віком до 5 років, а також задовольняти потреби в харчуванні дівчаток 

підліткового віку, вагітних і жінок, які годують, та літніх людей. 

2.3. До 2030 р. подвоїти продуктивність сільського господарства і доходи дрібних виробників 

продовольства, зокрема жінок, представників корінних народів, фермерських сімейних 

господарств, скотарів і рибалок, у т. ч. шляхом забезпечення гарантованого та рівного доступу 

до землі, інших виробничих ресурсів і факторів с.-г. виробництва, знань, фінансових послуг, 

ринків і можливостей для збільшення доданої вартості та зайнятості в несільськогосподарських 

секторах. 

2.4. До 2030 р. забезпечити створення стійких систем виробництва продуктів харчування й 

упровадити методи ведення сільського господарства, які дозволяють підвищити життєстійкість 

і продуктивність та збільшити обсяги виробництва, сприяють збереженню екосистем, 

зміцнюють здатність адаптуватися до зміни клімату, екстремальних погодних явищ, засух, 

повеней та інших лих і поступово покращують якість земель та ґрунтів. 

2.5. До 2020 р. забезпечити збереження генетичного різноманіття насіння і культивованих 

рослин, а також сільськогосподарських і домашніх тварин та відповідних ним диких видів, у т. 

ч. шляхом належного утримання різноманітних банків насіння і рослин на національному, 

регіональному та міжнародному рівнях, сприяти розширенню доступу до генетичних ресурсів і 

пов’язаних з ними традиційних знань та спільному використанню на справедливій і рівній 

основі вигод від їх застосування на умовах, погоджених на міжнародному рівні. 

2.a. Збільшити інвестування, у т. ч. шляхом активізації міжнародного співробітництва, в 
сільську інфраструктуру, с.-г. дослідження й агропропаганду, розвиток технологій і створення 

генетичних банків рослин і тварин для зміцнення потенціалу країн, що розвиваються, особливо 

найменш розвинених країн, у галузі с.-г. виробництва. 

2.b. Усувати та припиняти введення торгових обмежень і виникнення викривлень на світових 

ринках с.-г. продукції,  

у т. ч. шляхом паралельної ліквідації всіх форм субсидування експорту с.-г. продукції та всіх 

експортних заходів, що мають аналогічні наслідки, згідно з мандатом Дохійського раунду 

переговорів з питань розвитку. 

2.c. Вжити заходів для забезпечення належного функціонування ринків продовольчих товарів і 

продукції їх переробки та сприяти своєчасному доступу до ринкової інформації, у т. ч. про 

продовольчі резерви, з метою допомогти обмежити надмірну волатильність цін на 

продовольство. 
 

Ціль 2: «Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення 

харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства»  

  
зміст 
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цьому ключі створена національна система завдань, показників та індикаторів 

Цілей сталого розвитку забезпечує міцну основу для подальшого комплексного 

моніторингу країни. 17 цілей та 86 національних завдань інкорпоровані у 145 

нормативно-правових актів Уряду, на реалізацію цілей і завдань спрямовано 

1052 завдання та 3465 заходів, закріплених у цих актах [141].  

На національному рівні, у рамках реалізації програми Цілей сталого 

розвитку в України, визначено чіткі кроки, тобто національні завдання у 

напрямі забезпечення продовольчої безпеки держави (Ціль 2: «Подолання 

голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння 

сталому розвитку сільського господарства»), а саме: 1) забезпечити 

доступність збалансованого харчування на рівні науково обґрунтованих норм 

для всіх верств населення; 2) підвищити удвічі продуктивність сільського 

господарства, насамперед за рахунок використання інноваційних технологій; 

3) забезпечити створення стійких систем виробництва продуктів харчування, 

що сприяють збереженню екосистем і поступово покращують якість земель та 

ґрунтів, насамперед за рахунок використання інноваційних технологій; 

4) знизити волатильність цін на продукти харчування [141]. 

Указом Президента України від 30.09.2019 р. № 722/2019 «Про Цілі 

сталого розвитку України на період до 2030 року» закріплено прагнення та 

наміри досягнення глобальних цілей сталого розвитку та можливостей їх 

адаптації з урахуванням специфіки розвитку нашої держави [100]. 

Отже, формування системи продовольчої безпеки є детермінантою 

сталого розвитку України. Прийняття управлінських рішень щодо розробки 

ефективного інструментарію управління продовольчою безпекою має 

ґрунтуватись на результатах аналітичного дослідження стану, тенденцій та 

перспектив розвитку основних чинників, які на неї впливають та формують. 

До уваги слід брати трансформації, характерні як для вітчизняної економіки у 

цілому та агропромислового сектору, зокрема, так й сучасні тренди розвитку 

європейських і світових аграрних ринків. Враховуючи зазначене, своєчасність 

та об’єктивність методичного забезпечення оцінювання продовольчої безпеки 

країни набувають особливої актуальності. 



56 

 

 

1.3. Методичні підходи до оцінювання продовольчої  

безпеки країни 

 

Підбір методів будь-якого дослідження має бути похідним від цілей та 

завдань його проведення. Враховуючи  результати узагальнення існуючих 

напрямів вивчення питань формування й забезпечення продовольчої безпеки, 

виділено низку цілей проведення відповідного дослідження, а саме:  

по-перше, визначення (встановлення), чи повною мірою забезпечуються 

внутрішні потреби у продовольстві за рахунок власного виробництва [23; 59; 

104; 106; 119]. О. Горняк та О. Салюк-Кравченко таке дослідження 

пропонують проводити у розрізі видів продуктів харчування, каналів 

постачання, а також  враховуючи рівень задоволення фізіологічних потреб 

різних верств населення [23, с. 19]. О. Скрипчук та О. Хоменко, крім 

доступності, окремо виділяють безпечність продуктів харчування для здоров’я 

людини [119, с. 98–99]; 

по-друге, окремим напрямом дослідження продовольчої безпеки є аналіз 

міжрегіональних залежностей обсягів виробництва аграрної продукції. Він 

полягає у визначенні, чи впливає обсяг виготовленої продукції в одному 

регіоні на рівень продовольчої безпеки в інших [23, с. 19];  

по-третє, одним із напрямів аналізу досліджуваної проблематики є 

моніторинг загроз продовольчій безпеці, що передбачає якісний аналіз та 

кількісне оцінювання ризиків [104, 119]. Ідентифікацію загроз визначено 

ціллю кількісного оцінювання продовольчої безпеки за методикою 

Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФAO), яка 

передбачає оцінку поточного рівня та динаміки індикаторів безпеки [159]. 

Серед потенційних ризиків виділяють ризики зниження обсягів виробництва 

продуктів харчування та сільськогосподарської сировини, ринкові ризики 

підвищення цін на продовольство із урахуванням темпів росту доходів 

домогосподарств, ризики зміни структури споживання у бік дисбалансу 

раціону, ризики зниження реальних доходів населення [119, с. 101]. Одні із 
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найвагоміших ризиків зниження продовольчої безпеки пов’язані із процесами 

формування ринку землі. Однак, питання кореляції продовольчої безпеки 

країни та запровадження ринку землі досліджується виключно у наукових 

працях, присвячених земельній проблематиці (наприклад, [14–16; 20; 38; 39; 

44; 70; 86]), тоді як у публікаціях з тематики забезпечення продовольчої 

безпеки такий взаємозв’язок не вивчається; 

по-четверте, до цілей дослідження продовольчої безпеки відносять 

визначення рівня імпортозалежності України, особливо у розрізі основних 

видів продуктів харчування [23, с. 19]; 

по-п’яте, завданням дослідження продовольчої безпеки є визначення 

регіонів, які найвагомішу роль у забезпеченні населення країни 

продовольством [23, с. 19]. Іншою за формулюванням, але, на наш погляд, 

тотожною за змістом, є також ціль дослідження, пов’язана визначенням 

сильних і слабких сторін окремих країн [164]. Такий підхід передбачає 

поєднання традиційних методів оцінювання із методами порівняння; 

по-шосте, серед завдань дослідження продовольчої безпеки виділяють 

оцінку фізичної (із урахуванням регіонального розподілу та карт 

транспортування), економічної (враховуючи доходи населення) та соціальної 

(сталість харчування й стабільність продовольчого) доступності продовольства 

[23, с. 19; 138, с. 107; 2, с. 25; 119, с. 98]. З огляду на визначальну роль 

ресурсного потенціалу у процесі формування та забезпечення продовольчої 

безпеки, ще одним напрямом дослідження продовольчої безпеки країни у 

цілому та окремому регіоні зокрема має бути оцінка того, наскільки повно та 

ефективно використовується ресурсний потенціал.  

Отже, узагальнюючи результати огляду існуючих підходів до вивчення 

проблематики формування продовольчої безпеки країни, можна виділити 

шість основних цілей аналітичного дослідження сучасного стану та тенденцій 

зміни рівня продовольчої безпеки України:  

1) визначення того, наскільки повно внутрішні потреби у продовольстві 

забезпечуються вітчизняним виробництвом;  
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2) виявлення міжрегіональних взаємозв’язків між рівнем продовольчої 

безпеки та обсягами виробництва аграрної продукції;  

3) ідентифікація загроз продовольчій безпеці;  

4) аналіз імпортозалежності України та визначення факторів світових 

ринків, які мають вплив на рівень національної продовольчої безпеки; 

5) аналіз доступності продовольства для населення України;  

6) оцінка ресурсного потенціалу сільськогосподарського виробництва та 

кількісне вимірювання ступеня його реалізації вітчизняними 

товаровиробниками. 

Перелічені вище напрями дослідження спираються на систему 

фінансово-економічних показників, які або відображають рівень продовольчої 

безпеки, або є кількісними оцінками чинників, що на неї впливають. У деяких 

наукових працях розрізняють показники та індикатори продовольчої безпеки 

[2; 138]. Показники відображають реальний стан (рівень) продовольчої 

безпеки, тоді як індикатори – бажаний стан [2, с. 25]. Згідно із [138], рівні 

індикаторів визначено законодавчою базою України у вигляді норм та 

нормативів. Аналогічний підхід до розуміння індикаторів продовольчої 

безпеки запропоновано Г. Калетніком та О. Дармограєм, які визначають їх як 

«орієнтири розвитку, що відображають межу негативних процесів, подаючи 

сигнали учасникам ринку про можливі несприятливі сфери, зниження 

глобального рівня національної безпеки» [55, с. 8].  

Серед тлумачень терміну «показник» найбільш адаптованим до 

проблематики даного дослідження є визначення показника як кількісної 

характеристики властивості системи [12]. Натомість, індикатори у кількісному 

вираженні відображають перебіг процесу або стан системи [12, с. 504]. На 

нашу думку, первинними є показники продовольчої безпеки, які надають 

кількісну оцінку, по-перше, тих чи інших форм прояву безпеки та, по-друге, 

факторів, що впливають на неї. Визначення рівня (тобто стану) продовольчої 

безпеки обов’язково передбачає порівняння фактичних значень показників із 

бажаними.  
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У формалізованому вигляді таке порівняння зазвичай передбачає 

обчислення відносних показників та коефіцієнтів, які, на наш погляд, і є 

індикаторами продовольчої безпеки. Натомість, величини, які відображають 

бажані значення показників продовольчої безпеки, є нормативами (від 

норматив – показник норми; норма – встановлена міра, розмір чогось 

[12, с. 800]). Крім того, до індикаторів продовольчої безпеки доцільно 

включити відносні показники, які визначаються як відношення різних 

показників продовольчої безпеки, значення яких мають бути максимально 

наближеними один до одного. Прикладом такого типу індикаторів є 

коефіцієнти самозабезпеченості, які обчислюються як відношення обсягів 

виробництва до обсягів споживання і зазначені показники мають бути 

максимально наближеними один до одного.  

Отже, аналіз продовольчої безпеки передбачає: а) визначення 

показників, які надають кількісну характеристику процесам та явищам, що її 

формують; б) визначення нормативів (нормативних значень) цих показників; 

в) обчислення індикаторів продовольчої безпеки, що відображають 

розбіжність між фактичним та бажаним значеннями показників безпеки. 

Підсумком кількісної оцінки продовольчої безпеки є інтегральні коефіцієнти, 

які агрегують значення частинних індикаторів у синтетичні коефіцієнти 

продовольчої безпеки.  

Запропоновану ієрархію кількісних оцінок узагальнено на рис. 1.9. 

Враховуючи запропоновану ієрархію кількісних оцінок продовольчої безпеки 

можна стверджувати, що базою її аналітичного дослідження є саме показники 

безпеки. Перелік таких показників визначається сукупністю процесів, об’єктів 

та явищ, які формують продовольчу безпеку. Для урахування усіх джерел 

продовольчої безпеки із одночасним уникненням їх дублюванням, здійснено 

аналіз існуючих методик її оцінювання. До таких методик включено офіційно 

затверджені національні та міжнародні методичні підходи (зокрема, методика 

FAO), так і методики, розроблені економістами-аграрниками, у т. ч. й 

вітчизняними.  
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Рис. 1.9. Структура кількісних оцінок продовольчої  

безпеки країни 

Джерело: власні дослідження. 

 

У закордонній практиці найчастіше використовуються методи 

оцінювання, які передбачають обчислення інтегрального показника 

продовольчої безпеки. Найбільш вживаними серед них є методики FAO, 

дослідження витрат домогосподарств (HESM), оцінки дієтичного харчування 

(DIA), експертного оцінювання загроз продовольчій безпеці (FIEMS) 

(рис. 1.10).  

Для формування цілісної системи показників продовольчої безпеки, їх 

доцільно розподілити залежно від ролі у формуванні безпеки. Враховуючи 

методологію структурного моделювання, процес формування продовольчої 

безпеки можна представити як поетапне перетворення вхідних параметрів 

(сигналів) на вихідні результати. Вхідними сигналами є ресурсний потенціал 

країни (регіону). Вихідні сигнали – це безпосередньо рівень продовольчої 

безпеки, який у кількісному виразі набуває вигляду її індикаторів.  
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Чинники, що опосередковано впливають на рівень продовольчої безпеки 

Показники, що є кількісними характеристиками чинників опосередкованого 

впливу на продовольчу безпеку 

Відношення 

фактичних 

значень 

показників 



61 

 

 

 

Рис. 1.10. Особливості та недоліки міжнародних методик  

оцінювання продовольчої безпеки 

Джерело: узагальнено [154; 174; 178]. 

 

Процес перетворення ресурсів на продовольчу безпеку підпадає під 

вплив двох типів чинників, а саме: 1) чинників прямого впливу – процесів, які 

беруть безпосередню участь у перетворенні входів на виходи; 2) чинників 

опосередкованого впливу – факторів, які впливають на ефективність 

перетворення входів на виходи.  

FAO 

Визначається енергетична цінність 

придбаної харчової продукції на 

душу населення із урахуванням 

мінімальної потребу у калоріях у 

розрізі статево-вікових груп 

Особливості методики Недоліки  

– використовуються дані про 

придбані, а не фактично спожиті 

калорії; 

– не враховується надлишок 

калорій 

HESM 

Базується на щоденних витратах 

калорій, обчислених на базі даних 

про обсяг придбаних харчових 

продуктів та витрат на їх купівлю. 

Враховується якість харчування 

– використовуються дані про 

придбані, а не фактично спожиті 

калорії; 

– складність порівняння даних у 

розрізі країн 

DIA 

В основі лежать обсяги 

споживання нутрієнтів. 

Особливість методики полягає у 

тому, що вимірюються обсяги 

споживання продуктів 

харчування, а не обсяги їх 

придбання 

– ґрунтується на пам’яті 

респондентів, що може 

зумовлювати неточності оцінок; 

– висока вартість та методична 

складність збору даних; 

– вимагає спеціально навченого 

персоналу 

FIEMS (використовується в FAO) 

Використовуються дані про спо-

живання продовольства, отримані 

методом опитування. В основу 

методики покладено принцип 

доступності продовольства та 

відповідності раціону потребам 

людини 

 
 

– складність узагальнення для 

різних культур; 

– складність визначення 

граничних норм показників 

продовольчої безпеки 
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До процесів, під час яких формується безпека (тобто відбувається 

трансформація входів у виходи), доцільно віднести: а) виготовлення 

продовольчої продукції (включає виробництво сільськогосподарської 

продукції, її переробку); б) розподіл наявного продовольства (розподіл між 

регіонами, формування кон’юнктури на внутрішніх продовольчих ринках); 

в) споживання продуктів харчування. Серед чинників прямого впливу 

необхідно також враховувати ефективність діяльності аграрних (передусім, 

сільськогосподарських) виробників. У кількісному вираженні більшість 

чинників прямої дії набувають вигляду індикаторів продовольчої безпеки. 

До основних чинників, які не формують, однак суттєво впливають на 

рівень продовольчої безпеки, належать кон’юнктура на світових ринках, 

внутрішня та міжнародна політика (у сфері ринкового, зокрема, митного, 

регулювання, податкова та фіскальна політика, політика щодо запровадження 

ринку землі тощо), інфляційні процеси у державі. Враховуючи вищевикладену 

логіку, у табл. 1.3 систематизовано показники та індикатори продовольчої 

безпеки держави. 

Таблиця 1.3 

Показники та індикатори продовольчої безпеки 

Сфера 

формування  
Показник продовольчої безпеки 

Індикатори 

продовольчої безпеки 

1 2 3 

Формування 

ресурсного 

потенціалу 

Наявні обсяги ресурсів (площа с.-г. угідь, 

ріллі, чисельність сільського населення, 

зайнятих в сільському господарстві, 

вартість матеріальних ресурсів), потенційні 

обсяги виготовлення продовольчої 

продукції  

Ступінь реалізації 

ресурсного  

потенціалу 

Виготовлення 

продовольства 

Обсяги виробництва, виробничі витрати 

(зокрема, структура витрат) 

Показники ефективності с.-г. виробництва 

та діяльності с.-г. підприємств 

Рівень самозабезпечення 

продовольством, 

співвідношення 

виробництва та 

споживання  

Рівні запасів стратегічних видів с.-г. 

продукції 

Достатність запасів  

Розподіл 

продуктів 

харчування 

Питома вага спожитої у регіоні 

продовольчої продукції, що була 

виготовлена в інших регіонах 

– 
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Закінчення табл. 1.3 

1 2 3 

 

Обсяги експорту та імпорту 

Відношення імпорту до 

ємності ринку, імпорт до 

експорту 

Внутрішні ціни, вартість споживчого 

кошика, доходи населення, середній розмір 

заробітної плати 

Відношення вартості 

продовольчого кошика 

до зарплати та доходів 

(економічна доступність) 

Структура розподілу продовольства за 

каналами реалізації, наявність мережі 

роздрібної торгівлі у розрахунку на 10 

тис. ос., чисельність торговельних місць на 

продовольчих ринках у розрахунку на 10 

тис. ос., стан розвитку оптової торгівлі 

продовольчими товарами [96], щільність 

автомобільних доріг загального 

користування з твердим покриттям і 

залізничних колій 

– 

Споживання  

Обсяги споживання продовольчої продукції 

в розрізі регіонів (у фізичних одиницях)  

Відношення фактичного 

та нормативного обсягів 

споживання Обсяги споживання продовольчої продукції 

на одну особу (у фізичних одиницях 

вимірювання та у розрізі білків, жирів й 

вуглеводів), енергетичні цінність добового 

раціону – фактичні та нормативні 

показники 

Обсяги споживання продовольчої продукції 

за квінтильними (20%) групами в 

залежності від розміру сукупних доходів  

– 

Індекс споживчих цін, доходів 

Відношення індексів 

споживчих цін до 

інфляції та до індексів 

зарплати (доходів) 

Джерело: результати узагальнення [23, с. 19–20; 90; 96] та власних досліджень. 

 

Крім традиційного підходу до аналізу продовольчої безпеки, згідно із 

яким об’єкт дослідження має трьохрівневу структуру (країна   регіон   

1 особа), аналіз також доцільно проводити у розрізі різних за розмірами 

сільськогосподарських товаровиробників.  

Наступним питанням методики дослідження проблем формування 

продовольчої безпеки є напрями та методи дослідження. Узагальнюючи 

раніше перелічені цілі, можна виділити п’ять ключових напрямів дослідження 

продовольчої безпеки:  
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1) оцінювання сучасного стану продовольчої безпеки. Для цього 

використовуються спеціальні методики її оцінки. Крім того, важливо 

професійно та максимально точно інтерпретувати отримані результати та 

надати їх візуалізацію;  

2) аналіз динаміки показників та індикаторів продовольчої безпеки. На 

базі результатів аналізу динаміки перевіряється гіпотеза про існування тренді 

та у разі їх виявлення слід побудувати сценарні прогнози, які відображають 

перспективи розвитку всіх сфер, де формується продовольча безпека але за 

умови сталості інших чинників. Тут же слід ранжирувати регіони залежно від 

їх внеску у продовольчу безпеку країни [23, с. 19]; 

3) аналізування взаємозалежності між обсягами виробництва та 

споживанням продовольчої продукції у межах регіонів. На цьому етапі 

ідентифікуються регіони України, продовольча безпека яких залежить від 

обсягів виробництва в інших регіонах; 

4) виявлення факторів, які впливають на рівень продовольчої безпеки; 

5) аналіз та оцінювання ризиків (загроз) продовольчої безпеки. У даному 

випадку слід використовувати методичний інструментарій ризик-

менеджменту. 

Найбільш дискусійним є питання методичного підходу до оцінювання 

рівня продовольчої безпеки, в основі якого лежать її індикатори. Зокрема, 

виділено три складові методики оцінювання, за якими різняться більшість 

підходів. До таких складових належать перелік показників (індикаторів) 

продовольчої безпеки; методи, що лежать в основі процедури оцінювання, та 

напрями їх використання; методичний підхід до агрегування частинних 

показників (індикаторів) в інтегральний синтетичний показник. Що стосується 

системи показників та індикаторів, авторське бачення їх переліку відображено 

у табл. 1.3. У деяких наукових працях, присвячених оцінюванню продовольчої 

безпеки, йдеться про обчислення та аналіз динаміки її індикаторів, тоді як 

узагальнений показник продовольчої безпеки не розраховується [55; 59]. На 

нашу думку, відповідні дослідження належать до процедури аналізу динаміки 
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показників та індикаторів продовольчої безпеки, не до її кількісного 

оцінювання.  

Серед основних недоліків багатьох використовуваних методів 

оцінювання рівня продовольчої безпеки слід виділити:  

1. Високий рівень суб’єктивізму у разі визначення вагомості складових 

безпеки експертними методами. Для усунення цього недоліку у процесі 

визначення вагомості слід використовувати математичні методи, зокрема 

метод кореляційного аналізу; 

2. У той час, як показники та індикатори продовольчої безпеки є 

неперервними величинами, їх бальні оцінки, що використовуються в 

абсолютній більшості російських методик, – це дискретні величини. У 

загальному ціллю бального оцінювання в даному випадку є перехід від 

величин з різними одиницями вимірювання до безрозмірних величин. Однак, 

найпопулярнішим методом, який використовується з цією метою, є метод 

стандартизації, зокрема нормування. І, на відміну від бального оцінювання, 

стандартизовані величини є неперервними. У дослідженні для переведення 

абсолютних значень показників та індикаторів у безрозмірні стандартизовані 

пропонується використати методи нечіткої логіки. Додатковою перевагою їх 

використання є можливість агрегування вже стандартизованих частинних 

коефіцієнтів у єдиний інтегральний коефіцієнт. Розмірність як частинних, так 

й інтегрального коефіцієнтів за такого підходу буде однакова: від 0 до 1 

(табл. 1.4). 

Метою дослідження продовольчої безпеки у контексті даного 

дисертаційного дослідження є не стільки розробка універсальної методики її 

кількісного оцінювання, скільки глибоке вивчення її стану та динаміки, 

враховуючи максимально широкий спектр чинників. Саме тому, незважаючи 

на необхідність застосування спеціалізованого програмного забезпечення, у 

дисертаційній роботі для вимірювання рівня продовольчої безпеки 

використано саме положення теорії нечітких множин, на базі якої можна 

розв’язувати відповідні задачі.  
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Таблиця 1.4 

Огляд математичних методів оцінювання продовольчої безпеки 

Метод 

оцінювання 

Сфера 

застосування 
Переваги Недоліки 

Оцінка рівня продовольчої безпеки 

Нормування, 

зокрема: 

Перехід від 

індикаторів з різною 

розмірністю до 

безрозмірних 

величин в інтервалі 

від 0 до 1 

  

за типом С [90] Враховуються 

критичний, 

небезпечний, 

задовільний та 

оптимальний 

рівні показників 

Потребує використання 

сучасного 

математичного апарату 

для обґрунтування 

граничних рівнів 

показників 

відношення 

фактичного 

значення до 

нормативного 

Простота 

розрахунків 

Дає можливість 

врахувати лише одне 

граничне значення 

показника 

Зважування [90] 

Уточнення значень 

індикаторів 

продовольчої 

безпеки 

Врахування 

вагомості 

кожного 

окремого 

індикатора 

Суб’єктивність вагових 

коефіцієнтів, 

визначених на базі 

експертного 

оцінювання 

Бальних оцінок 

[5, с. 104; 131, 

с. 24] 

Бальне оцінювання 

індикаторів залежно 

від оптимального, 

допустимого, 

низького або 

високого рівнів 

Простота 

розрахунків 

Обмежена шкала 

показника, що 

зумовлено 

дискретністю бальних 

оцінок 

Агрегування частинних показників та індикаторів 

Середнє 

арифметичне 

зважене [90] 

– 

Врахування 

вагомості 

кожного 

частинного 

показника 

Суб’єктивна  

складова 

Просте сумування 

[5, с. 104; 131, 

с. 24] 

Сума бальних 

оцінок за 

індикаторами 

Простота 

розрахунків 

Неврахування 

вагомості, продовольча 

безпека не є простою 

сумою її складових 

Джерело: власні дослідження. 

 

Узагальнюючи теоретико-методичні положення теорії нечітких 

множин, можна запропоновувати такий алгоритм оцінювання рівня 

продовольчої безпеки: 
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1) визначення системи показників та індикаторів продовольчої безпеки, 

які доцільно розподілити на такі, що характерні для сфер ресурсного 

забезпечення (показники ресурсного потенціалу), виробництва та споживання. 

Окрім цього, слід виділити категорію оцінок, що відображатимуть рівень 

ризиковості несприятливих коливань основних показників та індикаторів. До 

таких оцінок належить коефіцієнт семіваріації, що відображає варіацію 

(мінливість) коливань показника навколо його середнього значення у 

несприятливий для країни бік. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим 

вищий ризик та тим нижчий рівень продовольчої безпеки. У результаті буде 

сформовано вектор показників та індикаторів продовольчої безпеки Х: 

 ni xxxxX ...,,...,,21 , де nxxx ...,,21  – перший, другий, …, і-тий, …, п-ний 

показник/індикатор продовольчої безпеки; п – кількість показників та 

індикаторів продовольчої безпеки; 

2) визначення граничних рівнів кожного із показників та індикаторів 

продовольчої безпеки, а також ризиків. Для максимального спрощення 

методики оцінювання слід орієнтуватись на мінімізацію граничних значень 

показників, індикаторів та коефіцієнтів ризику (наприклад, низький, середній 

та високий рівні); 

3) формування бази знань про співвідношення фактичного значення 

кожного із індикаторів та відповідного йому безрозмірного частинного 

коефіцієнта. Слід враховувати, що частинні коефіцієнти мають характеризува-

тися однаковою розмірністю та розподілятись на інтервалів від 0 до 1; 

4) проведення оцінювання продовольчої безпеки у середовищі MatLab 

функціоналу MatLab Fuzzy Logic Toolbox.  

На рис. 1.11 узагальнено методику дослідження продовольчої безпеки 

країни, що включає етапи оцінювання її сучасного стану, аналіз трендів, 

дослідження продовольчих взаємозалежностей регіонів, ідентифікацію 

чинників впливу на безпеку та оцінювання її загроз.  
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Рис. 1.11. Схема методики дослідження продовольчої безпеки 

Джерело: власні дослідження. 

Особливості процедури дослідження Методи дослідження 

1. Обчислення показників та індикаторів 

продовольчої безпеки за 2014–2018 рр. 

Етап 1. Оцінювання продовольчої безпеки 

 
 

2. Оцінка основних ризиків  

3. Переведення показників, індексів, 

коефіцієнтів ризику в стандартизовані 

частинні коефіцієнти 

Економіко-статистичний, 

індексний методи  

Методи математичної 

статистики  

 

 

Метод нечіткої логіки  

(за допомогою функціоналу 

MatLab Fuzzy Logic  

Toolbox) 

4. Агрегування частинних коефіцієнтів 

Етап 2. Аналіз трендів 

1. Перевірка динамічних рядів 

показників та індикаторів продовольчої 

безпеки на наявність трендів 

Метод регресійного аналізу 

із перевіркою адекватності 

побудованих трендів 

2. Визначення регіонів, які залежать від 

виробництва продовольства в інших 

регіонах 

Ранжирування регіонів за 

ступенем продовольчої 

залежності  

Етап 4. Ідентифікація чинників безпеки 

1. Ідентифікація можливих чинників Абстрактно-логічний метод 

2. Оцінка тісноти взаємозв’язку між 

інтегральний коефіцієнтом безпеки та її 

можливими чинниками 

Кореляційний аналіз у 

розрізі регіонів України за 

2014–2018 рр. 

3. Розподіл регіонів за ступенем залеж-

ності від виробництва в інших регіонах 

 
 

Метод кластерного аналізу 

Етап 3. Оцінка здатності регіонів 

самостійно забезпечувати потреби  

Етап 5. Оцінка загроз продовольчій безпеці 

1. Оцінка ризиків продовольчій безпеці Метод статистичного аналізу 

2. Багатофакторне групування регіонів 

за джерелами ризиків безпеки 

 
 

Метод кластерного аналізу 
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Отже, систематизація результатів аналізу за запропонованою методикою 

дасть можливість сформувати цілісне уявлення про стан продовольчої безпеки 

у поточний момент часу, визначити можливі тренди за сталості зовнішніх 

умов, виявити потенційні загрози та перспективні напрями зміцнення 

продовольчої безпеки, а також визначити потенціал її забезпечення за рахунок 

максимально повного використання наявних у країні ресурсів та посилення 

конкурентних позицій вітчизняних товаровиробників на європейських та 

світових продовольчих ринках.  

 

Висновки до Розділу 1 

 

1. Узагальнення різних наукових підходів дозволило констатувати, що 

продовольчу безпеку держави необхідно розглядати, насамперед, у ракурсі 

формування її економічної безпеки. Це пов’язано із тим, що формування 

стратегії загальнодержавного розвитку передбачає урахування низки 

показників економічної безпеки, ключовими серед яких є рівень 

самозабезпечення продовольством та продовольчий суверенітет. Останні ж 

виступають важливими елементами міжнародної конкурентоспроможності та 

індикатором сталого розвитку країни. 

2. Під системою продовольчої безпеки запропоновано розуміти 

сукупність організаційно-економічних, соціальних, правових, інформаційних, 

науково-інноваційних, екологічно орієнтованих та інших заходів, 

спрямованих на захищеність життєво важливих інтересів людини, громади, 

регіону і держави за рахунок уможливлення фізичної, економічної та 

соціальної доступності, безпечності та якості продуктів харчування, 

стабільності продовольчого забезпечення населення і продовольчого 

суверенітету.  

3. Ретроспективний огляд становлення концепцій продовольчої безпеки 

дозволив виявити ключові тенденції цього процесу, ідентифікувати змістовні 

особливості та встановити відповідні закономірності. Розширено перелік 
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принципів забезпечення продовольчої безпеки за рахунок імплікації таких як 

а) соціальне партнерство та громадянська солідарність у питаннях управління 

розвитком сільського господарства та харчових систем, захисту довкілля та 

сталого використання природних ресурсів; б) транспарентність політики 

продовольчої безпеки.  

4. Охарактеризовано механізми формування та окреслено ієрархічні 

рівні системи забезпечення продовольчої безпеки країни, а саме – локальний, 

регіональний, загальнодержавний, глобальний. Обґрунтовувано, що за умов 

конвергенції до світової спільноти питання формування продовольчої безпеки 

слід позиціонувати як пріоритетне з огляду на існування певних національних 

суперечностей, що впливають на глобальний профіль агропродовольчої 

безпеки України: нестабільності функціонування вітчизняного сільського 

господарства, попри його незамінну роль й утримання стійких позицій у 

структурі національного виробництва; низька економічна ефективнсть  

функціонування агропродовольчого ринку; коливання існуючого рівня 

споживання продовольства (співвідношення потреби та можливостей 

забезпечення). 

5. Розроблено методичний підхід до комплексного оцінювання рівня 

продовольчої безпеки країни, яким передбачено п’ять етапів цього процесу: 

1) кількісне вимірювання показників продовольчої безпеки; 2) виявлення 

трендів забезпечення продовольчої безпеки; 3) моніторинг й оцінка 

спроможності регіонів до продовольчого самозабезпечення; 4) ідентифікація 

чинників впливу на продовольчу безпеку; 5) оцінювання ризиків та загроз 

формування продовольчої безпеки. За допомогою розробленого підходу 

можливо сформувати цілісне уявлення про стан продовольчої безпеки країни 

у поточний момент часу, визначити можливі тренди за сталості зовнішніх 

умов, виявити потенційні загрози та перспективи зміцнення продовольчої 

безпеки, а також визначити потенціал її забезпечення за максимального 

використання наявних ресурсів та посилення конкурентних позицій 
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вітчизняних товаровиробників на європейських та світових агропродовольчих 

ринках. 

 

Результати дослідження, представлені у Розділі 1, опубліковано у 

працях автора: [28–30; 32; 35; 165]. 

