
1.3. Методичні підходи до аналізу продовольчої безпеки 
 
Згідно з ЗакономУкраїни «Про продовольчу безпеку України»визначають 

такі основні принципи формування продовольчої безпеки [1]: 

1) забезпечення інтересів України у системі міжнародної продовольчої 

безпеки в умовах глобалізації та регіональної економічної інтеграції; 

2) продовольча незалежність держави; 

3) економічна обґрунтованість загальнодержавних потреб, пов'язаних із 

забезпеченням України продовольством, достатність і стабільність запасів 

продовольства; 

4) своєчасність та адекватність заходів щодо формування продовольчої 

безпеки реальним і потенційним, внутрішнім і зовнішнім загрозам; 

5) фізична та економічна доступність якісних і безпечних харчових 

продуктів для всіх категорій населення в кількості, необхідній для забезпечення 

активного і здорового життя. 

Розглянуті принципи існують на макрорівні, перейдемо до 

мезорівня,забезпечення продовольчої безпеки країни. 

Існують різні погляди сучасних українських та іноземних науковців на 

виокремлення тих чи інших принципів забезпечення продовольчої безпеки 

країни. Проаналізувавши їх нами було вирішено систематизувати та подати у 

власній інтерпретації рис.1. 
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Рис. 1 Основні принципи забезпечення продовольчої безпеки країни 

[складено згідно з 2; 3; 4; 5]. 

 

Самозабезпечення.Кожна держава повинна забезпечувати населення 

базуючись на власному виробництві основних продуктів харчування. 

Продовольче самозабезпечення передбачає задоволення основної частини 

потреб у продуктах харчування за рахунок вітчизняного виробництва, яке 

зумовлює незалежність держави від зовнішніх постачальників в задоволенні 

потреб населення. Центром системи самозабезпечення країни є  

агропромисловий комплекс країни, зїїпідсистемами: збуту і розподілу; резервів 

та споживання продовольства: менеджменту; кадрового, інформаційно-

консультативного забезпечення; фінансового забезпечення; матеріально-

технічного забезпечення; наукового забезпечення. 

Даний принцип передбачає відсутність залежності від імпорту 

продовольчих товарів. Для запобігання ситуації залежності держава може 

нарощувати свій економічний потенціал і підвищувати ефективність 

агропромислового виробництва. 

Особливість є те, що водночас на вітчизняному ринку мають бути 

представлені й імпортні товари, адже споживач має право вибору, а 

вітчизняний товар стане конкурентоспроможним лише в тому випадку, коли 

виділятиметься якістю та сучасністю асортименту. Вважаємо за доцільне 

наголосити на тому, що якщо при наявності на ринку вибору з вітчизняних та 

імпортних продовольчих товарів, населення все ж таки надає перевагу 

вітчизняному виробнику, то це свідчить про високий рівень самозабезпечення 

країни продовольством. 

Фізична достатність. Тобто можливість населення купувати на ринку чи 

виробляти в особистому господарстві життєво необхідні продовольчі товари в 

кількості та асортименті, що необхідний для задоволення людських 

фізіологічних потреб. Під життєво необхідними продовольчими товарами 

розуміють такі, без яких населення існувати не може, зокрема, які:  



1) компенсують витрати енергії організму людини в процесі її 

життєдіяльності;  

2) сприяють природному відтворенню і активному довголіттю населення;  

3) дають можливість забезпечити фізіологічно гармонійний розвиток 

дітей;  

4) сприяють профілактиці й лікуванню різних захворювань.  

Фізична достатність продовольства передбачає безперебійне його 

надходження у місця споживання в обсягах, що відповідають 

платоспроможному попиту та фізіологічним нормам 

Економічна доступність. Доступ до продовольчих ресурсів всіх верств 

населення за рахунок наявного платоспроможного попиту. Визначальним 

фактором економічної доступності продовольства є рівень економічного та 

соціального розвитку суспільства країни. Від нього залежить можливість різних 

верств населенняспоживати у необхідному обсязі та асортименті продукти 

харчування, закуповуючи їх за ринковими цінами, виробляючи у власних 

підсобних господарствах тощо. В Україні відбувається постійне поглиблення 

диференціації доходів населення, так як різниця між крайніми групами з 

найнижчими та найвищими рівнями доходів досить істотна. 

Підвищення економічної доступності продовольства має ґрунтуватися, 

насамперед, на зростанні доходів населення, передусімнайбідніших його верств 

та обґрунтованих роздрібних цінах на продовольчі товари, а також потужній 

програмі їх бюджетної адресної підтримки. 

