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ОСОБЛИВОСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ  
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
Стратегічний курс на розбудову соціально-орієнтованої ринкової економіки 

України ставить на порядок денний питання суттєвого підвищення рівня життя 
населення країни. Що особливо актуально в світлі підписання Угоди про 
асоціацію Україна-ЄС, в якій зобов’язанням по досягненню європейських 
стандартів рівня життя країни-кандидата відводиться ключова роль. Наразі одним 
із найбільш проблемних моментів внутрішньої соціальної політики нашої держави 
в частині продовольчої безпеки громадян, є забезпечення повноцінної економічної 
доступності продуктів харчування. Відтак, виявлення чинників, які 
перешкоджають досягненню продовольчої безпеки країни, регіону, окремого 
домогосподарства та розробка заходів із їх нейтралізації - було і залишається 
актуальною науковою проблемою. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 року 
№1379 «Деякі питання продовольчої безпеки» індикаторами, що характеризують 
стан продовольчої безпеки держави (регіону) є: 

1) добова енергетична цінність раціону людини. Граничний (пороговий) 
критерій становить 2500 кал на добу. При цьому 55% добового раціону повинне 
забезпечуватися за рахунок споживання продуктів тваринного походження; 

2) забезпечення раціону людини основними видами продуктів. Визначається 
як співвідношення між фактичним споживанням окремого продукту та його 
раціональною нормою; 

3) достатність запасів зерна у державних резервах. Граничним (пороговим) 
критерієм для зазначеного показника вважається його 17-відсотковий рівень, що 
відповідає 60 дням споживання;  

4) економічна доступність продуктів. Граничним (пороговим) критерієм для 
зазначеного показника є 60%;  

5) диференціація вартості харчування за соціальними групами. 
Розраховується як співвідношення між вартістю харчування 20 відсотків 
домогосподарств з найбільшими доходами та вартістю харчування 20 відсотків 
домогосподарств з найменшими доходами; 
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6) ємність внутрішнього ринку окремих продуктів. Визначається у 
натуральному виразі як добуток споживання певного продукту та середньорічної 
чисельності населення; 

7) продовольча незалежність за окремим продуктом. Граничним (пороговим) 
критерієм для зазначеного показника є 30%. 

Для нашого аналізу особливий інтерес представляють показники для яких є 
порогові значення. 

Слід визнати, що серйозною перепоною на шляху реалізації програм 
стимулювання продовольчого попиту є значний рівень тінізації української 
економіки. Її вплив може дискредитувати, а то й взагалі звести нанівець усі 
зусилля центральної та місцевої влади, громадських організацій. Адже критично 
важливо об’єктивно визначити, хто насправді потребує продовольчої допомоги, а 
хто ні. Тому поряд із розгортанням програм продовольчої допомоги має бути 
задіяний комплекс заходів, спрямований на легалізацію доходів громадян. 

Дослідження стану продовольчого забезпечення Південного регіону 
дозволили нам зробити наступні висновки: 

1) за фактичними значеннями індикатору «добова енергетична цінність 
раціону людини» рівень продовольчої безпеки в Одеській та Херсонській 
областях – задовільний, а у домогосподарства І, ІІ і IV децильних груп 
Миколаївської області – незадовільний; 

2) за фактичними значеннями індикаторів «забезпечення раціону людини 
основними видами продуктів», «економічна доступність продуктів», «ємність 
внутрішнього ринку окремих продуктів» рівень продовольчої безпеки 
Причорноморського регіону - незадовільний; 

3) в Причорноморському регіоні проблема фізичного доступу до 
продовольства – відсутня: регіон зернопрофіцитний, а дефіцитні види 
продовольства постачаються з інших областей країни; 

4) для досягнення задовільного рівня продовольчої безпеки 
Причорноморського регіону необхідно перейти від стимулювання пропозиції 
аграрної продукції до стимулювання продовольчого попиту. 
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