 

В Розділі 1 використано матеріали з відповідним посиланням на такі 

наукові джерела зі списку літератури:  [1–12; 14–50;  52; 52; 55–77; 79; 83–87; 

97–119; 126–128; 130–191]. 
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РОЗДІЛ 2 

СУЧАНИЙ СТАН ПРОДОВОЛЬЧОЇ  

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

2.1. Моніторинг рівня продовольчої безпеки України 

 

Підґрунтям ефективного забезпечення продовольчої безпеки країни є 

неперервний моніторинг, в основі якого має бути покладена методика 

оцінювання, що враховує всі кількісні та якісні аспекти безпеки. За результати 

такого оцінювання важливо не лише визначати поточний стан та проблеми 

забезпечення продовольчої безпеки, але й виявляти поточні тренди й 

розраховувати перспективні зміни її ключових індикаторів. У контексті даного 

дослідження системність оцінювання продовольчої безпеки запропоновано 

розглядати у двох ракурсах: по-перше, важливо використовувати систему 

недублюючих і взаємодоповнюючих показників; по-друге, продовольча 

безпека країни формується за рівнем безпеки її складових у регіональному 

розрізі.  Саме тому оцінювання й аналіз рівня продовольчої безпеки України 

слід проводити як на макрорівні (загально державному рівні), так і на 

мезорівні (на рівні адміністративних областей України). У розробленій 

методиці оцінювання пропонується врахувати чотири типи показників та 

індикаторів продовольчої безпеки, а саме: ресурсний потенціал, виготовлення 

продовольства, розподіл та споживання продуктів харчування.  

З даних табл. 2.1 видно, що стійкою тенденцією до спадання 

характеризується поголів’я ВРХ та свиней (відповідно на 14 та 18 % за 2014–

2018 рр.). Має місце зростання вартості виготовленої сільськогосподарської 

продукції. Про розширення ресурсної бази сільськогосподарського 

виробництва, зокрема рослинництва, свідчить збільшення площі 

сільськогосподарських угідь за останні 5 років на 13,49 %. Значне зростання 

собівартості виробництва сільськогосподарської продукції у 2017–2018 рр. 

пов’язане із суттєвим збільшенням собівартості як продукції рослинництва, 
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так і тваринництва. У рослинництві у приблизно 1,5 рази збільшились витрати 

на оплату праці та відрахування у відповідні фонди, витрати на насіння, 

мінеральні добрива та паливо. У тваринництві суттєво зросли витрати на 

оплату праці та корми. 

Таблиця 2.1 

Показники ресурсного потенціалу України 

Показник 

Рік Відхилення 

2018 р. від 

2014 р., % 
2014 2015 2016 2017 2018 

Площа с.-г. угідь, 

тис. га 
41507,9 41507,9 41504,9 41489,3 41329 -0,43 

Поголів’я ВРХ 3884 3750,3 3682,3 3530,8 3332,9 -14,19 

Поголів’я свиней 7350,7 7079 6669,1 6109,9 6025,3 -18,03 
Чисельність 

сільського 

населення, млн чол. 
… 13,176 13,102 13,15 12,90 -2,12 

Чисельність 

зайнятих в сільсь-

кому господарстві, 

тис. чол. 

… 2870,6 2866,5 2860,7 2937,60 2,33 

Собівартість с.-г. 

продукції, млн грн 
 
154313,46 

 
153108,9 

 
254641,2 

 
404970,2 

 
442993,42 

 

2,9 раза 
Вартість 

виготовленої с.-г. 

продукції, млн грн 
251427,2 239467,3 254640,5 249157 269408,1 7,15 

Джерело: за даними [121–125; 129]. 

 

До індикаторів продовольчої безпеки, з позицій її ресурсного 

потенціалу, віднесено ступінь його реалізації. В основі виготовлення 

продовольчої продукції лежить сільськогосподарська продукція, яку 

визначено базою оцінювання ступеня реалізації. Ступінь реалізації потенціалу 

відображає відхилення вартості фактично виготовленої сільськогосподарської 

продукції від потенційно можливої. Потенціал виробництва 

сільськогосподарської продукції (у дослідженні – потенційна вартість 

сільськогосподарської продукції) доцільно обчислювати у розрізі земельних, 

людських і капітальних ресурсів: 

iii VpP   (2.1) 
де iP  – потенційна вартість продукції сільського господарства, яку можна отримати за 

наявних обсягів і-го виду ресурсу; ip  – найбільша серед всіх адміністративних областей України 

вартість продовольчої продукції, що припадає на одиницю і-го виду ресурсу; iV  – фактичний обсяг 

і-го виду ресурсу в Україні.  
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Потенційна вартість продукції сільського господарства дає можливість 

порівняти, на скільки можна було б збільшити вартість валової продукції, 

виготовленої в Україні, якби всі регіони функціонували з такою ж 

продуктивністю земельних, трудових і грошових ресурсів, як максимально 

ефективні адміністративні області. З аналізу рівня реалізації виробниками 

України їх ресурсного потенціалу виключено дані Закарпатської області, 

оскільки показники продуктивності їх грошових і трудових ресурсів 

перевищують середньо національні у 5–6 разів. Однак, саме ця область не 

може розглядатись як база для порівняння з огляду на специфічність основних 

напрямів їх сільськогосподарського виробництва та неможливість 

вирощування на її території сільськогосподарських культур, які є 

традиційними для інших регіонів України.  

Аналіз виготовлення продовольства пов’язаний з дослідженням 

динаміки обсягів виробництва стратегічних видів сільськогосподарської 

продукції продовольства та показників економічної ефективності діяльності 

сільськогосподарських підприємств (рівня рентабельності, продуктивності 

праці). З даних табл. 2.2 видно, що найменш ефективно сільськогосподарські 

виробники України використовують трудові та грошові ресурси. 

Максимальною ефективністю використання трудових ресурсів 

характеризувались сільськогосподарські виробники Київської області (2015–

2018 рр.). Що ж стосується грошових ресурсів, то максимальна вартість 

виготовленої валової продукції сільського господарства, що припадає на 1 грн 

інвестованих коштів, характерна для Волинської (2014 р.), Чернівецької 

(2015–2018 рр.) областей. У цілому, використовуючи досвід максимально 

продуктивних регіонів України, можна було б забезпечити збільшення 

загальних обсягів та вартості валової продукції сільського господарства на 70–

80 % за рахунок підвищення ефективності використання земельних ресурсів і 

у 2–4 рази – за рахунок збільшення ефективності використання трудових і 

капітальних ресурсів.  
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Таблиця 2.2 

Показники ступеня реалізації ресурсного потенціалу України 
 

Показник 

Рік Відхилення 

2018 р. від 
2014 р., % 

2014 2015 2016 2017 2018 

Україна 

Вартість 
виготовленої с.-г. 
продукції на 1 тис. 
га с.-г. угідь, 
млн грн 

6,06 5,77 6,14 6,01 6,52 7,69 

Вартість 
виготовленої с.-г. 
продукції на 1 тис. 
зайнятих в 
сільському 
господарстві, 
млн грн 

81,33 83,42 88,83 87,10 91,71 12,76 

Вартість 
виготовленої с.-г. 
продукції на 1 грн 
собівартості, грн 

2,38 1,05 0,88 0,62 0,61 -74,45 

Максимальне значення серед адміністративних областей 

Вартість 
виготовленої с.-г. 
продукції на 
1 тис. га с.-г. угідь, 
млн грн 

… 10,08 10,58 10,14 … … 

Вартість 
виготовленої с.-г. 
продукції на 1 тис. 
зайнятих в 
сільському 
господарстві, 
млн грн 

… 287,10 329,34 304,95 379,95 32,341 

Вартість 
виготовленої с.-г. 
продукції на 1 грн 
собівартості, грн 

… 6,69 6,08 4,77 4,58 31,541 

Потенційна вартість валової продукції сільського господарства, 
враховуючи наявні ресурси, млн грн 

Земельні ресурси … 418285,78 439304,49 420683,21 … … 

Трудові ресурси … 824159,16 944044,12 872366,95 1116130,52 35,431 

Капітальні ресурси … 582196,64 616637,69 832826,56 719343,38 23,561 

Відхилення потенційно можливої вартості валової продукції від фактичної, % 

Земельні ресурси … 74,67 72,52 68,84 … … 

Трудові ресурси … 244,16 270,74 250,13 314,29 28,731 

Капітальні ресурси … 143,12 142,16 234,26 167,01 16,691 

Примітка: … – дані відсутні. 
1 – відхилення 2017 р. до 2014 р.; 2 – відхилення 2018 р. до 2015 р. 

Джерело: розраховано за даними [121–125; 129]. 

 

У рамках дослідження ефективності виробництва необхідно вивчити 

індикатори рівня самозабезпечення адміністративних областей 

продовольством та співвідношення виробництва й споживання у кожній з них. 
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З позиції забезпечення продовольчої безпеки країни до стратегічно важливих 

видів сільськогосподарської продукції віднесено зернові та зернобобові, 

соняшник, картоплю, овочі, м’ясо (у забійній вазі), молоко, яйця. До продуктів 

харчування, виробництво яких слід дослідити належать ковбасні та подібні 

продукти з м’яса, олія соняшникова та її фракцій, молоко й вершки, борошно, 

хліб і хлібобулочні вироби. Показовим є те, що обсяги виробництва за 

переважною більшістю стратегічно важливих для забезпечення продовольчої 

безпеки країни видів сільськогосподарської продукції протягом 2014–2018 рр. 

мали тенденцію до поступового зменшення (табл. 2.3).  

Таблиця 2.3 

Обсяги виробництва продовольства в Україні 

Показник  

Рік  Відхилення 

2018 р. від 

2014 р., % 
2014 2015 2016 2017 2018 

С.-г. продукція, тис. т 

Зернові та зернобобові 63859,3 60125,8 66088 61916,7 70056,5 9,70 

Насіння соняшника 10133,8 11181,1 13626,9 12235,5 14165,2 39,78 

Картопля  23693,4 20839,3 21750,3 22208,2 22504 -5,02 

Овочі 9637,5 9214 9414,5 9286,3 9440,2 -2,05 

М’ясо (у забійній вазі) 2359,6 2322,6 2323,6 2318,2 2354,9 -0,20 

Молоко  11132,8 10615,4 10381,5 10280,5 10064,0 -9,60 

Яйця, млн шт 19587,3 16782,9 15100,4 15505,8 16132,0 -17,64 

Продукти харчування 

Ковбасні та подібні 

продукти з м’яса, 

субпродуктів чи крові 

тварин та подібних 

виробів і харчові 

продукти на їх основі  

54,1 228,8 51,4 247 247,8 6,62 раза 

Олія соняшникова 

нерафінована  

та її фракцій 

222,8 3715,8 209,5 5276,8 5148,6 9,92 раза 

Молоко та вершки 

незгущені й без 

додавання цукру  

310 472,3 267 478,2 496,7 60,23 

Молоко і вершки 

коагульовані, йогурт, 

кефір, сметана 

108,5 297,2 101 272,4 274,5 1,41 раза 

Борошно пшеничне  

чи пшенично-житнє 
141 2056,4 139,8 1974,3 1746 8,07 раза 

Хліб та вироби 

хлібобулочні 
163,2 1232 163,7 1072,6 975,1 3,05 раза 

Джерело: розраховано за даними [80; 120]. 
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Відтак, найвагоміший спад характерний для продукції тваринництва. 

Збільшення обсягів виробництва насіння соняшника пов’язане, передусім, зі 

збільшенням площ посівів відповідної сільськогосподарської культури, 

вирощування і подальша переробка якої орієнтована на експорт. Це означає, 

що нарощення обсягів виробництва насіння соняшника слід розглядати не у 

контексті зміцнення продовольчої безпеки, а у розрізі завоювання світових 

ринків та підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора України. Те 

ж стосується позитивної динаміки обсягів виробництва зернових та 

зернобобових культур в Україні.  

Обсяги виробництва продуктів харчування мають стійку та яскраво 

виражену тенденцію до збільшення. Передусім, це стосується олії, борошна, 

хліба й хлібобулочних виробів. І хоча значна частина перелічених видів 

продуктів переробки сільськогосподарської продукції спрямовується на 

експорт, отримані результати дають підстави зробити припущення про те, що 

навіть у разі недостатнього задоволення потреб населення у відповідних 

продуктах харчування їх споживання можна підвищити за рахунок зменшення 

обсягів експорту. 

Водночас, слід підкреслити те, що потреба населення Україні у 

тваринному білку задовольняється здебільшого за рахунок споживання м’яса, 

а не продуктів його переробки. Тому, крім збільшення об’ємів виробництва 

ковбасних виробів, актуальним є розвиток м’ясних галузей тваринництва. 

Рівень самозабезпеченості продовольством визначається за формулою 

[81]: 

 

НС

ВНС
С


1 , (2.2) 

де НС – норматив споживання продукту; В – фактичний обсяг виробництва продукту 

на душу населення. 
 

Рівень самозабезпеченості у певному виді продукту відображає, на 

скільки відсотків обсяг його виробництва більший за норму споживання. 

Відтак, якщо рівень самозабезпеченості країни (регіону) більший за 1, то 
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можна стверджувати, що вона здатна самостійно забезпечувати мінімально 

необхідні потреби у відповідному продукті.  

З даних табл. 2.4 видно, що Україна не спроможна забезпечити 

внутрішні потреби у плодах та ягодах, м’ясі, молоці, хлібі й хлібобулочних 

виробах. Несприятливою є спадаюча динаміка рівня самозабезпечення 

України за всіма, крім плодів, ягід і м’яса, видами харчових продуктів.  

Таблиця 2.4 

Динаміка рівня самозабезпеченості України продовольством 

Показник  

Рік  Відхилення 

2018 р. від 

2014 р., % 
2014 2015 2016 2017 2018 

Овочі  1,39 1,34 1,37 1,36 1,39 -0,45 

Плоди та ягоди 0,51 0,56 0,52 0,53 0,68 32,61 

М’ясо* 0,69 0,68 0,68 0,68 0,70 1,46 

Молоко  0,68 0,65 0,64 0,64 0,63 -8,03 

Яйця  1,57 1,35 1,22 1,26 1,32 -16,23 

Рослинна олія  9,46 7,92 6,71 8,03 9,40 -0,63 

Примітка: * – в якості обсягів виробництва (В) використано обсяг виробництва м’яса 

у забійній вазі у розрахунку на 1 особу. 

Джерело: розраховано за даними [80; 120]. 

 

Поглиблений аналіз рівня самозабезпечення продовольством доцільно 

провести у розрізі найбільш «проблемних» з точки зору економічної 

ефективності та рентабельності видів сільськогосподарської продукції – м’яса 

та молока. У 2018 р. м’ясом себе забезпечити були здатні лише 

3 адміністративні області України (тобто 12,5 %), а саме: Вінницька, 

Волинська та Черкаська області (табл. 2.5).  

Найбільш залежними від зовнішнього виробництва є Луганська (на 

критичному рівні), Донецька, Миколаївська та Одеська області. Крім того, 

майже у 60  % областей протягом останніх  років зберігається тенденція до 

зменшення рівня самозабезпечення м’ясом. Розмах варіації (різниця між 

мінімальним – у Луганській області – та максимальним – у Черкаській області) 

значень рівня самозабезпечення м’ясом у 2018 р. склав 3,36, що у 84 рази 

більше (проти 14 разів у 2014 р.), ніж рівень самозабезпечення на Луганщині. 
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Крім того, саме у Луганській області спостерігаються найстрімкіші темпи до 

зменшення аналізованого показника. Очевидно, що виявлена тенденція є 

вагомим викликом продовольчій безпеці країни.  

Таблиця 2.5 

Динаміка рівня самозабезпеченості адміністративних областей  

України м’ясом 

Адміністративна область 

Рік  Відхилення 

2018 р. від 

2014 р., % 
2014 2015 2016 2017 2018 

Вінницька 2,05 2,41 2,54 2,53 2,80 36,81 

Волинська 1,40 1,45 1,47 1,36 1,37 -2,23 

Дніпропетровська 0,86 0,88 0,92 1,00 0,96 11,99 

Донецька 0,31 0,26 0,25 0,25 0,25 -17,21 

Житомирська 0,51 0,53 0,54 0,54 0,56 9,88 

Закарпатська 0,59 0,53 0,51 0,55 0,56 -5,06 

Запорізька 0,45 0,44 0,41 0,38 0,35 -22,04 

Івано-Франківська 0,75 0,77 0,72 0,73 0,77 3,18 

Київська 0,64 0,58 0,53 0,62 0,61 -5,09 

Кіровоградська 0,68 0,67 0,67 0,67 0,67 -0,55 

Луганська 0,21 0,12 0,12 0,06 0,04 -80,95 

Львівська 0,61 0,59 0,61 0,63 0,65 6,12 

Миколаївська 0,39 0,35 0,34 0,33 0,38 -1,94 

Одеська 0,25 0,26 0,24 0,24 0,22 -9,64 

Полтавська 0,67 0,66 0,70 0,65 0,61 -8,94 

Рівненська 0,65 0,58 0,59 0,60 0,63 -3,66 

Сумська 0,50 0,49 0,51 0,50 0,52 4,51 

Тернопільська 0,63 0,65 0,62 0,64 0,67 7,16 

Харківська 0,43 0,43 0,44 0,40 0,38 -12,97 

Херсонська 0,57 0,57 0,49 0,48 0,50 -12,78 

Хмельницька 0,65 0,63 0,64 0,63 0,66 1,73 

Черкаська 3,24 3,15 3,27 3,19 3,40 4,98 

Чернівецька 0,57 0,56 0,58 0,55 0,55 -3,29 

Чернігівська 0,50 0,41 0,43 0,41 0,39 -21,91 

Розмах варіації 3,03 3,02 3,15 3,36 3,36 117,77 

Джерело: розраховано за даними [121–125; 129]. 

 

Що ж стосується рівня самозабезпечення молоком, виробництво якого є 

економічно вигіднішим, то 7 адміністративних областей (тобто 29,2 %) 

спроможні виготовляти цей вид продукції в обсягах більших за мінімально 

необхідні норми (табл. 2.6).  
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Таблиця 2.6 

Динаміка рівня самозабезпеченості адміністративних областей  

України молоком 

Адміністративна область 
Рік  Відхилення 

2018 р. від 
2014 р., % 

2014 2015 2016 2017 2018 

Вінницька 1,39 1,37 1,41 1,42 1,38 -0,34 

Волинська 1,16 1,07 1,04 1,04 0,99 -14,41 

Дніпропетровська 0,29 0,28 0,26 0,25 0,24 -15,99 

Донецька 0,17 0,14 0,12 0,12 0,12 -31,91 

Житомирська 1,23 1,22 1,20 1,17 1,19 -3,61 

Закарпатська 0,86 0,75 0,67 0,68 0,72 -15,48 

Запорізька 0,40 0,39 0,39 0,40 0,37 -5,82 

Івано-Франківська 0,92 0,90 0,89 0,88 0,84 -8,18 

Київська 0,27 0,25 0,25 0,25 0,24 -9,17 

Кіровоградська 0,87 0,84 0,84 0,84 0,85 -1,82 

Луганська 0,30 0,19 0,15 0,15 0,15 -47,87 

Львівська 0,62 0,59 0,56 0,55 0,53 -15,29 

Миколаївська 0,83 0,78 0,78 0,79 0,75 -9,76 

Одеська 0,45 0,42 0,40 0,38 0,37 -17,00 

Полтавська 1,47 1,45 1,46 1,47 1,43 -3,30 

Рівненська 1,04 0,99 0,99 0,98 0,90 -13,31 

Сумська 1,00 0,98 0,98 1,00 0,99 -0,32 

Тернопільська 1,18 1,14 1,12 1,13 1,13 -4,44 

Харківська 0,51 0,51 0,51 0,51 0,52 2,03 

Херсонська 0,74 0,74 0,74 0,73 0,72 -3,57 

Хмельницька 1,22 1,18 1,20 1,23 1,29 6,41 

Черкаська 1,11 1,12 1,10 1,09 1,05 -5,41 

Чернівецька 0,87 0,85 0,83 0,82 0,79 -8,29 

Чернігівська 1,42 1,38 1,39 1,41 1,40 -1,63 

Розмах варіації 1,30 1,31 1,34 1,35 1,31 54,28 

Джерело: розраховано за даними [121–125; 129]. 

 

Однією із найменш забезпечених молоком власного виробництва є 

Дніпровська область (24 % від мінімальної потреби), яка, водночас, майже на 

100 % забезпечена власним м’ясом. У цілому, найпроблемнішими з позиції 

спроможності виготовляти достатньо молока є Донецька та Луганська області. 

Однією із ймовірних причин зазначеного є ескалація збройного конфлікту у 

цих регіонах, про що свідчить суттєве зниження їх рівня самозабезпечення 

протягом останніх 5 років, коли на їх території тривають військові дії.  

За всіма видами як сільськогосподарської, так і продовольчої продукції, 

спостерігається перевищення коефіцієнта співвідношення обсягів 

виробництва відносно обсягів споживання (табл. 2.7).  
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Таблиця 2.7 

Динаміка співвідношення обсягів виробництва та споживання 

сільськогосподарської продукції та продуктів харчування в Україні  

Показник  

Рік  Відхилення 

2018 р. від 

2014 р., % 
2014 2015 2016 2017 2018 

Сільськогосподарська продукція 

Зернові та зернобобові 10,26 10,20 11,50 10,95 10,95 6,71 

Картопля  3,91 3,54 3,65 3,65 3,65 -6,73 

Овочі 1,47 1,42 1,43 1,43 1,43 -2,56 

Плоди та ягоди 1,08 1,17 1,13 1,10 1,10 1,26 

М’ясо та м’ясні продукти  

(у перерахунку на м’ясо) 
1,02 1,07 1,06 1,06 1,06 4,04 

Молоко та молочні продукти 1,16 1,18 1,16 1,21 1,21 4,14 

Яйця  1,47 1,40 1,32 1,34 1,34 -8,84 

Продукція харчової переробки 

Ковбасні та подібні продукти з м’яса, 

субпродуктів чи крові тварин  

та подібних виробів і харчові 

продукти на їх основі  

2,00 1,79 1,87 1,96 1,99 -0,35 

Олія соняшникова нерафінована  

та її фракцій 
69,19 60,12 70,07 81,89 78,08 12,85 

Молоко та вершки незгущені  

й без додавання цукру  
22,15 26,11 25,65 24,55 23,68 6,89 

Молоко і вершки коагульовані, 

йогурт, кефір, сметана 
1,69 1,47 1,47 1,40 1,39 -17,95 

Борошно пшеничне чи пшенично-

житнє 
7,80 7,03 6,77 6,72 6,13 -21,39 

Примітка: розраховано за даними загальних обсягів вробництва та споживання.  

Джерело: розраховано за даними [80; 120]. 

 

Такі результати, поряд із низькими рівнями самозабезпечення за 

переважною більшістю видів продукції, дають підставити зробити висновок 

про те, що фактично спожитий обсяг продуктів харчування у розрахунку на 

1 особу менший за нормативно встановлені рівні. Крім того, частина 

виготовленої продукції спрямовується на експорт. Спадаюча тенденція 

співвідношення виробництва та споживання характерна для яєць, картоплі та 

овочів, а також для молока і вершків, йогурту, кефіру, сметани; борошна; 

ковбасних та подібні продукти з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та 

подібних виробів і харчові продукти на їх основі. Практично на межі балансу 

виробництва і споживання перебувають такі види харчових продуктів як м’ясо 

та м’ясопродукти, молоко й молочні продукти, овочі та баштанні, плоди і 
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ягоди. Саме тому за цими позиціями доцільно провести поглиблений аналіз у 

розрізі адміністративних областей. 

За всіма окресленими видами продукції є регіони, де обсяг споживання 

перевищує обсяг виробництва (табл. 2.8).  

Таблиця 2.8 

Аналіз співвідношення обсягів виробництва та споживання 

сільськогосподарської продукції: регіональний вимір 

Показник  
Рік  Відхилення 

2018 р. від 
2014 р., % 

2014 2015 2016 2017 2018 

Кількість областей із перевищенням обсягів виробництва відносно  
обсягів споживання 

Овочі 20 20 19 19 21 5,00 

Плоди та ягоди 8 8 7 7 8 0,00 

М’ясо  11 12 10 16 19 72,73 

Молоко  16 16 16 16 19 18,75 

Питома вага областей, у яких обсяг виробництва менший за обсяг споживання, % 

Овочі 16,67 16,67 20,83 20,83 12,50 -25,00 

Плоди та ягоди 66,67 66,67 70,83 70,83 66,67 0,00 

М’ясо  54,17 50,00 58,33 33,33 20,83 -61,54 

Молоко  33,33 33,33 33,33 33,33 20,83 -37,50 

Адміністративні області із найбільшим дефіцитом продукції 

Овочі Житомирська 

Плоди та ягоди Київська, Сумська, Луганська 

М’ясо  Донецька 

Молоко  Донецька, Київська, Луганська 

Примітка: складено на основі даних Додатків А.1–А.4. 

Джерело: розраховано за даними [80; 120]. 

 

Критично низькою є спроможність адміністративних областей 

забезпечити попит плодами та ягодами власного виробництва. Зокрема у 

понад 65 % областей України співвідношення виробництва та споживання 

менше 1. Аналогічно рівню самозабезпечення найменше значення 

коефіцієнтів співвідношення обсягів виробництва та споживання м’ясо-

молочної продукції характерне для Донецької області: 0,4 – для м’яса та 0,28 

– для молока. Позитивною є тенденція до стрімкого зменшення кількості 

регіонів, які не здатні виготовляти м’яса в обсягах, що задовольняють 

споживання (з 54,17 % у 2014 р. до 20,83 % у 2018 р.). 
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Згідно із результатами аналізу ефективності виробництва найбільше 

зростання рівня рентабельності спостерігається у сфері виробництва молока 

(табл. 2.9).  

Таблиця 2.9 

Динаміка рівня рентабельності виробництва  

сільськогосподарської продукції в Україні 

Показник 

Рік Відхилення 

2018 р. від 

2014 р., % 
2014 2015 2016 2017 2018 

Рівень рентабельності 

операційної діяльності с.-г. 

підприємств, % 

21,4 43 33,6 23,5 18,5 0,86 

Рівень рентабельності с.-г. 

продукції, %: 

зернові і зернобобові 

25,7 42,6 37,8 25 24,7 0,96 

соняшник 36,7 78,4 61,9 41,3 32,5 0,89 

овочеві культури 14,5 32 15,3 9,9 13,3 0,92 

картопля … 24,6 0,6 10 6,8 0,28 

плодові та ягідні культури  … 58,3 25 35,4 6,4 0,11 

ВРХ на м’ясо -34,5 12,7 18,6 3,4 -17,7 0,51 

молоко 11,1 -16,9 -23,2 26,9 16,1 1,45 

Примітка: … – дані відсутні; відхилення обчислено за період 2015–2017 рр. 

Джерело: розраховано за даними [121–125]. 

 

Критичною є збитковість виготовлення м’яса у 2018 р., тоді як у 2015–

2017 рр. його виробництво було прибутковим. Слід також наголосити на тому, 

що порівняно із іншими галузями національної економіки рівень 

рентабельності діяльності сільськогосподарських підприємств є відносно 

високим, порівняно із промисловістю. Це дає підстави стверджувати, що 

наразі існують об’єктивні передумови для нарощення об’ємів виробництва 

продукції сільського господарства та, відповідно, посилення продовольчої 

безпеки країни. Таке нарощення слід забезпечувати не за рахунок залучення 

додаткових ресурсів (передусім, земельних), а шляхом вдосконалення 

технологічних процесів і у такий спосіб збільшення виходу продукції, що 

припадає на одиницю використаних ресурсів.  

Підвищення рівня ефективності виробництва сільськогосподарської 

продукції значною мірою зумовлене зростанням активності вітчизняних 

товаровиробників на світових ринках (табл. 2.10).  
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Таблиця 2.10 

Динаміка показників зовнішньої торгівлі сільськогосподарською 

продукцією України 

Показник 
Рік Відхилення 

2018 р. від 
2014 р., % 

2014 2015 2016 2017 2018 

Обсяг експорту, тис. т 

Зерно (включаючи продукти 
переробки зерна) 

33423 38338 41451 42499 42940 28,47 

Картопля  17 15 5 18 22 29,41 

Овочі 294 212 224 444 434 47,62 
Плоди та ягоди 350 324 283 291 331 -5,43 

М’ясо та м’ясні продукти (у 
перерахунку на м’ясо) 

218 245 303 351 399 83,03 

Молоко та молочні продукти 527 464 434 835 807 53,13 

Яйця  147 126 112 155 186 26,53 
Обсяг імпорту, тис. т 

Зерно (включаючи продукти 
переробки зерна) 

263 190 240 255 280 6,46 

Картопля  40 17 27 24 28 -30,00 
Овочі 225 95 136 129 188 -16,44 

Плоди та ягоди 856 588 732 819 878 2,57 
М’ясо та м’ясні продукти (у 
перерахунку на м’ясо) 

201 158 182 233 283 40,80 

Молоко та молочні продукти 357 78 105 132 180 -49,58 
Яйця  7 11 5 7 4 -42,86 

Відношення імпорту до експорту 
Зерно (включаючи продукти 
переробки зерна) 

0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 -17,13 

Картопля  2,35 1,13 5,40 1,33 1,27 -45,91 
Овочі 0,77 0,45 0,61 0,29 0,43 -43,40 

Плоди та ягоди 2,45 1,81 2,59 2,81 2,65 8,46 
М’ясо та м’ясні продукти (у 
перерахунку на м’ясо) 

0,92 0,64 0,60 0,66 0,71 -23,07 

Молоко та молочні продукти 0,68 0,17 0,24 0,16 0,22 -67,07 
Яйця  0,05 0,09 0,04 0,05 0,02 -54,84 

Відношення імпорту до ємності ринку 

Зерно (включаючи продукти 
переробки зерна) 

0,04 0,03 0,04 0,05 0,05 18,12 

Картопля  0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -28,00 
Овочі 0,03 0,01 0,02 0,02 0,03 -15,33 
Плоди та ягоди 0,38 0,27 0,35 0,37 0,36 -5,65 

М’ясо та м’ясні продукти  
(у перерахунку на м’ясо) 

0,09 0,07 0,08 0,11 0,13 46,66 

Молоко та молочні продукти 0,04 0,01 0,01 0,02 0,02 -42,18 

Яйця  0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 -34,34 

Джерело: розраховано за даними [51]. 

 

Зокрема, протягом 2014–2018 рр. відбулось значне нарощення обсягів 

експорту переважно за всіма стратегічно важливими для продовольчої безпеки 
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країни товарними групами. Винятком були лише плоди та ягоди, експорт яких 

щорічно скорочувався приблизно на 5 %. Що ж стосується обсягів імпорту, то 

поряд зі збільшенням експорту картоплі, овочів, яєць, молока та молочних 

продуктів об’єми їх імпорту суттєво зменшились (на 30, 16, 43 та 50 %, 

відповідно). Наведене дає підстави стверджувати, що протягом останніх 

5 років мало місце зміцнення продовольчої безпеки України у межах 

зазначених видів продуктів харчування.  

Щорічне збільшення обсягів експорту м’яса та м’ясних продуктів 

складає близько 16 %, молока і молочних продуктів – 12 %, овочів – на 10 %. 

Однак, паралельно із зазначеними тенденціями має місце зростаюча динаміка 

імпорту м’яса і м’ясних продуктів (щорічно на 9 %). І хоча відношення 

імпорту до експорту має тенденцію до зменшення, несприятливим для 

продовольчої безпеки є виявлене зростання відношення імпорту до ємності 

ринку (на 46 % за 2014–2018 рр.). Це означає, що частка внутрішнього 

споживання, яка покривається не м’ясом власного виробництва, а 

імпортованими м’ясом і м’ясними продуктами, має тенденцію до зростання 

(щорічно на 10 %). Відтак, важливою є перевірка гіпотези про ефективність 

переспрямування частини імпортованого м’яса і м’ясних продуктів на 

внутрішній ринок. Особливо актуальним у даному контексті вбачається 

визначення якісних характеристик імпортованої м’ясної продукції. 

Здатність населення забезпечувати фізіологічні потреби у поживних 

речовинах значною мірою залежить від їх фінансової спроможності купувати 

оптимальний кошик продовольчих товарів. До чинників, які впливають на 

таку спроможність, належать споживчі ціни та доходи населення. Зокрема, 

дослідження потребує співвідношення, по-перше, індексів споживчих цін, цін 

виробника та рівня інфляції, по-друге, індексів споживчих цін й доходів і, по-

третє, вартості продовольчого кошика та розміру заробітної плати. З даних 

рис. 2.1 видно, що у 2016–2018 рр. індекс цін на продукти харчування був дуже 

нестабільним, однак лише у 2017 р. він був вищий за індекс цін 

сільськогосподарських виробників. Тобто, зростання цін на харчові продукти 
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було несуттєвим порівняно зі збільшенням цін виробників, що є позитивним. 

Індекс цін на продукти харчування у 2015, 2016 та 2018 рр. не перевищував 

середньорічний індекс інфляції. На нашу думку, це означає, що проблема 

недостатньої платоспроможності попиту зумовлена не характером динаміки 

цін на продукти харчування, а їх високим рівнем. 

 

Рис. 2.1. Динаміка індексів цін та інфляції в Україні 

Джерело: побудовано за даними [54; 121–125]. 

 

Такий висновок підтверджує і те, що темпи зростання цін на харчові 

продукт нижчі за темпи збільшення доходів домогосподарств, зокрема 

середньомісячної заробітної плати. Крім того, протягом останніх 5 років 

поступово зростає відношення вартості продуктового кошика до розміру 

середньомісячної заробітної плати (рис. 2.2). Темп зростання складає 

приблизно 1 % за рік.  