Якість.Тобто забезпечення такої сукупності властивостей продукції, яку 

обумовлюють її придатність, задовольнити певні потреби відповідно до 

призначення. Реалізується через досягнення повноцінного рівня харчування 

населення за рахунок споживання високоякісних продуктів харчування. Не 

дивно, що англомовному терміну „food safety" - нешкідливість харчових 

продуктів, відповідає вітчизняне поняття якості і безпеки харчових продуктів. 

Якість, як економічна категорія є сьогодні одним із основних чинників 



конкурентоспроможності продукції аграрної сфери, а проблема її підвищення є 

комплексною, бо включає наукову, технічну, соціальну та економічну сторони. 

В даний час не можливе виробництво якісної продукції без використання 

високоякісної сільськогосподарської сировини, інноваційних технологій та 

сучасного обладнання та висококваліфікованих кадрів. 

Збалансованість. Збалансоване харчування ґрунтується на тому, що їжа 

складається з різних харчових речовин: жирів, білків, вуглеводів, вітамінів, 

жирних кислот, мінеральних солей, мікроелементів тощо. Особливе значення 

мають незамінні речовини, які в організмі людини не утворюються, а 

потрапляють у нього з продуктами харчування. До таких речовин належать 

незамінні амінокислоти (яких налічується близько 10) та жирні кислоти 

(лінолева, ліноленова, арахідова). До групи незамінних речовин відносять 

також вітаміни, мінеральні елементи, які підтримують і збалансовують 

молекулярний склад різних тканин організму людини, компенсуючи їх втрати в 

процесі життєдіяльності. На основі теорії збалансованого харчування 

розроблено добові норми вживання окремих речовин. 

Людство часто не дотримується збалансованого високоякісного 

харчування і віддає перевагу рафінованій та легкій їжі, збідненій на вітаміни. 

Для малозабезпечених верств населення характерний одноманітний харчовий 

раціон, тому окремо слід згадати про вітаміни. Всі вітаміни, крім вітаміну D, 

можна одержати при збалансованому харчуванні із звичайних харчових 

продуктів.  

 Таким чином, принцип збалансованості передбачає споживання 

високоякісних продуктів харчування в достатній для ведення активного й 

здорового життя кількості, з відповідним вмістом макро-, та мікроелементів для 

раціонального харчування. 

Оскількипродовольча безпека вимірюється рівнем калорійності добового 

раціону харчування населення, топринцип збалансованості також включає в 

себе калорійність продуктів харчування. Калорійність показує енергетичну 

цінність харчових продуктів або раціонів харчування: кількість тепла, що його 



виділяють харчові чи кормові речовини, коли вони окислюються в організмі 

людини або тварини. Енергія, яку отримала людина витрачається на 

фізіологічні функції організму.Енергетичним еквівалентом продуктів 

харчування є кількість енергії, що виділяється при розщепленні 1 г будь-якої 

речовини. Безпека харчування та калорійність являються основою забезпечення 

нормально харчування населення. 

Екологічність.Ми вважаємо за доцільне ввестище одну складову в 

систему принципів продовольчої безпеки країни. Згідно з принципом 

екологічності все повинно бути підпорядковано принципу мінімального 

навантаження на екологію і максимальної «природність» як самого продукту, 

так і виробництва харчових продуктів. Сировина має вирощуватися без 

застосування пестицидів і хімічних добрив, з мінімальною механічною 

обробкою. При виробництві повинні бути виключені шкідливі викиди. Також 

екологічність передбачає те, що споживання електро- і теплоенергії зводиться 

до мінімуму за рахунок заходів з енергозбереження та використання 

енергозберігаючих технологій. Особливістю вважається переважне споживання 

заводом енергії води і вітру. Виробництво у відповідності з принципом 

екологічності на даний момент потребує великого інвестування. Зараз це ніша 

невеликих фермерських господарств і середніх за розмірами заводів. Але ніша 

постійно розширюється, оскільки споживачі готові переплачувати за 

натуральний продукт без хімії і за ідею збереження природи в первозданному 

вигляді. Хоча в сучасній Україні це переважно захоплення для заможних людей 

та дань моді, але щороку собівартість виробництва екологічної продукції 

знижується і вони стають доступними все більшій кількості споживачів. 

