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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ

ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Науково прикладне дослідження динаміки споживан�

ня продуктів харчування в умовах ринкових трансформацій
аграрного сектора спричинено: по�перше, необхідністю
віддзеркалення реальної картини соціально�економічного
стану в суспільстві в процесі його радикальних змін, які в
узагальнюючому форматі відбиваються, насамперед, на хар�
чуванні населення; по�друге, важливістю своєчасного отри�
мання інформації щодо наявності в населення найнеобхід�
ніших умов для життєдіяльності та, за необхідності, опера�
тивного корегування реформаційних процесів з метою уник�
нення соціально�економічних катаклізмів та потрясінь у
суспільстві; по�третє, перспективністю виявлення заходів,
що позитивно проявили себе з позицій покращення добро�
буту населення, зокрема через споживання продуктів хар�
чування з метою поширення відповідних здобутків на інші
організаційно�правові структури та регіони з урахуванням
їх специфіки для підвищення соціально�економічної резуль�
тативності здійснюваних трансформацій та наочного пред�
ставлення наявних у них переваг.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми продовольчої безпеки, формування і функц�

іонування продовольчого ринку знайшли відображення в
численних роботах провідних фахівців, до когорти яких
відносяться: Власов В.І. [1], Білорус О.Г. [2], Бойко В.І. [3],
Гойчук О.І. [4], Зубець М.В. [2], Лозинська Т.Г. [5], Саблук
П.Т. [2], Страшинська Л.В. [6], Хорунжий Н.Й. [7]. У робо�
тах зазначених та інших вчених досліджуються теоретико�
методологічні та прикладні аспекти розвитку продовольчого
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ринку, проводиться моніторинг стану і оцінка рівня спожи�
вання основних харчових продуктів, визначається соціаль�
но�економічна суть і напрями формування продовольчої
безпеки країни.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є теоретико�методичне обгрунтування

положень щодо підвищення соціально�економічної резуль�
тативності ринкових трансформацій аграрного сектора з по�
зицій виявлених пріоритетів щодо забезпечення населення
продуктами харчування.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ

Рівень споживання продуктів харчування населенням
України в період після 1990 року визначався впливом низки
факторів, серед яких особливу роль відіграють складні про�
цеси ринкових трансформацій, засновані на кардинальних
змінах відносин власності в сільському господарстві. Вра�
ховуючи загострення проблеми продовольчої безпеки саме
в період проведення аграрних реформ, важливо здійснюва�
ти подальші наукові дослідження тенденцій забезпечення
населення продуктами харчування як індикатора соціаль�
но�економічної результативності реформування в аграрній
сфері.

Вивчення тенденцій споживання продуктів харчування
населенням України в умовах трансформації відносин влас�
ності передбачає виділення двох етапів, специфіка яких виз�
начається радикальністю зміни відносин власності в
сільському господарстві. Перший — включає 90�ті роки ми�
нулого сторіччя і збігається з кардинальними змінами у
відносинах власності на землю. Правовим підгрунтям цьо�
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го слугувала прийнята в грудні 1990 р. постанова Верховної
Ради України "Про земельну реформу", завдання якої по�
лягало у створенні умов для рівноправного розвитку різно�
манітних форм господарювання на землі, формуванні бага�
тоукладної економіки, раціональному використанні земель.
Другий період триває з початку 2000 року і включає поточ�
ний час. Він відображає пореформений етап розвитку
сільського господарства з характерними для перехідного
періоду еволюційними змінами в структурі землевласників
і землекористувачів, трансформаціями форм господарюван�
ня, зрушеннями в забезпеченості трудовими і матеріальни�
ми ресурсами, динамікою показників результативності.

Будучи сировинною основою продовольчої продукції та
широкого асортименту товарів масового споживання, ви�
робництво сільськогосподарської продукції в розрахунку
на одну людину об'єктивно оцінює існуючий виробничий
потенціал і показує можливості втілення в практику соц�
іальних стандартів в країні. Проте реальну картину дотри�
мання таких стандартів демонструє споживання основних
продуктів харчування в розрахунку на одну людину в рік.
При цьому динаміка споживання виступає в якості
кількісної оцінки соціально�економічної результативності
ринкових трансформацій як в аграрному секторі, так і в гос�
подарському комплексі в цілому. Відповідні розрахунки та
цифрові матеріали представлені в таблиці 1.

Аналіз наведених даних показує досить неоднозначну
картину динаміки споживання основних продуктів харчу�
вання. Так, якщо в середньому однією людиною споживаєть�
ся хлібних продуктів, картоплі, овочів та баштанних продо�
вольчих культур, масла і яєць, згідно нормативної кількості
і більше норми, то м'яса і м'ясопродуктів, молока і молоч�
них продуктів, плодів, ягід, винограду, цукру, риби та риб�
них продуктів споживається менше від раціональної нор�
ми. При цьому за винятком яєць, менше норми споживаєть�
ся переважно продукції тваринницького походження. З про�
дуктів харчування рослинного походження менше від раці�
ональної норми споживається цукру, плодів, ягід та виног�
раду.