Одним із найвагоміших індикаторів рівня забезпечення продовольчої 

безпеки країни є поточний рівень та тенденції змін обсягів споживання 

продовольства населенням, відповідність споживання мінімально необхідним 

нормам, здатність раціону забезпечити потребу людини у білках, жирах, 

вуглеводах та енергії. Особливо загрозливим є те, що середньодобовий раціон 
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українця не забезпечує мінімальні норми споживання основних продуктах 

харчування (табл. 2.11). 

 

 

Рис. 2.2. Динаміка вартості споживчого кошика  

та заробітної плати в Україні 

Джерело: побудовано за даними [54; 121–125]. 

 

З даних додатків Б.1–Б.6 видно, що у більшості адміністративних 

областей України (87,5 %) лише за обсягами споживання картоплі у 

розрахунку на 1 ос. за період 2014–2018 рр. мала місце зростаюча тенденція. 

Натомість, негативною є динаміка споживання яєць, молока, овочів, хліба та 

хлібопродуктів (зниження абсолютно за всіма регіонами України) м’яса 

(зниження у понад 50 % адміністративних областей). Добова потреба у білках, 

жирах і вуглеводах, а також нормативна енергетична цінність добового 

раціону середньостатистичного українця задовольняється повною мірою. 

Порівнюючи зазначені результати можна стверджувати, що збагаченість 

раціону населення України нутрієнтами та його енергетична цінність 

забезпечуються не за рахунок споживання оптимального набору продуктів 
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харчування. У динаміці спостерігається поступове як зменшення рівня 

збагачення раціону білками, жирами та вуглеводами (на 8–9 % за останні 

5 років), так та і невідповідності раціону нормі за енергетичною цінністю (на 

9,1 % за 2014–2018 рр.). 

Таблиця 2.11 

Динаміка забезпечення мінімальних потреб людини у основних 

продуктах харчування, нутрієнтах та енергетичній цінності 

Показник 

Рік Відхилення 

2018 р. від 

2014 р., % 
2014 2015 2016 2017 2018 

Відношення фактичного та нормативного добового споживання основних видів 

продуктів харчування 

Хліб та вироби хлібобулочні 13,44 12,20 11,49 10,62 9,65 -28,15 

М’ясо та м’ясні продукти 0,68 0,64 0,64 0,65 0,66 -2,40 

Молоко та молочні продукти  0,59 0,55 0,55 0,53 0,42 -28,90 

Яйця  1,07 0,97 0,92 0,94 0,79 -26,45 

Овочі і баштанні культури 1,01 1,00 1,02 0,99 0,66 -34,56 

Плоди, ягоди, виноград 0,58 0,57 0,55 0,59 0,67 14,72 

Відношення фактичного та нормативного добового споживання нутрєнтів 

Білки  1,64 1,53 1,52 1,51 1,49 -9,19 

Жири  1,14 1,07 1,05 1,06 1,06 -7,11 

Вуглеводи  1,24 1,17 1,15 1,15 1,15 -7,87 

Відношення фактичної та нормативної 

енергетичної цінності добового 

раціону 

1,64 1,53 1,52 1,51 1,49 -9,19 

Джерело: нормативні обсяги споживання продуктів харчування, нутрієнтів та 

енергетична цінність визначено з [80; 120]. 

 

Результати аналізу динаміки забезпеченості населення України 

інфраструктурними об’єктами дали змогу зробити висновок про те, що 

найбільші негативні зміни характері для забезпеченості торговою площею 

сільського населення (скорочення на 17,1 % за період 2014–2016 рр.) та 

щільності залізничних колій загального користування (скорочення на 9 % за 

останні 5 років) (табл. 2.12). У контексті збільшення обсягів виробництва 

сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки такі тенденції є 

несприятливими з позицій забезпечення максимально ефективного 

внутрішнього розподілу виготовленого продовольства.  
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Таблиця 2.12 

Динаміка показників забезпеченості населення України 

інфраструктурними об’єктами 

Показник 

Рік Відхилення 

2018 р. від 

2014 р., % 
2014 2015 2016 2017 2018 

Забезпеченість торговою площею, 

м2 на 10 тис. осіб 
1806 1805 1808 … 1659 -8,14 

Забезпеченість торговою площею 

сільського населення,  

м2 на 10 тис. осіб 

552 559 533 … 457 -17,21 

Питома вага роздрібного 

торгового обороту продовольчими 

товарами у загальному 

роздрібному обороті, % 

 41,07 39,80 43,30 42,4 3,24 

Щільність автомобільних доріг 

загального користування з 

твердим покриттям, км на 1 тис. 

км2 території 

277 277 277 277 262,63 -5,19 

Щільність залізничних колій 

загального користування, км  

на 1 тис. км2 території 

36 36 36 34 32,75 -9,03 

Примітка: … – дані відсутні. 

Джерело: розраховано за даними [121–125]. 

 

Таким чином, проблеми у сфері формування продовольчої безпеки 

України, передусім, пов’язані із негативними тенденціями до зменшення 

обсягів виробництва більшості видів сільськогосподарської продукції (окрім 

зернових, зернобобових культур і насіння соняшника), вартості виготовленої 

продукції сільського господарства у розрахунку на одиницю використаних 

ресурсів, забезпечення мінімальних потреб людини у поживних речових та 

енергії. Критично великою є частка адміністративних областей України, які 

нездатні самостійно забезпечити населення м’ясом, молоком. Наведене 

пояснює щорічне зростання обсягів імпорту м’яса та м’ясних продуктів разом 

із зростанням питомої ваги імпортованого м’яса у ємності вітчизняного ринку. 

У цілому, виявлені тенденції зумовлюють необхідність глибшого дослідження 

особливостей самозабезпечення України основними продуктами харчування 

та виявлення латентних можливостей підвищення рівня продовольчої безпеки 

як країни у цілому, так й регіонів зокрема. 
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2.2. Кластерний аналіз самозабезпечення продовольством: 

регіональний профіль 

 

В основі формування стратегії забезпечення продовольчої безпеки 

країни має лежати ґрунтовний аналіз безпеки її адміністративно-

територіальних одиниць. Результати такого аналізу слугуватимуть базою для 

визначення регіонів, які виготовляють більше продовольства, ніж їм потрібно, 

та регіонів, що потребують закупівлі харчових продуктів ззовні. Важливо, щоб 

такий аналіз відображав цілісну картину рівня самозабезпечення 

адміністративних областей країни, а його результати були представлені у 

максимально прийнятній для сприйняття формі. Для виконання зазначених 

умов у дослідженні використано метод кластерного аналізу (багатофакторного 

групування), який передбачає групування об’єктів досліджуваної сукупності 

(24 адміністративних областей України) одночасно за кількома ознаками.  

Кластерний аналіз виконано у кілька етапів, які включають:  

1) кластерізацію ієрархічним методом, що передбачає побудову 

дендрограми подібності та визначення оптимальної кількості кластерів. 

Дендрограма подібності візуалізує групи областей, які подібні за виділеними 

групувальними ознаками. На етапі побудови дендрограми можна визначити, 

які із адміністративних областей кардинально відрізняються від інших 

регіонів та формують монокластери. Оптимальна кількість кластерів – груп, 

на які слід розподілити досліджувану сукупність, – визначається на основі 

дослідження графу об’єднань. Для цього, спочатку необхідно встановити, на 

якому кроці об’єднання адміністративних областей відбувається найбільший 

стрибок, а потім від обсягу досліджуваної сукупності (24 області) відняти 

кількість кроків до цього стрибка; 

2) групування методом k-середніх, під час якого спочатку необхідно 

виключити з аналізу ті фактори, які є незначущими для даного аналізу. Після 

цього проводиться повторне групування методом k-середніх та визначаються 

і візуалізуються характеристики кожного кластера. 
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В якості групувальних ознак, які лежатимуть в основі кластерізації 

областей України, пропонується використати коефіцієнти самозабезпечення, 

що відображають, на скільки відсотків обсяг виробництва основних продуктів 

харчування більший за норму споживання. Коефіцієнти самозабезпечення 

обчислено для таких груп товарів як овочі, плоди та ягоди, м’ясо, молоко, 

яйця, хліб і хлібопродукти, рослинна олія. Крім того, для урахування динаміки 

рівня самозабезпеченості для кожного із зазначених видів продукції визначено 

середньорічні темпи приросту за останні 5 років.  

Результати побудови дендрограми розподілу регіонів України за рівнем 

та динамікою самозабезпечення продуктами харчування свідчать про 

існування монокластерів. Зокрема, такі області як Київська, Кіровоградська та 

Чернігівська значно відрізняються від інших за показниками 

самозабезпечення продовольством. З даних Додатку В видно, що 

найвагоміший стрибок коефіцієнта вперше виникає на 18-му етапі. 

Відповідно, оптимальною кількістю кластерів є 6 груп, які включають 

кількість кластерів після стрибка коефіцієнта.  

Після уточнення елементів кластерів із використанням методу k-

середніх встановлено, що другий та третій кластер є монокластерми, до яких 

віднесено Київську та Луганську області, відповідно. У перший кластер 

включено лише три адмініструванні області (Кіровоградську, Миколаївську та 

Одеську), а у четвертий та п’ятий по дві (відповідно, Донецьку та Івано-

Франківську, Житомирську та Хмельницьку). В останній – шостий кластер 

включено 62,5 % сукупності.  

Однак, згідно із результатами дисперсійного аналізу (Додаток Г) 

встановлено, що частина обраних змінних не є значущою для кластеризації 

областей України за рівнем самозабезпеченості продовольством, оскільки 

відповідні їм коефіцієнти значущості (р-коефіцієнти) більші 0,05. До таких 

показників належать значення коефіцієнтів самозабезпечення такими 

продуктами як овочі, плоди та ягоди, м’ясо та молоко, а також середньорічні 

темпи приросту коефіцієнтів самозабезпечення овочами, плодами та ягодами, 
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хлібом і хлібопродуктами. Тому зазначені класифікаційні ознаки доцільно 

виключити з аналізу та провести кластеризацію ієрархічним методом та 

методом k-середніх повторно (рис. 2.3).  

 

 

Рис. 2.3.  Об’єднання кластерів за масштабуванням відстані 

Джерело: власні дослідження. 

 

З результатів аналізування кроків об’єднання видно, що суттєвий 

стрибок коефіцієнта відбувся на 18-му етапі і тому оптимальним є групування 

областей України на 6 кластерів (Додаток Д, табл. 2.13).  
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Таблиця 2.13 

Елементи кластерів адміністративних областей України із урахування 

рівня їх самозабезпечення продовольством 

Кластер 
Кількість 

областей 

Питома вага 

областей у їх 

загальній кількості 

Адміністративні області 

1 8 33,33 

Волинська, Дніпропетровська, 

Закарпатська, Львівська, Полтавська, 

Рівненська, Тернопільська, Чернігівська 

2 5 20,83 
Вінницька, Запорізька, Кіровоградська, 

Миколаївська, Одеська 

3 1 4,17 Київська  

4 7 29,17 

Донецька, Ів.-Франківська, Сумська, 

Харківська, Херсонська, Черкаська, 

Чернівецька 

5 2 8,33 Житомирська, Хмельницька 

6 1 4,17 Луганська  

Джерело: власні дослідження. 

 

Перший та четвертий кластери найчисельніші. Області зі складу першої 

групи характеризуються значно нижчими значеннями всіх ознак кластеризації 

порівняно з середніми за Україною значеннями (за винятком темпів приросту 

коефіцієнтів самозабезпеченню рослинною олією) (табл. 2.14). Саме у 

регіонах першого кластера темп приросту коефіцієнтів самозабезпеченню 

рослинною олією один із найбільших (майже втричі порівняно із середнім 

значенням). Елементи четвертого кластера характеризуються середніми за 

досліджуваною сукупністю значеннями коефіцієнта самозабезпечення хлібом 

та хлібопродуктами й середньорічним темпом приросту самозабезпечення 

яйцями, тоді як інші показники у них значно нижчі порівняно з областями 

інших кластерів. 

Найвищим рівнем самозабезпечення продовольством за більшістю 

критеріїв характеризуються Житомирська та Хмельницька області. Слід 

відмітити, що лише у цих регіонах (п’ятий кластер) має місце зростання рівня 

самозабезпечення м’ясом та найменший спад самозабезпечення молоком. 

Майже всі показники в адміністративних областях другого кластера дещо 

вищі за середні по Україні (Вінницька, Запорізька, Кіровоградська, 

Миколаївська, Одеська області). Підвищенням рівня самозабезпечення 
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яйцями характеризуються лише елементи першого кластера, а також Київська 

область, яка формує монокластер і для якої властиві високі значення й інших 

показників самозабезпечення продовольством. Монокластеру, до якого 

увійшла Луганська область, відповідають найнижчі рівні за всіма 

групувальними ознаками, окрім коефіцієнта самозабезпечення рослинною 

олією та темпами його середньорічного зростання.  

Таблиця 2.14 

Усередненні значення ознак кластеризації адміністративних  

областей України  

Класифікаційна ознака 
Номер кластера Середнє 

значення 1 2 3 4 5 6 

Коефіцієнт 
самозабезпечення яйцями 

1,19 1,24 2,09 1,38 2,72 0,14 1,46 

Коефіцієнт 

самозабезпечення 
рослинною олією 

 

2,76 
 

30,60 
 

4,78 
 

5,11 
 

–1 
 

3,03 
 

7,71 

Середньорічний темп 
приросту коефіцієнта 

самозабезпечення м’ясом 

 

-1,41 
 

-1,82 
 

-1,18 
 

-3,56 
 

0,90 
 

-44,90 
 

-8,66 

Середньорічний темп 

приросту коефіцієнта 

самозабезпечення 
молоком 

 
-4,44 

 
-2,19 

 
-4,08 

 
-3,31 

 
-1,13 

 
-28,79 

 
-7,32 

Середньорічний темп 
приросту коефіцієнта 

самозабезпечення яйцями 

 

3,38 
 

-6,70 
 

1,43 
 

-21,59 
 

-4,41 
 

-56,53 
 

-14,07 

Середньорічний темп 

приросту коефіцієнта 

самозабезпечення 
рослинною олією 

 
4,62 

 
-8,97 

 
100,00 

 
-4,65 

 
–1 

 
-6,00 

 
1,57 

1 – олія практично не виготовляється. 

Джерело: власні дослідження. 

 

Отже, отримані результати кластерного аналізу дають підстави зробити 

такі висновки: 1) регіони України характеризуються неоднорідністю за 

показниками стану та динаміки самозабезпечення продовольством; 

2) найбільш проблемною є Луганська область та адміністративні області, що 

увійшли до першого кластера; 3) з позиції самозабезпечення практично всіма 

видами продуктів харчування та сільськогосподарської сировини 

найефективнішими є області п’ятого кластера та Київська область; 4) для 
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регіонів другого та четвертого кластерів характерні, з одного боку, відносно 

високі значення коефіцієнтів самозабезпечення продуктами продовольства, 

але, з іншого – відносно високі темпи їх середньорічного скорочення. 

Для узагальнення результатів аналізу самозабезпечення регіонів 

України продовольством доцільно провести ранжирування областей за 

інтегральним коефіцієнтом самозабезпечення. При цьому, у дослідженні 

виділено три типи таких коефіцієнтів, а саме: коефіцієнти самозабезпечення 

окремо м’ясом та молоком, усіма основними видами продовольства, а також 

інтегральний коефіцієнт динаміки самозабезпечення продовольчими 

продуктами. Вони обчислюватимуться за формулами: 
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де 
m

iK , 
g

ijK  – інтегральні коефіцієнти самозабезпечення і-тої адміністративної 

області, відповідно, м’ясом і молоком, всіма продуктами харчування,  
d

ijK  – інтегральний коефіцієнт динаміки самозабезпечення і-тої адміністративної 

області продовольством: 
f

milk

f

meati kk ,  – фактичні значення коефіцієнтів самозабезпечення і-го регіону, 

відповідно м’ясом та молоком; 
maxmax

, milkmeati kk  – максимальне серед всіх досліджуваних областей значення коефіцієнтів 

самозабезпечення і-го регіону, відповідно, м’ясом та молоком; 
f

ijk  – фактичне значення коефіцієнтів самозабезпечення і-го регіону j-тим харчовим 

продуктом; 
maxmax

, milkmeati kk  – відповідно, фактичне та максимальне серед всіх досліджуваних 

областей значення темпів середньорічного приросту коефіцієнта самозабезпечення 

і-го регіону j-тим продуктом; 

п – кількість харчових продуктів. 
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Більшість темпів зростання мають від’ємне значення. У такому разі 

обчислення інтегрального коефіцієнта самозабезпечення за формулою (2.3) 

неможливе. Для вирішення цієї проблеми початкові рівні темпів зростання 

скореговано за формулою та відповідну формулу інтегрального коефіцієнта 

скореговано: 

df

ij
j

df

ij

df

ij kkk min


,           
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1 max
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де 
df

ijk , 
df

ijk  – скореговане та фактичне значення темпів середньорічного приросту 

коефіцієнта самозабезпечення і-тої адміністративної області j-тим харчовим 

продуктом. 

 

Згідно з отриманими результатами, за всіма показниками найвищим 

рівнем самозабезпечення характеризується Вінницька область, а найгірші 

показники виявлено у Луганській та Донецькій області (табл. 2.15). Відносно 

високим рівнем самозабезпечення продовольства також характеризуються 

Полтавська та Житомирська області. У Черкаській області разом із достатніми 

значеннями показників самозабезпечення продуктами продовольства 

характеризується спостерігається негативна динаміка темпів зростання 

коефіцієнтів самозабезпечення. Для значної кількості регіонів характерний 

значний розмах варіації інтегральних коефіцієнтів. Зокрема, лише у кількох 

областях рейтинги одночасно за всіма коефіцієнтами співпадають або є дуже 

близькими (це Вінницька, Житомирська, Харківська, Рівненська, Луганська та 

Донецька області). У всіх інших регіонах одні показники є високими, а інші – 

середніми або низькими. Здебільшого найістотніші відмінності 

спостерігаються між значеннями інтегральних коефіцієнтів самозабезпечення 

та значення коефіцієнта динаміки. Наприклад, Черкаська область посідає 

друге та шосте місця за рівнем самозабезпечення всіма продуктами 

харчування та м’ясом і молоком, тоді як за коефіцієнтом динаміки показників 

самозабезпечення вона перебуває на 19 місці у рейтингу.  
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Таблиця 2.15 

Рейтингове оцінювання адміністративних областей України  

за рівнем їх самозабезпечення продовольством 

Адміністративна 

область 

Рейтинг за значенням інтегрального коефіцієнта 

самозабезпечення 

м’ясом та молоком 

самозабезпечення 

всіма продуктами 

динаміки 

самозабезпечення 

продовольством 

Вінницька 1 1 1 

Волинська 4 13 8 

Дніпропетровська 18 15 10 

Донецька 23 23 23 

Житомирська 8 8 7 

Закарпатська 16 21 22 

Запорізька 20 11 12 

Івано-Франківська 11 20 15 

Київська 21 12 2 

Кіровоградська 12 6 3 

Луганська 24 24 24 

Львівська 17 22 4 

Миколаївська 15 9 21 

Одеська 22 18 18 

Полтавська 3 5 6 

Рівненська 9 10 9 

Сумська 10 17 16 

Тернопільська 7 14 13 

Харківська 19 19 17 

Херсонська 14 3 20 

Хмельницька 6 2 5 

Черкаська 2 4 19 

Чернівецька 13 7 14 

Чернігівська 5 16 11 

Джерело: власні дослідження. 

 

В умовах недостатнього споживання м’яса і м’ясних продуктів, на нашу 

думку, коефіцієнти самозабезпечення всіма видами продовольства в цілому та 

м’ясом і молоком не є рівновагомими. Відтак, вагомість коефіцієнта 

самозабезпечення м’ясом та молоком має бути вищою за вагомість інших двох 

коефіцієнтів. Для врахування зазначеного, в основу уточненої оцінки рівня 

самозабезпечення регіонів України продовольством покладено положення 

теорії нечітких множин. На першому етапі оцінки на базі нечітких оцінок 

значення інтегральних коефіцієнтів самозабезпечення необхідно розподілити 
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на три групи, яким відповідатиме низький («Н»), середній («С») та високий 

(«В») рівні коефіцієнтів: 

1) коефіцієнт самозабезпечення м’ясом та молоком: 0–0,6 – низький 

рівень; 0,61–0,8 – середній рівень; понад 0,8 – високий рівень; 

2) коефіцієнт самозабезпечення всіма видами продовольства: 0–0,4 – 

низький рівень; 0,41–0,7 – середній рівень; понад 0,7 – високий рівень; 

3) коефіцієнт динаміки самозабезпечення: 0–0,7 – низький рівень; 0,71–

0,9 – середній рівень; понад 0,9 – високий рівень. 

Відмінності у граничних рівнях інтервалів для різних інтегральних 

коефіцієнтів пояснюється тим, що за переважною більшістю адміністративних 

областей України коефіцієнти самозабезпечення м’ясом та молоком та 

динаміки рівнів самозабезпечення мають негативні значення (менші за 1 для 

коефіцієнта за продуктами тваринництва та від’ємні значення для коефіцієнта 

динаміки). Тому межі першого інтервалу (тобто інтервалу з низьким рівнем 

самозабезпечення) для них значно ширші, ніж для інтегрального коефіцієнта 

самозабезпечення всіма видами харчових продуктів.  

Узагальнений синтетичний коефіцієнт самозабезпечення 

адміністративних областей України продовольством є функцією від трьох 

змінних:  d

i

g

i

m

ii KKKfK ,, , де m

iK , g

ijK  – інтегральні коефіцієнти 

самозабезпечення і-тої адміністративної області, відповідно, м’ясом і молоко 

та, всіма продуктами харчування; d

ijK  – інтегральний коефіцієнт динаміки 

самозабезпечення і-тої адміністративної області продовольством. 

На другому етапі оцінювання із використанням нечітких оцінок 

формується база знань про співвідношення узагальненого коефіцієнта 

самозабезпечення продовольством та трьох інтегральних коефіцієнтів. 

Відповідна база знань представлена у табл. 2.16. В основу бази знань 

покладено твердження про те, що коефіцієнт самозабезпечення населення 

адміністративної області м’ясом і молоком має вищу вагомість, ніж коефіцієнт 

самозабезпечення всіма продуктами продовольства та коефіцієнт його 

динаміки. Враховуючи базу знань, за допомогою функціоналу MatLab 
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Fuzzy Logic Toolbox побудовано функції належності. Для низького та високого 

рівнів коефіцієнтів гнучкості використано S-подібні спадаючу та зростаючу 

функції, а середній рівень описано дзвоноподібною функцією. На заключному 

етапі визначається інтегральний коефіцієнта самозабезпечення, який 

розподіллено на інтервалі від 0 до 1. Шкала такого коефіцієнта має вигляд: від 

0 до 0,33 – низький рівень самозабезпечення продовольством; від 0,34 до 0,66 

– середній рівень; від 0,67 до 1 – високий рівень самозабезпечення продуктами 

харчування.  

Таблиця 2.16 

База знань відповідності узагальненого коефіцієнта самозабезпечення 

продовольством 

Коефіцієнт 

Узагальнений 

коефіцієнт 
самозабезпечення 

всіма продуктами 

самозабезпечення 

м’ясом і молоком 

динаміки 

самозабезпечення 

продовольством 

Н Н Н Н 

С Н Н Н 

Н С Н Н 

Н Н С Н 

С С Н С 

С Н С Н 

Н С С С 

В Н Н Н 

Н Н В Н 

Н В Н С 

В В Н С 

В Н В С 

Н В В С 

В В В В 

С С С С 

Примітка: Н – низький рівень коефіцієнта самозабезпечення; С – середній рівень 

коефіцієнта самозабезпечення; В – високий рівень коефіцієнта самозабезпечення. 

Джерело: власні дослідження. 

 

Результати оцінювання на базі нечітких параметрів самозабезпечення 

продовольством представлено на рис. 2.4 та у табл. 2.17. Виявлено відмінності 

у результатах рейтингового оцінювання адміністративних областей за 

коефіцієнтами самозабезпечення, отриманих методом інтегрального 

оцінювання та на основі принципів теорії нечітких множин. Такі відмінності 
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пояснюються тим, що у процесі застосування методики дослідження нечітких 

множин враховано вищу пріоритетність здатності самостійно забезпечувати 

населення регіону м’ясом і молоком. Через дуже низький рівень 

самозабезпечення населенням м’ясом та молоком найсуттєвіші відмінності 

характерні для Львівської (8  позицій), Івано-Франківської (7 позицій), 

Волинської, Київської та Чернігівської областей (5 позицій).  

 

Рис. 2.4. Розподіл адміністративних областей України за рівнем 

коефіцієнта самозабезпечення продовольством  

(теорія нечітких множин), 2018 р. 

Примітка: до 0,33 – низький рівень самозабезпечення продовольством; 0,34–0,66 – середній 

рівень; 0,67–1,0 – високий рівень. 

Джерело: власні дослідження. 

 

Натомість, найкращі показники за здатністю самостійно забезпечувати 

населення м’ясом та молоком у Херсонській та Чернівецькій областях 

зумовили вищі рівні коефіцієнтів, обчислених на базі теорії нечітких множин, 

порівняно із інтегральним оцінюванням на 72 та 44 %, відповідно. У цілому 

результати проведеного аналізу дають підстави стверджувати, що, за умови 

врахування пріоритетності достатності м’яса та молока власного виробництва, 

коефіцієнт  

<0,3 

0,3–0,6 

>0,6 АР Крим  (0)

Київська  (0,5)

Житомирська  (0,64)

Вінницька  (0,78)

Херсонська  (0,78)

Одеська  (0,39)

Запорізька  (0,52)

Закарпатська  (0,35)

Львівська  (0,35)

Волинська 

Івано-Франківська  (0,34)

Чернівецька  (0,74)

Тернопільська  (0,51)

Рівненська  (0,64)

Хмельницька  (0,8)

Чернігівська  (0,51)

Сумська  (0,44)

Черкаська  (0,64)

Кіровоградська  (0,68)

Миколаївська  (0,63)

Полтавська  (0,74)
Харківська  (0,37)

Дніпропетровська  (0,51)

Луганська  (0,16)

Донецька  (0,2)
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рейтинги більшості адміністративних областей (а саме 79 %) значно нижчі, 

ніж при рівновагомості трьох коефіцієнтів самозабезпечення продовольством 

та їх динаміки.  

Таблиця 2.17 

Оцінювання рівня самозабезпечення адміністративних  

областей України  

Адміністративна 

область 

Інтегральний 

коефіцієнт 

самозабезпечення 

(нечіткі множини) 

Рейтинг, визначений за методикою: 

інтегрального 

оцінювання* 

дослідження 

нечітких множин 

Вінницька 0,78 1 2 

Волинська 0,61 6 11 

Дніпропетровська 0,51 12 14 

Донецька 0,20 18 22 

Житомирська 0,64 5 8 

Закарпатська 0,35 17 19 

Запорізька 0,52 12 12 

Івано-

Франківська 
0,34 14 21 

Київська 0,50 10 15 

Кіровоградська 0,68 4 6 

Луганська 0,16 19 23 

Львівська 0,35 12 20 

Миколаївська 0,63 13 10 

Одеська 0,39 16 17 

Полтавська 0,74 3 4 

Рівненська 0,64 7 9 

Сумська 0,44 12 16 

Тернопільська 0,51 9 13 

Харківська 0,37 15 18 

Херсонська 0,78 11 3 

Хмельницька 0,80 2 1 

Черкаська 0,64 6 7 

Чернівецька 0,74 9 5 

Чернігівська 0,51 8 13 

Примітка: * – обчислено як середнє арифметичне частинних коефіцієнтів м’ясом та 

молоком, всіма продуктами харчування та динаміки самозабезпечення продовольством. 

Джерело: власні дослідження. 

 

Подальший аналіз продовольчої безпеки пов’язаний з ідентифікацією 

потенційних чинників, які впливають на її рівень. В якості результативних 

ознак у дослідженні виділено коефіцієнти самозабезпечення продовольством, 

обчислені за допомогою теорії нечітких множин та методом інтегрального 

оцінювання. До ймовірних чинників, що можуть впливати на продовольчу 
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безпеку включено показники рівня розвитку сільськогосподарського 

виробництва та переробки сільськогосподарської продукції. До першої групи 

чинників віднесено кількість сільськогосподарських підприємств у регіоні, 

площа сільськогосподарських угідь, що припадає на 1,0 тис. чол., рівень 

навантаження на 1 трактор (відношення площі ріллі до кількості тракторів), 

відношення кількості тракторів і зернозбиральних комбайнів на кінець та на 

початок року, заробітна плата в сільському господарстві, питома вага 

капітальних інвестицій у сільське господарство, мисливство і надання 

відповідних послуг у загальних капітальних інвестиціях області, індекс 

наявного доходу.  

До другої групи можливих факторів продовольчої безпеки включено 

показники результативності сільськогосподарської діяльності, а саме: індекси 

валової продукції загалом та рослинництва і тваринництва зокрема у 

сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення; місце 

регіону за часткою виробленої валової продукції сільського господарства в 

загальній валовій продукції, продукції рослинництва та тваринництва 

зокрема; вартість продукції загалом та продукції рослинництва у розрахунку 

на 1 га сільськогосподарських угідь; питома вага валової продукції загалом та 

продукції рослинництва і тваринництва виготовленої у господарствах 

населення; питома вага тваринництва у валовій продукції сільського 

господарства; продуктивність праці. Крім того, до чинників, вплив яких на 

самозабезпечення регіонів продовольством необхідно перевірити, віднесено 

питому вагу доходу від підприємницької діяльності у їх загальних доходах 

господарств населення, капітальні інвестиції на 1 особу.  

Кореляційний аналіз проведено за даними перехресної вибіркової 

сукупності, до якої увійшли адміністративні області України (дані 2017 р.) 

Результати кореляційного аналізу представлено у табл. 2.18 і вони свідчать 

про нетиповий і нелогічний характер взаємозв’язку між коефіцієнтами 

самозабезпечення продовольством та факторними ознаками. По-перше, 

переважно всі з виділених вище чинників, що можуть впливати на рівень 
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ресурсного забезпечення сільського господарства (окрім питомої ваги 

капітальних інвестицій у сільське господарство), не корелює з показниками 

самозабезпечення. Хоча за логікою, чим краща у регіоні ресурсна база, тим 

більше у ньому має виготовлятись сільськогосподарської продукції і тим 

вищим має бути рівень самозабезпечення населення продуктами харчування.  

Таблиця 2.18 

Вплив чинників на самозабезпечення адміністративних  

областей України продовольством 

Чинник 

Парний 

коефіцієнт 

кореляції 

Фактичне 

значення t-

критерію 

Стьюдента 

Коефіцієнт самозабезпечення продовольством, обчислений  

методом нечітких множин 

Продукція сільського господарства,  

що припадає на 1 га с.-г. угідь 
-0,45 -2,38 

Продукція рослинництва, що припадає  

на 1 га с.-г. угідь 
-0,51 -2,81 

Питома вага доходів від підприємницької  

діяльності у їх загальних доходах 
-0,40 -2,07 

Питома вага капітальних інвестицій у сільське 

господарство у загальних капітальних інвестиціях 
-0,49 -2,63 

Коефіцієнт самозабезпечення продовольством, обчислений  

методом інтегрального оцінювання 

Місце регіону за часткою виробленої  

валової продукції сільського господарства  

в загальній валовій продукції 

0,43 2,26 

Місце регіону за часткою виробленої валової 

продукції тваринництва в загальній валовій 

продукції 

0,46 2,40 

Продукція сільського господарства,  

що припадає на 1 га с.-г. угідь 
-0,62 -3,67 

Продукція рослинництва, що припадає  

на 1 га с.-г. угідь 
-0,62 -3,70 

Питома вага капітальних інвестицій у сільське 

господарство у загальних капітальних інвестиціях 
-0,48 -2,58 

Примітка: табличне значення критерія Стьюдента складає 2,07. Оскільки фактичні 

значення за всіма представленими у таблиці коефіцієнтами кореляції більші за 

табличне, виявлені взаємозв’язок між показниками значущий з надійністю 0,05. 

Джерело: власні дослідження. 

 

По-друге, у разі врахування пріоритетності забезпечення населення 

м’ясом та молоком, місце області за часткою виготовленої нею 

сільськогосподарської продукції не впливає на рівень її самозабезпечення 
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продовольством. По-третє, всі відносні показники обсягів виготовлення 

продукції сільського господарства (а саме продукція сільського господарства 

у цілому та рослинництва зокрема, що припадає на 1 га сільськогосподарських 

угідь) перебувають в оберненому зв’язку з рівнем самозабезпечення. Тобто, 

чим вищий розмір валової продукції у розрахунку на 1 га, тим нижчий рівень 

самозабезпечення харчовими продуктами, що також є анормальним. Розмір 

валової продукції в даному випадку – це показник продуктивності земельних 

ресурсів, який відображає скільки сільськогосподарської продукції у 

вартісному вигляді може забезпечити використання 1 га 

сільськогосподарських угідь.  

Натомість, позиції регіону за часткою виготовленої продукції сільського 

господарства мають тісний взаємозв’язок із рівнем його самозабезпечення 

продовольством. Це означає, що спроможність самостійно забезпечувати 

потреби місцевого населення у продуктах харчування вища в областях, які 

виготовляють більше сільськогосподарської продукції, зокрема продукції 

тваринництва, порівняно з іншими регіонами. Водночас, в адміністративних 

областях з вищою продуктивністю земельних ресурсів рівень 

самозабезпечення, навпаки, нижчий. З таких результатів можна зробити два 

висновки: 1) регіони, які є лідерами за обсягом виготовлення продукції 

сільського господарства не характеризуються високою продуктивністю 

земельних ресурсів; 2) області з відносно великими обсягами 

сільськогосподарського виробництва краще виконують функцію забезпечення 

місцевого населення продовольством. 