На основі розглянутих принципів формується група індикаторів, що 

характеризують певний ступінь забезпечення продовольчої безпеки країни.Для 

аналізу і оцінки продовольчої безпеки країни і її регіонів необхідно мати чітку 

систему показників, проте існують різні методики визначення цих показників. 

Узагальнюючи існуючи точки зору на індикатори аналізу і оцінки 

продовольчої безпеки країни[6; 7; 8; 9] розглянемо первісні абсолютні 



показники і інструменти їх державного регулювання стосовно основних 

принципів забезпечення продовольчої безпеки, що показані на рис.1 (табл.1). 

Таблиця 1 

Первісні абсолютні показники продовольчої безпеки і інструменти їх 

державного регулювання  
 Основні принципи забезпечення продовольчої безпеки 
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продуктів 

харчування їх 
структура. 
Загальні 
обсяги 

зовнішньої 
торгівлі. 

Виробництво 
різних видів 

харчової 
продукції, її 
структура. 

Виробництво 
продукції в 

розрізі регіонів. 
Інвестиції в 
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капітал. 
Витрати 
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стандартами 
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обсязі її 
виробництва. 
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а і 
споживання 

основних 
видів 

харчової 
продукції. 

 

 



Сьогодні порушений один із фундаментальних принципів збалансованого  

розвитку економічної системи, який полягає у тому, що матеріальною основою 

підвищення рівня заробітної плати повинно бути зростання рівня 

продуктивності суспільної праці. Для подолання макроекономічних 

диспропорцій темп зростання продуктивності праці повинен випереджати темп 

підвищення заробітної плати. 

Аналіз вітчизняного та іноземного досвіду переконливо свідчить про те, 

що формування конкурентних ринків і подолання монополістичних тенденцій в 

економіці є можливим лише в результаті цілеспрямованої діяльності інститутів 

державного управління. Динаміка цін є таким результуючим показником стану 

господарства, в якому знаходять відображення всі без винятку економічні 

процеси. Саме тому система цін є найважливішим об’єктом державного 

регулювання[10]. 

Розглядаючи саму систему регулювання цін (причому це регулювання 

стосується переважно фермерських та оптових цін, а іноді й роздрібних), слід 

мати на увазі кілька цілей такого регулювання:стабілізація цін з їхнім 

коливанням у відносно вузькому коридорі;підтримка фермерських цін, що дає 

змогу товарним виробникам вести розширене відтворення;за допомогою 

політики цін певною мірою регулювати обсяги та структуру відтворення[10]. 

Схема державного регулювання цін практично в усіх країнах з 

розвинутою ринковою економікою приблизно однакова — це встановлення 

звичайно верхніх і нижніх меж коливання цін та індикативної або умовної ціни, 

яку держава намагається підтримувати. При цьому застосовується скупка або 

продаж продукції нешвидкого псування в цілях товарної інтервенції та 

підтримки бажаного рівня цін. 

Максимальна закупівельна ціна застосовується саме для припинення 

зростання індексу цін виробників сільськогосподарської продукції над 

загальним індексом цін за відповідний період цінового регулювання[10]. 



Цінове регулювання не орієнтоване лише на внутрішньодержавні цілі. 

Його механізм активно задіяний і в зовнішньоторговельній сфері й стосується 

насамперед захисту внутрішніх ринків та вітчизняного виробництва. 

Існуюча викривлена система формування доходів населення України та її 

регіонів є наслідком «тінізації» виплати заробітної плати та низького рівня 

продуктивності праці, що обумовлює невисокі абсолютні показники оплати 

праці. На рис. 2 показано формування продовольчої безпеки країни. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Формування продовольчої безпеки країни 

 
Окрім основних абсолютних показників аналізу і оцінки продовольчої 

безпеки важливими є також похідні індикатори, які найкраще відображують 

картину продовольчого забезпечення, яка спостерігається в країні. Це у 

2. Інтенсифікація виробництва: впровадження нових 
інноваційних технологій виробництва продукції, 

ресурсо- і енергоощадних технологій 

3. Підвищення продуктивності праці 

4. Підвищення заробітної плати 

5. Зниження цін при існуючому рівні заробітної плати або 
зростання зарплати при збереженні існуючого рівня цін 

1. Нарощування обсягів виробництва продукції: 
екстенсивне зростання 

6. Зростання попиту на продовольство 

7. Експорт і імпорт продовольства 

10. Підвищення рівня споживання – 
забезпечення економічної 
доступності харчування 

8. Підвищення якості і екологічності продукції 

11. Баланс виробництва і споживання основних 
видів харчовоїпродукції 

9. Відтворення 
виробництва 

харчових 
продуктів 



більшості відносні показники, які показують співвідношення між окремими 

складовими продовольчої безпеки (табл. 2).  

