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У статті проведено статистичний аналіз виробництва та споживання овочів, баштанних продовольчих культур і
картоплі в Україні. Виявлено перевищення виробництва картоплі (в 1,4—2,8 рази) і овочів (на 20—45%) над їх спо-
живанням у країні. Встановлено, що основними виробниками овочів і картоплі є господарства населення з часткою
81% і 98% відповідно. Розраховано, що збільшення виробництва продукції відбулось за рахунок підвищення урожай-
ності овочів на 43,7% і картоплі на 46,0%. Визначено незначне перевищення темпів зростання виробництва овочів і
баштанних продовольчих (К=1,64) над темпами їх споживання (К=1,60) і суттєве перевищення по картоплі — К=1,65
і К=1,06 відповідно. Доведено наявність сильного (r=0,9922 овочі та баштанні продовольчі) і середнього (r=0,6836
картопля) прямого зв'язку між рівнем споживання і виробництвом продукції. Досліджено наявність сильного зв'язку
між рівнем середньомісячної заробітної плати та споживанням овочів і баштанних продовольчих культур (r=0,7805)
та слабкий обернений зв'язок (статистично незначущий) із споживанням картоплі (r=-0,2844). Виявлено слабкий
зв'язок між індексом споживчих цін на овочі і картоплю та рівнем їх споживання (r=-0,4017 і r=0,2863 відповідно).
Визначено прямий помітний зв'язок між обсягами імпорту та рівнем споживання овочів і баштанних продовольчих
культур (r=+0,5636) та слабкий (статистично незначущий) зв'язок із споживання картоплі (r=0,2430). Встановлено,
що попит на овочі, баштанні продовольчі культури і картоплю є нееластичним за пропозицією, ціною продукції і
доходами споживачів. Розраховано, що надлишок виробництва овочів і баштанних продовольчих культур протягом
2000—2018 рр. сприяв зростанню експорту з 0,50% до 4,32% від загального обсягу виробництва. Виявлено, що надли-
шок виробництва картоплі сприяв збільшенню її втрат і переробці на нехарчові цілі з 1,30 % до 17,1% від загального
обсягу виробництва продукції. Встановлено, що на внутрішньому ринку вітчизняні виробники овочів, баштанних
продовольчих культур і картоплі мають кращі цінові конкурентні позиції, ніж іноземні.

The article presents the production and consumption of vegetables, melon food crops and potatoes in Ukraine. Excess
production of potatoes (1.4—2.8 times) and vegetables and melons (by 20-45%) over their consumption in the country is
revealed. It is established that the main producers of vegetables and potatoes are households with a share of 81% and
98% respectively. It is estimated that the increase in production was due to the increase of vegetable yields by 43.7% and
potatoes by 46.0%. A slight increase in the growth rate of production of vegetables and melon food crops (K=1.64) over
the rate of their consumption (K=1.60) and a significant excess in potatoes — K=1.65 and K=1.06 respectively were
determined. There is a strong (r=0.9922 vegetables and melon food crops) and medium (r=0.6836 potatoes) direct
relationship between consumption and production. The existence of a strong relationship between average monthly wage
and consumption of vegetables and melon food crops (r=0.7805) and weak connection (statistically insignificant) with
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аграрно-продуктове виробництво — це не

тільки соціально-економічний базис життє-
діяльності кожної конкретної людини, а й під-
грунтя продовольчої безпеки всього суспіль-
ства та цілої країни. Забезпечення населення
різноманітними якісними харчовими продукта-
ми та товарами повсякденного вжитку за ра-
хунок власного виробництва, їх фізичної та
економічної доступності для всіх верст насе-
лення у відповідності до раціональних норм
споживання — основа продовольчої безпеки
України. Її вирішення залежить від органічної
взаємодії взаємозалежних галузей національ-
ного господарства, багатьох внутрішніх і
зовнішніх чинників, що впливають на функціо-
нування аграрно-продуктового виробництва
країни.