Підсумовуючи отримані результати оцінювання спроможності України 

самостійно забезпечувати населення продовольством, можна стверджувати, 

що адміністративні області характеризуються високим рівнем варіації 

показників стану та динаміки самозабезпечення продовольством. У разі 

врахування пріоритетності задоволення потреби населення України у м’ясі та 

молоці, рівень самозабезпечення регіонів продовольством нижчий, ніж у 

випадку рівновагомості всіх врахованих коефіцієнтів. Встановлено, що 
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області з найбільшими обсягами виробництва сільськогосподарської 

продукції, з одного боку, мають найбільшу спроможність самостійно 

забезпечити населення продовольством, однак, з іншого – у них низька 

продуктивність земельних ресурсів. Це дає підстави зробити висновок про 

існування потенціалу нарощення обсягів виробництва сільськогосподарської 

продукції в областях з найбільшими площами сільськогосподарських угідь за 

рахунок збільшення рівнів урожайності.  

 

2.3. Ризики та загрози формування продовольчої безпеки  

 

Продовольчій безпеці належить провідне місце у цілісній системі 

національної безпеки, зважаючи на її детермінуючу місію у забезпеченні 

стабільності держави. Продовольча безпека країни – це економічна категорія, 

яка завжди супроводжується загрозами та ризиками втратити продовольчу 

незалежність. Відтак, аналітичне дослідження сучасного стану і, особливо, 

тенденцій змін продовольчої безпеки країни передбачає використання 

інструментарію ризик-менеджменту.  

На початковому етапі необхідно ідентифікувати потенційні ризики 

продовольчої безпеки із подальшим їх кількісним оцінюванням та градацією 

залежно від вагомості. Ризик продовольчої безпеки пов’язаний з можливістю 

негативних змін рівня безпеки. Чим ймовірнішою є можливість несприятливих 

зрушень, тим вищий рівень ризику. Процес виявлення ризиків продовольчої 

безпеки має спиратись на результати аналізу факторів, які викликають появу 

ризиків.  

Фактори ризику у контексті досліджуваної тематики зазвичай 

розглядаються крізь призму загроз продовольчій безпеці, які у проєкті Закону 

України визначено як «будь-які негативні зміни факторів зовнішнього і 

внутрішнього середовища, які знижують рівень продовольчої безпеки» [96]. 

Загрози продовольчій безпеці можуть призвести до несприятливої для країни 

зміни індикаторів продовольчої безпеки. Іншими словами, процес формування 
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ризиків продовольчої безпеки можна розглядати у такій логічній причинно-

наслідковій послідовності: «загрози продовольчій безпеці   можлива 

негативна зміна індикатора продовольчої безпеки   ризик як ймовірність 

можливої негативної зміни індикатора».  

Враховуючи таку послідовність, можна визначити 3 етапи оцінки 

ризиковості країни щодо втрати продовольчої безпеки, а саме:  

1) систематизація індикаторів продовольчої безпеки з позицій ризик-

менеджменту;  

2) ідентифікація усіх факторів/загроз, які можуть спричинити 

несприятливі зміни індикаторів;  

3) оцінка можливості/ймовірності негативних змін індикаторів 

продовольчої безпеки через кожну із виявлених факторів/загроз.  

Ризик має ймовірнісну природу, а відтак можна стверджувати, що він не 

завжди призводить до негативних змін. Тому, кількісне оцінювання ризиків 

продовольчої безпеки передбачає числове вимірювання можливості того, що 

та чи інша загроза реалізується та призведе до реального погіршення 

індикаторів продовольчої безпеки. Крім того, важливо визначити, наскільки 

сильним та значущим може бути негативна зміна. Оскільки навіть висока 

ймовірність негативного сценарію не завжди означає, що реалізація загрози 

призведе до катастрофічних наслідків. Натомість, найвагоміші ризики навіть 

за низької ймовірності їх настання слід знижувати, оскільки вони можуть 

призвести до повної втрати продовольчої незалежності.  

У більшості наукових джерел залежно від сфери виникнення (у межах 

країни чи поза її межами) загрози продовольчій безпеці класифікуються на 

внутрішні та зовнішні. Внутрішні загрози, зазвичай, є більш керованими та 

такими, які можна усунути у разі своєчасного виявлення. Натомість, зовнішні 

загрози здебільшого не підпадають під вплив країни і їх потрібно враховувати 

у стратегії забезпечення продовольчої безпеки. У розрізі кожної з груп 

індикаторів продовольчої безпеки діють як внутрішні, так й зовнішні загрози 

(ризики).  
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У ракурсі сфери формування ресурсного потенціалу можливо виділити 

такі індикатори: трудові, земельні, матеріальні ресурси, зокрема: активізація 

політики інших країн у напрямі залучення робочої сили з України, кліматичні 

зміни та зменшення площі сільськогосподарських угідь, низький рівень 

підготовки фахівців, міграція трудових ресурсів, кліматичні зміни та 

зменшення площі сільськогосподарських угідь, знецінення національної 

валюти та збільшення вартості кредитних коштів, зниження обсягів 

внутрішнього виробництва техніки, сировини, матеріалів тощо.  

У сфері виготовлення продовольства варто виділяти: обсяги 

виробництва та ефективність (покращення кон’юнктури ринків нестратегічно 

важливих для продовольчої безпеки видів продукції); зміна виробничої 

структури агрохолдингнів у бік нарощення нестратегічно важливих для 

продовольчої безпеки видів продукції; несприятливі природно-кліматичні 

зміни; зниження рівня урожайності; зниження ефективності 

сільськогосподарського  виробництва та/або зростання привабливості бізнесу 

в інших сферах; деаграризація сільських територій тощо.  

У сфері розподілу та споживання продовольства пропонується 

виділяти: зростання обсягів експорту та зниження купівельної спроможності 

(суттєве покращення умов експорту продовольства; покращення кон’юнктури 

на світових аграрних ринках; інфляція; вища ефективність експорту продукції 

порівняно з реалізації на внутрішньому ринку; підвищення витрат на 

непродовольчі товари та послуги (тарифів) тощо). 

Для визначення вагомості впливу кожної із виділених загроз доцільно 

скористатись методом аналізу чутливості, який дає можливість встановити, на 

скільки відсотків збільшиться результативний показник (в даному випадку 

індикатор продовольчої безпеки), якщо факторний показник (тобто показник, 

який кількісно оцінює загрозу) збільшити на 1 %. Коефіцієнти еластичності 

можна визначити розрахунковим шляхом або на основі регресійного аналізу. 

У другому випадку необхідно побудувати рівняння регресії, що відображають 

взаємозв’язок між факторною та результативною ознаками.  



108 

 

 

Оскільки більшість загроз неможливо оцінити розрахунковим шляхом, 

у дослідженні перевірено чутливість лише обсягів виробництва продовольства 

у розрізі видів продуктів харчування як визначального фактору продовольчої 

безпеки. Відповідно, до чинників обсягу виробництва віднесено трудові, 

земельні та матеріальні ресурси. Для дослідження обрано стратегічно важливі 

види сільськогосподарської продукції, а саме: зернові та зернобобові, 

соняшник, овочі, м’ясо та молоко.  

У результаті проведення регресійного аналізу становлено, що між 

окремими показниками не існує значущого кореляційного зв’язку:  

1) обсяги виготовленого зерна та зернобобових культур не корелюють з 

кількістю зайнятих у сільському господарстві та індексом посівної площі; 

2) обсяги виробленого насіння соняшнику не залежать від кількості 

зайнятих у сільському господарстві; 

3) обсяги виготовлених овочів не залежать від жодного з виділених 

чинників. 

Результати дослідження вказують на те, що на обсяг виготовлення 

зернових і зернобобових серед обраних чинників впливає лише їх посівна 

площа, зростання якої на 1 % зумовить збільшення обсягів виробництва на 

0,81 %. Дещо більший вплив на нарощення обсягів виробництва має площа 

соняшника. Вагомий вплив на виробництво м’яса у забійній вазі має поголів’я 

ВРХ (без урахування поголів’я корів) і свиней, зміна яких на 1 % призведе до 

підвищення обсягів виробництва продукції, відповідно, на 0,9 та 1,08 %.  

Аналогічно, зростання поголів’я корів на 1 % сприятиме збільшенню 

обсягів виробництва молока приблизно на 1,02 %. Отримані результати дають 

підстави стверджувати, що випадкові коливання зазначених факторних 

показників мають вагомий вплив на ризики втрати продовольчої незалежності 

країни. І тому, при оцінюванні відповідних ризиків їх значення необхідно 

зважувати на коефіцієнт вищий 1 (табл. 2.19).  

Таблиця 2.19 
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Коефіцієнти еластичності обсягу виробництва основних видів 

сільськогосподарської продукції у розрахунку на 1 особу, % 

Чинник 

Вид с.-г. продукції 

зернові та 

зернобобові 

насіння 

соняшника 

м’ясо у 

забійній 

вазі 

молоко 

Посівна площа с.-г. культури 0,81 0,86 – – 

Поголів’я ВРХ* – – 0,90 – 

Поголів’я свиней – – 1,08 – 

Поголів’я корів – – – 1,02 

Примітка: * – без урахування поголів’я корів. 

Джерело: власні дослідження. 

 

Наступним етапом оцінювання ризиків є безпосередньо кількісне 

вимірювання ступеня випадкових коливань показників, які зумовлюють 

підвищену загрозу продовольчій безпеці країни. Для усунення проблеми 

суб’єктивних суджень відносно ризикованості, у процесі оцінювання ризиків 

краще використовувати формалізовані методи математичної статистики. 

Зокрема, Николюк О. та Вітлінський В. в якості індикатора рівня ризиковості 

пропонують використовувати коефіцієнти або варіації, або семіваріації 

[13; 78]. Коефіцієнт варіації відображає загальний ступінь мінливості 

показника, а семіваріації – ступінь варіації лише у негативний для країни бік. 

У дослідженні використано коефіцієнти семіваріації, оскільки 

сприятливі коливання індикаторів продовольчої безпеки жодним чином не 

пов’язані із загрозою втрати продовольчої незалежності. Тоді, показники 

ризиковості розраховуватимуться на двох рівнях: а) частинні показники 

ризиків (коефіцієнти семіваріації), зважені на відповідні їм відповідні їм вагові 

коефіцієнти; б) інтегральний показник ризиковості продовольчої безпеки, 

який необхідно шкалювати. Обчислення коефіцієнтів семіваріації проведено 

за методикою, представленою у [13]. 

Окрім згаданих вище площі посівів сільськогосподарських культур і 

поголів’я сільськогосподарських тварин, при оцінюванні ризиків враховано 

такі джерела ризиків як урожайність та продуктивність сільськогосподарських 

тварин, середньорічна температура та середньорічна кількість опадів, а також 
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відношення індексу середньорічної заробітної плати до індексу споживчих цін 

(індикатор загрози зниження економічної доступності продовольства).  

Однак, як зазначає В.Чепурко, деякі показники характеризуються 

певною чітко вираженою тенденцією зміни у часі [143]. Передусім, це 

показники продуктивності посівів (тенденція до зростання через НТП та 

впровадження нових технологій у сільське господарство) та поголів’я 

сільськогосподарських тварин, яке має стійку тенденцію до скорочення. Саме 

тому дослідник пропонує обчислення коефіцієнтів ризику проводити не на 

базі фактичних значень індикаторів ризику, а їх відхилень від тренду. Як 

відмічалось вище, ризик пов’язаний із випадковими коливаннями індикатора 

ризику, або, іншими словами, із випадковими відхиленнями показника від 

його очікуваних рівнів. В основі коефіцієнта семіваріації лежать коливання 

навколо середнього значення, тоді як, на нашу думку, ризик пов’язаний із 

відхиленнями від очікуваного, тобто трендового значення.  

Отже, на базі динамічних рядів перелічених показників (з глибиною 

10 років) урожайності сільськогосподарських культур та поголів’я тварин 

побудовано тренди рівнів та обчислено коефіцієнти семіваріації. Після цього, 

визначено абсолютні відхилення фактичних значень показників у кожен рік 

від трендового. І вже на базі динамічних рідів відхилень від тренду рівнів 

урожайності та продуктивності сільськогосподарських тварин обчислено 

коефіцієнти ризику. Особливість розрахунку коефіцієнтів ризиків за 

зазначеними показниками полягає у наступному: коефіцієнт ризику 

негативних відхилень урожайності та поголів’я сільськогосподарських тварин 

за формулою коефіцієнта семіваріації, але у знаменнику вираховується 

середнє за фактичним рівнем урожайності та поголів’ям, а не середнє значення 

відхилення. Коефіцієнти семіваріації за іншими індикаторами ризиків втрати 

продовольчої незалежності (посівна площа, поголів’я та відношення індексів 

заробітної плати та інфляції) обчислено на базі їх фактичних значень. 

Із урахуванням вагомості ризиків продовольчої безпеки їх рівні 

визначатимуться за формулою: 
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 iii SSVr   , (2.5) 

де ir  – коефіцієнт ризику негативних коливань і-го індикатора продовольчої безпеки; 

i  – коефіцієнт вагомості ризику негативних коливань і-го індикатора продовольчої 

безпеки; iSSV  – коефіцієнт семіваріації і-го індикатора продовольчої безпеки. 

 

Для показників із коефіцієнтами еластичності від 0,1 до 1, вагові 

коефіцієнти встановлено на рівні 1,2, а від 1 до 2 – 1,5. Для інших індикаторів 

ризиків коефіцієнти еластичності рівні 1. Ризики обчислено для таких 

сільськогосподарських культур як зернові і зернобобові, соняшник, овочі, 

плоди та ягоди (табл. 2.20).  

Таблиця 2.20 

Коефіцієнти частинних та інтегрального коефіцієнтів ризиків  

втрати продовольчої безпеки 

Індикатор ризику втрати 

продовольчої незалежності 

Ваговий 

коефіцієнт 

Коефіцієнт 

семіваріації 

Зважений 

коефіцієнт ризику 

Посівна площа зернових і 

зернобобових 
1,2 2,75 3,30 

Посівна площа соняшника 1,2 16,23 19,48 

Посівна площа овочів 1,0 3,60 3,60 

Площа насаджень плодів та ягід 1,0 8,52 8,52 

Урожайність зернових і 

зернобобових 

1,0 
12,96 12,96 

Урожайність соняшника 1,0 11,54 11,54 

Урожайність овочів 1,0 17,37 17,37 

Урожайність плодів та ягід 1,0 46,18 46,18 

Поголів’я ВРХ 1,2 5,42 6,51 

Поголів’я свиней 1,5 4,20 6,29 

Поголів’я корів 1,5 8,40 12,60 

Середньорічний удій молока від 

1 корови 
1,0 6,15 6,15 

Середньодобовий приріст ВРХ на 

вирощуванні, відгодівлі та нагулі 
1,0 4,79 4,79 

Середньодобовий приріст свиней 

на вирощуванні та відгодівлі  
1,0 5,89 5,89 

Відношення індексу середньорічної 

заробітної плати до індексу 

споживчих цін 

1,0 45,26 45,26 

Інтегральний коефіцієнт ризику у цілому у розрізі продукції 

рослинництва 
15,37 

Інтегральний коефіцієнт ризику у цілому у розрізі продукції 

тваринництва 
7,04 

Інтегральний коефіцієнт ризику у цілому по сільському 

господарству 
14,03 

Джерело: власні дослідження. 
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З даних табл. 2.20 видно, що найбільш нестабільним у динаміці є 

показник відношення індексу середньомісячної заробітної плати до індексу 

споживчих цін. Зокрема, питома вага розкиду цього індикатора продовольчої 

безпеки у негативний бік від його середнього значення становить 45,26 %. 

Наведене свідчить про підвищений ризик негативних коливань економічної 

доступності продовольства в Україні. 

Аналогічно високим є ризик несприятливих відхилень урожайності 

плодів та ягід, для яких також характерний відносно високий ризик зменшення 

площі насаджень. У цілому, що найвагоміші ризики зменшення посівних площ 

характерні для посівної площі соняшника. Згідно з отриманими результатами 

аналізу ризиковості вирощування сільськогосподарських культур, основним 

джерелом ризику зменшення обсягів їх виробництва є випадкові несприятливі 

коливання рівня урожайності, а не площі посіву сільськогосподарських 

культур. Зокрема, середнє для досліджуваних культур значення зважених 

коефіцієнтів семіваріації рівня урожайності становить 22,01 %, що у 2,5 разів 

більше, ніж середній коефіцієнт семіваріації площі посіву.  

Що стосується виробництва продукції тваринництва, то воно 

характеризується значно меншим рівнем ризиковості. Необхідно акцентувати 

увагу на тому, що ризик завжди пов’язаний з випадковими коливаннями, тоді 

як стійка тенденція до зростання або спадання не є ризиком. Навпаки, 

існування стійкого спадаючого тренду поголів’я сільськогосподарських є 

проявом низької ризиковості, але це свідчить про високу ймовірність 

зниження обсягів виробництва продукції тваринництва через цілком 

прогнозовані та детерміновані (а не випадкові) чинники.  

Аналогічно невисоким є ризик зниження продуктивності 

сільськогосподарських тварин. У цілому, у галузі тваринництва найвищий 

ризик характерний для виробництва молока через відносно високий зважений 

коефіцієнт семіваріації поголів’я корів. У цілому ж, порівнюючи рівні 

ризиковості рослинництва і тваринництва, можна стверджувати, що ризики у 

тваринництві значно нижчі, ніж у рослинництві. Серед основних причин 



113 

 

 

зазначеного є мінливість рівня урожайності, яка, у т. ч., пов’язана із змінами 

клімату.  

Отже, порівнюючи встановлені рівні ризиковості рослинництва і 

тваринництва, можна стверджувати, що ризики у тваринництві значно нижчі, 

ніж у рослинництві. Інтегральний коефіцієнт ризику у галузі рослинництва 

становить 15,37, тваринництва – 7,04. Зважений коефіцієнт ризику у цілому по 

сільському господарству становить 14,03. Високий ступінь ризику втрати 

продовольчої незалежності в галузі рослинництва свідчить про необхідність 

активних дій у цьому напрямі з боку держави. Виявлений спадаючий тренд 

поголів’я сільськогосподарських тварин вбачається проявом низької 

ризиковості, але підтверджує високу ймовірність зниження обсягів 

виробництва продукції тваринництва через цілком прогнозовані та 

детерміновані чинники. Коефіцієнт семіваріації при розрахунку відношення 

індексу середньорічної заробітної плати до індексу споживчих цін на рівні 

45,26 % свідчить про підвищений ризик негативних коливань економічної 

доступності продовольства в Україні. 

Поряд із цим, за результатами аналітичного спостереження можна 

зробити висновок, що існує низка негативних тенденцій щодо забезпечення 

продовольчої безпеки, зокрема:  

– скорочення обсягів власного виробництва окремих продуктів 

харчування;  

– занепад галузі тваринництва, передусім скотарства, катастрофічне 

зменшення обсягу виробництва відповідної продукції тваринного походження 

і поголів’я сільськогосподарських тварин;  

– посилення ризиковості виробництва у сільському господарстві 

(зважений коефіцієнт ризику становить 14,03), особливо у галузі 

рослинництва (інтегральний коефіцієнт ризику 15,37); 

– погіршення якості та незбалансованість харчового раціону громадян, 

адже споживання окремих продуктів фіксується на значно нижчих від норми 

показниках;  
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– підвищений ризик негативних коливань економічної доступності 

продовольства, передусім через зниження доходів громадян (коефіцієнт 

семіваріації становить 45,26 %);  

– висока диференціація рівня життя населення за соціальними групами; 

– нарощування імпорту переважної більшості груп харчових продуктів, 

що звужує можливості їх національного виробництва;  

– суттєва залежність національної економіки від кон’юнктури зовнішніх 

ринків;  

–  обмежений обсяг міжнародних та внутрішніх інвестицій в аграрний 

сектор і сільську інфраструктуру, особливо в інтересах дрібних виробників 

продовольства;  

–  недостатня послідовність державної політики та визначення 

пріоритетів серед концепцій, планів, програм і фінансування у сфері 

продовольчої безпеки. 

Відтак, результатом опрацювання аналітичної частини наукового 

дослідження стало обґрунтування таких ключових позицій щодо формування 

системи продовольчої безпеки в Україні: 1) наявні потужний 

агропродовольчий потенціал та можливості максимально забезпечити 

споживчий попит власними харчовими продуктами; 2) не сформовано 

належної правової та інституційної платформи для узгодженості в системі 

«виробництво – споживання» продукції продовольства; 3) не окреслено чітких 

імперативів національної політики щодо формування політики довгострокової 

продовольчої незалежності. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

1. Моніторинг та аналітичну оцінку рівня продовольчої безпеки України 

здійснено у розрізі чотирьох груп показників, а саме – ресурсного потенціалу, 

виготовлення і розподілу продовольства, споживання харчових продуктів. До 

індикаторів продовольчої безпеки віднесено ступінь реалізації ресурсного 
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потенціалу, а в основу виготовлення продовольчої продукції покладено 

сільськогосподарську продукцію. 

2. Виявлені рівні відхилення у бік збільшення потенційно можливої 

вартості валової продукції від фактичної упродовж досліджуваного періоду у 

розрізі земельних, трудових та капітальних ресурсів становлять відповідно 4,9, 

6,3 та 3,7 раза. Зроблено висновок про те, що, за умови упровадження досвіду 

максимально продуктивних регіонів України, матиме місце збільшення 

обсягів та вартості валової продукції сільського господарства на 70–80 % за 

рахунок підвищення ефективності використання земельних ресурсів та у 2–

4 раза – за рахунок зростання ефективності використання трудових і 

капітальних ресурсів.  

3. Встановлено, що упродовж 2014–2018 рр. за переважною більшістю 

стратегічно важливих для забезпечення продовольчої безпеки України видів 

сільськогосподарської продукції обсяги виробництва мали тенденцію до 

зменшення на тлі нарощування обсягів виробництва продуктів харчування. 

Зокрема, зростання відмічено за зерновими і зернобобовими (9,7 %), насінням 

соняшника (39,8 %), а також олією соняшниковою нерафінованою (9,9 раза), 

ковбасними та подібними продуктами з м’яса (6,6 раза), борошном (8,1 раза), 

хлібом та виробами хлібобулочними (3,1 раза), молоком і вершками 

коагульованими, йогуртом, кефіром, сметаною (1,4 раза), молоком та 

вершками незгущеними й без додавання цукру (60,2 %). Попри те, що значна 

частина видів продуктів переробки сільськогосподарської продукції 

(передусім, олії, борошна, хліба й хлібобулочних виробів) спрямовується на 

експорт, отримані результати підтверджують, що навіть за недостатнього 

задоволення потреб населення у відповідних продуктах харчування їх 

споживання можна підвищити за рахунок зменшення обсягів експорту. 

4. За всіма видами сільськогосподарської та продовольчої продукції 

розраховано коефіцієнт співвідношення обсягів виробництва відносно обсягів 

споживання. За результатами кластерного аналізу виявлено, що для регіонів 

України характерна неоднорідність за показниками стану та динаміки 
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самозабезпечення продовольством. Найбільш проблемною є Луганська 

область та адміністративні області, що увійшли до першого кластера. З позиції 

самозабезпечення всіма видами продуктів харчування та 

сільськогосподарської сировини найефективнішими є області п’ятого 

кластера та Київська область. Для регіонів другого та четвертого кластерів 

характерні, з одного боку, відносно високі значення коефіцієнтів 

самозабезпечення продовольством, але з іншого – відносно високі темпи їх 

середньорічного скорочення. 

5. Ринкова спрямованість трансформаційних поступів у площині 

відкритості господарської економічної системи та  виникненням низки нових, 

переважно непрогнозованих й дестабілізуючих суспільних, інституціональних, 

політичних, економічних, соціальних та інших факторів, що, в силу різних 

обставин, здатні негативно впливати на процес розвитку економічної системи 

країни в цілому, вимагають посиленої уваги до моніторингу процесу 

продовольчого забезпечення. Передусім йдеться про загрози у сфері 

продовольчої безпеки, тобто будь-які зміни факторів зовнішнього і 

внутрішнього середовища, які знижують її рівень, у т. ч. й у міжнародному 

контексті. Доведено, що своєчасне виявлення ризиків та загроз продовольчій 

безпеці уможливлює оцінку актуальних трендів її основних індикаторів та 

подальше їх прогнозування за умов швидкозмінного ринкового середовища. 

Виявлено та методично підкріплено, що система ризиків і загроз продовольчої 

безпеки комплементарно пов’язана з можливістю негативних змін її рівня, 

адже чим ймовірнішою є можливість несприятливих зрушень, тим вищий 

рівень ризику. Доведено, що процес виявлення ризиків продовольчої безпеки 

має спиратись на результати аналізу факторів, які їх спричиняють.  

6. Визначено методичні кроки у ракурсі оцінюванні ризиковості країни 

щодо втрати продовольчої безпеки: 1) систематизація індикаторів 

продовольчої безпеки з позиції ризик-менеджменту; 2) ідентифікація всіх 

факторів/загроз, які можуть спричинити несприятливі зміни індикаторів; 

3) оцінювання можливості/ймовірності негативних змін індикаторів 
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продовольчої безпеки через кожну із виявлених факторів/загроз. Систему 

ризиків визначено з позицій урахування сфери формування та реалізації 

ресурсного потенціалу, сфери виробництва продовольства, сфери розподілу та 

споживання продовольства. Розрахунками встановлено підвищений ризик 

негативних коливань економічної доступності вітчизняного продовольства на 

тлі активізації внутрішніх і зовнішніх загроз забезпечення продовольчої 

безпеки України. Інтегральний коефіцієнт ризику у цілому по сільському 

господарству становить 14,03 (коефіцієнт ризику у розрізі продукції 

рослинництва становить 15,37, тваринництва – 7,04). 

 

Результати дослідження, представлені у Розділі 2, опубліковано у 

працях автора: [27; 31; 33; 180]. 

 

В Розділі 2 використано матеріали з відповідним посиланням на такі 

наукові джерела зі списку літератури:  [13; 51; 54; 78; 80; 81; 88–96; 120–125; 

129; 143]. 
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РОЗДІЛ 3 

СТРАТЕГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 

ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ   

 

3.1. Прогнозування рівня продовольчої безпеки  

 

Ефективна система продовольчої безпеки, як один із ключових 

інструментів та водночас індикатор оцінки якості життя громадян, є 

запорукою сталого розвитку України за умов глобалізації. Її формування 

піддається впливу різноманітних факторів внутрішнього і зовнішнього 

середовищ (бінарний характер такого впливу окреслюється локальними й 

глобальними детермінантами). Своєчасне виявлення уже наявних та 

потенційних загроз продовольчій безпеці передбачає оцінку існуючих трендів 

її основних індикаторів та подальше їх прогнозування. Проведення 

відповідних досліджень дасть можливість визначити тенденції розвитку 

ключових параметрів продовольчої безпеки та встановити, в якому напрямі 

змінюються джерела її формування у межах сформованої системи. Питання 

прогнозування актуалізується ще й через те, що розробка як оперативних, так 

і стратегічних механізмів управління продовольчою безпекою має 

враховувати існуючі тенденції зміни її індикаторів.  

Завдання моніторингу й прогнозування існуючих трендів включатимуть, 

по-перше, оперативне виявлення негативних тенденцій показників безпеки з 

метою усунення або нівелювання їх негативного впливу, і, по-друге, 

ідентифікацію та утвердження сприятливих трендів. Спираючись на 

результати проведеного в аналітичному розділі дослідження (див. Розділ 2), до 

показників, тенденції зміни яких необхідно оцінити, насамперед віднесено: 

1) показники ресурсного потенціалу: площа сільськогосподарських 

угідь, поголів’я ВРХ;  

2) показники виготовлення та розподілу продовольства: рівень 

самозабезпечення овочами, плодами і ягодами, м’ясом, молоком, хлібом та 
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хлібобулочними виробами, рослинною олією; співвідношення обсягів 

виробництва та споживання зерна, овочів, плодів, ягід та винограду, м’яса і 

м’ясних продуктів, молока та молочних продуктів, яєць тощо; відношення 

імпорту та ємності ринку зернових і зернобобових, овочів, плодів та ягід, 

м’яса, молока, яєць та обсягів їх споживання; 

3) показники споживання продовольства: відношення фактичного та 

нормативного добового споживання хліба та хлібобулочних виробів, м’яса і 

м’ясних продуктів, молока та молочних продуктів, яєць, овочів та баштанних, 

плодів та ягід; відношення фактичного та нормативного добового споживання 

білків, жирів, вуглеводів; відношення фактичної та нормативної енергетичної 

цінності добового раціону. 

Прогнозування виконано у програмному середовищі IBM SPSS на базі 

часових рядів досліджуваних індикаторів продовольчої безпеки за 11 років 

(2008–2018 рр.). На першому етапі прогнозування часові ряди перевірено на 

наявність аномальних (нетипових) викидів, які можуть суттєво викривити 

результати подальшого моделювання тенденцій. Ідентифікація таких 

аномальних викидів здійснюється для кожної змінної шляхом побудови 

коробчастої діаграми. Наявність вагомих викидів (тобто так званих «вус») у 

діаграмі є свідченням нетипових значень індикатора.  

Якщо нетипові викиди значень виявлено, то необхідно перевірити, чи не 

пов’язані вони із загальною динамікою показника. Наприклад, якщо такі 

аномальні значення характерні для початкових та останніх періодів, то 

зазвичай це пов’язано із чітко вираженою тенденцією до стрімкого 

зростання/зменшення показника у часі. Така ситуація характерна для 

самозабезпечення плодами та ягодами, часовий ряд якого має яскраво 

виражену зростаючу динаміку. Зокрема, у 2018 р. цей показник був удвічі 

більший, порівняно з 2008 р. і в цілому упродовж 2008–2018 рр. 

спостерігається чітко виражена тенденція до зростання цього показника. 

Натомість, наприклад, при дослідженні коробчастої діаграми за даними 
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часового ряду рівня самозабезпечення овочами виявлено аномальні викиди, 

характерні для проміжних років, а саме – для 2008 та 2010 рр. 

Для того, щоб усунути аномальні значення показників, відповідні часові 

ряди необхідно згладити. Для згладжування у дослідженні використано або 

метод експоненціального згладжування або модель ARIMA – інтегрована 

модель авторегресії, в основу побудови якої покладено метод ковзного 

середнього. За допомогою інструментарію «Конструктор моделі часових 

рядів» IBM SPSS для кожного ряду обрано модель з максимальним значенням 

відносної помилки. Максимальною відносною помилкою моделі визначено 

5 %. Тобто, якщо для найкращої моделі згладжування відносна помилка буде 

більшою 5 %, то така модель є неадекватною, а часовий ряд таким, що не може 

використовуватись для прогнозування методом регресійного аналізу. 

Відповідно до результатів аналізу часових рядів індикаторів продовольчої 

безпеки України та побудови моделей згладжування отримано такі результати: 

– рівень самозабезпечення овочами – нетипові викиди у 2008, 2010  рр., 

модель ARIMA з відносною помилкою 3,8 %;  

– рівень самозабезпечення м’ясом – нетипові викиди у 2016, 2017 рр., 

модель ARIMA з відносною помилкою 4,9 %; 

– рівень самозабезпечення яйцями – нетипові викиди у 2013, 2014 рр., 

модель експоненціального згладжування з відносною помилкою 6 %. Дані 

часового ряду даного показника для прогнозування не використовуються; 

– рівень самозабезпечення рослинними оліями – нетипові викиди у 

2014 р., модель експоненціального згладжування (модель Холта) з відносною 

помилкою 10,1 %. Дані часового ряду даного показника для прогнозування не 

використовуються; 

– відношення імпорту овочів до експорту – нетипові викиди у 2010, 

2014 р., модель експоненціального згладжування (модель Холта) з відносною 

помилкою 10,7 %. Дані часового ряду даного показника для прогнозування не 

використовуються; 
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– відношення виробництва плодів, ягід, винограду до їх споживання – 

нетипові викиди у 2015 р., модель експоненціального згладжування з 

відносною помилкою 5 %; 

– відношення виробництва м’яса до споживання – нетипові викиди у 

2011 р., модель експоненціального згладжування з відносною помилкою 87 %. 

Дані часового ряду даного показника для прогнозування не 

використовуються; 

– відношення виробництва молока до споживання – нерівномірна 

тенденція, модель експоненціального згладжування з відносною помилкою 

1,2 %; 

– відношення виробництва яєць до споживання – нетипові викиди у 

2014, 2015 рр., модель експоненціального згладжування з відносною 

помилкою 3 %; 

– відношення імпорту плодів, ягід, винограду до ємності – нетипові 

викиди у 2015 р., модель експоненціального згладжування з відносною 

помилкою 10,8 %. Дані часового ряду даного показника для прогнозування не 

використовуються; 

– відношення імпорту м’яса до ємності – нетипові викиди у 2011, 

2015 рр., модель ARIMA з відносною помилкою 128 %. Дані часового ряду 

даного показника для прогнозування не використовуються. 

В основі побудови прогнозів лежать регресійні моделі залежності 

показника, що прогнозується, від фактору часу (року). Тому, третій етап 

пов’язаний із побудовою регресійних функцій. На цьому етапі спочатку 

необхідно побудувати всі можливі регресійній функції трендів (тобто 

тенденцій розвитку) кожної часових рядів, придатних для прогнозування, та 

обрати серед них найкращий. Найкращий тренд, що використовуватиметься 

для прогнозування обирається за критерієм значущості коефіцієнта 

детермінації R2 та коефіцієнта регресії, який відповідає незалежній змінній – 

предиктору. Предиктором у рівняннях тренду є порядковий номер року t. 

Вагомим вважається рівень значущості не більший 0,05. В іншому випадку 
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робиться висновок про те, що тенденція у зміні індикатора продовольчої 

безпеки відсутня.  

