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Основні припущення 

Зростання економіки 

• Українська економіка +2% щороку 

• Світова економіка +2.9 % 

Чисельність населення 

• Україна: тенденція до зменшення чисельності 
населення. Урбаністичні процеси слабовиражені. 

• Світ: зростання чисельності населення за 
рахунок країн Азії та Африки. Високі темпи 
урбанізації.  

Макроекономічна стабільність 



Підсумки 2015 

Скорочення доходів 
населення 

-26,6 % за три 
квартали 2015 

Ріст споживчих цін 

43,3 % 

Падіння зовнішніх 
ринків 

Зростання вартості 
імпортної складової  

Зменшення 
на 11,2 % 



Перспективи розвитку 

Розвиток ринку 

Внутрішній 
ринок 

Харчова 
промисловість 

Моніторинг 
Безпечність 
продукції 

Соціальні та 
екологічні 
програми 

Дерегуляція 

Нехарчові цілі 

Зовнішній 
ринок 

Стратегія 
розвитку 

зовнішнього 
ринку 



 
 

Директива EC 2009/28/EC 
 
наростити частку біоетанолу в 
автомобільному пальному  
 
 
 
 

  
 
 

Проблема: надмірне регулювання 

Вирішення: виключення біоетанолу з підакцизної продукції з 
одночасним впровадженням Єдиної електронної системи контролю за 
виробництвом, відвантаженням і переміщенням біоетанолу  

до 2020 

Угода про Асоціацію України з ЄС 
 ЄС 

 
 
 

<1% 
<5,75% Україна 

10% 

Нехарчові цілі 



Нехарчові цілі 

Збільшення 
завантаженості 
спиртових 
заводів більш 
ніж у 3 рази 

Зростання ціни 
спиртових 
заводів при 
приватизації 

Переробка 
надлишків 
цукросировини 
у цукровій 
галузі 

    
10% біоетанолу:  
 
викиди аерозольних частинок зменшуються 
 
викиди оксиду вуглецю зменшуються  
  

Очікуваний обсяг  
виробництва біоетанолу 

до 400 
тис. тонн 

на 50%  

на 30%  



Харчові цілі 

Збільшення 
внутрішнього 
споживання Розвиток 

експорту 



  

Раціональна норма 

споживання (розрахунок 

МОЗ) 

Фактичне споживання в 

2014р. (дані Держстату) 
Достатність споживання 

Хліб і хлібопродукти 101 108,5 1,07 

М'ясо і м'ясопродукти 80 54,1 0,68 

Молоко і молокопродукти 380 222,8 0,59 

Риба і рибопродукти 20 11,1 0,56 

Яйця і яйцепродукти 290 310,0 1,07 

Овочі і баштанні 161 163,2 1,01 

Картопля 124 141,0 1,14 

Фрукти та ягоди 90 52,3 0,58 

Цукор 38 36,3 0,96 

Олії рослинні 13 13,1 1,01 

Достатність споживання 

окремих продовольчих товарів 

в Україні, кг./особу за рік 



Наявний річний потенціал нарощування внутрішнього 

споживання: 

Відсутній потенціал нарощування внутрішнього 

споживання: 

1,1 млн. 

тонн 

6,7 млн. 

тонн 
381 тис. 

тонн 

1,6 млн. 

тонн 

Харчові цілі 



З метою нарощування внутрішнього споживання харчової 

продукції в умовах низької купівельної спроможності 

населення доцільно запровадити:    

Дитяче харчування 

“Шкільне молоко” 

Програму адресних дотацій 

малозабезпеченим громадянам 

Дітям про їжу 

Розвиток туризму 

Розвиток внутрішнього ринку 



До 2050 р. чисельність населення світу зросте до 9,7 млрд. 

осіб,  72% з яких житиме в містах (дані ООН). 

Укра ї на  стає  важливим учасн иком 

св і тово ї  продовольчо ї  бе зпеки  

Розвиток експортного потенціалу 



Найбільш перспективні ринки для вітчизняної продукції: 

 

-Китай; 

 

-Африка; 

 

- країни Перської затоки. 

До 2050 р. чисельність населення світу зросте до 9,7 млрд. 

осіб,  72% з яких житиме в містах (дані ООН). 

Розвиток експортного потенціалу 



Імпорт Китаєм, країнами Африки та 

Перської затоки деяких видів 

продовольства за 2014 р. 

М’ясо та м’ясопродукти: $23,4 млрд. (18,9% світового 

імпорту)   

Молоко та молокопродукти: $20,2 млрд. (22,8% світового 

імпорту)   

Цукор: $8,6 млрд. (29,6% світового 

імпорту)   

Яйця: $624,4 млн. (11,3% світового імпорту)   

Розвиток експортного потенціалу 



Мета: отримання конкурентних переваг на зовнішніх ринках збуту 

Потрібно: підвищити якість вітчизняної продукції 

Захід: впровадження систем управління якістю НАССР та 

наближення українського харчового законодавства до норм і 

правил ЄС 

Департамент продовольства спільно із ДП 

“УкрНДНЦ” запланував в 2016 р. проведення 24 

навчальних семінарів в регіонах України для фахівців 

харчової та переробної промисловості щодо 

впровадження НАССР 

Розвиток експортного потенціалу 



Людство щорічно втрачає або використовує 

нераціонально 1/3 вироблених продуктів, що 

становить близько 1,3 млрд. тонн (дані ФАО). 

- вирішення проблеми ДП “Солотвинський солерудник”; 

 

- запровадження систем менеджменту управління 

відходами. 

Екологія 



Контакти Департаменту 

продовольства: 

(044) 278-54-68 

(044) 226-27-72 