Одним з важливих факторів життєдіяль-
ності суспільства є забезпечення населення
країни повноцінними продуктами харчування,
що є основою формування якісного ресурсно-
го потенціалу людини. Надходження в організм
людини якісних продуктів харчування за нау-
ково-обгрунтованими нормами, їх видовою
структурою, збалансованих за вмістом жирів,
білків і вуглеводів значною мірою визначає роз-
виток людини, структурних складових її ресур-
сного потенціалу. Водночас всі продукти хар-
чування та товари повсякденного вжитку, ви-
роблені з сільськогосподарської сировини, а
також навколишнє середовище, мають бути
екологічно безпечними для людини. Це необ-
хідно здійснювати на основі організації раціо-
нальної структури й ефективного функціону-

potato consumption (r = -0.2844) were investigated. We found a weak relationship between the Consumer Price Index
for vegetables and potatoes and their consumption levels (r=-0.4017 and r=0.2863, respectively). A direct correlation
between import volumes and consumption of vegetables and melon food crops was found (r=+0.5636) and a weak
(statistically insignificant) relationship between potato consumption (r=0.2430). Demand for vegetables, melon food
crops and potatoes has been found to be inelastic in supply, price of produce and consumer incomes. It is estimated that
the surplus production of vegetables and melon food crops during the years 2000—2018 contributed to an increase in
exports from 0.50% to 4.32% of total production. It was found that the excess production of potatoes contributed to
the increase of its losses and processing for non-food purposes from 1.30% to 17.1% of the total production. It is
established that domestic producers of vegetables, melons and potatoes have better price competitive positions than
foreign producers.

Ключові слова: статистичний аналіз, коефіцієнт кореляції, регресія, еластичність, темп
росту, овочі, баштанні продовольчі культури, картопля.

Key words: statistical analysis, correlation coefficient, regression, elasticity, growth rate,
vegetables, melon food crops, potatoes.

вання національного аграрно-продуктового ви-
робництва з його традиційно розвиненими
сільськогосподарськими галузями й продукто-
вими підкомплексами. Наявність багатих при-
родних ресурсів та сприятливих кліматичних
умов дозволяє населенню України мати доступ-
не виробництво більшості видів сільськогоспо-
дарської продукції і продовольчих товарів, що
формують продовольчу безпеку країни та мо-
жуть забезпечити широкий асортимент товарів
широкого вжитку, виготовлених із сільськогос-
подарської сировини, і є особливо важливими
для забезпечення здоров'я населення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Проблеми розвитку й ефективності аграр-
но-продовольчого виробництва та оцінки за-
безпечення населення України основними про-
дуктами харчування, в тому числі овочами і кар-
топлею, висвітлені в багатьох працях вітчиз-
няних та зарубіжних науковців. Так, Галат Л.М.
[2], Духницький Б.В., Новічков О.В. і Полу-
пан В.М. [4], Захарчук О.В. [6], Іваненко В.Ф. [7],
Логоша Р.В., Мороз І.О. і Кричковський В.Ю. [9],
Сєвідова І.О. [18] та ін. обгрунтували, що розви-
ток людини неможливий без розвиненого аграр-
но-продовольчого виробництва, що в свою чергу
забезпечило б виробництво науково-обгрунтова-
ного рівня споживання овочів і картоплі.

Єльцова Л.Б і Омельчук С.Т. [5], Лишенко
М.О. і Устік Т.В. [8], Руда Н.С. [12], Сегеда С.А.
[13—16, 28], Тихонова Н.О. [19] обгрунтували
проблеми виробництва і раціонального спожи-
вання овочів і картоплі в країні.
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Проблема забезпечення населення якісним
харчуванням є актуальною для багатьох зару-
біжних країн. Так, Mina Porkka та ін. вивчали
світові тенденції із забезпечення продуктами
харчування та їх виробництва протягом досить
тривалого часу — 1965—2005 рр. [26]. Особли-
ва увага науковців приділялась факторам, що
впливають на споживання людиною основних
продуктів харчування. Так, Tatiana Andreyeva,
Michael W. Long, Kelly D. Brownell вивчали
вплив цін на споживання [29], Jean D. Kinsey —
доходи [24], Proscovia Renzaho та ін. — зрос-
тання виробництва та, як його наслідок, вплив
зростання доходів населення на споживання на
прикладі Уганди [25].