Згідно з результатами регресійного аналізу індикаторів продовольчої 

безпеки відсутністю тенденції зміни характеризуються рівень 

самозабезпечення молоком, відношення імпорту та ємності ринку молока та 

яєць, відношення фактичного та нормативного споживання м’яса та м’ясних 

продуктів, молока та молочних продуктів, яєць. Встановлено, що тенденцією 

до зростання характеризуються площа сільськогосподарських угідь, рівень 

самозабезпечення плодами та ягодами, співвідношення виробництва та 

споживання зерна, імпорту та ємності ринку зерна (табл. 3.1). Натомість, 

поголів’я ВРХ і співвідношення імпорту та ємності ринку овочів мають 

тенденцію до зниження.  

Таблиця 3.1 

Результати регресійного аналізу індикаторів продовольчої безпеки 

(ресурсний потенціал, виготовлення та розподіл продовольства) 

Індикатор Тип моделі Рівняння тренду 

Рівень 

значущості 

R2 за F-

критерієм 

Рівень 

значущості 

коефіцієнта 

регресії 

Площа с.-г. угідь Лінійна ty 12,62914,35000   0,003 0,000 

Поголів’я ВРХ Зростання  tey 41,062,8   
0,000 0,000 

Самозабезпечення 

плодами та 

ягодами 

Степенева  256,032,0 ty   
0,000 0,000 

Співвідношення 

виробництва та 

споживання зерна  

Лінійна  ty 691,0731,34   0,000 0,000 

Відношення 

імпорту зерна до 

ємності ринку 

Степенева  438,017,0 ty   0,001 0,000 

Відношення 

імпорту овочів до 

ємності ринку 

Логарифмічна  )ln(014,0054,0 ty   0,01 0,000 

Джерело: власні дослідження. 
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З огляду на те, що тренди визначених індикаторів продовольчої безпеки 

описуються різними регресійними функціями, характер їх динаміки також 

суттєво відрізняється (табл. 3.2). Більшість тенденцій характеризуються 

лінійним або затухаючим зростанням/спаданням. Варто зауважити, що жоден 

із показників не характеризується тенденцією зміни за експонентною, тобто 

«лавиноподібним» зростанням/зниженням.  

Таблиця 3.2 

Характер тенденції зміни індикаторів продовольчої безпеки  

(ресурсний потенціал, виготовлення та розподіл продовольства) 

Індикатор Тип моделі 
Тип 

динаміки  
Характер тенденції  

Площа с.-г. угідь Лінійна Зростання  
Рівномірне зростання  

Поголів’я ВРХ Зростання  Зменшення  

Практично рівномірне 

зниження значною мірою 

наближене до лінійного 

Самозабезпечення 

плодами та ягодами 
Степенева  Зростання  

Зростання з поступовим, але 

не яскраво вираженим, 

уповільненням 

Співвідношення 

виробництва та 

споживання зерна  
Лінійна  Зростання  

Рівномірне зростання 

приблизно на 69 часток від 

одиниці щорічно 

Відношення імпорту 

зерна до ємності  

ринку 
Степенева  Зростання  

Зростання з поступовим 

уповільненням 

Відношення імпорту 

овочів до ємності  

ринку 
Логарифмічна  Зменшення  

Стрімке зниження із 

незначним уповільненням 

Джерело: власні дослідження. 

 

Варто відмітити, що вкрай негативною є наближене до лінійного 

скорочення поголів’я ВРХ практично без затухаючого компоненту, що 

створює загрозу як для забезпечення населення повноцінним білком, так і для 

продовольчої незалежності України, де м’ясо є одним із стратегічно важливих 

імпортних позицій. Зростаюча тенденція до збільшення співвідношення 

обсягів імпорту зерна до ємності ринку.  
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На базі побудованих моделей та моделей регресії з довірчими 

інтервалами коефіцієнтів регресії будуються сценарні прогнози для довірчого 

інтервалу з надійністю 95 % (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 

Прогнозування індикаторів продовольчої безпеки (ресурсний потенціал, 

виготовлення та розподіл продовольства) 

Сценарій  

Прогнозне значення  Відхилення 

2022 р. від 

2019 р., % 
2019* 2020 2021 2022 

Площа с.-г. угідь 

Мінімальне значення 38094,6 38541,7 38969,4 39379,8 3,4 

Найбільш ймовірне значення 42551,5 43180,6 43809,8 44438,9 4,4 

Максимальне значення  47008,5 47819,6 48650,2 49497,9 5,3 

Поголів’я ВРХ 

Мінімальне значення 3060,5 2924,3 2793,0 2666,5 -12,9 

Найбільш ймовірне значення 3388,4 3251,1 3119,4 2993,0 -11,7 

Максимальне значення  3751,3 3614,3 3483,9 3359,5 -10,4 

Самозабезпечення плодами та ягодами 

Мінімальне значення 0,50 0,51 0,51 0,52 4,4 

Найбільш ймовірне значення 0,60 0,61 0,62 0,63 5,0 

Максимальне значення  0,72 0,73 0,74 0,76 5,6 

Співвідношення виробництва та споживання зерна 

Мінімальне значення 10,06 10,55 11,03 11,49 14,2 

Найбільш ймовірне значення 12,70 13,30 13,89 14,49 14,1 

Максимальне значення  15,34 16,04 16,76 17,48 14,0 

Відношення імпорту зерна до ємності ринку 

Мінімальне значення 0,027 0,027 0,027 0,028 4,1 

Найбільш ймовірне значення 0,044 0,045 0,046 0,047 5,8 

Максимальне значення  0,073 0,075 0,077 0,079 7,5 

Відношення імпорту овочів до ємності ринку 

Мінімальне значення 0,002 0,000 0,000 0,000 -100,0 

Найбільш ймовірне значення 0,018 0,017 0,016 0,015 -19,2 

Максимальне значення  0,035 0,034 0,033 0,032 -8,5 

Примітка: * – розрахункове значення.  

Джерело: власні дослідження. 

 

Серед позитивних прогнозів слід виділити максимально можливе 

скорочення обсягів імпорту овочів у випадку реалізації оптимістичного 

сценарію. Суттєвим очікуваним зростанням характеризується співвідношення 

виробництва та споживання зерна (приблизно на 14 %), що, насамперед, 

пов’язано із потенційним нарощенням виготовлення зернових культур. У разі 
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відносної сталості зовнішніх та внутрішніх умов можна очікувати на 

зростання рівня самозабезпечення України плодами та ягодами на 2,6–4,4 %. 

Натомість, раніше виявлений спадаючий тренд поголів’я ВРХ за інших рівних 

умов може призвести до скорочення поголів’я на 10–13 % протягом наступних 

3 років. 

На наступному етапі проведено регресійний аналіз та прогнозування 

показників споживання продовольства, а саме співвідношення фактичного та 

нормативного споживання хліба та хлібопродуктів, овочів та баштанних, 

плодів та ягід, а також білків, жирів, вуглеводів та калорій. Дані табл. 3.4 

дають підстави стверджувати, що відношення фактично спожитих білків, 

жирів, вуглеводів та енергетичної цінності раціону до фізіологічної потреби 

людини має тенденцію до зменшення. Такий тренд свідчить про погіршення 

якості харчування населення України та зниження рівня продовольчої безпеки.  

Таблиця 3.4 

Результати регресійного аналізу індикаторів продовольчої безпеки 

(споживання продовольства) 

Вид 

продовольства/поживна 

речовина 

Тип 

моделі 
Рівняння тренду 

Рівень 

значущості 

R2 за F-

критерієм 

Рівень 

значущості 

коефіцієнта 

регресії 

Відношення фактичного споживання до раціональної норми 

Хліб та хлібопродукти  Зростання  tey 76,0128,3   0,000 0,000 

Овочі та баштанні Обернена  

t
y

413,0
066,1   

0,001 0,000 

Плоди та ягоди Обернена  

t
y

223,0
622,0   

0,002 0,000 

Білки Лінійна  ty 014,0143,1   0,001 0,000 

Жири Лінійна  ty 30,0815,1   0,000 0,000 

Вуглеводи Лінійна  ty 19,0248,1   0,000 0,000 

Енергетична цінність Лінійна  ty 21,0363,1   0,000 0,000 

Джерело: власні дослідження. 

 

Натомість, співвідношення обсягів споживання овочів, баштанних, 

плодів та ягід до раціональної норми, тренди яких описуються оберненою 

функцією, мають тенденцію до поступового збільшення. Однак, така, на 



126 

 

 

перший погляд, позитивна динаміка насправді практично не впливає на рівень 

продовольчої безпеки, оскільки швидкість збільшення відповідних 

індикаторів стрімко наближується до нуля (табл. 3.5). Тобто, у разі збереження 

виявленої тенденції очікується, що динаміка співвідношення фактичного та 

раціонального споживання зазначених харчових продуктів у найближчому 

майбутньому характеризуватиметься сталістю. З огляду ж на те, що поточні 

рівні відношення обсягів фактичного та нормативного споживання овочів, 

баштанних, плодів та ягід недостатні, можна стверджувати, що існуючі тренди 

не є позитивними. β-коефіцієнти для рівнянь трендів співвідношення 

фактичного та нормативного споживання білків, жирів і вуглеводів складають 

0,891; 0,931; 0,947. Такі результати свідчать про те, що часовий фактор 

найбільший вплив має на відношення фактичного споживання вуглеводів до 

фізіологічної потреби людини. 

Таблиця 3.5 

Характер тенденції зміни індикаторів продовольчої безпеки  

(споживання продовольства) 

Вид 

продовольства/поживна 

речовина 

Тип 

моделі 

Тип 

динаміки  
Характер тенденції  

Відношення фактичного споживання до раціональної норми: 

Хліб та хлібопродукти Зростання  Зменшення Практично рівномірне зниження, 

значною мірою наближене до 

лінійного 

Овочі та баштанні Обернена  Зростання Спочатку різке збільшення із 

подальшим стрімким уповільнення 

зростаючої тенденції аж до майже 

нульової швидкості 

Плоди та ягоди Обернена  Зростання  Спочатку різке збільшення із 

подальшим стрімким уповільнення 

зростаючої тенденції аж до майже 

нульової швидкості 

Білки Лінійна  Зменшення Рівномірне зменшення приблизно 

на 0,014 часток від одиниці щорічно 

Жири Лінійна  Зменшення Рівномірне зменшення приблизно 

на 0,30 часток від одиниці щорічно  

Вуглеводи Лінійна  Зменшення Рівномірне зменшення приблизно 

на 0,19 часток від одиниці щорічно 

Енергетична цінність Лінійна  Зменшення Рівномірне зменшення приблизно 

на 0,21 часток від одиниці щорічно 

Джерело: власні дослідження. 
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Що стосується, тенденції до зниження співвідношенням фактичного та 

нормативного споживання хлібу та хлібопродуктів, то її неможна однозначно 

сприймати як несприятливу. В останні роки населення України споживає 

цього виду харчових продуктів майже у 10 разів більше, ніж визначено 

нормами раціонального харчування. Враховуючи це, виявлений тренд є 

свідченням покращення якості раціону українців. Такий висновок підтверджує 

і те, що, незважаючи на достатньо стрімке зниження обсягів споживання хліба 

та хлібопродуктів, обсяги спожитих вуглеводів та білків скорочуються значно 

повільніше. Наведене підтверджується і результатами прогнозування 

(табл. 3.6). Іншими словами, вуглеводи та білки, які раніше отримувались з 

хліба та хлібопродуктів частково замінюються поживними речовинами з 

більш здорових харчових продуктів. 

Таблиця 3.6 

Прогнозування індикаторів продовольчої безпеки  

(споживання продовольства) 

Сценарій  

Прогнозне значення  Відхилення 

2022 р. від 

2019 р., % 
2019* 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

Відношення споживання хліба та хлібопродуктів до норми 

Мінімальне значення 8,18 7,57 7,00 6,47 -20,9 

Найбільш ймовірне значення 9,34 8,69 8,09 7,52 -19,5 

Максимальне значення  10,66 9,97 9,33 8,74 -18,0 

Відношення споживання овочів та баштанних до норми 

Мінімальне значення 0,93 0,93 0,94 0,94 0,44 

Найбільш ймовірне значення 1,02 1,02 1,02 1,02 0,43 

Максимальне значення  1,10 1,10 1,10 1,10 0,43 

Відношення споживання плодів та ягід до норми 

Мінімальне значення 0,521 0,522 0,522 0,523 0,39 

Найбільш ймовірне значення 0,595 0,596 0,597 0,597 0,39 

Максимальне значення  0,669 0,670 0,671 0,672 0,39 

Відношення споживання білків до фізіологічної потреби  

Мінімальне значення 0,90 0,89 0,87 0,85 -5,9 

Найбільш ймовірне значення 0,97 0,96 0,94 0,93 -4,5 

Максимальне значення  1,04 1,02 1,01 1,00 -3,2 

Відношення споживання жирів до фізіологічної потреби  

Мінімальне значення 1,36 1,32 1,29 1,25 -7,8 

Найбільш ймовірне значення 1,46 1,43 1,40 1,37 -6,1 

Максимальне значення  1,56 1,54 1,52 1,49 -4,6 
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Закінчення табл. 3.6 

1 2 3 4 5 6 

Відношення споживання вуглеводів до фізіологічної потреби  

Мінімальне значення 0,96 0,94 0,91 0,89 -7,0 

Найбільш ймовірне значення 1,02 1,00 0,98 0,96 -5,7 

Максимальне значення  1,08 1,06 1,04 1,03 -4,5 

Відношення фактичної енергетичної цінності раціону до фізіологічної потреби 

Мінімальне значення 1,05 1,02 1,00 0,97 -7,0 

Найбільш ймовірне значення 1,11 1,09 1,07 1,05 -5,6 

Максимальне значення  1,18 1,17 1,15 1,13 -4,3 

Примітка: * – розрахункове значення.  

Джерело: власні дослідження. 
 

Результати прогнозування також підтверджують висновок про 

недостатнє (до 1 %) збільшення відношення обсягів споживання овочів, 

баштанних, плодів та ягід у наступні три роки. Крім того, очікувані зміни 

практично не різняться у розрізі сценаріїв. Незважаючи на тенденцію до 

скорочення, співвідношення фактичного та раціонального обсягів споживання 

жирів у 2020–2022 рр. не перетне критичного рівня (одиничного значення). 

Натомість, у разі збереження існуючої тенденції, можна очікувати, що 

енергетична цінність раціону середньостатистичного українця стане меншою 

за фізіологічну потребу. Збільшуватиметься і від’ємне значення розриву між 

фактичним і нормативним споживанням білку.  

Отже, переважна більшість індикаторів продовольчої безпеки, що 

описують процес споживання харчових продуктів, характеризується 

несприятливими трендами, що кардинально відрізняється від прогнозів 

індикаторів ресурсного забезпечення та виробництва харчових продуктів. На 

підставі зазначеного можна констатувати, що джерела можливого погіршення 

продовольчої безпеки слід шукати у межах розподілу виготовленого 

продовольства.  

На наступному етапі прогнозування слід визначити потенційні рівні 

індикаторів, які на початкових етапах було скореговано та згладжено. До таких 

індикаторів належать показники сфери виробництва продовольства, а саме: 

рівень самозабезпечення овочами та м’ясом, а також відношення обсягів 

виробництва та споживання плодів, ягід та винограду, молока, яєць. 

Встановлено, що динаміка співвідношення відношення виготовленого та 
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спожитого молока не характеризуються тенденцією. Динаміка більшості 

інших показників описується степеневими зростаючими функціями 

(табл. 3.7). Зазначені індикатори продовольчої безпеки характеризуються 

зростаючими трендами. 

Таблиця 3.7 

Результати регресійного аналізу індикаторів продовольчої безпеки 

(згладжені часові ряди) 

Індикатор 
Тип 

моделі 
Рівняння 
тренду 

Рівень 
значущості 

R2 за F-
критерієм 

Характер тенденції 

Самозабезпечення 
овочами 

Степенева  163,0982,0 ty   0,001 

Тенденція  
до зростання  
з незначним 
поступовим 
уповільнення 

Самозабезпечення 
м’ясом 

Степенева 194,0450,0 ty   0,000 
Тенденція до 
зростання з незначним 
уповільнення 

Співвідношення 
виробництва плодів, 
ягід, винограду  
до споживання 

Зростання  tey 19,076,0   0,000 
Тенденція до лінійного 
нестрімкого зростання  

Співвідношення 
виробництва яєць до 
споживання 

Степенева 55,0217,1 ty   0,05 

Тенденція до стрімкого 
зростання з повільним 
поступовим 
уповільнення 

Джерело: власні дослідження. 

 

Результати прогнозування свідчать про те, що позитивна динаміка 

зростання рівня самозабезпечення м’ясом (зростання на 1,3–1,6 % щорічно) 

навіть за оптимістичного пронозу не може забезпечити повну незалежність 

України та задоволенням фізіологічних потреб населення у цьому харчовому 

продукті (табл. 3.8). Тому, стратегічно важливим є не підтримка існуючого 

тренду, а створення умов щодо його зміни у бік прискорення. Практично без 

змін залишатиметься співвідношення обсягів виробництва та споживання 

молока. Зокрема, надалі очікується, що вітчизняні сільськогосподарські 

виробники покриватимуть внутрішню потребу у молоці, однак практично не 

створюватимуть резервів на випадок форс мажорних несприятливих обставин 

та бази для нарощення експорту цього виду сільськогосподарської продукції.  
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Таблиця 3.8 

Прогнозування індикаторів продовольчої безпеки  

(згладжені часові ряди) 

Сценарій  

Прогнозне значення  Відхилення 

2022 р. від 

2019 р., % 
2019* 2020 2021 2022 

Рівень самозабезпечення овочами 

Мінімальне значення 1,29 1,30 1,32 1,33 3,0 

Найбільш ймовірне значення 1,47 1,49 1,51 1,53 3,7 

Максимальне значення  1,68 1,71 1,73 1,75 4,4 

Рівень самозабезпечення м’ясом 

Мінімальне значення 0,68 0,68 0,69 0,70 4,0 

Найбільш ймовірне значення 0,73 0,74 0,75 0,76 4,4 

Максимальне значення  0,79 0,80 0,81 0,82 4,8 

Відношення обсягів виготовлення та споживання плодів, ягід та винограду 

Мінімальне значення 1,08 1,09 1,11 1,13 4,8 

Найбільш ймовірне значення 1,17 1,19 1,22 1,24 6,0 

Максимальне значення  1,27 1,30 1,33 1,36 7,2 

Відношення обсягів виготовлення та споживання молока 

Мінімальне значення 1,28 1,28 1,28 1,29 0,9 

Найбільш ймовірне значення 1,40 1,40 1,41 1,41 1,2 

Максимальне значення  1,53 1,53 1,54 1,55 1,5 

Джерело: власні дослідження. 

 

Найбільшим зростанням характеризується відношення обсягів 

виробництва та споживання плодів, ягід та винограду – на 4,8–7,2 % за 2020–

2022 рр. Однак, враховуючи те, що потреба у цих продуктах задовольняється 

трохи більше ніж на половину, таке зростання також є недостатнім. Набагато 

краща ситуація склалася з співвідношенням обсягів виготовлення та 

споживання овочів, яке поступово зростатиме. Очікується, що потреба 

населення України в овочах також буде задоволена повною мірою.  

Узагальнену характеристику зміни індикаторів формування 

продовольчої безпеки України відображено на рис. 3.1. Відтак, по-перше, 

очікується стрімке скорочення поголів’я ВРХ на 10–13 % протягом наступних 

3 років; по-друге, очікується зростання відношення виробництва зерна до 

споживання (на 14 % за 2020–2022 рр.); по-третє, прогнозується зростання 

рівня самозабезпечення плодами та ягодами на 4–6 % за високого рівня ризику 

зниження урожайності плодів та ягід;  по-четверте, очікується зростання 

рівня самозабезпечення овочами та баштанними на 3–4 %. 
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Рис. 3.1. Характеристика очікуваних змін індикаторів формування  

продовольчої безпеки України 

Джерело: власні дослідження. 

 

Конфігурація вказаних індикаторів призведе до: а) зниження 

споживання білків, жирів, вуглеводів та енергетичної цінності раціону 

відносно фізіологічної потреби людей, б) ризику негативних відхилень 

відношення індексу заробітної плати до індексу споживчих цін, в) високого 

ризику зниження рівня економічної доступності продовольства. 

Очікується стрім-

ке скорочення 

поголів’я ВРХ  

(на 10–13 % 

протягом 

наступних  

3 років) 

Спотерігатиметься незначне зростання рівня 

самозабезпечення м’ясом 

Зовсім незначне переважання обсягів 

виробництва молока відносно його споживання 

 
 

 

Очікується збільшення 

розриву між обсягом 

споживанням білку та 

фізіологічною 

потребою людини у 

негативний бік 

Очікується зростання 

відношення 

виробництва зерна до 

споживання (на 14 % 

за 2020–2022 рр.) 

Критично низький рівень самозабезпечення 

м’ясом та молоком у майже у 80 % областей 

Переважання обсягів споживання хліба та хлібопродуктів відносно 

раціональної норми приблизно у 10 разів 

Чітко виражена тенденція до стрімкого скорочення відношення 

фактичного та нормативного споживання хліба та хлібопродуктів 

Прогнозується зростання рівня самозабез-

печення плодами та ягодами на 4–6 % 

Високий рівень ризику зниження 

урожайності плодів та ягід 

Поступове, але недостатнє 

зростанням розриву між 

виробництвом та 

споживанням плодів та 

ягід у позитивний бік 

Відносна сталість 

самозабезпечення 

плодами та 

ягодами на рівні 

52–67 % 

 
 

Очікується зростання рівня 

самозабезпечення овочами  

та баштанними на 3–4 % 

Сталість співвідношення фактично спожитих овочів та 

раціональної норми їх споживання приблизно на рівні 1,0 

Прогнозується зниження обсягів споживання вуглеводів 

відносно фізіологічної потреби на 5–8 % до рівня 1,0 

Зниження споживання білків, жирів, вуглеводів та енергетичної цінності раціону ві 

дносно фізіологічної потреби. Особливо критично для білків, вуглеводів  

та енергетичної цінності раціону 

Високий рівень ризику негативних відхилень відношення індексу 

заробітної плати до індексу споживчих цін 

Високий ризик зниження рівня економічної доступності продовольства 
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3.2. Формування імітаційної моделі продовольчого 

самозабезпечення  

 

Формування системи продовольчої безпеки передбачає здійснення 

постійного моніторингу рівня індикаторів, їх кількісного та якісного 

оцінювання для підготовки методичних рекомендацій та прийняття 

управлінських рішень для вирішення проблеми продовольчої безпеки. Це 

питання особливо актуальне за умов посилення відкритості національної 

економіки, розширення внутрішніх і зовнішніх агропродовольчих ринків, а 

також євроінтеграційних намірів України. Моніторинг рівня забезпечення 

продовольчої безпеки слід здійснювати у бінарному контексті, тобто за 

одночасного оцінювання економічних й соціальних індикаторів та 

результативних показників роботи органів державної влади, у компетенції 

яких знаходиться питання менеджменту продовольчої безпеки країни в 

цілому. Окреслене дасть змогу оперативно реагувати на зміни та вибудовувати 

відповідну до них державну політику. Результати систематичного 

моніторингу формують своєрідну інформаційну базу, яка використовується 

уповноваженими органами виконавчої влади для прийняття управлінських 

рішень щодо змін продовольчого кошика й визначення стратегічних 

пріоритетів соціально-економічного зростання. 

Як відмічалося у теоретичній частині дисертаційного дослідження, 

моніторинг індикаторів продовольчої безпеки слід здійснювати на 

відповідних ієрархічних рівнях – міждержавному (глобальному), 

національному, макро- та мікрорівнях, рівні домогосподарств (окремих 

фізичних осіб). Треба зазначити, що моніторинг на міждержавному 

(глобальному) рівні здійснює ФАО, на офіційному сайті якої оприлюднено 

методологічних інструментарій цього процесу, який систематично 

оновлюється відповідно до глобальних викликів сучасності [160]. В рамках 

реалізації нового глобального Порядку денного «Цілі Сталого Розвитку – 
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2016–2030» розроблено індикатори моніторингу продовольчої безпеки та 

харчування (ЦСР 2) [160].  

В контексті даного дослідження представлено методику визначення 

індикаторів рівня продовольчого забезпечення, яка передбачає формування 

відповідної імітаційної моделі продовольчого самозабезпечення. Основні 

види харчових продуктів, які зазвичай присутні у раціоні населення і які 

доцільно використовувати для оцінки рівня продовольчого забезпечення 

країни, подано у Додатку Е.  

Базуючись на отриманих в аналітичній частині дослідження проблемах 

забезпечення продовольчої безпеки, запропоновано до ключових індикаторів 

оцінки включати: по-перше, індикатори доступності (фізичної доступності 

харчових продуктів, економічної доступності харчових продуктів, безпеки та 

якості харчування); по-друге, індикатори продовольчої незалежності 

(продовольчого суверенітету), тобто показники ресурсного забезпечення 

агропродовольчої сфери та показники імпорту/експорту агропродовольчої 

продукції.  

Деталізацію окреслених груп індикаторів рівня продовольчої безпеки 

представлено на рис. 3.2.  

Індикатори фізичної доступності продовольства призначені для 

кількісного оцінювання наявності харчових продуктів в кількості та 

асортименті, що необхідні для забезпечення повноцінного, раціонального 

харчування населення. До них пропонується відносити: 

а) індекс забезпеченості основними продуктами харчування, що 

визначається як відношення обсягу виробництва основних груп продуктів 

харчування до обсягів їх внутрішнього споживання: 

 
i

i
i

C

O
З  , (3.1) 

де iЗ  – індекс забезпеченості і-го виду; iO  – обсяг виробництва харчових продуктів 

і-го виду; iC  – фактичний обсяг внутрішнього споживання харчових продуктів і-го 

виду. 
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Рис. 3.2. Індикатори рівня продовольчої безпеки країни 

Джерело: власні дослідження. 

 

б) індекс достатності виробництва основних продуктів харчування, який 

визначається як відношення обсягу виробництва харчового продукту до норми 

його споживання (обчислюється для загальної чисельності населення): 
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Достатність споживання основних видів продукції, достатність запасів, 

продовольча незалежність (співвідношення між обсягом імпорту 

окремого продукту в натуральному виразі та ємністю внутрішнього 

ринку такого продукту), відношення внутрішнього виробництва до 

обсягів споживання, індекс продовольчого суверенітету (відношення 

виробництва продукту харчування до норми для загальної чисельності 

населення за рівнями формування продовольчої безпеки). 

Індекс споживчих цін, відношення індексу середньорічної заробітної 

плати до індексу споживчих цін, питома вага витрат на продукти 

харчування у загальних витратах домогосподарства, питома вага витрат 

на стратегічні продукти харчування (м’ясо, молоко, чиста вода,  

хліб та крупи) 

Індикатор харчового різноманіття (враховує кількість разів та обсяг 

споживання основних видів харчових продуктів протягом певного 

періоду/7днів), кількість білків, жирів вуглеводів на 1 ос. або енергетична 

цінність раціону на 1 особу/домогосподарство, відношення фактичного 

споживання білків, жирів, вуглеводів до їх раціональних норм; 

відношення фактичної енергетичної цінності раціону до її раціональної 

норми, якість білку, індекс площі органічних сільськогосподарських 

угідь 
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Індекс розміру державної підтримки сільськогосподарських 

виробників, індекс поголів’я ВРХ, індекс поголів’я корів, індекс 

номінального паритету цін на сільськогосподарську продукцію та 

цін на продукцію, що використовується у сільському господарстві 

(індекс цін на с.-г. продукцію/індекс цін на промислову продукцію, 

що використовується у сільському господарстві) 
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р
т 

індекс географічної структури імпорту основних видів продукції  

(рівень монополізації, важливо досягти диверсифікації країн-імпортерів), 

індекс товарної структури імпорту основних видів продукції (широта 

продуктової лінійки), індекс світових цін на стратегічні продукти 

харчування 
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 , (3.2) 

де iF  – індекс достатності виробництва харчового продукту і-го виду; iO  – обсяг 

виробництва харчового продукту і-го виду; Р – чисельність населення України у 

поточний рік; iN  – норма споживання харчового продукту і-го виду, яка відповідає 

законодавчо встановленому набору продуктів харчування для працездатного 

населення [91]. 
 

Індикатори економічної доступності продовольства призначені для 

кількісного оцінювання спроможності (здатності) населення придбати харчові 

продукти в кількості та асортименті, що необхідні для забезпечення 

раціонального харчування. До них пропонується відносити: 

а) індекс цін, який відображає зміну цін на основні групи харчових 

продуктів. Індекс цін визначається державними органами статистики згідно із 

Методологічними положеннями щодо організації статистичного 

спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і 

розрахунків індексів споживчих цін; 

б) індекс паритету змін заробітної плати та цін на харчові продукти, який 

визначається як відношення індексу реальної заробітної плати до індексу цін 

на харчові продукти: 

 
p

s

I

I
I  , (3.3) 

де I  – відношення індексу реальної заробітної плати до індексу цін на харчові 

продукти; 
sI  – індекс реальної заробітної плати, що визначається органами 

статистики згідно із [89]. 

 

в) питома вага витрат на харчові продукти у загальних доходах 

домогосподарства: 
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W , (3.4) 

де fW  – питома вага витрат на харчові продукти у загальних доходах 

домогосподарства; jC  – загальні витрати на придбання харчових продуктів j-тим 

домогосподарством; jIn  – загальні доходи j-го домогосподарства. 
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г) питома вага витрат на придбання набору харчових продуктів, який 

задовольняє фізіологічні потреби всіх членів домогосподарства, у загальних 

доходах: 
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де oW  – питома вага витрат на придбання набору харчових продуктів, який 
задовольняє фізіологічні потреби всіх членів домогосподарства, у загальних 

доходах; o
jC  – вартість набору харчових продуктів, необхідних для задоволення 

фізіологічних потреб всіх членів j-го домогосподарства; jIn  – загальні доходи j-го 

домогосподарства; m – кількість досліджуваних домогосподарств. 
 

Індикатори якості та безпеки продовольства призначені для 

оцінювання раціону людини за критеріями різноманіття, енергетичної 

цінності, збагачення необхідними для задоволення фізіологічних потреб 

речовинами. Такими індикаторами є: 

а) індикатор харчового різноманіття, який відображає кількість 

прийомів у їжу основних груп харчових продуктів протягом тижня: 

 



n

i
iqR

1

, (3.6) 

де R  – індикатор харчового різноманіття; iq  – кількість прийомів у їжу продуктів, 

що включені в і-ту групу, протягом тижня; n – кількість основних груп харчових 
продуктів. 
 

б) індикатор достатності середньорічного споживання основних груп 

харчових продуктів, що визначається як відношення фактичного обсягу 

споживання харчових продуктів кожної окремої групи 1 особою до 

раціональної норми споживання: 
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 1 , (3.7) 

де iC  – індикатор достатності середньорічного споживання основних груп харчових 

продуктів; izM  – обсяг фактично спожитого харчового продукту z-го виду, який 

входить до складу і-тої групи основних продуктів харчування; 
N
iM  – раціональний 

обсяг харчового продукту z-го виду (визначається згідно із [91]); k – кількість 

харчових продуктів, включених в і-ту групу. 
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в) індикатор достатності добового споживання білків/жирів/вуглеводів 

1 особою, що визначається як відношення фактичного споживання 

білків/жирів/вуглеводів до фізіологічної потреби у них: 

 N
l

l
l

M

M
N  , (3.8) 

де lN  – індикатор достатності добового споживання l-го виду речовини 

(білків/жирів/вуглеводів) 1 особою; lM  – обсяг фактично спожитого l-го виду 

речовини (білків/жирів/вуглеводів) l; 
N
lM  – фізіологічна потреба у l-му виді 

речовини (білків/жирів/вуглеводів) (фізіологічні потреби визначено [92]). 

 

в) індикатор достатності енергії в добовому раціоні 1 особи, що 

визначається як відношення фактичної енергетичної цінності добового 

раціону 1 особи до фізіологічної потреби: 
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E
E  , (3.9) 

де E  – індикатор достатності енергії в добовому раціоні 1 особи; fE  – фактична 

енергетична цінність добового раціону; 
NE  – енергетична цінність добового 

раціону, що відповідає фізіологічним потребам людини (фізіологічні потреби 

визначено [92]). 

 

Індикатори стійкості продовольчої безпеки призначені для оцінювання 

здатності країни, незважаючи на зміни внутрішнього та зовнішнього 

середовища, забезпечувати фізичну та економічну доступність харчових 

продуктів, достатню якість та безпеку раціону населення, продовольчу 

незалежність.  

Індикаторами стійкості продовольчої безпеки є: 

а) індекс площі сільськогосподарських угідь, який визначається як 

відношення сільськогосподарських угідь у поточний та попередній роки: 
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де SI  – індекс площі сільськогосподарських угідь; 10 , ss  – площа с.г. угідь, 

відповідно, у попередній та поточний роки. 
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б) індекс поголів’я ВРХ визначається як відношення поголів’я ВРХ у 

поточний та попередній роки: 
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де cI  – індекс поголів’я ВРХ; 10 , cc  – поголів’я ВРХ, відповідно, у попередній та 

поточний роки; 

 

в) індекс поголів’я корів, визначається як відношення поголів’я корів у 

поточний та попередній роки: 
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Im  , (3.12) 

де mI  – індекс поголів’я корів; 10 , mm  – поголів’я корів, відповідно, у попередній та 

поточний роки. 

 

г) достатність запасів зерна, що визначається як відношення обсягу 

державних запасів продовольчого зерна до середньорічного обсягу 

внутрішнього споживання хліба і хлібопродуктів у перерахунку на зерно: 

 
C

R
IR  , (3.13) 

де RI  – достатність запасів зерна; R  – наявність продовольчого зерна у державному 

продовольчому резерві; C  – середньорічне внутрішнє споживання хліба і 

хлібопродуктів у перерахунку на зерно. 