Таблиця 2 

Система показників, що відображують стан продовольчої безпеки в країні 

відповідно до принципівїї забезпечення  
Самозабезпеченість Фізична достатність Економічна доступність 

Імпортозалежність основних 
харчових продуктів, яка  

визначається як частка імпорту у 
загальній ємності продукції 

харчування. 
Мита на харчову продукцію, за 

якою існує невідповідність 
споживання в розрахунку на одну 

особу фактичних даних із 
раціональними нормами харчування 
(дієтичними), розрахованими МОЗ 

України. 
Питома вага експорту основних 

видів продукції сільського 
господарства (сировини) та 

харчової промисловості. 

Динаміка виробництва різних видів 
харчової продукції, їх структура. 

Темпи виробництва. 
Виробництво продукції в розрізі 

регіонів. 
Інвестиції в основний капітал, % до 

загального обсягу виробництва 
продукції сільського господарства і 

харчової промисловості. 
Витрати державної підтримки 

агропромислового комплексу усього 
і в т. ч. у % до загального обсягу 

виробництва продукції сільського 
господарства. 

Ємність внутрішнього ринку 
окремих видів харчової продукції в 

Україні розраховується шляхом 
множення середнього річного 
споживання на одну особу на 

кількість осіб населення. 
Диференціація обсягів споживання 

основних видів продукції в Україні, у 
тому числі в розрізі регіонів, 

розраховується в середньому на 
місяць на особу, кг. 

Порівняння показників споживання в 
розрахунку на одну особу фактичних 

даних із раціональними нормами 
харчування (дієтичними), 

розрахованими МОЗ України. 
Рівень запасів зерна, які формують у 

вигляді державних продовольчих 
ресурсів (обсяг у натуральному 

виразі, коефіцієнт співвідношення 
обсягів запасів на кінець МР до 

загального внутрішнього 
споживання). 
Урожайність 

сільськогосподарських культур, 
продуктивність худоби і птиці. 

Стан матеріально-технічної бази 
АПК (парк основних видів 

техніки, знос основних фондів 
переробної промисловості, 

інвестицій в 
АПК). Показники фондо-, механо-, 

енергоозброєності 
сільськогосподарських і переробних 

підприємств. 
Питома вага сільського господарства 

у валовому регіональному 

Ціни на продукцію (середні ціни 
реалізації продукції 

підприємствами, роздрібні ціни 
на продукти), в т.ч. 

територіальна доступність 
продуктів (рівень цін у різних 

регіонах). 
Індекс співвідношення цін на 

сільськогосподарську і 
промислову продукцію 

(диспаритет цін). 
Середньомісячний рівень 

доходів населення, грн./особу. 
Частка сільського населення з 
доходами нижче прожиткового 

рівня, % до загальної 
чисельності сільського 

населення. 
Загальна вартість фактичного 

споживання. 
Розрахунок вартості та 

структури витрат на харчові 
продукти за фактичним рівнем 

харчування, за рік, грн. 
Частка витрат домогосподарств 

на споживання продукції у 
загальних витратах. 

Диференціація обсягів 
продовольчого споживання за 

децильними (10%-ми) групами – 
співвідношення вищого і 

нижчого квінтилів. 
Соціальний прожитковий 

мінімум (верхній поріг бідності). 
Фізіологічний прожитковий 

мінімум (нижній поріг бідності). 
Співвідношення між середньою 
зарплатою та рівнем інфляції. 
Співвідношення мінімальної і 

середньої зарплати. 
Співвідношення середньої пенсії 

та зарплати 
Чисельність населення, що 

знаходиться за межею бідності. 
Середня тривалість життя. 

Рівень захворюваності 
населення, пов’язаний з 

недостатнім або неповноцінним 
харчуванням тощо. 

Еластичність попиту на 
продукти харчування по ціні і 



продукті. 
Наявність і стан природних ресурсів 
сільськогосподарського призначення 

(площі сільгоспугідь, внесення 
добрив, ерозійні процеси). 

Фінансовий стан підприємств АПК. 

рівню заробітної плати; 
Питома вага населення із рівнем 

доходу нижче прожиткового 
рівня. 