Крім того, наукові дослідження підтверджу-
ють наявність тісного зв'язку між рівнем спожи-
вання основних продуктів харчування, в тому
числі овочів, баштанних продовольчих та кар-
топлі, і соціально-демографічними індикатора-
ми людського розвитку [27] і станом здоров'я
населення країни [20]. Інші наукові дослідження
стверджують, що низьке споживання овочів
спричиняє розвиток тривожних розладів [23].
Що стосується України, то сучасний стан аграр-
но-продуктового виробництва та споживання,
а також основні фактори що їх визначають і
рівень залишаються недостатньо вивченими.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є проведення стати-

стичного аналізу виробництва овочів, баш-

танних продовольчих культур і картоплі та
рівня їх споживання населенням України.
Джерелом інформації була відкрита плат-
форма даних Державної служби статистики
України [3].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Важливим продуктом харчування для роз-
витку і життєдіяльності людини є овочі і баш-
танні продовольчі культури. Вони не містять
великої кількості калорій, але мають високий
вміст харчових волокон, вітамінів (С, А, Е, К,
В), мікроелементів (калій, кальцій, натрій,
фосфор, залізо), антиоксидантів, вуглеводів
(цукроза, фруктоза, глюкоза, крохмаль,
інулін, клітковина) та біофлавоноїдів. Згідно
з затвердженими Міністерством охорони
здоров'я "Рекомендацій щодо здорового хар-
чування дорослих" цільовий рівень спожи-
вання овочів має становити понад 300 грам на
добу [12].

Виробництво овочів та баштанних продо-
вольчих культур належить до стратегічно важ-
ливих напрямів розвитку сільськогосподарсь-
кого виробництва, що не лише гарантує продо-
вольчу безпеку держави, але також забезпечує
сировиною харчову переробну промисловість,
яка випускає експортно-орієнтовану продук-
цію із високою доданою вартістю. Відповідно в
Україні пропозиція товаровиробниками овоче-
баштанних культур демонструє стійку динамі-
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Рис. 1. Посівні площі та виробництво овочів і баштанних продовольчих культур
в Україні

Джерело: побудовано автором за даними Державної служби статистики України [3].
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ку до збільшення з 7458,1 тис. т у 1990 році до
10245,5 тис. т у 2019 році, або на 37,37% (рис. 1).

Головною причиною збільшення виробницт-
ва є підвищення урожайності овочевих культур
із 149,0 ц з 1 га в 1990 році до 214,1 ц з 1 га в 2019 році,
або на 65,1 ц/га (43,69%), баштанних продо-
вольчих — з 70,9 ц з 1 га до 85,4 ц з 1 га, або на
20,45%. Причому в господарствах населення
підвищення урожайності було або несуттєвим
(на 45,49% овочевих культур), або спостеріга-
лось зниження — на 14,3% (баштанні продо-
вольчі). Натомість та підприємствах суспільно-
го сектору за досліджуваний період уро-
жайність овочевих культур підвищилась з 157,1

ц з 1 га до 415,6 ц з 1 га, або в 2,6 рази і баш-
танних продовольчих культур — з 65,9 ц з 1 га
до 103,3 ц з 1 га, або на 56,75%.

Посівні площі овочевих культур в Україні
зменшились з 455,9 тис. га в 1990 році до 451,8 тис.
га в 2019 році, або на 4,1 тис. га (0,9%); баштан-
них продовольчих — з 126,3 тис. га до 65,0 тис.
га, або на 61,3 тис. га (48,54%).

Головними виробниками овочів і баштанних
продовольчих культур в Україні є господарства
населення. Якщо в 1990 році їх частка в посівах
складала 26,37%, то в 2019 році — 92,82%. Отже,
переважна кількість овочів і баштанних продо-
вольчих культур вирощуються сільськими до-
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Рис. 2. Динаміка виробництва і споживання овочів і баштанних продовольчих культур в
Україні, кг на одну особу

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України [1; 3].