 

д) індекс продовольчої незалежності, що визначається як відношення 

обсягу імпорту основних видів харчових продуктів в натуральному виразі до 

ємності внутрішнього ринку таких продукту (визначається на державному 

рівні): 
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де iFI  – індекс продовольчої незалежності i-тої групи харчових продуктів; izI  – 

обсяг імпорту харчового продукту z-го виду, який входить до складу і-тої групи 

основних продуктів харчування; iC  – середньодушове споживання i-тої групи 

харчових продуктів; Р – чисельність населення України у поточний рік; k – кількість 

харчових продуктів, включених в і-ту групу. 
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є) індекс географічної структури імпорту основних видів продукції, що 

відображає диверсифікованість країн-імпортерів основних продуктів 

харчування: 
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де iG  – індекс географічної структури імпорту харчових продуктів i-тої групи; ipI  – 

обсяг імпорту харчових продуктів i-тої групи з p-тої країни; iI  – обсяг імпорту i-тої 

групи харчових продуктів до країни; f – кількість країн-імпортерів харчових 

продуктів i-тої групи. 

 

Індикатори продовольчої безпеки України пропонується визначати на 

рівні громади, регіональному та державному рівнях. Рівні та періодичність 

визначення кожного окремого індикатора подано у табл. 3.9. Методи збору 

даних, необхідних для визначення індикаторів продовольчої безпеки, 

відображено у Додатку Ж.  

Таблиця 3.9 

Рівні та періодичність визначення індикаторів продовольчої безпеки 

Індикатор продовольчої безпеки 
Рівні 

визначення  
Періодичність  

визначення 

1 2 3 
Індикатори фізичної доступності 

Індекс забезпеченості основними 
продуктами харчування  

Індивід, 
громада,  
регіон,  
держава 

Щоквартально 

Індекс достатності виробництва основних 
продуктів харчування 

Щорічно  

Індикатори економічної доступності 
Індекс цін на основні групи харчових 
продуктів 

Індивід, 
громада, 
регіон,  
держава 
 

Щомісячно  

Індекс паритету змін заробітної плати та 
цін на харчові продукти 

Щорічно  

Питома вага витрат на харчові продукти 
у загальних доходах домогосподарства 

Щоквартально 

Питома вага витрат на придбання набору 
харчових продуктів, який задовольняє 
фізіологічні потреби всіх членів 
домогосподарства 

Щоквартально 

Індикатори якості та безпеки продовольства 

Індикатор харчового різноманіття  
Індивід, 
громада, 
регіон,  
держава 
 

Щоквартально 
Індикатор достатності середньорічного 
споживання основних груп харчових 
продуктів 

Щоквартально 
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Закінчення табл. 3.9 

1 2 3 
Індикатор достатності добового 
споживання білків/жирів/вуглеводів 

 Щоквартально 

Індикатор достатності енергії в добовому 
раціоні 

Щоквартально 

Індикатори стійкості продовольчої безпеки 

Індекс площі сільськогосподарських 
угідь 

Індивід, 
громада, 
регіон,  
держава 

Щорічно  

Індекс поголів’я ВРХ Щорічно 

Індекс поголів’я корів Щорічно 
Достатність запасів зерна  

Держава  
 

Щомісячно/щоквартально  

Індекс продовольчої незалежності Щорічно  
Індекс географічної структури імпорту 
основних видів продукції 

Щорічно  

Джерело: власні дослідження. 

 

Відтак, для забезпечення достовірності, об’єктивності й релевантності 

інформації, необхідної для формування адекватної системи оціночних 

індикаторів, слід встановити рамкові межі здійснення моніторингу. Крім того, 

необхідно дотримуватися суб’єктного поділу джерел отримання, або рівнів 

визначення інформативних даних щодо оцінювання продовольчої безпеки, а 

саме – на індивідуальному рівні, рівні громади, регіону та держави вцілому.  

Зокрема, дані, отримані на індивідуальному рівні, або рівні 

домогосподарств, слід вважати базовою основою для подальшого обчислення 

системи індикаторів продовольчої безпеки на рівні громади, регіональному та 

державному рівнях. Дані, отримані на рівні територіальної громади, в свою 

чергу, стають платформою для здійснення подальших розрахунків показників 

на рівні окремого регіону. Саме тому достовірність та правильність їх 

отримання є гарантією ефективної оцінки рівня продовольчого забезпечення в 

цілому. Дані, зібрані на державному рівні, є основою для обчислення 

індикаторів продовольчої безпеки на державному рівні. До таких показнків 

належать дані про експортно-імпортні операції, обсяги запасів державного 

матеріального резерву, середній розмір заробітної плати, розмір державної 

підтримки тощо.  

Прийняття рішень щодо управління будь-якими соціально-

економічними системами має ґрунтуватись на результатах прогнозування 
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ефективності цих систем у розрізі кожного із можливих варіантів 

управлінських рішень щодо порогових значень окремих груп індикаторів. 

Основним методом оцінки потенційної ефективності за умов невизначеності 

та ризику є метод моделювання. Метою моделювання продовольчої безпеки у 

рамках даного дослідження є ідентифікація та математичне обґрунтування 

інструментів управління продовольчою безпекою, менеджмент яких 

забезпечить високий рівень продовольчої безпеки у майбутньому, 

орієнтуючись на сформовану систему індикаторів продовольчої безпеки.  

З позицій необхідності реалізації окресленої мети виділено низку 

завдань моделювання, а саме:  

1) групування факторів впливу на продовольчу безпеку (кластерний 

аналіз);  

2) побудова і дослідження багатофакторних моделей коефіцієнта 

(регресійний аналіз);  

3) формування сценаріїв змін факторів продовольчої безпеки; 

4) імітаційне моделювання продовольчої безпеки (Метод Монте-Карло).  

В основу групування чинників продовольчої безпеки покладено 

авторську методику оцінювання, представлену у п. 1.3, згідно із якою їх 

поділено на фактори ресурсного забезпечення, виготовлення, розподілу 

продовольства. Остання група індикаторів продовольчої безпеки – показники 

споживання продуктів харчування – належить не до факторних, а до 

результативних ознак. До показників ресурсного забезпечення, що впливають 

на рівень продовольчої безпеки, включено питому вагу сільського населення 

у регіоні, питому вагу площі ріллі у загальній площі регіону, а також площа 

ріллі, що припадає на 1 жителя. Показники виробництва включають 

коефіцієнти співвідношення обсягів виробництва та споживання основних 

продуктів харчування. Із процесу моделювання виключено чинники 

розподілу. Це пояснюється тим, що через те, що статистичні дані 

акумулюються не за місцем розташування виробника, а продавця (трейдера) 

сільськогосподарської продукції та продуктів харчування. У результаті, 
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неможливо встановити реальний обсяг реалізації на внутрішньому та 

зовнішньому ринках у розрізі адміністративних областей. Наприклад, 

найбільший обсяг експорту зернових припадає на Одеську область (у 2018 р. 

84 % всього експортованого зерна). Очевидно, що у регіоні не виготовляється 

левова частка експортованої продукції, тоді як саме через одеські порти 

відбувається відвантаження продукції.  

Результативними показниками продовольчої безпеки, які використано 

як залежні у регресійному аналізі, визначено інтегральні коефіцієнти, по-

перше, самозабезпечення регіонів основними групами продуктів харчування і, 

по-друге, відношення фактичного і нормативного споживання білків, жирів і 

вуглеводів та енергетичної цінності раціону. Останній визначається за 

формулою середнього арифметичного: 

 4321
4

1
kkkkKc  , (3.16) 

де 31 kk   – коефіцієнт співвідношення фактичного і нормативного споживання, 

відповідно, білків, жирів та вуглеводів; 4k  – коефіцієнт самозабезпечення регіонів 

основними групами продуктів харчування.  

 

Pгідно із результатами кластеризації агломеративним методом 

встановлено, що оптимальним є розподіл адміністративних областей на 

3 групи (дендрограма подібності та результати представлено у Додатку И.1). 

Дані аналізу дендрограми підтверджують результати вивчення графу Ганта та 

кроків агломерації. Зокрема, найбільше значення коефіцієнта подібності 

характерне для 22 кроку агломерації. Відтак, оптимальна кількість кластерів 

(розраховується як різниця між обсягом сукупності – 24 адміністративні 

області – та кількістю кроків перед зазначеним вище – 21 крок) складе 

3 кластери.  

Після групування методом k-середніх визначено, що із процесу 

кластерного аналізу слід виключити один із результативних показників, а саме 

інтегральний коефіцієнт співвідношення фактичного і нормативного 

споживання, відповідно, білків, жирів та вуглеводів (табл. 3.10).  
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Таблиця 3.10 

Результати аналізу значущості критеріїв кластеризації адміністративних 

областей України за параметрами ресурсного забезпечення 

Показник-критерій групування Значення  

F-критерію 

Значущість  

F-критерію 

Частка сільського населення  27,249 0,000 

Частка площі ріллі у загальній площі регіону 18,630 0,000 

Площа ріллі, що припадає на 1 жителя 17,479 0,000 

Інтегральний коефіцієнт співвідношення фактичного  

і нормативного споживання, відповідно, білків,  

жирів та вуглеводів 

0,236 0,792 

Інтегральний коефіцієнт співвідношення самозабезпечення 

регіонів основними групами продуктів харчування 
6,642 0,006 

Джерело: власні дослідження. 

 

Це пояснюється високим значенням значущості F-критерію для 

зазначеного показника, який суттєво перевищує критичне значення – 0,05. 

Відтак, інтегральний коефіцієнт співвідношення фактичного і нормативного 

споживання, відповідно, білків, жирів та вуглеводів слід вилучити з аналізу. 

Тобто, на наступному етапі необхідно побудувати лише рівняння залежності 

інтегрального коефіцієнта самозабезпечення регіонів основними групами 

продуктів харчування від трьох факторів ресурсного забезпечення, а саме: 

питомої ваги сільського населення у регіоні, питомої ваги площі ріллі у 

загальній площі регіону, а також площі ріллі, що припадає на 1 жителя. 

Згідно із результатами кластерного аналізу інтегральних коефіцієнтів 

споживання продуктів харчування та показниками виробництва 

агломеративним методом, серед досліджуваних регіонів є один монокластер – 

Хмельницька область, що пов’язано із відносно високими значеннями за 

більшістю показників. Тому, цю область виключено із подальшого аналізу, 

після чого встановлено, що оптимальним розподіл регіонів України на 4 групи. 

Результати кластеризації агломеративним методом відображено у 

дендрограмі, представленої у Додатку И.2. Що стосується результатів 

багатофакторного групування областей методом k-середніх, то встановлено, 

що коефіцієнт відношення обсягу виробництва та споживання овочів та 
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інтегральний коефіцієнт співвідношення фактичного і нормативного 

споживання, відповідно, білків, жирів та вуглеводів (табл. 3.11).  

Таблиця 3.11 

Результати аналізу значущості критеріїв кластеризації адміністративних 

областей України за параметрами виробництва продовольства 

Показник-критерій  

групування 

Значення  

F-критерію 

Значущість 

F-критерію 

Коефіцієнт співвідношення виробництва  

та споживання м’яса 
47,131 0,000 

Коефіцієнт співвідношення виробництва  

та споживання молока 
23,875 0,000 

Коефіцієнт співвідношення виробництва  

та споживання овочів 
1,254 0,318 

Коефіцієнт співвідношення виробництва  

та споживання ягід 
8,651 0,001 

Інтегральний коефіцієнт самозабезпечення продовольством  0,341 0,796 

Інтегральний коефіцієнт співвідношення фактичного і 

нормативного споживання, відповідно, білків, жирів та 

вуглеводів 

8,733 0,001 

Джерело: власні дослідження. 

 

Аналогічно результатам аналізу ресурсної складової, на другому етапі 

буде побудовано лише одне рівняння, а саме: регресійне рівняння залежності 

інтегрального коефіцієнта самозабезпечення регіонів основними групами 

продуктів харчування залежно від коефіцієнтів співвідношення виробництва 

та споживання м’яса, молока та ягід. 

Отже, відповідно до результатів кластеризації адміністративних 

областей України на другому етапі обґрунтування інструментарію управління 

продовольчою безпекою необхідно дослідити чинники, які впливають на 

інтегральний коефіцієнт самозабезпечення регіонів основними групами 

продуктів. При цьому, необхідно дослідити два види лінійних 

багатофакторних рівнянь регресії: 

1) ресурсне забезпечення: залежність інтегрального коефіцієнта 

самозабезпечення регіонів основними групами продуктів від питомої ваги 

сільського населення у регіоні, питомої ваги площі ріллі у загальній площі 

регіону та площі ріллі, що припадає на 1 жителя; 
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2) виробництво продовольства: залежності інтегрального коефіцієнта 

самозабезпечення регіонів основними групами продуктів харчування залежно 

від коефіцієнтів співвідношення виробництва та споживання м’яса, молока та 

ягід. 

Регресійний аналіз проведено у засобами програмування R. Перевірку 

статистичної значущості зв’язку між результативної змінної та кожним 

окремим фактором проведено на базі порівняння фактичного та критичного 

значень критерію значущості p-value, значення яких базуються на дослідженні 

t-статистики (для коефіцієнтів регресії) та F-статистики (для коефіцієнта 

детермінації). Критичний рівень цього критерія становить 0,05. Що ж 

стосується статистичної значущості рівнянь регресії, то її оцінено двома 

критеріями: коефіцієнтом детермінації та узагальненим критерієм p-value, 

який відображає значущість коефіцієнта детермінації. 

В якості бази даних використано базу панельних даних, яку сформовано 

значення досліджуваних показників за 2016–2018 рр. у розрізі 

адміністративних областей. Тобто, обсяг вибіркової сукупності склав 

72 спостереження. Регресійний аналіз у рамках даного дослідження проведено 

у три етапи: 1) побудова регресійної моделі; 2) перевірка статистичної 

значущості коефіцієнтів регресії та детермінації згідно із згаданими вище 

критеріями і, у разі необхідності, виключення чинників, вплив яких на 

продовольчу безпеку відсутній; 3) обчислення та аналіз статистичних 

показників, а саме: коефіцієнтів регресії, еластичності та β-коефіцієнтів.  

Результати регресійного аналізу у розрізі ресурсного забезпечення дали 

змогу побудувати рівняння багатофакторної регресії: 

 

321 0802,0032,00054,0099,0 xxxy  , (3.17) 

де y  – інтегральний коефіцієнт співвідношення самозабезпечення регіонів 

основними групами продуктів харчування; 1x  – частка сільського населення у 

загальній чисельності населення регіону; 2x  – частка площі ріллі у загальній площі 

регіону; 3x  – площа ріллі на 1 жителя. 
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Як видно з даних табл. 3.12 всі коефіцієнти регресії є статистично 

значущими та, відповідно, надійними, оскільки їх значення менші 0,05. 

Найбільший вплив на інтегральний коефіцієнт самозабезпечення регіонів 

основними групами продуктів харчування має частка сільського населення у 

загальній кількості населення. Дещо менше на результативну ознаку 

впливають питома вага ріллі у загальній площі регіону та площа ріллі у 

розрахунку на 1 жителя.  

Таблиця 3.12 

Результати регресійного аналізу інтегрального коефіцієнта 

самозабезпечення продовольством (ресурсне забезпечення) 

Факторна ознака 
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Частка сільського населення 0,0054 8,19 0,032 0,646 0,647 

Частка площі ріллі у загальній  

площі регіону 
0,0032 3,48 0,000 0,466 0,403 

Площа ріллі, що припадає на 1 жителя 0,0802 2,53 0,001 0,198 0,281 

Коефіцієнт детермінації R2 0,6310 × 0,000 × × 

Джерело: власні дослідження. 

 

Відтак, можна зробити такі висновки: 

1) збільшення частки сільського населення регіону у його загальній 

кількості на 1 % забезпечить збільшення інтегрального коефіцієнта 

самозабезпечення продовольством на 0,646 %. Підвищення частки сільського 

населення на величну її середньоквадратичного відхилення зумовить 

збільшення інтегрального коефіцієнта самозабезпечення на 0,647 свого 

середньоквадратичного відхилення; 

2) збільшення частки ріллі у загальній площі регіону на 1 % забезпечить 

збільшення інтегрального коефіцієнта самозабезпечення продовольством на 

0,466 %. Підвищення питомої ваги ріллі на величну її середньоквадратичного 

відхилення зумовить збільшення інтегрального коефіцієнта самозабезпечення 

на 0,403 свого середньоквадратичного відхилення; 
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3) збільшення площі ріллі на 1 жителя на 1 % забезпечить збільшення 

інтегрального коефіцієнта самозабезпечення продовольством на 0,198 %. 

Підвищення цього фактора на значення його середньоквадратичного 

відхилення зумовить збільшення інтегрального коефіцієнта самозабезпечення 

на 0,281 свого середньоквадратичного відхилення. 

Наведені результати свідчать про те, що основну увагу наразі слід 

приділяти подоланню проблеми міграції сільського населення. Зокрема, 

збільшення питомої ваги сільського населення у загальній чисельності жителів 

регіону на 1 % дасть можливість збільшити інтегральний коефіцієнт 

самозабезпечення адміністративної області основними продуктами 

харчування на 0,64 %. Найбільше значення β-коефіцієнта для зазначеної 

факторної ознаки вказує на те, що саме у ній закладено найбільший потенціал 

управління рівнем самозабезпечення регіону продовольством.  

Натомість, забезпеченість регіону земельними ресурсами відіграє 

значно меншу роль. Особливо це стосується площі ріллі у розрахунку на 

1 місцевого жителя. Зазначене пояснюється двома причинами. По-перше, 

критичним для України не нестача споживання продукції тваринництва і саме 

у розрізі відповідних продуктів спостерігаються найменші рівні 

самозабезпечення у переважній більшості адміністративних областей. Що ж 

стосується ріллі, то вона не є визначальним чинником обсягів виробництва 

продукції тваринництва. По-друге, нарощувати обсяг виготовленої продукції 

сільського господарства доцільно здебільшого за рахунок збільшення рівня 

урожайності сільськогосподарських культур, я не площі їх посівної площі. 

Багатофакторне рівняння для сфери виробництва має вигляд: 

 

321 0425,00522,00313,01457,0 xxxy  , (3.18) 

де y  – інтегральний коефіцієнт співвідношення самозабезпечення регіонів основними 

групами продуктів харчування; 1x  – коефіцієнт співвідношення виробництва та 

споживання м’яса; 2x  – коефіцієнт співвідношення виробництва та споживання 

молока; 3x  – коефіцієнт співвідношення виробництва та споживання ягід. 
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Результати регресійного аналізу дають підстави стверджувати, що 

найбільші резерви підвищення інтегрального коефіцієнта самозабезпечення 

регіонів закладено в управлінні виробництвом молока (табл. 3.13). Однак, 

коефіцієнти еластичності та β-коефіцієнти не дуже різняться у розрізі обраних 

ознак. Відтак, можна стверджувати, що підвищення рівня самозабезпечення 

продовольством визначається здатністю регіонів забезпечувати споживання 

основних продуктів харчування. 

Таблиця 3.13 

Результати регресійного аналізу інтегрального  

коефіцієнта самозабезпечення продовольством (виробництва) 

Факторна ознака 
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Коефіцієнт співвідношення виробництва та 

споживання м’яса 
0,0313 3,48 0,001 0,119 0,300 

Коефіцієнт співвідношення виробництва та 

споживання молока 
0,0522 4,11 0,000 0,263 0,370 

Коефіцієнт співвідношення виробництва та 

споживання ягід 
0,0425 4,17 0,000 0,159 0,350 

Коефіцієнт детермінації R2 0,596 × 0,000 × × 

Джерело: власні дослідження. 

 

Наступним етапом моделювання процесу формування продовольчої 

безпеки є імітаційне моделювання інтегрального показника самозабезпечення 

основними продуктами харчування з метою виявлення основних важелів та 

потенційних інструментів управління продовольчою безпекою країни. 

Об’єктом моделювання є досліджувані показники, визначені в цілому в Україні. 

Імітаційне моделювання передбачає генерацію тисячі інтерацій кожної 

факторної ознаки, врахованої у моделях регресії на основі їх середнього 

значення та середньоквадратичного відхилення. Для бази порівняння 

використано результати прогнозування факторів, які було включено в описані 

вище регресійні моделі. Зокрема, прогнозні оцінки відношення обсягів 

виробництва до споживання молока і плодів, ягід та винограду представлено у 

п. 3.1. Прогнозування аналогічного показника для м’яса не здійснювалось, 

через відсутність тенденції у часі. 



149 

 

 

Що стосується факторних ознак для рівняння регресії у сфері ресурсного 

забезпечення, їх прогнозні оцінки визначено, виходячи із прогнозного 

значення площі сільськогосподарських угідь. Для цього використано таку 

схему обчислення прогнозних оцінок факторів регресії:  

1) частка ріллі у загальній площі визначається за формулою: 

 

 
T

SLand
S l

t


 , (3.19) 

де Land  – прогнозована площа сільськогосподарських угідь України; lS  – частка 

ріллі у загальній площі сільськогосподарських угідь станом на 2020 р.; Т  – площа 

території України. 

 

2) площа ріллі у розрахунку на 1 жителя визначається за формулою: 

 
Pop

SLand
L l

pop


 , (3.20) 

де Pop  – чисельність населення України станом на 2020 р. 

 

Частку сільського населення у загальній чисельності населення країни 

встановлено станом на 2020 р. Імітаційне моделювання інтегрального 

показника самозабезпечення України основними продуктами харчування 

включає такі етапи: 

1) генерація 1000 ітерацій факторних ознак. Для цього використано 

надбудову пакету аналізу MS Excel «Генерація випадкових чисел». У результаті 

формується масив даних, що включає 1000 випадкових значень 6-ти факторних 

ознак у сферах ресурсного забезпечення та виробництва продовольства. 

Випадкові значення розподілені за нормальний законом розподілу; 

2) обчислення інтегрального коефіцієнта самозабезпечення України 

основними продуктами харчування, використовуючи формули (3.16) та (3.17). 

У результаті буде визначено 1000 значень інтегрального коефіцієнта за 

кожним із двох регресійних рівнянь; 

3) розрахунок середніх відхилень визначених інтегральних показників 

від рівнів, що враховують прогнозовані оцінки факторів. У загальному такі 

відхилення визначатимуться за формулою: 
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де iD  – відносне відхилення згенерованого значення інтегрального коефіцієнта від 

прогнозованих у розрізі і-тої складової формування продовольчої безпеки ( 1D  – 

ресурсне забезпечення, 2D  – виробництво); )(
g
ixy  – середнє за всіма ітераціями 

значення інтегрального коефіцієнта самозабезпечення у розрізі і-тої складової 

формування продовольчої безпеки, обчислений на базі згенерованих значень факторних 

ознак (середнє за тисячею ітерацій); )(
p
ixy  – інтегральний коефіцієнт самозабезпечення 

у розрізі і-тої складової формування продовольчої безпеки, обчислений на базі 

прогнозованих (або очікуваних на рівні 2020 р.) значень факторних ознак. 

 

Результати імітаційного моделювання інтегрального коефіцієнта 

самозабезпечення основними харчовими продуктами подано у табл. 3.14.  

Таблиця 3.14 

Аналіз результатів імітаційного моделювання інтегрального коефіцієнта 

самозабезпечення основними харчовими продуктами 

Факторна ознака 

Інтегральний коефіцієнт самозабезпечення 

України продовольством 
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Ресурсне забезпечення 

Частка сільського населення  0,316 0,276 -12,86 0,34 

Частка площі ріллі у загальній 

площі регіону 
0,316 0,361 14,27 0,68 

Площа ріллі, що припадає  

на 1 жителя 
0,316 0,320 1,03 0,52 

Враховано всі прогнози/очікувані 

значення  
0,316 0,325 2,70 0,54 

Виробництво 

Коефіцієнт співвідношення 

виробництва та споживання м’яса 
0,317 0,312 -1,49 0,482 

Коефіцієнт співвідношення 

виробництва та споживання молока 
0,317 0,307 -3,10 0,457 

Коефіцієнт співвідношення 

виробництва та споживання ягід 
0,317 0,319 0,45 0,511 

Враховано всі прогнози/очікувані 
значення  

0,317 0,304 -4,03 0,438 

Примітка: * – обчислено на основі виразів (3.17) та (3.18); ** – обчислено на основі 

виразів (3.17) та (3.18), враховано лише факторні ознаки вказані у першому стовпці. 

Джерело: власні дослідження. 
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Результати імітаційного моделювання дають підстави зробити висновок 

про те, що найбільш сприятливі тенденції щодо підвищення рівня 

самозабезпечення основними продуктами харчування в Україні пов’язані із 

прогнозованими змінами показників ресурсного забезпечення виробництва 

сільськогосподарської продукції, а саме – зі збільшенням площі 

сільськогосподарських угідь та ріллі. Однак, такі перспективи не є 

ефективними та обґрунтованими у контексті забезпечення сталого розвитку. 

Крім того, слід відмітити, що ймовірність того, що прогнозовані значення 

будуть більші, ніж згенеровані, не дуже високі.  

Отже, відносно моделювання формування продовольчої безпеки у сфері 

виробництва продовольства слід зазначити, що за умови збереження сучасних 

тенденцій розвитку галузі тваринництва, інтегральний коефіцієнт 

самозабезпечення продуктами харчування буде зменшуватись. Важливо також 

підкреслити, що ймовірність нижчого значення прогнозу інтегрального 

коефіцієнта, порівняно із згенерованим, перевищує 0,5. Дещо покращити 

ситуацію можуть прогнозовані зміни коефіцієнта співвідношення 

виробництва та споживання плодів, ягід та винограду. Однак, оскільки саме 

цей вид не є замінником тваринного білку, тому відповідну проблему слід 

вирішувати комплексно.  

 

3.3. Контури державної  політики в системі продовольчої безпеки 

та механізми її імплементації 

 

Подолання існуючих та нових загроз, раціональніше використання 

світових харчових і аграрних ресурсів можливо лише за умови створення 

системи забезпечення важелів і противаг у сфері управління продовольчою 

безпекою на різних рівнях менеджменту. При цьому, зміщення акценту з 

національного на локальний рівень слід розглядати зважаючи на 

територіальну й галузеву направленості, адже для кожного рівня характерні 

свої загрози та ризики. І якщо на міжнародному рівні ці загрози вирішуються, 
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як правило, комплексом міжнародних умов, домовленостей, актів та дій 

відповідальних структур, то на національному й локальному – це досягається 

за рахунок забезпечення відповідного стану економіки, сільського 

господарства та інших сфер, дотичних до формування продовольчої безпеки, 

забезпечення потреб та економічних інтересів суб’єктів господарювання та 

оеремих громадян. Національним виробникам харчових продуктів і 

безпосередньо сировини для них доводиться конкурувати на ринках, де 

присутні виробники, що працюють у сприятливіших кліматичних умовах та 

мають більший обсяг державної підтримки, кращу технологічну 

забезпеченість тощо. Саме тому необхідно, в першу чергу, сформувати баланс 

внутрішнього продовольчого забезпечення. Це можливо тільки за наявності 

сучасної, відповідної умовам і викликам сьогодення доктрини продовольчої 

безпеки та забезпечення дієвості механізму публічного управління процесом 

її реалізації [118].  

У сфері формування продовольчої безпеки України державі належить 

превалююча роль. Політика у цій сфері вбачається платформою для 

національних дискусій з питань підвищення обізнаності населення щодо 

можливостей подолання загроз продовольчої безпеки, служить фундаментом 

для регіональних і локальних програм, ініціатив і партнерств та, у комплексі з 

національною політикою в галузі охорони здоров’я, виступає одним з 

ключових пріоритетів національної безпеки на міжнародній арені. 

Узагальнення та систематизація ключових положень світових практик 

політики управління й регулювання продовольчої безпеки дозволило виділити 

низку ефективних (на основі емпіричних висновків щодо ефективності 

впровадження в окремих країнах) інструментів, а саме: державна підтримка та 

розвиток агарного сектору економіки; державне регулювання ціноутворення 

на ринку; державна соціальна політика та соціальна підтримка населення; 

державне регулювання забезпечення якості продукції. 

Водночас, слід зазначити, що в Україні натепер не сформовано належної 

правової та інституційної платформи для забезпечення узгодженості 
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(балансування) в системі «виробництво – споживання» продукції 

продовольства. Це є беззаперечними стримуючим чинником для ефективної 

реалізації функцій управління й регулювання відповідними інституціями, у 

т. ч. державними, в сфері формування продовольчої безпеки держави. 

Національна політика у сфері продовольчого забезпечення потребує чітких 

кроків у напрямі визначення імперативів стратегічного зростання та 

активізації професійних дій управлінських і владних державних структур в 

окреслених питаннях.  

Першочерговим кроком на рівні держави має стати прийняття закону 

України «Про продовольчу безпеку», в якому слід чітко окреслити 

організаційну, правову, інституційну, інформаційну та кадрову складові 

національної політики у сфері продовольчої безпеки. Крім того, обов’язковим 

елементом Закону має стати декларування повноважень відповідних 

державних структур з питань продовольчого забезпечення, інструменти 

балансування в системі «виробництво – споживання» продукції 

продовольства, а також заходи щодо формування стратегічних запасів 

продовольства тощо. 

Суб’єктами формування продовольчої безпеки України є:  

 Міністерства (Міністерство аграрної політики та продовольства 

України; Міністерство енергетики та захисту навколишнього 

середовища України; МОЗ; Міністерство розвитку громад і територій);   

 місцеві органи державної влади та самоврядування;  

 державні сертифікаційні органи та органи контролю;  

 виробники, експортери та імпортери агропродовольчої продукції; 

 університети та НДІ;  

 асоціації споживачів;  

 засоби масової інформації та ін. 

Зміст політики продовольчої безпеки повинен ґрунтуватися на 

моніторингу та професійному науковому аналізі ситуації для ефективного 
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прийняття управлінських рішень. Етапи моніторингу продовольчої безпеки 

предсталено на рис. 3.3. 

 

 

Рис. 3.3. Етапи моніторингу рівня продовольчої безпеки України 

Джерело: власні дослідження. 

 

Функціональним вектором державної політики продовольчої безпеки 

вбачається встановлення цілей та забезпечення вимог окремих громадян, 

громади (ОТГ), регіону, держави та суспільства в цілому щодо безпечності, 

якості, доступності та сталості продовольства на всіх стадіях харчового 

континууму: виробництва, переробки, зберігання, транспортування, збуту та 

споживання. Експлікацію елементів національної політики забезпечення 

продовольчої безпеки України запропоновано на рис. 3.4. 

 

періодичний збір даних про продовольчу безпеку на рівні громади, 

регіональному та державному рівнях 

 

аналіз рівня продовольчої безпеки, який включає аналіз сучасного стану 

продовольчої безпеки; динамічний аналіз індикаторів продовольчої 

безпеки на рівні громади, регіональному та державному рівнях 

 
ідентифікація факторів, що впливають на індикатори продовольчої 
безпеки 

прогнозування індикаторів продовольчої безпеки для запобігання втраті 

продовольчої незалежності 
 

створення, наповнення та обслуговування єдиної національної бази даних 

про продовольчу безпеку країни 

оцінювання рівня продовольчої безпеки шляхом обчислення індикаторів 

продовольчої безпеки на рівні громади, регіональному та державному 

рівнях 

 

оперативний моніторинг поточного стану продовольчої безпеки на рівні 

громади для своєчасного та ефективного реагування на загрози 

продовольчій безпеці 

розробка рекомендаційних документів з управління продовольчою 

безпекою та забезпечення продовольчої незалежності на регіональному  

та державному рівнях 
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Рис. 3.4. Експлікація елементів державної політики в системі 

продовольчої безпеки України 

Джерело: власні дослідження. 

 

В контексті формування державної політики продовольчої безпеки у 

площині реалізації кроків щодо її забезпечення мають стати такі домени: 

 виробництво продуктів харчування; 

 поставки продовольства; 

 торгівля та ринки;  

 споживчий домен. 

Суб’єкти: Міністерства (Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України; 

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України; МОЗ; Міністерство розвитку 

громад і територій);  місцеві органи державної влади та самоврядування; державні сертифікаційні 

органи та органи контролю; виробники, експортери та імпортери агропродовольчої продукції; 

університети та НДІ; асоціації споживачів; ЗМІ 

Національна політика формування продовольчої безпеки 

Забезпечення : 

Об’єкти (рівні ПБ):                  людина              ОТГ                регіон                держава 

Організаційне  

 

Правове  Кадрове  
 

Інформаційне  
  
 

Інституційне  
  
 

Дії в доменах : 

Виробництво продуктів харчування: політика підтримки безпечного виробництва продовольства, 

спрямована на нейтралізацію передачі хвороб від тварин та с.г. культур до людини 

Поставки продовольства: політика захисту продовольства, спрямована на пошук ефективних рішень 

для запобігання забрудненню харчових продуктів на стадіях їх переробки, зберігання та 

розповсюдження в харчовому ланцюзі 

Торгівля та ринки: політика розвитку ринку безпечних продуктів, спрямована на забезпечення 

доступу до здорового харчування 

Споживчий домен: політика підвищення обізнаності споживачів щодо продуктів харчування, 

спрямована на інформування громадськості для забезпечення доступу до високоякісних дієт 

Моніторинг та контроль : 

Розробка  

методики 

визначення 
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1) Дії в домені виробництва продуктів харчування: політика підтримки 

безпечного виробництва продовольства, спрямована на нейтралізацію 

передачі хвороб від тварин та сільськогосподарських культур до людини: 

 менеджмент якості та впровадження бенчмаркінгових практик 

управління в усіх галузях сільського господарства; 

 політика зменшення/протидії введенню біологічних, хімічних або 

радіологічних агентів в харчові продукти; 

 політика забезпечення безпеки кормів для тварин та безпеки й 

ефективності лікарських засобів для тварин; 

 екологічна політика; 

 політика охорони праці та техніки безпеки. 