Якість Екологічність Збалансованість 
Добова енергетична цінність 

споживання усього і основних видів 
продукції, у тому числі: білка, жиру, 

вітамінів (А,Б,С, інші), мікро- та 
мікроелементи (рослинного та 

тваринного походження),  
розраховується в розрахунку на 

одну особу в ккал. 
Енергетична цінність і вартість 

харчових продуктів (енергетична 
цінність 1 кг продукту, ккал*; 

середньорічна споживча ціна 1 кг 
продукту, грн.;  вартість 1 тис. ккал, 

грн.). 
Рівень „зручності" продовольства 

(частка в споживанні сучасних 
продуктів, які знижують втрати й 

економлять час роботи в 
домашньому господарстві). 

Обсяги виявленої продовольчої 
продукції, що не відповідає вимогам 

якості. 
Відношення кількості продукції, 
забракованої органами контролю, 

до загальної кількості 
проінспектованої продукції. 

 

Питома вага органічної, 
функціональної продукції в 

загальному обсязі виробництва 
продукції. 

Ступінь натуральності та 
доброякісності продуктів. 

Питома вага сертифікованої за 
міжнародними стандартами харчової 

продукції в загальному обсязі її 
виробництва. 

Вміст шкідливих речовин у 
проінспектованій продукції. 

 

Баланс виробництва і 
споживання основних видів 

харчової продукції. 
Рівень самозабезпеченості 

окремими продуктами 
харчування, які входять до 

споживчого кошику. Питома 
вага власного виробництва 

продукції в загальному фонді 
споживання. 

 
Відповідно до методики Продовольчою та сільськогосподарська 

організацією ООН (FAO) основними індикаторами продовольчої безпеки є 

споживання продукції в розрахунку на одну особу за рік (добу), порівняння 

фактичного споживання з нормативним (визначеним як забезпечення 

біологічних потреб людини), споживання енергії продукції, у тому числі жиру, 

білку, вітамінів, а також ряд інших індикаторів, які ми розглянемо більш 

детально. 

Так за методикою, що пропонується FAO,для полегшення інтерпретації, 

виділяють три групи показників. Перша група включає показники, що 

являються детермінантами продовольчої небезпеки, тобто показують 

структурні умови, за яких погіршиться стан продовольчої безпеки, якщо не 

будуть прийняті адекватні міри, в тому числі екстреної допомоги.  У другу 

групу входять показники, спрямовані на уникнення результату відпродовольчої 



небезпеки, які можуть бути спричинені через недостатнє споживання харчових 

продуктів або антропометричні невдачі. Третю групу складають показники, що 

забезпечують інформацію про уразливість продовольчої небезпеки (табл. 3). 

Таблиця 3 

Індикатори продовольчої безпеки, методика їх визначення та граничний 

(пороговий) критерій 

№ 
п/п 

Індикатори 
продовольчої безпеки 

Методика розрахунку 
(формула) 

Граничний 
(пороговий) 

критерій 
1. Споживання в розрахунку на 

одну особу, кг 
- фактичне 
- нормативне (біологічне) 

  

2. Споживання енергії (в 
розрахунку на одну особу за 
добу, ккал. 
у т.ч.: 
білок, г 100 г 
жир, г 
вітаміни: «А» 

 2300-2400 
ккал на 
добу 

3. Коефіцієнт смертності у віці до 5-ти 
років  

в розрахунку на 1000 
народжених живими 

 

4. Частка витрат на харчування у 
загальному підсумку сукупних витрат 
домогосподарств 

 
 

 

5. Оцінка інфраструктури наявність доріг, кількість 
шкіл в розрахунку на одного 
жителя, кількість лікарняних 
ліжок, ступінь вакцинації 

 

6. Коефіцієнт Джинні від 0 до 1.  
7. Частка імпорту в ємності (загальному 

внутрішньому споживанні) продукції 
  

8. Населення, млн. осіб загальне число людей  
9. Щорічний темп росту населення, %   

10. Середній розмір домогосподарств   
11. Обсяги виробництва зерна в 

розрізі культур за останні 3 роки, млн. 
т 
- середньорічна температура 
- кількість опадів 
- якість грунту 

  

12. Індекс росту виробництва (до 
попереднього періоду),% 

  

13. Запаси продукції до загального 
внутрішнього споживання, % 

17 відсотків до внутрішнього 
споживання (2-3 місячний 
запас) 

 

14. Середні ціни реалізації зернових   



культур 
15. Коливання цін (коефіцієнт 

варіації - КВ) 
 