Рік 
Показники 

2000 2005 2010 2015 2016 2017 20018 
2018р у % 
до 2000 р. 

У розрахунку на 1 особу, кг:         
- вироблено 126,6 162,1 193,8 229,0 234,8 229,3 235,8 186,26 
- експортовано 0,61 3,20 7,32 4,96 5,26 10,48 10,30 1688,52 
- спожито 101,7 120,2 143,5 160,8 163,7 159,7 163,9 161,16 
Фактичний рівень 
споживання у % до: 

        

- раціональної норми* 63,17 74,66 89,13 99,88 101,68 99,19 101,80 38,63 в.п. 
- виробництва 80,74 74,45 74,17 70,36 69,85 69,78 69,69 -11,05 в.п. 
Структура використання, %:         
- експорт 0,50 2,00 3,64 2,10 2,23 4,49 4,32 3,82 в.п. 
- втрати 2,94 5,23 9,07 11,91 11,88 10,62 10,47 7,53 в.п. 
- витрачено на корм  12,09 16,17 14,52 15,49 15,39 15,20 15,17 3,08 в.п. 
- витрачено на посів 1,43 1,20 1,28 1,09 1,09 1,10 1,11 -0,32 в.п. 
- фонд споживання  83,05 75,41 71,49 68,22 69,42 68,59 68,93 -14,12 в.п. 
Відсоток імпорту у  
споживанні, % 

0,48 1,33 3,38 0,94 1,35 1,30 1,87 1,39 в.п. 

 

Таблиця 1. Динаміка використання овочів і баштанних продовольчих культур (включаючи
консервовану та сушену продукцію в перерахунку на свіжу) в Україні за роками

Примітка: * Раціональна норма споживання овочів і баштанних продовольчих культур — 161 кг на 1 особу на рік.
Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України [1].
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могосподарствами на присадибних ділянках у
примітивних умовах.

Виробництво є головним фактором забез-
печення науково-обгрунтованих норм спожи-
вання овочів і баштанних продовольчих насе-
ленням країни. Проте протягом 1990—1994 рр.
споживання продукції знизилось зі 102,5 кг до
83,7 кг, або на 18,34% (рис. 2). З 1997 року спо-
стерігається деяке зростання, але до 2010 року
споживання продукції становило менше реко-
мендованої Міністерством охорони здоров'я
норми (161 кг), з 2011 року цей рівень її переви-
щує. В 2018 році середньостатистичний украї-

нець споживав 163,9 кг овочів і баштанних про-
довольчих культур за рік.

Дослідження засвідчили, що темпи зростан-
ня виробництва овочів і баштанних продоволь-
чих (К=1,64) випереджають темпи зростання їх
споживання (К=1,60) протягом 1990—2018 рр.

Дослідження показали, що індикатор дос-
татності споживання овочів і баштанних про-
довольчих культур перевищив рекомендовану
Міністерством охорони здоров'я норму в 2011-
2018 рр. (табл. 1). Якщо відношення споживан-
ня продукції до її виробництва в 2000 році скла-
дало 80,74%, то в 2018 році — 69,69%. Відповід-
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Рис. 3. Посівні площі та виробництво картоплі в Україні
Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України [3].
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но надлишок (перевиробництво) пропозиції ово-
чів і баштанних продовольчих культур сприяв
зростанню їх експорту з 0,50% до 4,32% від за-
гального обсягу виробництва продукції. Вод-
ночас протягом 2000—2018 рр. суттєво підви-
щилась (7,53 в.п.) частка втрат при збиранні та
зберіганні продукції.

Окремим продуктом овочевої групи є кар-
топля, що містить велику кількість різних спо-
лук, сприятливих для розвитку організму лю-
дини. До них варто віднести вітаміни (ретинол,
рибофлавін, тіамін, піридоксин, аскорбінову
кислоту, ергокальциферол, біофлавоноїди,
фолієву і нікотинову кислоти, каротиноїди, то-
коферол, нікотинамід, біотин, вітамін U) та
мікроелементи (мідь, кобальт, нікель, йод, мар-
ганець). Також картопля містить до 25% крох-
малю та незначну кількість білків (туберин), що
вважаються найбільш повноцінними з усіх рос-
линних.