2) Дії в домені поставок продовольства: політика захисту 

продовольства, спрямована на пошук ефективних рішень для запобігання 

забрудненню харчових продуктів на стадіях їх переробки, зберігання та 

розповсюдження в харчовому ланцюзі: 

 політика управління зберіганням харчових продуктів; 

 логістична політика та політика управління транспортуванням 

продовольства; 

 політика організації моніторингу та тестування безпеки харчових 

продуктів; 

 політика інтеграції людських та інституційних можливостей для 

контролю безпеки харчових продуктів на національному та 

децентралізованому рівнях. 

3) Дії в домені торгівлі та ринків: політика розвитку ринку безпечних 

продуктів, спрямована на забезпечення доступу до здорового харчування: 

 політика прогресивної формалізації ринків та інвестування в розвиток 

ринкової інфраструктури продовольства; 

 внутрішня торговельна політика на ринках харчування; 

 експортно-імпортна продовольча політика. 



157 

 

 

4) Дії у споживчому домені: політика підвищення обізнаності 

споживачів щодо продуктів харчування, спрямована на інформування 

громадськості для забезпечення доступу до високоякісних дієт: 

 політика забезпечення доступу до вибору здорової їжі шляхом 

гарантування достовірності і повноти інформації на етикетках продуктів 

харчування, харчових сертифікатах, рекламних релізах харчової бізнес-

спільноти; 

 політика розширення консультаційних послуг у сфері харчування, що 

надаються громадянам урядом, промисловістю, торговими асоціаціями, 

навчальними закладами тощо; 

 комунікаційна політика та сприяння залученню громадян до асоціацій 

споживачів; 

 освітня політика у сфері охорони здоров’я, дієтології, гігієни продуктів, 

епідеміології та ін. 

До елементів запропонованого механізму необхідно відносити 

таргетинговий, методологічний та інструментальний блоки. Водночас, 

запропонованих механізм має відповідні рівні реалізації, відповідні 

внутрішньоорганізаційні зв’язків та іманентні згенеровані ефекти (рис. 3.5).  

Слід зазначити, що для ефективного функціонування національного 

механізму формування продовольчої безпеки варто забезпечити узгоджену 

роботу 5 взаємопов’язаних кластерів, які відповідатимуть за організаційну, 

технічну, нормативну, фінансову, кадрову, інформаційну, комунікаційну, 

освітню, аналітичну та інші види підтримки механізму, що відповідає порядку 

денному глобального розвитку : 

 кластер (І) – інституційні питання та повноваження; 

 кластер (ІІ) – нормотворчість та регуляторна політика; 

 кластер (ІІІ) – організаційно-технічна допомога і нарощування 

потенціалу; 

 кластер (IV) – оцінка, вивчення впливу та стратегічне планування; 

 кластер (V) – інформаційно-комунікаційна підтримка.  
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Рис. 3.5. Кластерна модель імплементації механізму  

формування системи продовольчої безпеки України 

* Примітка: ЄНБДПБ (єдина національна база даних про продовольчу безпеку) – це 

структурована сукупність даних, призначена для систематичної акумуляції, зберігання та 

обробки інформації про значення індикаторів продовольчої безпеки країни. 

Джерело: власні дослідження. 

 

 

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 

Елементи  

Таргетинговий блок 

 мета, оперативні цілі, завдання 

Методологічний  блок 

 принципи, правила, норми 

Інструментальний блок 

 ресурси, функції, засоби 

Організаційно-технічне, нормативне, фінансове, кадрове, інформаційне, освітнє, аналітичне  

Супроводження  

Модель імплементації 

кластер І  
інституційні 
питання та 
повноваження 

 

удосконалення архітектури системи управління продовольчою 
безпекою та організації відносин з міжурядовими та 
неурядовими міжнародними організаціями, що залучені до 
регулювання відносин  
у харчовому ланцюзі 
розробка та лобіювання законодавчого закріплення вимог, 
спрямованих на гарантування продовольчого суверенітету нації 
згідно з методичними рекомендаціями міжнародних 
організацій, нормотворчим інструментарієм транскордонного 
співробітництва та апробованими світовими легіслативними 
практиками 

кластер ІІ 
нормотворчість  

та регуляторна 

політика 

 
забезпечення фінансової, кадрової та інфраструктурної 
підтримки системи управління продовольчою безпекою 

кластер ІІІ 
забезпечення 

фінансової, 

кадрової та 

інфраструктурної 

підтримки 

Кластер IV 
оцінка впливу  
та стратегічне 
планування 

 

сприяння адекватному дослідженню, моніторингу та нагляду у 
продовольчих ланцюгах та формування механізмів підзвітності 
бізнесу і органів управління безпекою харчових продуктів 
перед громадським суспільством 

кластер V 
інформаційно-
комунікаційна 
підтримка 

  

забезпечення доступу стейкхолдерів до глобальних баз даних  
та науково-технічної інформації у сфері продовольства, 
сільського господарства, охорони здоров’я, захисту 
навколишнього середовища та ін., а також екстерналізації 
бізнес-інформації, що генерується у продовольчих ланцюгах 

Формування ЄНБДПБ * 

спеціалізован іпрограмні продукти та комплекси 
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Роль кластеру інституційного забезпечення полягатиме у всебічному 

сприянні вирішенню актуальних, у т. ч. конфліктних, питань, пов’язаних із 

архітектонікою системи формування продовольчої безпеки та організації 

комунікативних зв’язків між міжурядовими та неурядовими міжнародними 

організаціями, що залучені до регулювання відносин у харчовому ланцюзі. 

Інструментами даного кластеру слід вважати: 

– перегляд та формалізація повноважень і обов’язків урядових відомств 

та органів, які займаються питаннями безпеки харчових продуктів та 

контролю за харчовими продуктами в країні (на предмет балансування 

інтересів та уникнення можливих дублювань функцій); 

– забезпечення ефективної міжвідомчої координації та підзвітності 

інституційних структур для належного забезпечення національної політики 

продовольчої безпеки; 

– консолідація політик дотичних секторів та національних 

довгострокових програм розвитку; 

– забезпечення багатопрофільного представництва всіх можливих 

стейкхолдерів у системі управління, зокрема посадових осіб профільних 

державних та місцевих органів влади; експертів у галузі; представників 

бізнесу, що працюють на продовольчих ринках; представників асоціацій 

споживачів та громадських організацій; 

– підвищення інституційної спроможності системи управління 

продовольчою безпекою виконувати міжнародні стандарти безпеки харчових 

продуктів та відповідати законним вимогам міжнародних торгових партнерів; 

– розвиток лідерства у дотичних до продовольчої безпеки та охорони 

здоров’я сферах діяльності, перетворення теми безпеки харчових продуктів на 

частину національного діалогу. 

Кластеру нормотворчості та регуляторної політики у механізмі 

формування продовольчої безпеки відводиться роль розроблення та 

лобіювання законодавчого закріплення вимог, спрямованих на гарантування 

продовольчого суверенітету нації згідно з методичними рекомендаціями 



160 

 

 

міжнародних організацій, нормотворчим інструментарієм транскордонного 

співробітництва та апробованими світовими легіслативними практиками. До 

інструментів даного кластеру відносять: 

– розробка та оприлюднення сучасного законодавства з безпеки 

харчових продуктів відповідно до міжнародного досвіду, включаючи політику 

безпеки харчових продуктів, положення, стандарти та кодекси практик; 

– аналіз прогалин і невідповідностей та раціоналізація існуючого 

харчового законодавства, його гармонізація з міжнародними вимогами та 

регіональними угодами; 

– створення системи комплексного регуляторного контролю за 

безпекою харчових продуктів, що несе відповідальність за виробництво 

безпечної продукції продовольства на всіх критичних рівнях харчового 

ланцюга (верифікація іноземних постачальників, кредитована сертифікація 

виробників, модернізація інспекцій тощо); 

– заохочення до проведення віддалених, віртуальних та компонентних 

інспекційних заходів зарубіжних та вітчизняних фірм-виробників 

продовольства згідно з міжнародними аудиторськими стандартами; 

– удосконалення інструментів політики стимулів та санкцій (цільові 

субсидії для фермерських господарств, податки на харчові продукти з високим 

впливом на навколишнє середовище, імпортні мита та квоти, цінові стимули 

для безпечної їжі, програми продовольчої допомоги, узгодження грантів на 

збереження природних ресурсів, які в довгостроковій перспективі можуть 

допомогти покращити безпеку харчових продуктів тощо); 

– імплементація елементів публічності у регуляторні механізми 

управління продовольчою безпекою. 

Кластер організаційно-технічного супроводження і формування 

потенціалу стане основою забезпечення економічної, кадрової та 

інфраструктурної підтримки системи формування продовольчої безпеки. До 

інструментів даного кластеру слід відносити: 

– сприяння та просування кращих управлінських практик у галузі; 
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– вдосконалення інфраструктури системи управління продовольчою 

безпекою та підвищення її конкурентоспроможності; 

– надання технічної підтримки в системі управління продовольчою 

безпекою з метою каталізації змін; 

– поширення нових бізнес-моделей та розвиток електронної комерції в 

продовольчих ланцюгах; 

– створення мобілізаційного фонду для розбудови системи управління 

та адміністрування продовольчої безпеки; 

– експлуатація методів фінансової кастомізації для індивідуалізації 

послуг на продовольчих ринках та ін.);  

– мінімізація трансакційних витрат в харчових ланцюгах; 

– розвиток людських ресурсів, спрямований на формування навичок для 

виконання основних функцій сектору та забезпечення відповідності між 

національними потребами в галузі безпеки харчових продуктів та кількістю 

персоналу, який навчається; 

– удосконалення навчальних програм, розробка сучасних інструментів 

навчання та створення ротаційних можливостей для фахівців у сільському 

господарстві, харчовій промисловості, сфері охорони здоров’я та дієтології, а 

також для службовців профільних державних структур. 

Кластером оцінки, вивчення впливу та стратегічного планування 

виконуються функції сприяння адекватному дослідженню, моніторингу та 

нагляду у продовольчих ланцюгах та формування механізмів підзвітності 

бізнесу і органів управління безпекою харчових продуктів перед громадським 

суспільством. До інструментів даного кластеру треба віднести: 

– формування порядку денного досліджень та стимулювання генерації, 

перекладу та поширення цінних знань у сфері продовольчої безпеки, 

удосконалення методології та керівних принципів досліджень, включаючи 

способи повідомлення про результати; 

– створення механізму координації досліджень безпеки харчових 

продуктів в контексті поточних ініціатив, що стосуються науки та технології; 
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– заснування нових та модернізація існуючих лабораторій контролю 

харчових продуктів у відповідності до необхідних стандартів, їх акредитація 

та матеріально-технічне забезпечення сучасним обладнанням; 

– використання штучного інтелекту та інших технологій сканування 

зовнішньої інформації як інструменту для виявлення потенційних ризиків 

продовольчої безпеки; 

– перехід від описової до прогнозної аналітики для формування 

майбутніх політик, процедур та усвідомлення ризиків; 

– налагодження партнерських відносин з академічними установами 

міжнародної спільноти, спільні угоди, гранти та інші підходи; 

– визначення точок продовольчого процесу, які є критичними для 

безпеки харчових продуктів, та введення у цих точках процедур контролю та 

моніторингу згідно з міжнародною методологією управління ризиками 

НАССР; 

– організація ефективного моніторингу стану здоров’я особи; вивчення 

епідеміологічної інформації, включаючи захворюваність, смертність та 

етіологію харчових захворювань; джерел забруднення харчових продуктів 

(бактеріальні, мікотоксини тощо); факторів ризику забруднення 

навколишнього середовища (джерел екологічного забруднення ґрунту та 

води); дослідження наявності продуктів харчування в країні (з урахуванням 

імпорту та експорту продовольства); 

– розробка систем забезпечення доступності безпечної їжі в періоди 

надзвичайних ситуацій та природних і техногенних катастроф (пандемія, 

біотероризм); 

– розробка механізмів оцінки ефективності та результативності політики 

продовольчої безпеки; 

– подолання етичних проблем та забезпечення врахування ролі культури 

безпеки харчових продуктів як центрального принципу в просуванні місії 

органів управління продовольчою безпекою. 
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Кластер інформаційно-комунікативного забезпечення відіграватиме 

роль платформи для доступу усіх зацікавлених сторін до баз даних та науково-

технічної інформації у сфері продовольства, сільського господарства, охорони 

здоров’я, захисту навколишнього середовища та ін., а також екстерналізації 

бізнес-інформації, що генерується у продовольчих ланцюгах. До інструментів 

даного кластеру належать: 

– розвиток інформаційної інфраструктури ринків продовольства; 

– створення інтегрованої міжвідомчої системи інформаційних 

технологій безпеки харчових продуктів; 

– створення комунікаційних платформ, форумів для діалогу із 

залученням зацікавлених сторін, таких як виробники продуктів харчування, 

роздрібні торговці, споживачі; 

– розвиток практик відстеження актуальної інформації, релевантної до 

питань контролю продовольчої безпеки, за допомогою соціальних медіа, 

Інтернет-публікацій тощо; 

– перехід до системи сканованих етикеток та пов’язаних з ними додатків 

для надання інформації про продукцію та ланцюги поставок; 

– створення спеціальних мобільних додатків для оповіщення виробників 

та споживачів про загрози продовольчій безпеці; 

– розробка вітчизняного агрегатора онлайнових пошукових сервісів у 

сфері продовольства та охорони здоров’я (для індексації доступних 

пропозицій контенту в Україні); 

– інформатизація документообігу в державному та приватному секторах 

харчової галузі; 

– забезпечення доступу та повноти інформації щодо порушень  

продовольчої безпеки та цивільних, адміністративних і/ або кримінальних 

процедур з ними пов’язаних;  

– досягнення інтероперабельності систем відстеження, сприяння 

заохоченню бізнесу до добровільного використання технологій відстеження 

(наприклад, блокчейн), інтенсифікація використання технологій, які 
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дозволяють автоматично відстежувати інформацію віддалено та в режимі 

реального часу; 

– створення цифрових освітніх сервісів та ноонсорсингових онлайн 

платформ досліджень і дорадництва з питань продовольчої безпеки; 

– розробка та проведення інформаційних кампаній з метою формування 

культури безпеки харчових продуктів. 

Отже, результати дослідження дозволяють стверджувати, що нині в 

Україні, поряд із відсутністю відповідного закону, не сформовано чітких 

імперативів національної політики забезпечення продовольчої безпеки. 

Зважаючи на існуючий рівень продовольчої безпеки, формування належної 

системи її забезпечення має нагальний характер та потребує виважених кроків 

щодо вироблення політики довгострокової продовольчої незалежності. 

Національна стратегія формування продовольчої безпеки повинна 

враховувати, по-перше, сучасний стан розвитку сільського господарства як 

локомотиву розвитку економічної сфери та харчової промисловості (у т. ч. на 

світовому рівні); по-друге, існуючий рівень продовольчої безпеки в державі; 

по-третє, особливості державної політики щодо цього питання; по-четверте, 

екзогенні й ендогенні фактори і загрози, що вже впливають та здатні впливати 

у майбутньому на рівень продовольчої безпеки України.  

 

Висновки до Розділу 3 

 

1. Обґрунтовано, що питання формування продовольчої безпеки 

України доцільно розглядати з позицій оцінки тенденцій змін та сценарного 

прогнозування ключових індикаторів. Авторська методика прогнозування 

індикаторів продовольчої безпеки ґрунтується на оцінці індикаторів 

ресурсного потенціалу, індикаторів виготовлення та розподілу продовольства 

та індикаторів споживання продовольства. Більшість індикаторів 

продовольчої безпеки, що описують процес споживання харчових продуктів, 

характеризується несприятливими трендами, що суттєво відрізняється від 
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прогнозів індикаторів ресурсного забезпечення та виробництва харчових 

продуктів. На підставі зазначеного можна констатувати, що джерела 

можливого погіршення продовольчої безпеки слід шукати у межах розподілу 

виготовленого продовольства. 

2. Обгрунтовано, що для ефективного управління продовольчою 

безпекою, подальшого прогнозування її рівня та оцінювання ймовірності 

реалізації несприятливих сценаріїв спроможності до самозабезпечення 

продовольством, необхідним є поетапне використання інструментарію 

кластерного аналізу, регресійного аналізу та імітаційного моделювання. 

3. Результати прогнозування, яке виконано у програмному середовищі 

IBM SPSS на базі часових рядів досліджуваних індикаторів продовольчої 

безпеки упродовж 2008–2018 рр., дозволити виявити такі тренди: стрімке 

скорочення поголів’я ВРХ на 10–13 % протягом наступних 3 років; зростання 

відношення виробництва зерна до споживання на 14 %; зростання рівня 

самозабезпечення плодами та ягодами на 4–6 % за високого рівня ризику 

зниження урожайності; зростання рівня самозабезпечення овочами та 

баштанними на 3–4 %. Передбачається стрімке зниження споживання білків, 

жирів, вуглеводів та енергетичної цінності раціону відносно фізіологічної 

потреби; зростання ризику негативних відхилень відношення індексу 

заробітної плати до індексу споживчих цін; високий ризик наступального 

зниження рівня економічної доступності продовольства. 

4. Моделювання інтегрального коефіцієнта самозабезпечення 

продовольством здійснено у розрізі факторних показників ресурсного 

забезпечення та виробництва продовольства із формуванням двох 

багатофакторних кореляційних рівнянь. Встановлено, що найсприятливіші 

тенденції щодо підвищення рівня продовольчого самозабезпечення пов’язані 

із прогнозованими змінами показників ресурсного забезпечення виробництва 

сільгосппродукції, а саме – зі збільшенням площі сільськогосподарських угідь 

та ріллі, що невиправдано з позицій забезпечення сталого розвитку. У сфері 

виробництва продовольства слід зазначити, що, за збереження сучасних 
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тенденцій розвитку галузі тваринництва, інтегральний коефіцієнт 

самозабезпечення продуктами харчування знижуватиметься.  

5. Виявлено, що  стратегічно важливим кроком є не підтримка існуючого 

тренду рівня продовольчої безпеки, а створення умов щодо його зміни у бік 

прискорення. Практично без змін залишатиметься співвідношення обсягів 

виробництва та споживання молока. Очікується, що вітчизняні 

сільськогосподарські виробники покриватимуть внутрішню потребу у молоці, 

однак практично не створюватимуть резервів на випадок форс мажорних 

несприятливих обставин та бази для нарощення експорту цього виду 

продукції. Найбільшим зростанням характеризується відношення обсягів 

виробництва та споживання плодів, ягід та винограду – на 4,8–7,2 % за 2020–

2022 рр. Однак, враховуючи те, що потреба у цих продуктах задовольняється 

трохи більше ніж на половину, таке зростання також є недостатнім. Обсягів 

виготовлення та споживання овочів поступово зростатимуть. 

6. Розроблений механізм формування продовольчої безпеки базується на 

упровадженні відповідних заходів, рішень і дій щодо забезпечення ресурсами, 

інструментами, технологіями планування, організації, мотивації та контролю 

ефективної взаємодії інститутів влади і суспільства у процесі розвитку сфери 

продовольства. Елементи механізму конфігурують три ключові блоки для 

формування ЄНБДПБ, а саме – таргетинговий, методологічний, 

інструментальний. Модель імплементації пропонованого механізму передбачає 

узгоджену роботу п’яти взаємопов’язаних кластерів. 

7. Структурно-функціональні зрушення в економіці України вимагають 

посиленої уваги до формування й реалізації механізму продовольчого 

забезпечення та важелів його регулювання. Національна стратегія 

продовольчої безпеки повинна враховувати: існуючий рівень продовольчої 

безпеки в державі; сучасний стан сільського господарства як лейтмотиву 

розвитку економічної сфери та харчової промисловості; особливості 

державної політики; існуючі та потенційні екзогенні й ендогенні фактори і 

загрози забезпечення продовольчої безпеки. 
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Результати дослідження, представлені у Розділі 3, опубліковано у 

працях автора: [34; 35; 118; 180]. 

 

В Розділі 3 використано матеріали з відповідним посиланням на такі 

наукові джерела зі списку літератури:  [89; 91; 92]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, яке полягає у теоретично-методичному та прикладному 

обґрунтуванні механізмів формування системи продовольчої безпеки України. 

Отримані результати дозволили сформулювати такі ключові висновки:  

1. Продовольча безпека – об’єктивна необхідність розвитку людства за 

умов світового цивілізаційного поступу та агропродовольчої глобалізації. 

Продовольчу безпеку необхідно розглядати у ракурсі її економічної 

значимості, зважаючи на те, що вона локалізує можливості та стратегічні 

імперативи суспільного добробуту. Під системою продовольчої безпеки слід 

розуміти сукупність організаційно-економічних, соціальних, правових, 

інформаційних, науково-інноваційних, екологічно орієнтованих та інших 

заходів, спрямованих на захищеність життєво важливих інтересів людини, 

громади, регіону і держави за рахунок уможливлення фізичної, економічної та 

соціальної доступності, безпечності та якості харчових продуктів, стабільності 

продовольчого забезпечення населення і продовольчого суверенітету. 

Соціальне партнерство та громадянську солідарність у питаннях управління 

розвитком сільського господарства та харчових систем, захисту довкілля та 

сталого використання природних ресурсів, а також транспарентність політики 

продовольчої безпеки слід вмонтувати в систему принципів її забезпечення.  

2. Аналітичну оцінку рівня продовольчої безпеки країни доцільно 

здійснювати у п’ять етапів, а саме: 1) кількісне вимірювання показників 

продовольчої безпеки; 2) виявлення трендів забезпечення продовольчої 

безпеки; 3) моніторинг й оцінка спроможності регіонів до продовольчого 

самозабезпечення; 4) ідентифікація чинників впливу на продовольчу безпеку; 

5) оцінювання ризиків та загроз продовольчій безпеці. Запропонований 

методичний підхід дозволить змоделювати стан продовольчої безпеки країни 

у поточний момент часу, визначити можливі тренди за умов сталості зовнішніх 

умов, виявити потенційні загрози та перспективи зміцнення продовольчої 



169 

 

 

безпеки, а також визначити потенціал її забезпечення за рахунок максимально 

повного використання наявних ресурсів. 

3. Індикатором ефективної імплементації загальнодержавної стратегії 

формування продовольчої безпеки є рівень самозабезпечення 

продовольством. Обґрунтовано, що її формування детермінується аналізом 

продовольчої безпеки її адміністративно-територіальних одиниць, результати 

якого є платформою для ідентифікації регіонів, в яких має місце надлишок 

власного продовольства, та регіонів, що потребують закупівлі харчових 

продуктів ззовні. Це є основою збалансування попиту й пропозиції 

продовольства за регіонами. Встановлено, що за умови упровадження досвіду 

максимально продуктивних регіонів України, уможливлюється нарощування 

обсягів та вартості валової продукції сільського господарства на 70–80 % за 

рахунок підвищення ефективності використання земельних ресурсів та у 2–

4 рази – за рахунок зростання ефективності використання трудових і 

капітальних ресурсів. Упродовж 2014–2018 рр. за більшістю стратегічно 

важливих для забезпечення продовольчої безпеки України видів 

сільськогосподарської продукції обсяги виробництва мали тенденцію до 

зменшення, а харчових продуктів – до збільшення. За всіма видами 

сільськогосподарської та продовольчої продукції має місце перевищення 

коефіцієнта співвідношення обсягів виробництва відносно обсягів 

споживання, що свідчить про зниження економічної доступності 

продовольства. Виявлено спадаючу динаміку рівня самозабезпечення України 

за всіма, крім плодів та ягід, видами харчових продуктів. Проблема 

недостатньої платоспроможності попиту зумовлена не характером динаміки 

цін на харчових продуктів, а їх високим рівнем. 

4. Результати кластерного аналізу та ранжирування адміністративних 

областей України за рівнем інтегрального коефіцієнта самозабезпечення 

вказують на те, що для регіонів характерна неоднорідність за показниками 

стану та динаміки самозабезпечення продовольством. Найбільш проблемною 

є Луганська область та області, що увійшли до першого кластера (Волинська, 
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Дніпропетровська, Закарпатська, Львівська, Полтавська, Рівненська, 

Тернопільська, Чернігівська). Практично за всіма видами харчових продуктів 

та сільськогосподарської сировини найефективнішими є області п’ятого 

кластера (Житомирська, Хмельницька) та Київська область. Для регіонів 

другого (Вінницька, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська) та 

четвертого (Донецька, Івано-Франківська, Сумська, Харківська, Херсонська, 

Черкаська, Чернівецька) кластерів характерні, з одного боку, відносно високі 

значення коефіцієнтів самозабезпечення продовольством, але, з іншого – 

відносно високі темпи їх середньорічного скорочення. 

5. Розрахунок ризику втрати продовольчої безпеки слід здійснювати із 

використанням розробленого методичного інструментарію, який ґрунтується 

на  систематизації індикаторів продовольчої безпеки з позиції ризик-

менеджменту; ідентифікації усіх потенційних загроз, які здатні спричинити 

несприятливі зміни індикаторів; оцінці ймовірності негативних змін 

індикаторів через кожну із виявлених загроз. Встановлено підвищений ризик 

негативних коливань економічної доступності вітчизняного продовольства на 

тлі активізації внутрішніх і зовнішніх загроз забезпечення продовольчої 

безпеки України. Інтегральний коефіцієнт ризику у цілому по сільському 

господарству становить 14,03 (коефіцієнт ризику у розрізі продукції 

рослинництва становить 15,37, тваринництва – 7,04).  

6. Стратегічне передбачення рівня продовольчої безпеки країни та 

оцінювання ймовірності реалізації несприятливих сценаріїв її спроможності 

до самозабезпечення продовольством необхідно здійснювати за розробленим 

методичним підходом, який базується на поетапному використанні методів 

кластерного аналізу, регресійного аналізу та імітаційного моделювання. 

Прогнозування індикаторів продовольчої безпеки здійснено у розрізі 

індикаторів ресурсного потенціалу, індикаторів виготовлення та розподілу 

продовольства та індикаторів споживання продовольства. Більшість 

індикаторів продовольчої безпеки, що описують процес споживання харчових 

продуктів, характеризується несприятливими трендами, що суттєво 
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відрізняється від прогнозів індикаторів ресурсного забезпечення та 

виробництва харчових продуктів. На підставі зазначеного можна 

констатувати, що джерела можливого погіршення продовольчої безпеки 

криються у межах розподілу виготовленого продовольства.  

7. Очікуваними трендами формування продовольчої безпеки України 

слід вважати такі: 1) стрімке скорочення поголів’я ВРХ на 10–13 % протягом 

наступних 3 років; 2) зростання відношення виробництва зерна до споживання 

на 14 %; 3) збільшення рівня самозабезпечення плодами та ягодами на 4–6 % 

за високого рівня ризику зниження їх урожайності; 4) зростання рівня 

самозабезпечення овочами та баштанними на 3–4 %. Конфігурація вказаних 

індикаторів призведе до наступного: а) зниження споживання білків, жирів, 

вуглеводів та енергетичної цінності раціону відносно фізіологічної потреби 

людей; б) ризику негативних відхилень відношення індексу заробітної плати 

до індексу споживчих цін; в) високого ризику зниження рівня економічної 

доступності продовольства. 

8. Національна стратегія продовольчої безпеки повинна враховувати 

таке: існуючий рівень продовольчої безпеки в державі; сучасний стан 

сільського господарства як лейтмотиву розвитку економічної сфери та 

харчової промисловості; особливості державної політики; існуючі та 

потенційні екзогенні й ендогенні фактори і загрози забезпечення продовольчої 

безпеки. Доведено, що в основі національної стратегії має бути механізм 

формування системи продовольчої безпеки (елементи якого конфігурують три 

ключові блоки – таргетинговий, методологічний, інструментальний), який 

базується на упровадженні відповідних заходів, рішень і дій щодо 

забезпечення ресурсами, інструментами, технологіями планування, 

організації, мотивації та контролю ефективної взаємодії інститутів влади і 

суспільства у процесі розвитку продовольчої сфери.  
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Додаток А.1 

Динаміка відношення обсягу виробництва м’яса до обсягу споживання  

у розрахунку на 1 особу, кг 

Показник  

Рік  Відхилення 

2018 р. від 

2014 р., % 
2014 2015 2016 2017 2018 

Україна 2,94 3,75 3,86 3,72 4,45 51,20 

Вінницька 2,14 2,30 2,33 2,11 2,08 -2,78 

Волинська 1,12 1,20 1,19 1,25 1,23 9,48 

Дніпропетровська 0,41 0,40 0,37 0,40 0,31 -23,98 

Донецька 0,80 0,88 0,88 0,86 0,90 13,23 

Житомирська 0,96 0,92 0,86 0,93 0,94 -2,49 

Закарпатська 0,66 0,67 0,64 0,57 0,51 -22,46 

Запорізька 1,37 1,48 1,36 1,33 1,39 1,32 

Івано-Франківська 0,75 0,74 0,68 0,78 1,06 42,58 

Київська 0,96 1,01 1,01 0,99 1,07 11,48 

Кіровоградська 0,37 0,26 0,24 0,14 0,06 -82,65 

Луганська 1,04 1,01 0,99 0,99 1,08 3,91 

Львівська 0,64 0,64 0,58 0,54 0,54 -16,19 

Миколаївська 0,40 0,43 0,41 0,39 0,31 -23,14 

Одеська 1,00 1,06 1,10 1,02 0,97 -3,34 

Полтавська 1,13 1,01 0,98 1,03 1,16 2,14 

Рівненська 0,80 0,81 0,87 0,84 0,89 10,99 

Сумська 1,06 1,08 1,06 1,07 1,32 24,75 

Тернопільська 0,62 0,66 0,69 0,61 0,56 -9,42 

Харківська 0,85 0,90 0,75 0,72 0,80 -4,97 

Херсонська 1,04 1,04 1,05 1,03 1,19 14,10 

Хмельницька 4,90 4,75 5,18 5,26 5,27 7,42 

Черкаська 1,02 1,09 1,04 1,04 1,02 0,52 

Чернівецька 0,80 0,72 0,74 0,67 0,53 -34,26 

Чернігівська 2,94 3,75 3,86 3,72 4,45 51,20 

Розмах варіації 2,14 2,30 2,33 2,11 2,08 -2,78 

Джерело: розраховано за даними [80; 120]. 
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Додаток А.2 

Динаміка відношення обсягу виробництва молока до обсягу споживання  

у розрахунку на 1 особу, кг 

Показник  

Рік  Відхилення 

2018 р. від 

2014 р., % 
2014 2015 2016 2017 2018 

Україна 2,44 2,44 2,61 2,68 3,30 35,31 

Вінницька 1,88 1,84 1,89 1,89 2,38 26,98 

Волинська 0,53 0,54 0,48 0,46 0,61 15,09 

Дніпропетровська 0,33 0,31 0,27 0,28 0,29 -11,29 

Донецька 1,99 2,00 2,08 2,14 2,47 24,40 

Житомирська 1,31 1,27 1,11 1,17 1,85 40,69 

Закарпатська 0,78 0,79 0,82 0,91 1,09 40,11 

Запорізька 1,34 1,32 1,20 1,23 1,43 6,75 

Івано-Франківська 0,45 0,43 0,42 0,46 0,64 42,74 

Київська 1,58 1,53 1,57 1,59 2,30 45,80 

Кіровоградська 0,59 0,50 0,41 0,42 0,46 -22,62 

Луганська 0,96 0,96 0,92 0,97 1,06 11,24 

Львівська 1,39 1,43 1,39 1,48 1,95 40,04 

Миколаївська 0,82 0,83 0,81 0,81 0,85 3,00 

Одеська 2,38 2,46 2,55 2,66 3,82 61,03 

Полтавська 1,78 1,76 1,85 1,88 2,42 36,03 

Рівненська 1,74 1,83 1,92 1,97 2,71 55,47 

Сумська 1,90 1,83 1,74 1,81 2,11 11,35 

Тернопільська 0,81 0,84 0,81 0,88 1,37 69,48 

Харківська 1,34 1,44 1,31 1,36 2,27 69,56 

Херсонська 1,89 1,92 2,03 2,09 3,03 60,47 

Хмельницька 1,78 1,87 1,90 2,01 2,92 64,30 

Черкаська 1,32 1,32 1,26 1,29 1,72 30,65 

Чернівецька 2,21 2,20 2,33 2,46 3,23 45,76 

Чернігівська 2,44 2,44 2,61 2,68 3,30 35,31 

Розмах варіації 1,88 1,84 1,89 1,89 2,38 26,98 

Джерело: розраховано за даними [80; 120]. 
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Додаток А.3 

Динаміка відношення обсягу виробництва овочів до обсягу споживання  

у розрахунку на 1 особу, кг 

Показник  

Рік  Відхилення 

2018 р. від 

2014 р., % 
2014 2015 2016 2017 2018 

Україна 1,37 1,34 1,35 1,37 2,09 52,13 

Вінницька 1,68 1,69 1,70 1,78 2,66 58,65 

Волинська 1,75 1,73 1,78 1,87 2,85 62,86 

Дніпропетровська 1,20 1,21 1,22 1,25 2,04 70,89 

Донецька 0,70 0,35 0,34 0,38 0,53 -24,67 

Житомирська 1,29 1,40 1,44 1,65 3,12 142,16 

Закарпатська 1,44 1,37 1,31 1,39 2,09 45,06 

Запорізька 1,39 1,43 1,34 1,28 1,33 -4,09 

Івано-Франківська 0,92 0,91 0,90 0,88 1,04 13,68 

Київська 0,76 0,67 0,80 0,71 1,40 84,17 

Кіровоградська 1,37 1,38 1,37 1,47 2,48 81,37 

Луганська 0,64 0,65 0,65 0,72 0,80 24,55 

Львівська 1,25 1,27 1,25 1,30 1,92 53,58 

Миколаївська 2,24 2,19 2,32 2,74 3,78 68,55 

Одеська 1,06 1,07 0,91 0,81 0,97 -8,36 

Полтавська 1,89 1,90 1,93 1,55 3,34 76,42 

Рівненська 1,44 1,30 1,48 1,54 3,23 125,35 

Сумська 1,02 1,01 1,10 1,07 1,69 66,36 

Тернопільська 1,51 1,45 1,51 1,62 2,60 72,12 

Харківська 1,44 1,46 1,43 1,49 2,73 89,22 

Херсонська 6,47 7,05 7,05 7,36 11,70 80,83 

Хмельницька 1,16 1,05 1,26 1,41 1,88 62,19 

Черкаська 1,65 1,65 1,63 1,59 2,59 56,69 

Чернівецька 1,48 1,43 1,41 1,47 2,31 55,52 

Чернігівська 1,37 1,34 1,35 1,37 2,09 52,13 

Розмах варіації 1,68 1,69 1,70 1,78 2,66 58,65 

Джерело: розраховано за даними [80; 120]. 
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Додаток А.4 

Динаміка відношення обсягу виробництва ягід до обсягу споживання  

у розрахунку на 1 особу, кг 

Показник  

Рік  Відхилення 

2018 р. від 

2014 р., % 
2014 2015 2016 2017 2018 

Україна 2,78 3,35 3,10 2,54 3,84 38,26 

Вінницька 0,84 0,82 0,89 0,83 0,92 10,10 

Волинська 0,69 0,79 0,78 0,72 0,86 24,41 

Дніпропетровська 0,51 0,61 0,56 0,60 0,40 -21,30 

Донецька 0,72 0,87 0,73 0,67 1,01 39,79 

Житомирська 1,90 2,25 2,04 1,85 2,43 27,79 

Закарпатська 0,75 0,82 0,76 0,72 0,70 -6,33 

Запорізька 0,70 0,77 0,76 0,75 0,81 16,79 

Івано-Франківська 0,24 0,21 0,21 0,17 0,32 31,65 

Київська 0,43 0,64 0,69 0,72 0,76 75,44 

Кіровоградська 0,39 0,41 0,35 0,39 0,83 115,56 

Луганська 0,81 0,87 0,91 0,92 0,88 8,82 

Львівська 0,53 0,61 0,57 0,49 0,55 3,43 

Миколаївська 0,53 0,58 0,65 0,66 0,64 19,53 

Одеська 1,45 1,39 1,13 1,52 1,83 25,79 

Полтавська 2,54 2,09 1,76 1,71 1,84 -27,54 

Рівненська 0,37 0,39 0,39 0,38 0,36 -0,97 

Сумська 1,47 1,58 1,64 1,35 1,63 10,75 

Тернопільська 0,56 0,61 0,56 0,56 0,53 -4,44 

Харківська 1,31 1,29 1,20 1,31 1,21 -7,89 

Херсонська 2,42 2,84 2,78 2,98 3,54 46,47 

Хмельницька 0,63 0,94 0,84 0,59 0,90 43,17 

Черкаська 3,41 3,36 3,48 3,44 4,53 32,87 

Чернівецька 0,40 0,46 0,36 0,43 0,34 -15,92 

Чернігівська 2,78 3,35 3,10 2,54 3,84 38,26 

Розмах варіації 0,84 0,82 0,89 0,83 0,92 10,10 

Джерело: розраховано за даними [80; 120]. 
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Додаток Б.1 

Динаміки річного обсягу споживання картоплі  

у розрахунку на 1 особу, кг 

Область 
Рік  Відхилення 2018 р. 