відношення 
середньоквадратичного 
відхилення цін за даний 
період до середньої ціни за 
той же період 

 

16. Територіальна доступність 
продуктів 

рівень роздрібних цін у різних 
регіонах 

 

17. Ємність внутрішнього ринку   
18. Диференціація вартості харчування за 

соціальними групами 
  

19. Баланс зовнішньої торгівлі 
продовольчими товарами 

  

20. Безпечність харчових продуктів та  
кількість продукції, які містять ГМО 

  

21. Політична ситуація в країні   
Джерело: [складено згідно 11] 
 
Також за оцінками FAO і Всесвітньої організації охорони здоров’я 

(ВООЗ), середня норма харчування для однієї людини має становити 2300-2400 

ккал на добу. Цей показник відрізняється залежно від статі, віку, професії 

людини, а також природно–кліматичних умов. У випадку, коди цей показник 

стає нижчим 1800 ккал, тоді проявляється чітко виражене недоїдання, а коли 

цей показник проходить межу 1000 ккал на добу – очевидний голод (фізичний 

брак їжі). Причинами голоду є природні, політичні катаклізми, війни, фінансова 

криза, скорочення споживання через нерівномірний розподіл продовольства. 

За даними FAO харчування має бути повноцінним і у структурі харчового 

раціону норма вмісту білку має бути не меншою, ніж 100 г на добу. 

Харчування, при якому бракує не тільки калорій, а й білків, насамперед 

тваринного походження, а також жирів, вітамінів, мікроелементів, називається 

неповноцінним. Воно обумовлене постійним недоїданням та одноманітністю 

раціону (у споживанні домінує один вид продукту). 

Фактичний середній показник калорійності харчового раціону у світі 

становить 2700 ккал на добу, в економічно розвинутих країнах – в середньому 

на душу населення становить – 3400 ккал, а споживання білків – близько 100 

грамів на добу. Важливо відмітити, що у розвинутих країнах є соціальні групи 



зі стійким низьким рівнем споживання, які потребують постійної допомоги з 

боку держави [11,12]. 

В Україні індикатори продовольчої безпеки визначені Постановою 

Кабінету Міністрів України від 05.12.2007р. №1379 "Деякі питання 

продовольчої безпеки" , із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ  N 1041 

(1041-2011-п) від 12.10.2011,(було затверджено Методику визначення основних 

індикаторів продовольчої безпеки) та Законом України "Про продовольчу 

безпеку України", прийнятого Верховною Радою України від 22 грудня 2011 

року[13; 14; 15]. 

Законом України "Про продовольчу безпеку України дається визначення 

індикаторів та критеріїв продовольчої безпеки [1].  

Так, індикатори продовольчої безпеки це кількісна та якісна 

характеристика стану, динаміки і перспектив фізичної та економічної 

доступності харчових продуктів для всіх соціальних і демографічних груп 

населення, рівня та структури їх споживання, якості та безпеки продовольства, 

стійкості та ступеня незалежності внутрішнього продовольчого ринку, рівня 

розвитку аграрного сектору та пов’язаних з ним галузей економіки, а також 

ефективності використання аграрного природно-ресурсного потенціалу. 

Критерії продовольчої безпеки – це граничне значення індикатора, за 

якого продовольча ситуація в країні вважається небезпечною. Граничні 

значення індикаторів характеризують граничні межі, нижче (вище) яких певна 

економічна (соціальна чи екологічна) система виходить зі стану рівноваги, 

втрачає баланс та переходить у небезпечну для подальшого функціонування і 

розвитку зону. Ігнорування такими межами може спричинити руйнівні 

тенденції розвитку економічної, соціальної й екологічної сфери, що негативно 

позначиться на рівні життя населення. 

Цим законом (стаття 11) для оцінки стану продовольчої безпеки 

визначено 8 індикаторів продовольчої безпеки: 

Оцінка стану продовольчої безпеки здійснюється на основі наступної 

системи індикаторів: 



Рівень споживання населенням харчових продуктів визначається як 

сукупний показник фактичного споживання окремих видів харчових продуктів 

в розрахунку на душу населення, а також добова калорійність харчового 

раціону, враховуючи його збалансованість за вмістом білків, жирів, вуглеводів, 

вітамінів, макро- та мікроелементів. Розрізняється рівень споживання 

населенням харчових продуктів в домогосподарствах з дітьми в залежності від 

кількості дітей у їхньому складі; споживання харчових продуктів в 

домогосподарствах за рівнем сукупних витрат на одну особу. 