Притому, що в 2014 році порівняно з 1990 роком рівень
споживання хлібних продуктів однією людиною скоротив�
ся на 32,5 кг, все ще його споживається понад норми на 7,5
кг. Таке перевищення вказує як на необхідність подальшо�
го збалансування раціону харчування, так і на наявність
можливостей збільшення споживання інших харчових про�
дуктів населенням країни. Адже зернова галузь закладає
основу для розвитку кормової бази тваринництва, продук�
ція якої споживається населенням не в нормативній
кількості.

У 2014 р. в Україні повністю відповідає вимогам раціо�
нальної норми харчування людини споживання олії та інших
рослинних жирів — 13,1 кг на рік. При цьому рівень спожи�
вання відносно 1990 р. збільшився на 1,5 кг, або на 12,9%.

Соціально�економічне значення такого зростання полягає
в тому, що соняшникова олія є цінним дієтичним продук�
том харчування. Насіння соняшника вживають у сирому і
підсмаженому вигляді, з нього виготовляють олію. Побічний
продукт промислової переробки соняшника — макуха ви�
користовують як поживний корм у тваринництві. Соняш�
никова олія застосовують в промисловості в технічних цілях
і в якості сировини для виробництва ряду промислових ви�
робів (мило, лаки, фарби, лінолеум, калій, селітра тощо), а
також у медичних цілях. Соняшник і продукція його про�
мислової переробки входять до переліку основних експор�
тних товарів, валютні надходження від яких можуть бути
використані для вирішення низки соціально�економічних
проблем аграрного сектору та його працівників.

На 10 кг (або на 7,6%) збільшилося споживання картоплі
за період з 1990 р. до 2014 р. Таким чином, у звітному році в
розрахунку на одну особу споживається 141,0 кг картоплі, що
перевищує норму його раціонального споживання на 17 кг і
вказує на необхідність удосконалення структури раціону
харчування населення.

Аналіз споживання однією людиною овочів разом з баш�
танними продовольчими культурами показує наявність
відносно цієї продукції досить вагомих соціально�економі�
чних результатів. Адже в останні чотири роки овочевої та
баштанної продукції споживається згідно з нормою раціо�
нального харчування, а в звітному році споживання овочів і
баштанних перевищує значення нормативного показника на
2,2 кг. При цьому в 2014 р. по відношенню до 1990 р. обсяги
споживання даної продукції збільшилися на 60,7 кг, або на
59,2%, демонструючи стійкий висхідний тренд.

За період дослідження рівень споживання цукру в роз�
рахунку на одну особу в Україні постійно скорочувався. У
звітному році однією людиною було спожито 36,3 кг цукру,
що на 1,7 кг менше від раціональної норми. У 2014 р. по�
рівняно з 1990 р. рівень його споживання зменшився на 13,7
кг, або на 27,4%, формуючи досить стійкий негативний
тренд.

Для здоров'я людини наднормативне споживання цук�
ру не є корисним. Проте дотримання раціональної норми
має соціальний характер. Це пояснюється важливістю цук�
ру як харчового продукту, який забезпечує організм люди�
ни вуглеводами, енергія яких швидко і легко засвоюється.
Цукор служить сировиною для виробництва спирту. Цукор
і продукція промислової переробки, що виробляється з його
використанням і на його сировинній базі, належить до важ�
ливих експортних товарів, які мають значні зовнішньоеко�
номічні перспективи.

Дослідження рівня споживання плодів, ягід і винограду
засвідчує позитивні щодо цих продуктів соціально�еко�
номічні зрушення. Адже динаміка спожитої плодоягідної
продукції та винограду при деяких коливаннях значення
2011—2014 р. формує в цілому позитивний тренд. Так, в 2014 р.
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  13 11,6 9,4 14,8 13,7 13 13,3 13,1 0,1 1,5 

Таблиця 1. Динаміка споживання основних продуктів харчування в розрахунку на одну особу за рік, кг

Джерело: розраховано за джерелом [8].
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по відношенню до 1990 приріст споживання цієї продукції
в абсолютних величинах становив 4,9 кг, а у відносних —
10,3 відсотків. За період реформування та пореформеного
розвитку рівень споживання однією людиною плодів, ягід і
винограду підвищився, проте, все ще знаходиться нижче ра�
ціональної норми річного харчування на 37,7 кг.

Соціальна спрямованість зростання споживання
фруктів, ягід і винограду грунтується на необхідності за�
безпечити їх фізичну доступність населенню країни в об�
сязі, що відповідає науково обгрунтованим стандартам.
Адже формування здорового способу життя вимагає, щоб
кожна людина задовольняла власні потреби в корисних вла�
стивостях, якими наділені плодоягідна продукція і виног�
рад.