Виробництво картоплі товаровиробниками
в Україні характеризується стабільним збіль-
шення із 16732,4 тис. т у 1990 році до 20268,7 тис.
т в 2019 році, або на 21,13% (рис. 3).

Збільшення виробництва картоплі відбу-
лось переважно за рахунок підвищення уро-
жайності культури з 116,8 ц з 1 га в 1990 році до
170,5 ц з 1 га в 2018 році, або на 53,7 ц/га
(45,98%). Причому в господарствах населення
підвищення урожайності було несуттєвим — з
118,6 ц/га в 1990 році до 169,4 ц/га в 2018 році,
або на 42,83%. В підприємствах суспільного
сектору за досліджуваний період урожайність
картоплі підвищилась із 112,6 ц/га до 252,0 ц/
га, або в 2,2 рази.

Протягом 1990—2018 рр. посівні площі кар-
топлі в Україні зменшились з 1428,7 тис. га до
1308,8 тис. га, або на 119,9 тис. га (8,39%).

Відхилення максимального рівня (1701,5 тис.
га в 1992 році) до мінімального рівня (1291,2 тис.
га в 2015 році) склало 410,3 тис. га. Тобто, ко-
ливання посівних площ картоплі за досліджу-
ваний період були незначними.

Виробництво картоплі зосереджено в ос-
новному в господарствах населення. Якщо в
1990 році їх частка в посівах складала 69,99%
(999,9 тис. га), то в 2018 році — 98,79% (1302,6 тис.
га). Це означає, що виробництво картоплі
відбувається в примітивних умовах сільськи-
ми домогосподарствами на присадибних
ділянках.

Дослідження показують, що споживання
картоплі протягом 2000—2018 рр. має тенден-
цію до коливання в діапазоні 128—143 кг на осо-
бу та перевищує рекомендовану норму спожи-
вання (124 кг/особу) на 3,2—15,3% відповідно
(рис. 4).

Якщо в 1999 році рівень виробництва кар-
топлі перевищував споживання в 2 рази, то про-
тягом 2011—2018 рр. — у3,5—4 рази, та є дос-
тупним для споживання населенням країни. До
того ж спостерігається самозабезпечення кар-
топлею присадибними ділянками громадян та
її низька ціна.

Варто зауважити, що високий рівень спожи-
вання картоплі є негативною тенденцією для
здоров'я населення, яке картоплею заміщає
більш важливі для здоров'я людини продукти
харчування (м'ясо, молоко та молокопродук-
ти, риба, ягоди та плоди, горіхи). Відповідно,
ми припускаємо, що попит на картоплю буде
нееластичним.

Збільшення обсягів виробництва картоплі
сприяло нарощуванню її на переробку на не-
харчові цілі. Так, по відношенню до 2000 року
обсяги виробництва картоплі зросли з 403,4 кг

Таблиця 2. Динаміка використання картоплі в Україні за роками

Джерело: розраховано автором за даними [1].

Рік 
Показники 

2000 2005 2010 2015 2016 2017 20018 
2018 р. у % 
до 2000 р. 

У розрахунку на 1 особу, кг:         
- вироблено 403,40 413,16 407,78 486,38 509,72 522,72 532,39 131,98 
- експортовано 0,02 0,13 0,17 0,35 0,12 0,42 0,52 2600,00 
- спожито 135,4 135,6 128,9 137,5 139,8 143,4 139,4 102,95 
Фактичний рівень 
споживання у % до: 

        

- раціональної норми* 109,19 109,35 103,95 110,89 112,74 115,65 112,42 3,23 в.п. 
- виробництва 33,57 32,81 31,62 28,27 27,43 27,43 26,19 -7,38 в.п. 
Структура використання, %:          
- експорт 0,01 0,03 0,04 0,07 0,02 0,08 0,10 0,09 в.п. 
- втрати та переробка на 
нехарчові цілі 

1,30 10,54 14,21 17,43 14,83 15,38 17,12 15,82 в.п. 