Економічна доступність харчових продуктів визначається як вартість 

набору харчових продуктів відповідно до раціональних норм їхнього 

споживання у відношенні до рівня середньомісячної номінальної і реальної 

заробітної плати, із урахуванням розподілу населення за рівнем сукупних 

витрат на одну особу, частки сукупних і грошових витрат на продукти 

харчування в загальній структурі витрат населення; індексу споживчих цін на 

продовольчі товари, в т.ч. у розрізі окремих видів товарів, а також 

корелюючись на обсяги адресної продовольчої допомоги населенню та рівень 

монополізації продовольчого ринку. 

Фізична доступність харчових продуктів визначається як структура 

джерел реалізації продовольчих товарів на ринку, наявність мережі роздрібної 

торгівлі у розрахунку на 10 тис. осіб, чисельність торгових місць на 

продовольчих ринках у розрахунку на 10 тис. осіб, чисельність підприємств 

малого бізнесу у сфері торгової діяльності на відповідній території, стан 

розвитку оптової торгівлі продовольчими товарами, наявність основних видів 

продовольчих товарів у роздрібній торговій мережі та на ринках на відповідній 

території та асортимент продовольчих товарів у роздрібній торговій мережі на 

відповідній території. 

Стійкість продовольчого ринку визначається рівнем роздрібних і 

закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію з урахуванням 

нормативної рентабельності її виробництва та рівень залучення місцевих 

виробничих та переробних потужностей для насичення локальних ринків 



продукцією власного виробництва, що вимірюється у відсотках продажу 

окремих видів продовольчих товарів місцевого виробництва в загальному 

обсязі їх реалізації;); 

Ступінь незалежності продовольчого ринку визначається як частка 

імпортних харчових продуктів у загальній структурі їх реалізації, окремо 

визначаючи рівень самозабезпеченості продовольчими товарами, обсяг 

державних запасів продовольства та баланс зовнішньої торгівлі продовольчими 

товарами 

Якість і безпечність харчової продукції визначається як частка харчової 

продукції, виявлена як невідповідна діючим вимогам щодо якості та 

безпечності також окремо розраховується обсяг окремих видів харчових 

продуктів та сільськогосподарської сировини, що виробляється за 

міжнародними стандартами якості в загальному обсязі їх виробництва; обсяги 

виробництва та реалізації на вітчизняному ринку органічної харчової продукції. 

Рівень розвитку агропродовольчої сфери вимірюється за допомогою 

оцінки обсягів виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції і 

продовольчих товарів, урожайності основних видів сільськогосподарських 

культур, продуктивності худоби і птиці, частки господарств населення у 

виробництві окремих видів сільськогосподарської продукції, рентабельності 

виробництва основних видів сільськогосподарської продукції і продовольчих 

товарів, фінансових результатів діяльності сільськогосподарських і переробних 

підприємств а також обсягів інвестицій в агропродовольчу сферу, у т.ч. 

іноземних; рівень державної підтримки аграрних товаровиробників). 

Природно-ресурсний потенціал і ефективність його використання 

визначається за показниками родючості земель сільськогосподарського 

призначення, у тому числі в розрізі окремих територій, частки деградованих 

земель у загальній їх структурі та рівнем розораності земель. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007р. №1379 "Деякі 

питання продовольчої безпеки" затверджено Методику визначення основних 



індикаторів продовольчої безпеки, відповідно до якої були визначені основні 

індикатори продовольчої безпеки (табл. 4) [15]. 

Індикатори, що характеризують стан продовольчої безпеки держави 

(регіону), розраховуються за такими основними групами харчових продуктів: 

хліб і хлібопродукти; картопля; овочі і баштанні; фрукти, ягоди і виноград; 

цукор; олія; м’ясо і м’ясопродукти; молоко і молокопродукти; риба і 

рибопродукти; яйця. 

Таблиця 4 

Законодавчо затверджені індикатори продовольчої безпеки, методика їх 

визначення (формула) та граничний (пороговий) критерій 
№ 
п/п 

 

Індикатори 
продовольчої 

безпеки 
 

Методика 
розрахунку 

Формула Граничний 
(пороговий) 

критерій 
 

1. Добова 
енергетична 
цінність 
раціону 
людини 

сума добутків 
одиниці маси 
окремих видів 
продуктів, які 
споживаються 
людиною протягом 
доби, та їх 
енергетичної 
цінності 

Р = ∑ мі * ці 
де Р — енергетична цінність 
добового раціону людини; 
мі — маса і-го продукту, 
спожитого однією особою; 
ці — енергетична цінність 
одиниці маси і-го продукту. 