У 2014 році м'ясної продукції в Україні споживається
менше, ніж рекомендується раціональними нормами річно�
го харчування. Відхилення фактичного і нормативного по�
казників не на користь людини складає 25,9 кг. При цьому в
2014 р. порівняно з 1990 р. рівень споживання м'яса і м'я�
сопродуктів з розрахунку на одну людину в країні знизив�
ся на 14,1 кг, або на 20,7%. Протягом усього періоду дослі�
дження в раціоні харчування громадянина України середній
річний рівень споживання м'яса і м'ясопродуктів не досягав
рекомендованого нормативу.

Соціальна значущість нарощування виробництва і спо�
живання м'ясної продукції полягає в тому, що м'ясо і м'я�
сопродукти є важливою складовою раціону харчування
людини. М'ясо виступає основним джерелом надходження
в людський організм повноцінного білка, який містить не�
замінні амінокислоти і ліпіди, а також вітаміни, мікроеле�
менти та мінеральні речовини.

Дослідження динаміки споживання яєць показує, що в
умовах пореформеного розвитку в аграрному секторі сфор�
мувався стабільний позитивний тренд функціонування пта�
хівництва яйцевого напряму. В останні роки споживання
яєць у країні навіть дещо перевищує нормативний стандарт
харчування людини. Так, у 2014 р. в розрахунку на одну
людину спожито 310 яєць, що на 20 одиниць більше, ніж
рекомендовано за раціональними нормами. Існуючий рівень
споживання яєць у звітному році по відношенню до 1990 р.
збільшився на 38 одиниць або на 13,9 відсотків.

У 2014 р. рівень споживання молока і молочних про�
дуктів в Україні становив 222,8 кг на одну людину, що на
157,2 кг менше, ніж рекомендується раціональними норма�
ми харчування. При цьому до 2012 р. спостерігається до�
сить стійкий тренд щодо скорочення споживання молочної
продукції. Незважаючи на покращання динаміки з 2012 р.,
в цілому у звітному році порівняно з базовим роком однією
людиною було спожито молока і молочних продуктів мен�
ше на 150,4 кг, або на 59,7%, демонструючи тим самим низь�
ку соціально�економічну результативність функціонування
молочного скотарства в сучасних умовах.

Будучи важливою частиною раціону харчування, моло�
ко характеризується високими споживчими властивостями,
обумовленими його хімічним складом, засвоюваністю, енер�
гетичною цінністю, органолептичними характеристиками.
Біологічна цінність молока визначається вмістом повноцін�
них білків, полі ненасичених жирних кислот, фосфатидів,
мінеральних речовин і вітамінів.

Рівень споживання риби та рибних продуктів в розра�
хунку на одну людину в 2014 р. в Україні становив 11,1 кг,
що на 8,9 кг менше від раціональної норми харчування. Под�
ібно молочної продукції, сформувався досить стійкий тренд
скорочення споживання риби та рибних продуктів. Так, у
2014 р. відносно 1990 р. рибної продукції однією людиною
було спожито менше на 6,4 кг, або на 36,6%. Оскільки риба
виступає важливою складовою раціону харчування люди�
ни, а її вирощування створює нові можливості для диверси�
фікації виробничо�господарської діяльності аграрних
суб'єктів господарювання, то нарощування виробництва
рибної продукції є нагальною соціально�економічним зав�
данням.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Проведений аналіз споживання продуктів харчування
в розрахунку на одну людину в Україні дозволяє зробити
наступні узагальнення.

1. Споживання продуктів харчування населенням краї�
ни об'єктивно відображає реальність втілення в практику
господарювання соціальних норм і стандартів. Існуючий в
Україні раціон харчування потребує збалансування згідно

з раціональними нормами, особливо в частині м'ясної та
молочної продукції, а також плодів, ягід і винограду. Ви�
робництво сільськогосподарської продукції в розрахунку
на одну особу як сировинна основа продовольчої безпеки
населення країни підтверджує неоднозначну соціально�еко�
номічну результативність ведення сільського господарства
в період ринкових трансформацій.

2. Ринкові трансформації в аграрному секторі на по�
реформеному етапі позитивно позначаються на соціально�
економічної результативності щодо зерна, соняшнику,
картоплі, овочів, плодоягідної продукції, винограду, м'я�
са, яєць, виробництво яких у розрахунку на одну людину
зростає. Разом з тим, споживання таких продуктів харчу�
вання, як плодоягідна продукція і виноград, м'ясо та м'я�
сопродукти, молоко та молочні продукти досить істотно
поступається науково обгрунтованим нормам. При цьому
виробництво молока скорочується, що свідчить про про�
довження кризових процесів у скотарській галузі молоч�
ного напряму.

3. Перспективи зростання соціально�економічної ре�
зультативності перетворень в аграрному секторі базують�
ся на соціальній вагомості продукції, яка в ньому вироб�
ляється, а також значних можливостях підвищення еконо�
мічної ефективності сільськогосподарського виробництва
на основі сучасних наукових досягнень.
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