- витрачено на корм  28,83 30,59 29,28 30,00 31,62 31,21 31,14 2,31 в.п. 
- витрачено на посадку 30,45 26,21 25,58 24,85 25,65 25,46 25,10 -5,35 в.п. 
- фонд споживання  39,41 32,64 30,89 27,04 27,87 27,87 26,55 -12,86 в.п. 
Відсоток імпорту у  
споживанні, % 

0,07 0,03 0,16 0,08 0,13 0,11 0,13 0,06 в.п. 
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до 532,4 кг на 1 особу в 2018 році, або на 32,0%.
Споживання протягом досліджуваного періо-
ду коливалось в межах 125—140 кг на одну осо-
бу. Водночас частка втрат та переробки на не-
харчові цілі підвищилась з 1,30% в 2000 році до
17,12% в 2018 році, або на 15,82 відсоткових
пункти (табл. 2).

Експорт картоплі за цей період зріс з 1 тис.
т у 2000 р. до 22 тис. т у 2018 р., або з 0,01% до
0,10% обсягу виробництва при незначному його
імпорті, що становить 0,1—0,2% до обсягів ви-
робництва. Таким чином, нарощування вироб-
ництва картоплі призвело до збільшення об-
сягів переробки, але не забезпечило збільшен-
ня обсягів експорту.

Наступним кроком нашого дослідження
було з'ясувати наявність зв'язку між обсягами
споживання овочів, баштанних продовольчих і
картоплі та факторами впливу, а також його
тісноту і значимість. Попит з боку населенням
країни на овоче-баштанні культури і картоплю,
що буде результативною ознакою (Y), зале-
жить від багатьох факторів. Одним із важливі-
ших факторів задоволення попиту людини на
продукти харчування є достатній рівень вироб-
ництва їх у середині країни (x

1
).

Попит і пропозиція продукції залежать
від рівня цін та доходів населення країни. В
ринкових умовах функціонування економіки
найбільшої ваги серед доходів громадян краї-
ни має рівень заробітної плати. Для точності
дослідження середньомісячну заробітну пла-
ту, що визначена у гривнях, нами було пере-
ведено в долари США за середньорічним кур-
сом НБУ, що є наступним фактором впливу
на рівень споживання продуктів харчування
(x

2
).
У ринкових умовах темпи зростання заро-

бітної плати можуть не співпадати з темпами
зростання цін на основні продукти харчуван-
ня. Тому ще одним фактором впливу нами було
обрано індекс споживчих цін на основні про-
дукти споживання в країні (x

3
).

Задоволення попиту людини на продукти
харчування крім внутрішнього виробництва
можливе також і за рахунок імпорту відповід-
ної продукції, особливо, якщо виробництво
такої продукції в Україні відсутнє (тропічні
фрукти, цитрусові, овочі і баштанні продо-
вольчі в зимово-весняний період). Відповідно
обсяги імпорту продукції будуть здійснювати
певний вплив на рівень їх споживання в сере-
дині країни (x

4
).

Дослідження вагомості впливу (тісноти
зв'язку) всіх факторів (обсяги виробництва
продукції, середньомісячна заробітна плата,

індекс споживчих цін на відповідний вид про-
дукції та обсяги імпорту продукції) на рівень
споживання основних продуктів харчування
здійснювалось нами шляхом використання ме-
тодики багатофакторного регресійного аналі-
зу [21, с. 118—124; 22, с. 53—74]. Для об'єктив-
ності результату ми перевірили колінеарну
діагностику, сутність якої полягає у виклю-
ченні тих факторів, що показали значну взаєм-
ну кореляцію (r≥0,80). Обробка даних кореля-
ційно-регресійної моделі була проведена нами
за допомогою програмного продукту Microsoft
Exel.

Кореляційно-регресійний аналіз виявив
наявність сильного прямого зв'язку (r=0,7805)
між середньомісячною заробітною платою та
споживанням овочів і баштанних продоволь-
чих. Це свідчить, що підвищення обсягів спо-
живання овочевих культур до науково-обгрун-
тованого рівня обумовлювалось збільшенням
доходів громадян країни. Проте даний фактор
нами було виключено з моделі багатофактор-
ного регресійного аналізу через взаємну колі-
неарність (r=0,80) з обсягами виробництва про-
дукції.