2500 ккал на 
добу, при 
цьому 55 
відсотків 
добового 
раціону 
повинне 
забезпечуватися 
за рахунок 
споживання 
продуктів 
тваринного 
походження 

2. Забезпечення 
раціону 
людини 
основними 
видами 
продуктів. 
 

співвідношення 
між 
фактичним 
споживанням 
окремого 
продукту та його 
раціональною 
нормою 

С = сф/ср 
де С — індикатор достатності 
споживання окремого 
продукту; 
сф — фактичне споживання 
окремого продукту на одну 
особу за рік; 
ср — раціональна норма 
споживання окремого 
продукту на одну особу за рік, 
погоджена з МОЗ. 

 

3. Достатність 
запасів зерна 
у 
державних 
ресурсах 
 

співвідношення 
між 
обсягами 
продовольчого 
зерна 
у 
державному 

З = Н / Х х 100%, 
де З — індикатор забезпечення 
зерновими продовольчими 
ресурсами; Н — наявність 
продовольчого зерна у 
державному продовольчому 
резерві; Х — середньорічне 

 



продовольчому 
резерві та обсягами 
внутрішнього 
споживання 
населенням хліба і 
хлібопродуктів у 
перерахунку на 
зерно 

внутрішнє споживання хліба і 
хлібопродуктів у перерахунку 
на зерно. 

4. Економічна 
доступність 
продуктів 
 

частка сукупних 
витрат на 
харчування у 
загальному 
підсумку 
сукупних витрат 
домогосподарств 
 

Е = Вх / Вс х100% 
де Е — індикатор економічної 
доступності продуктів; Вх — 
витрати населення на 
харчування за рік; Вс — 
сукупні витрати населення за 
рік. 

60-відсотковий 
рівень 
 

5. Диференціація 
вартості 
харчування за 
соціальними 
групами 

співвідношення 
між вартістю 
харчування 20 
відсотків 
домогосподарств з 
найбільшими 
доходами та 
вартістю 
харчування 
20 відсотків 
домогосподарств з 
найменшими 
доходами 
(відстежується в 
динаміці) 

Д = Дв/ Дм 
де Д — індикатор 
диференціації вартості 
харчування; 
Дв — показник вартості 
спожитих продуктів у 20% 
домогосподарств з 
найбільшими доходами; 
Дм — показник вартості 
спожитих продуктів у 20% 
домогосподарств з 
найменшими доходами. 

 

6. Ємність 
внутрішнього 
ринку 
окремих 
продуктів 
 

добуток 
споживання 
певного продукту 
та 
середньорічної 
чисельності 
населення 
(відстежується в 
динаміці) 

Єі = Фі *Ч, 
де Єі; — ємність внутрішнього 
ринку /-го продукту; 
Фі- — річне середньодушове 
споживання /-го продукту; 
Ч — середньорічна 
чисельність населення. 

 

7. Продовольча 
незалежність 
за 
окремим 
продуктом 
 

співвідношення 
між 
обсягом імпорту 
окремого 
продукту у 
натуральному 
виразі 
та ємністю його 
внутрішнього 
ринку 

Пі =Іі / Єі х 100% 
де Пі — частка продовольчого 
імпорту і-го продукту; 
І — вид продукту харчування; 
Іі — імпорт і—го продукту; 
Є — ємність внутрішнього 
ринку і—го продукту. 

30-відсотковий 
рівень 
 

Джерело: [14]. 
 



Тобто при оцінці рівня забезпечення продовольчої безпеки в країні слід 

проводити розрахунки наведених вище індикаторів, брати до уваги показники 

соціально економічного характеру, а також макроекономічні показники 

розвитку країни в цілому і окремих її регіонів. Лише за умови врахування всіх 

цих факторів можливо реально оцінити стан продовольчої безпеки в країні та 

сформувати подальші напрями та орієнтири розвитку країни, а також основні 

засади державної політики, спрямованої на формування продовольчої безпеки в 

країні. 

Цікавим є не тільки вибір індикаторів для оцінки стану продовольчої 

безпеки країни, але й взаємопов’язана система їх планування і прогнозування. 

Оскільки найбільш важливим є не сама оцінка, а побудова балансу показників 

за допомогою якого можна забезпечити продовольчу безпеку країни. 
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