від 2014 р., % 2014 2015 2016 2017 2018 

Україна 141 137,5 139,8 143,4 168 19,15 

Вінницька 170,4 181,9 184,4 186,9 192 12,68 

Волинська 183 177,9 183 183,9 188,4 2,95 

Дніпропетровська 119,7 116,5 119,4 124,8 166,8 39,35 

Донецька 114,2 102,8 98,2 101,4 148,8 30,30 

Житомирська 185,1 175,8 184,6 189,2 159,6 -13,78 

Закарпатська 141,6 146,7 143,6 143 174 22,88 

Запорізька 110,1 104,1 107,2 107,6 166,8 51,50 

Івано-Франківська 177,3 183 189,6 190,8 223,2 25,89 

Київська 124,5 118,3 127 133 151,2 21,45 

Кіровоградська 149,3 147,6 148,7 151 177,6 18,96 

Луганська 123,3 102,3 109 117,2 146,4 18,73 

Львівська 174,5 181,1 181 183,9 181,2 3,84 

Миколаївська 117,8 113,8 116,4 115,6 178,8 51,78 

Одеська 115,1 109 111 107,1 177,6 54,30 

Полтавська 142,5 144,3 146,3 146,7 184,8 29,68 

Рівненська 153,6 167,6 170,4 178,2 132 -14,06 

Сумська 176,1 172,3 174 178,2 175,2 -0,51 

Тернопільська 161,3 156,9 157,3 167,8 172,8 7,13 

Харківська 128,1 123 120,2 127 140,4 9,60 

Херсонська 144,1 147,1 145,8 139,4 165,6 14,92 

Хмельницька 175,6 166,8 174,2 187,1 192 9,34 

Черкаська 156,1 155,8 159,6 158,8 169,2 8,39 

Чернівецька 148,2 147,4 154,9 155,9 160,8 8,50 

Чернігівська 174,5 173,3 167 175,6 194,4 11,40 

Розмах варіації 75 80,7 91,4 89,4 91,2 21,60 

Джерело: розраховано за даними [80; 120]. 
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Додаток Б.2 

Динаміки річного обсягу споживання овочів  

у розрахунку на 1 особу, кг 

Область 

Рік  Відхилення 

2018 р. від 

2014 р., % 
2014 2015 2016 2017 2018 

Україна 163,2 160,8 163,7 159,7 106,8 -34,56 

Вінницька 168,6 170,3 176 170,9 110,4 -34,52 

Волинська 152,1 153,6 155,5 155,3 94,8 -37,67 

Дніпропетровська 180,6 184,2 185,7 173,5 114 -36,88 

Донецька 159,1 140,9 147,4 144,2 105,6 -33,63 

Житомирська 147,5 155,3 165,8 160,8 88,8 -39,80 

Закарпатська 163,6 154,8 162 154,9 108 -33,99 

Запорізька 174,8 173,7 167,7 158,1 120 -31,35 

Івано-Франківська 131,8 135,1 138,4 143,9 123,6 -6,22 

Київська 161,4 163,1 170,9 174,1 91,2 -43,49 

Кіровоградська 175,4 174,5 176,5 172,5 109,2 -37,74 

Луганська 127,4 114,7 117,6 119,3 94,8 -25,59 

Львівська 151 150,3 159,8 155,1 105,6 -30,07 

Миколаївська 188 189,9 187,2 176,4 120 -36,17 

Одеська 173 169,5 161,1 150,1 117,6 -32,02 

Полтавська 189,5 188,5 188,5 182,6 111,6 -41,11 

Рівненська 149,1 141,7 137,2 149,9 70,8 -52,52 

Сумська 168,9 168,1 164,3 156,7 109,2 -35,35 

Тернопільська 167,3 164,8 161,2 160,9 97,2 -41,90 

Харківська 168,3 173,4 179,2 171,1 94,8 -43,67 

Херсонська 185,1 166,6 171,2 163,9 108 -41,65 

Хмельницька 138,4 136,5 139,7 148,7 110,4 -20,23 

Черкаська 171,9 177,3 175,3 161,3 112,8 -34,38 

Чернівецька 171,9 171 178,4 175,2 114 -33,68 

Чернігівська 168,1 169,8 171,5 162,5 114 -32,18 

Розмах варіації 62,1 75,2 70,9 63,3 52,8 -14,98 

Джерело: розраховано за даними [80; 120]. 
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Додаток Б.3 

Динаміки річного обсягу споживання м’яса та м’ясних продуктів (у 

перерахунку на м’ясо) у розрахунку на 1 особу, кг 

Область 

Рік  Відхилення 

2018 р. від 

2014 р., % 
2014 2015 2016 2017 2018 

Україна 54,1 50,9 51,4 51,7 52,8 -2,40 

Вінницька 55,7 51,3 52,6 54,4 50,4 -9,52 

Волинська 52,5 50,3 50,4 51,6 52,8 0,57 

Дніпропетровська 61 58,8 61,9 64,1 62,4 2,30 

Донецька 59,5 53,3 54,3 50,7 64,8 8,91 

Житомирська 50,7 48,7 48,9 50,2 49,2 -2,96 

Закарпатська 49,3 45,7 47,6 47 48 -2,64 

Запорізька 54,9 51,6 51 52,2 55,2 0,55 

Івано-Франківська 43,6 41,7 42,6 43,9 44,4 1,83 

Київська 68,5 63,3 62,5 63,8 45,6 -33,43 

Кіровоградська 56,5 53,2 53,1 54,3 50,4 -10,80 

Луганська 45,9 37,5 39,6 36,3 50,4 9,80 

Львівська 47 47 48,8 50,7 48 2,13 

Миколаївська 48,2 44,2 46,6 48,1 56,4 17,01 

Одеська 49 48 47,2 48 57,6 17,55 

Полтавська 53,5 49,6 50,7 50,9 50,4 -5,79 

Рівненська 45,8 46,1 48,3 46,4 43,2 -5,68 

Сумська 49,7 48,6 47,3 47,6 46,8 -5,84 

Тернопільська 47,5 47,9 46,6 47,5 40,8 -14,11 

Харківська 56,2 52,8 51,2 52 54 -3,91 

Херсонська 53,6 50,9 52,6 53,1 49,2 -8,21 

Хмельницька 49,8 48,6 48,9 49 44,4 -10,84 

Черкаська 52,8 53 50,5 48,5 51,6 -2,27 

Чернівецька 44,9 41,2 44,3 42,4 43,2 -3,79 

Чернігівська 49,5 45,8 46,3 48,1 58,8 18,79 

Розмах варіації 24,9 25,8 22,9 27,8 24 -3,61 

Джерело: розраховано за даними [80; 120]. 
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Додаток Б.4 

Динаміки річного обсягу споживання молока та молочних продуктів  

у розрахунку на 1 особу, кг 

Область  

Рік  Відхилення 

2018 р. від 

2014 р., % 
2014 2015 2016 2017 2018 

Україна 222,8 209,9 209,5 200 158,4 -28,90 

Вінницька 216,7 214 205 200,9 159,6 -26,35 

Волинська 235 221,3 210 210,1 158,4 -32,60 

Дніпропетровська 205,5 194,7 204,6 200,3 150 -27,01 

Донецька 200,1 171,2 169,3 161,7 153,6 -23,24 

Житомирська 235,4 230,8 218,8 207,2 182,4 -22,51 

Закарпатська 247,7 223 229,1 221,1 148,8 -39,93 

Запорізька 194,6 186,4 181,9 164,6 130,8 -32,79 

Івано-Франківська 260,9 259,3 281,4 273 224,4 -13,99 

Київська 226,3 222,8 221,7 204,6 144 -36,37 

Кіровоградська 208,5 207,8 202,8 199,8 140,4 -32,66 

Луганська 190,6 144,8 138,2 136,8 128,4 -32,63 

Львівська 247,4 235,5 232,7 214,4 188,4 -23,85 

Миколаївська 227,2 206,8 212,6 202 146,4 -35,56 

Одеська 205,5 194,5 188 180,7 165,6 -19,42 

Полтавська 235,8 223,6 217,9 210 141,6 -39,95 

Рівненська 222,2 213,1 203,5 198,8 141,6 -36,27 

Сумська 217,1 203,5 194,8 192,3 139,2 -35,88 

Тернопільська 236,3 235,1 245,7 236,2 202,8 -14,18 

Харківська 237,2 228,3 239,9 220,9 142,8 -39,80 

Херсонська 211 195,6 213,3 204,4 120 -43,13 

Хмельницька 244,3 233 225,1 223,4 162 -33,69 

Черкаська 237,6 226,9 221,1 206,2 136,8 -42,42 

Чернівецька 249,6 243,9 251 240,8 175,2 -29,81 

Чернігівська 243,6 239,2 226,7 217,7 164,4 -32,51 

Розмах варіації 70,3 114,5 143,2 136,2 104,4 48,51 

Джерело: розраховано за даними [80; 120]. 
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Додаток Б.5 

Динаміки річного обсягу споживання яєць 

у розрахунку на 1 особу, кг 

Область  

Рік  Відхилення 

2018 р. від 

2014 р., % 
2014 2015 2016 2017 2018 

Україна 310 280 267 273 228 -26,45 

Вінницька 317 293 285 293 252 -20,50 

Волинська 288 274 255 267 216 -25,00 

Дніпропетровська 325 298 289 294 264 -18,77 

Донецька 306 253 251 262 240 -21,57 

Житомирська 327 304 302 313 252 -22,94 

Закарпатська 280 252 249 254 180 -35,71 

Запорізька 309 291 265 267 204 -33,98 

Івано-Франківська 283 257 242 249 216 -23,67 

Київська 355 313 287 296 228 -35,77 

Кіровоградська 316 299 290 304 228 -27,85 

Луганська 290 222 222 212 228 -21,38 

Львівська 297 269 257 271 228 -23,23 

Миколаївська 305 276 259 261 252 -17,38 

Одеська 293 279 272 268 240 -18,09 

Полтавська 333 307 286 280 216 -35,14 

Рівненська 303 291 271 275 216 -28,71 

Сумська 298 269 265 272 228 -23,49 

Тернопільська 294 286 278 275 240 -18,37 

Харківська 301 278 263 269 216 -28,24 

Херсонська 310 285 262 268 228 -26,45 

Хмельницька 315 286 263 275 216 -31,43 

Черкаська 314 297 272 276 228 -27,39 

Чернівецька 308 281 261 264 192 -37,66 

Чернігівська 289 274 262 271 264 -8,65 

Розмах варіації 75 91 80 101 84 12,00 

Джерело: розраховано за даними [80; 120]. 
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Додаток Б.6 

Динаміки річного обсягу споживання хліба та хлібопродуктів 

у розрахунку на 1 особу, кг 

Показник  

Рік  Відхилення 

2018 р. від 

2014 р., % 
2014 2015 2016 2017 2018 

Україна 31,61 28,81 27,24 25,31 23,13 -26,83 

Вінницька 28,00 27,46 25,09 23,73 22,17 -20,81 

Волинська 32,22 30,02 30,26 28,02 27,43 -14,86 

Дніпропетровська 52,22 51,58 45,85 42,71 39,23 -24,87 

Донецька 24,64 11,70 10,98 10,55 8,67 -64,84 

Житомирська 38,38 32,46 30,47 28,35 25,65 -33,16 

Закарпатська 11,99 9,61 8,10 7,39 6,76 -43,58 

Запорізька 36,81 36,67 36,96 35,86 29,31 -20,37 
Івано-

Франківська 
22,20 20,04 18,91 18,95 18,13 -18,34 

Київська 55,17 65,64 66,76 58,43 53,05 -3,83 

Кіровоградська 21,11 14,59 13,05 11,82 11,53 -45,39 

Луганська 13,51 5,31 5,01 4,43 3,67 -72,83 

Львівська 22,26 20,01 19,34 18,98 17,33 -22,17 

Миколаївська 22,93 22,71 19,48 18,49 17,24 -24,82 

Одеська 32,67 33,80 32,68 30,04 28,74 -12,05 

Полтавська 26,02 23,35 25,02 22,99 20,71 -20,41 

Рівненська 24,63 24,10 24,00 24,04 24,54 -0,36 

Сумська 40,95 36,47 31,78 28,88 29,59 -27,73 

Тернопільська 11,87 9,38 7,74 7,13 7,17 -39,59 

Харківська 34,71 34,06 33,65 29,40 27,62 -20,42 

Херсонська 27,34 25,60 25,10 22,35 20,91 -23,51 

Хмельницька 43,27 38,94 37,81 36,89 35,11 -18,86 

Черкаська 32,83 28,64 23,96 20,32 18,15 -44,71 

Чернівецька 27,91 25,50 22,13 20,51 20,01 -28,30 

Чернігівська 32,11 28,52 24,39 21,67 20,58 -35,90 

Розмах варіації 43,30 60,33 61,75 54,00 49,38 14,05 

Джерело: розраховано за даними [80; 120]. 
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Додаток В 

Результати попереднього кластерного аналізу  

адміністративних областей України за рівнем  

їх самозабезпечення продовольством 

Етап  

Кластер  

Коефіцієнти  

Етап першої 

появи кластера 

Наступний 

етап 

Кластер 

1 

Кластер 

2 

Кластер 

1 

Кластер 

2 

1 17 23 94,622 0 0 4 

2 6 18 170,744 0 0 6 

3 2 12 172,592 0 0 6 

4 17 22 193,273 1 0 7 

5 19 20 261,813 0 0 9 

6 2 6 353,944 3 2 8 

7 3 17 419,944 0 4 8 

8 2 3 451,935 6 7 12 

9 8 19 494,124 0 5 14 

10 1 15 533,798 0 0 12 

11 7 14 629,066 0 0 15 

12 1 2 815,113 10 8 13 

13 1 16 890,792 12 0 15 

14 8 13 1121,892 9 0 17 

15 1 7 1261,996 13 11 17 

16 5 21 1564,960 0 0 22 

17 1 8 1575,580 15 14 18 

18 1 24 2363,799 17 0 20 

19 4 11 2858,101 0 0 21 

20 1 10 3467,873 18 0 21 

21 1 4 5210,781 20 19 22 

22 1 5 7402,173 21 16 23 

23 1 9 13898,337 22 0 0 

Джерело: власні розрахунки. 
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Додаток Г 

Результати попереднього дисперсійного аналізу кластерів 

адміністративних областей України  

Змінна  Кластер Ошибка F-

критерій 

р-

значущість середній 

квадрат 

ступені 

свободи 

середній 

квадрат 

Ступені 

свободи 

Х1 1.041 5 2.089 18 .498 .773 

Х2 .309 5 .340 18 .909 .497 

Х3 .293 5 .553 18 .530 .751 

Х4 .283 5 .135 18 2.098 .113 

Х5 1.450 5 .499 18 2.905 .043 

Х6 .038 5 .008 18 4.905 .005 

Х7 473.189 5 74.548 18 6.347 .001 

Х8 191.676 5 67.985 18 2.819 .047 

Х9 145.661 5 94.835 18 1.536 .228 

Х10 363.507 5 29.218 18 12.441 .000 

Х11 143.695 5 16.622 18 8.645 .000 

Х12 928.954 5 138.963 18 6.685 .001 

Х13 263.103 5 73.054 18 3.601 .020 

Х14 4365.152 5 99.168 18 44.018 .000 

Джерело: власні розрахунки. 
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Додаток Д 

Результати остаточного кластерного аналізу  

адміністративних областей України за рівнем  

їх самозабезпечення продовольством 

Етап  

Кластер  

Коефіцієнти  

Етап першої появи 

кластера 

Наступний 

етап Кластер 1 Кластер 2 Кластер 1 

Кластер 

2 

1 2 12 8,256 0 0 2 

2 2 18 23,809 1 0 4 

3 17 23 43,871 0 0 6 

4 2 16 44,501 2 0 5 

5 2 6 75,097 4 0 8 

6 17 22 103,420 3 0 10 

7 19 20 147,132 0 0 9 

8 2 15 277,571 5 0 11 

9 8 19 307,199 0 7 13 

10 3 17 327,755 0 6 11 

11 2 3 373,117 8 10 15 

12 7 14 404,308 0 0 14 

13 4 8 554,833 0 9 18 

14 1 7 637,050 0 12 15 

15 1 2 776,539 14 11 18 

16 5 21 882,760 0 0 22 

17 10 13 892,119 0 0 19 

18 1 4 1380,535 15 13 19 

19 1 10 1927,964 18 17 20 

20 1 24 2356,331 19 0 21 

21 1 11 5455,118 20 0 22 

22 1 5 6539,304 21 16 23 

23 1 9 13091,903 22 0 0 

Джерело: власні розрахунки. 
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Додаток Е 

Основні групи продуктів харчування, які використано для розробки 

індикторів рівня продовольчого забезпечення 

Група продуктів 

харчування 
Складові групи харчових продуктів 

Цілі злаки, хліб та 

хлібопродукти 

Крупи (рисова, манні, пшоняна, гречана, вівсяна, пшенична, 

амарантова, сорго, ячна, перлова та інші крупи), макаронні вироби, 

хліб, хлібопродукти, борошно 

Картопля   Картопля, солодка картопля  

Бобові та горіхи  Бобові (квасоля, горох, сочевиця, нут, маш, арахіс та інші бобові), 

горіхи 

Овочі та баштанні Овочі: гарбуз, морква, червоний перець солодкий, листя салату та 

інша зелень, броколі; капуста, буряки, кабачки, часник, баклажани, 

редис, редька, огірки, цибуля, помідор та інші овочі 

Баштанні: кавун, диня 

Фрукти та ягоди Зерняткові плоди (яблука, груші, яйва); ягоди (малина, суниця, 

полуниця, чорниця, ожина, обліпиха, смородина, аґрус, журавлина, 

шовковиця, ківі й інші ягоди) та виноград; цитрусові (апельсин, 

мандарин, лимон, помело та інші цитрусові), кісточкові плоди 

(вишня, черешня, сливи, алича, абрикос, персик, кизил та інші 

плоди) 

М’ясо та 

субпродукти 

Яловичина, телятина, свинина, крільчатина, м’ясо птиці, сало, 

субпродукти 

М’ясопродукти Ковбасні вироби, балик м’ясний, шинка 

Риба та 

морепродукти 

Прісноводна та морська риба свіжа, свіжоморожена; морепродукти 

(молюски, ракоподібні); продукти переробки риби, морепродуктів 

Яйця  – 

Молоко та 

молочні продукти 

Молоко, кисломолочні напої, сир м’який, сметана, сир твердий, 

масло вершкове 

Рослинні 

олія/масло/жири 

Рослинні олії, маргарин та інші види олій/масла/жирів 

Цукор, мед, 

солодощі 

Цукор, мед, джеми, солодощі, солодкі напої 

Джерело: власні узагальнення. 
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Додаток Ж 

Зміст індикаторів та методи збору даних, необхідних для визначення 

індикаторів продовольчої безпеки 

Індикатор 

продовольчої безпеки 

Вихідні дані Метод збору даних Рівень збору 

даних 

1 2 3 4 

Індекс забезпеченості 

основними продуктами 

харчування  

Обсяг виробництва Форма для ОТГ за 

внутрішнім 

виробництвом 

ОТГ 

Обсяги споживання 

основних груп 

продуктів  

Онлайн опитування 

протягом 7 днів чотири 

рази на рік  

Домогосподарство  

Індекс забезпеченості 

основними продуктами 

харчування  

Виробництво продукту 

харчування 

Форма для ОТГ  ОТГ 

Норма споживання 

продукту 

Методика  

Чисельність населення Форма для ОТГ  ОТГ 

Індекс цін на основні 

групи харчових 

продуктів 

– Статистичне 

спостереження 

(Державна служба 

статистики) 

ОТГ 

Індекс паритету змін 

заробітної плати та цін 

на харчові продукти 

Індекс реальної 

заробітної плати 

Статистичне 

спостереження 

(Державна служба 

статистики) 

ОТГ 

Індекс цін на харчові 

продукти 

Питома вага витрат на 

харчові продукти у 

загальних доходах 

домогосподарства 

Витрати на харчові 

продукти  

Онлайн опитування 

протягом 7 днів чотири 

рази на рік  

Домогосподарство  

Доходи 

домогосподарства  

Онлайн опитування 

протягом 7 днів чотири 

рази на рік  

Домогосподарство  

Питома вага витрат на 

придбання набору 

харчових продуктів, 

який задовольняє 

фізіологічні потреби 

всіх членів 

домогосподарства 

Кількість, вік осіб у 

домогосподарстві 

Онлайн опитування 

протягом 7 днів чотири 

рази на рік  

Домогосподарство 

Норми споживання 

основних продуктів 

харчування для 

конкретного 

господарства 

Методика Домогосподарство 

Середні ціни на 

основні продукти 

харчування у даній 

громаді 

Форма для ОТГ ОТГ 

Розмір доходів 

домогосподарства  

Онлайн опитування 

протягом 7 днів чотири 

рази на рік 

Домогосподарство  

Індикатор харчового 

різноманіття 

Кількість прийомів у 

їжу продуктів 

основних груп 

продуктів 

Онлайн опитування 

протягом 7 днів чотири 

рази на рік  

Домогосподарство 
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Закінчення додатку Ж 

1 2 3 4 
Індикатор достатності 
середньорічного 
споживання основних 
груп харчових 
продуктів 

Фактичне споживання 
групи продукту у рік 

Онлайн опитування 
протягом 7 днів чотири 
рази на рік  

Домогосподарство  

Норма споживання 
групи продукту 

Про затвердження 
наборів продуктів 
харчування, наборів 
непродовольчих 
товарів та наборів 
послуг для основних 
соціальних і 
демографічних груп 
населення  

Індикатор достатності 
добового споживання 
білків/жирів/вуглеводів 

Обсяг споживання 
продуктів, які є 
джерелами 
білків/жирів/вуглеводів 

Онлайн опитування 
протягом 7 днів чотири 
рази на рік  

Домогосподарство  

Фізіологічна потреба у 
речовині 

Про затвердження 
Норм фізіологічних 
потреб населення 
України в основних 
харчових речовинах і 
енергії 

Індикатор достатності 
енергії в добовому 
раціоні 

Добовий раціон Онлайн опитування 
протягом 7 днів чотири 
рази на рік  

Домогосподарство 
(репрезентативна 
вибірка) 

Фізіологічна потреба у 
речовині 

Про затвердження Норм фізіологічних 
потреб населення України в основних 
харчових речовинах і енергії 

Індекс площі с.-г. угідь Площа с.-г. угідь Звітність ОТГ ОТГ 
Індекс поголів’я ВРХ Поголів’я ВРХ Звітність ОТГ ОТГ 
Індекс поголів’я корів Поголів’я корів Звітність ОТГ ОТГ  
Достатність запасів 
зерна 

Обсяг запасів 
продовольчого зерна 

Поточний моніторинг 
запасів 

Держава 

Внутрішнє споживання 
хліба і хлібопродуктів 
у перерахунку на зерно 

Онлайн опитування 
протягом 7 днів чотири 
рази на рік  
Статистичне 
спостереження 
(Державна служба 
статистики) 

Домогосподарство  

Індекс продовольчої 
незалежності 

Обсяг імпорту 
основних груп 
продуктів харчування 

Моніторинг імпорту 
(Державна митна 
служба) 

Держава 

Середньодушове 
споживання основних 
груп продуктів 
харчування 

Онлайн опитування 
протягом 7 днів чотири 
рази на рік  
Статистичне 
спостереження 
(Державна служба 
статистики) 

Домогосподарство 

Чисельність населення  Статистичне 
спостереження 
(Державна служба 
статистики) 

Держава 

Індекс географічної 
структури імпорту 
основних видів 
продукції 

Обсяг імпорту 
основних груп 
продуктів харчування 

Моніторинг імпорту 
(Державна митна 
служба) 

Держава 

Джерело: власні узагальнення. 
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Додаток И.1 

 

 
Дендрограма подібності адміністративних областей України за 

показниками ресурсного забезпечення 

Джерело: власні дослідження. 
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Додаток И.2 

 

 
Дендрограма подібності адміністративних областей України за 

показниками виробництва (без Хмельницької області) 

Джерело: власні дослідження. 
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Додаток Й 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

1. Наукові праці, в яких опубліковано основні результати дисертації: 

1.1. Публікації у наукових фахових виданнях України: 

1.3*Гринишин В. Є. Моніторинг рівня продовольчої безпеки 

України. Агросвіт. 2019. № 23. С. 107–114. (0,58 д.а.). 

2.4*Гринишин В. Є. Кластерний аналіз самозабезпечення регіонів 

України продовольством. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 4. С. 65–

71. (0,65 д.а.). 

3. *Гринишин В. Є. Методологічні основи дослідження продовольчої 

безпеки країни. Економіка та держава. 2020. № 2. С. 141–146. (0,47 д.а.). 

4. Гринишин В. Є. Сценарний прогноз продовольчої безпеки України : 

тренди змін та очікувані індикатори. Сучасні питання економіки та права. Зб. 

наук. праць. Сер. : економічні науки. 2020. № 1 (11). С. 109–118. (0,45 д.а.). 

5. *Скидан О., Гринишин В. Забезпечення продовольчої безпеки : 

сучасне бачення та ієрархічні рівні. Наукові горизонти. 2020. № 6 (91). С. 68–

77. (0,54 д.а.). (Особистий внесок автора: здійснено ретроспективний огляд 

становлення концепції продовольчої безпеки для виявлення сучасних трендів, 

поглиблення його змістовного наповнення та встановлення закономірностей 

розвитку; ідентифіковано рівні та об’єкти забезпечення продовольчої безпеки 

у площині реалізації державної політики; 0,27 д.а.). 

6. *Скидан О. В., Литвинчук І. Л., Николюк О. М., Пивовар П. В., 

Іванюк О. В., Гринишин В. Є. Формування та реалізація державної політики 

продовольчої безпеки України. Економіка АПК. 2020. № 7 (309). С. 20–32. 

(0,64 д.а.). (Особистий внесок автора: охарактеризовано елементи 

національної політики формування продовольчої безпеки України; доведено, 

                                                           
* Видання одночасно входить до міжнародних наукометричних баз. 
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що його ефективне функціонування уиожливлюється за узгодженої роботи 

відповідних кластерів; 0,18 д.а.). 

1.2. Публікації у закордонних наукових виданнях: 

7. Skydan O., Hrynyshyn V. Risks and threats to ensuring food security of 

Ukraine: methodological foundations and practical evaluation. Economics & 

Education. 2020. Vol. 5, № 2. Р. 96–101. (0,65 д.а.). (Особистий внесок автора: 

розроблено методику оцінки ризиковості країни щодо втрати продовольчої 

безпеки, розраховано ризик негативних коливань індикаторів продовольчої 

безпеки у ракурсі оцінки відповідних коефіцієнтів семіваріації;  0,35 д.а.). 

2. Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

8. Гринишин В. Є. Методичні засади оцінки рівня продовольчої безпеки 

України. Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика 

ефективного розвитку: матеріали IV наук.-практ. конф. молодих вчених, 

аспірантів, студентів з міжнародною участю (Житомир, 29 лист. 2019 р.). 

Житомир: ЖНАЕУ, 2019. С. 163–164. (0,2 д. а.). 

9. Hrynyshyn V. Methodology for Assessing Food Security of a Country. 

Органічне виробництво і продовольча безпека : Зб. матеріалів доп. учасн. 

VІII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Житомир, 21–22 трав. 2020. Житомир : 

Полісся, 2020. С. 35–37. (0,18 д. а.). 

10. Гринишин В. Є. Формування продовольчої безпеки в умовах 

реалізації Цілей сталого розвитку. Наукові читання – 2020: науково-практична 

конференція науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та 

молодих вчених. ЖНАЕУ, 2020. С. 92–94 (0,14 д.а.).  

11. Гринишин В. Є. Місце продовольчої безпеки в системі економічної 

безпеки держави. Механізми управління розвитком територій: зб. наук. 

праць. 20–21 жовт. 2020 р. Житомир: Поліський національний університет, 

2020. С. 230–232. (0,11 д.а.). 

12. Гринишин В. Є. Науковий дискурс щодо розуміння продовольчої 

безпеки держави. Сучасні екологічні проблеми урбанізованих територій: зб. 
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матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 лист. 2020 р. Житомир: Поліський 

національний університет. 2020. С. 24–26. (0,12 д.а.). 

13. Гринишин В. Є. Оцінка ризиків продовольчої безпеки у розрізі сфер 

їх формування. Challenges in Science of Nowadays: материалы VII Междунар. 

научно-практ. конф. 26–28 нояб. 2020 г. Вашингтон, США. 2020. С. 42–44. 

(0,13 д.а.). 

 

Апробація результатів дисертаційної роботи 
№ 

п/п 
Тип конференції Назва конференції 

Місце і дата 

проведення 

Тип 

участі 

1 

IV наук.-практ. конф. 

молодих вчених, аспірантів, 

студентів з міжнародною 

участю 

Менеджмент в 

аграрному секторі 

економіки: теорія та 

практика ефективного 

розвитку 

Житомир 

ЖНАЕУ 

29 лист. 

2019 р. 

очна 

2 
VІII Міжнарародна науково-

практична конференція 

Органічне виробництво 

і продовольча безпека 

Житомир 

ЖНАЕУ 

21–22 трав. 

2020 р. 

очна 

3 

Науково-практична 

конференція науково-

педагогічних працівників, 

докторантів, аспірантів та 

молодих вчених 

Наукові читання – 2020 

Житомир 

ЖНАЕУ 

24 трав. 

2020 р. 

очна 

4 
ІІ Міжнарародна науково-

практична конференція 

Механізми управління 

розвитком територій 

Житомир 

Поліський 

університет 

20–21 жовт. 

2020 р. 

очна 

5 
ІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

Сучасні екологічні 

проблеми 

урбанізованих 

територій 

Житомир 

Поліський 

університет 

19 лист. 

2020 р. 

очна 

6 
VII Международная научно-

практическая конференция 

Challenges in Science of 

Nowadays 

Вашингтон, 

США  

26–28 нояб. 

2020 г.  

заочна 
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ДОВІДКИ ПРО УПРОВАДЖЕННЯ  

РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 
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