Дослідження виявили наявність слабкого
оберненого зв'язку (r=-0,2844) між доходами
споживачів (середньомісячна заробітна плата)
і споживанням картоплі. Тобто попит на про-
дукцію не залежав від зміни рівня доходів спо-
живачів. Це означає, що вказана продукція є
доступною і дуже важливою для населення
країни. В зв'язку із статистичною незначущістю
фактора середньомісячної заробітної плати він
був виключений з моделі в подальших розра-
хунках як несуттєвий.

Результати аналізу виявили наявність
слабкого (r=0,2863 картопля) і помірного
(r=-0,4017 овочі і баштанні продовольчі)
зв'язку між індексом споживчих цін на досл-
іджувані продукти харчування та рівнем їх
споживання. Це означає, що ціни на овочі і
картоплю, скориговані на інфляційні очіку-
вання, не являються перепоною для їх спо-
живання населенням країни. Відповідно, цей
фактор також був нами виключений з моделі
як статистично незначущий.

Прямий помітний зв'язок спостерігався між
обсягами імпорту та рівнем споживання овочів
і баштанних продовольчих (r=+0,5636). Тобто
присутній зв'язок з імпортом тих культур, об-
сяги виробництва яких є недостатні чи не
стабільні (овочі закритого грунту в зимово-вес-
няний період). Проте цей фактор показав знач-
ну взаємну кореляцію (r=0,8492) з обсягами ви-
робництва продукції. Таким чином, вказаний
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показник нами був виключений з моделі в по-
дальших розрахунках.

Зв'язок між рівнем споживання картоплі та
обсягами її імпорту був статистично незначу-
щим (r=0,2430), тобто несуттєвим. Таким чи-
ном, цей фактор також був нами виключений з
моделі в кореляційно-регресійному аналізі.

Після виключення всіх несуттєвих фак-
торів нами було проведено розрахунок тісно-
ти зв'язку між обсягами виробництва овочів,
баштанних продовольчих культур і картоплі та
рівнями їх споживання населенням країни
(табл. 3).

Розрахований коефіцієнт кореляції
(r=0,9922) вказує, що тіснота зв'язку між
виробництвом і споживанням овоче-баштанних
населенням країни є дуже сильною. Коефіцієнт
детермінації (r2=0,9844) свідчить, що мінливість
рівня споживання продукції на 98,44% обумов-
лена саме варіацією обсягів її виробництва.

Розраховані критерії Фішера (Fф=1702,226;
Fк= 4,21; Fф>Fк) і Стьюдента (tф=41,258;
tк=2,0518; tф>tк) перевищують табличні (кри-
тичні) значення, що свідчить про достатньо зна-
чущий зв'язок між цими ознаками.

Середня помилка апроксимації (А) не пере-
вищує 10,0% і свідчить про високу якість моделі.

Одержане рівняння регресії означає, що при
збільшенні виробництва овочів і баштанних
продовольчих культур в розрахунку на одну
особу на 1 кг рівень їх споживання збільшить-
ся в середньому на 614 грам.

Розрахований коефіцієнт еластичності за
виробництвом (Е=0,7749) свідчить, що із
збільшенням виробництва овоче-баштанних на
1% споживання продукції збільшиться на

0,77%. Тобто обсяг виробництва (пропозиція)
є нееластичним відносно споживання (попиту)
в Україні. Крім того, попит на овоче-баштанні
є нееластичним і за доходом (Е=0,1174), і за
ціною (Е=-0,0451). Це означає, що споживачі
будуть купувати продукцію незважаючи на ко-
ливання ринкових цін.

Дослідження засвідчили, що тіснота зв'яз-
ку між виробництвом і споживанням картоплі
населенням країни є середньою (r=0,6836). Ва-
ріація пропозиції картоплі на ринку лише на
46,72% визначається мінливістю її споживан-
ням. Звідси випливає, що споживання картоплі
на 53,28% обумовлена дією інших факторів, які
не були включені до моделі.

Розрахований F-критерій Фішера
Fфакт=23,680 > Fкрит=4,21, тобто ймовірність ви-
падково отримати розраховане значення F-
критерію не перевищує дозволений рівень зна-
чущості 5%. Відповідно, фактичне значення є
невипадковим, воно сформувалось під впливом
суттєвих факторів. Таким чином, підтверд-
жується статистична значущість всього рівнян-
ня регресії і показника тісноти зв'язку — кое-
фіцієнта кореляції.

Розрахований t-критерій Ст'юдента
tвироб=4,866 перевищує табличне значення кри-
терію при рівні значущості p=0,05 і числі сту-
пенів свободи k=27 tрозрах=2,052. Таким чином,
визнається статистична значимість коефі-
цієнтів регресії і кореляції.

Розрахований коефіцієнт еластичності за
виробництвом (E=0,1744) підтвердив наше при-
пущення щодо нееластичності виробництва
картоплі. Тобто збільшення обсягів пропозиції
картоплі в Україні на 1% збільшить обсяги по-

Продукти 
Показники Овочі і баштанні 

продовольчі культури 
Картопля 

Коефіцієнт кореляції (r) 0,9922 0,6836 
Тіснота зв’язку  дуже сильна середня  
Коефіцієнт детермінації (r2) 0,9844 0,4672 
F-критерій Фішера, фактичний  1702,266 23,680 
F-критерій Фішера, критичний  4,21 4,21 
t-критерій Стьюдента, фактичний  41,258 4,866 
t-критерій Стьюдента, критичний 2,0518 2,0518 
Середня помилка апроксимації (А), 
% (фактична) 

2,51 2,61 

Середня помилка апроксимації (А), 
% (критична) 

10,0 10,0 

Коефіцієнт еластичності (E):   
- за виробництвом 0,7749 0,1744 
- за доходом 0,1174 -0,0167 
- за ціною -0,0451 0,0071 
Рівняння регресії Y=27,6074+0,6136x Y=111,0006+0,0578x 

 

Таблиця 3. Результати кореляційно-регресійного аналізу тісноти зв'язку між обсягами
виробництва та рівнем споживання продуктів харчування

Джерело: розраховано автором.
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питу лише на 0,17%. Також попит на картоплю
є нееластичним і за доходом (Е=-0,0167), і за
ціною (Е=0,0071). Таким чином, обсяги спожи-
вання картоплі взагалі не залежать від зміни
ринкової ціни і рівня доходів споживачів. Та-
кий факт свідчить про важливе значення кар-
топлі в харчуванні населення та її цінову до-
ступність.

ВИСНОВКИ
У процесі дослідження сучасного стану роз-

витку аграрно-продуктового виробництва і
споживання овочів, баштанних продовольчих
культур і картоплі виявлено:

1. Невідповідність рівнів виробництва і спо-
живання продукції. Пропозиція овочів і баш-
танних продовольчих культур протягом 1990—
2018 рр. перевищувала попит на 20—45%, а кар-
топлі — в 1,4—2,8 рази. Споживання продукції
характеризується відхиленням у сторону збіль-
шення фактичного їх рівня від рекомендованих
медичних норм.

2. У господарствах населення виробляєть-
ся 98% картоплі і 81% овочів і баштанних про-
довольчих культур. Отримана на присадибних
ділянках продукція як правило є низької якості.

3. Між рівнем споживання овочів та баштан-
них продовольчих культур та їх виробництвом
є дуже тісний і прямий зв'язок (r=+0,9922).

4. Рівень середньомісячної заробітної пла-
ти є другим важливим чинником впливу на спо-
живання продуктів харчування. Було виявле-
но прямий і сильний зв'язок між середньомісяч-
ною заробітною платою і споживанням ово-
чів та баштанних продовольчих культур
(r=+0,7805). Таким чином, зростання доходів
громадян є вагомим фактором підвищення
рівня споживання овочевої продукції, або на-
ближення цього рівня до науково-обгрунтова-
них раціональних норм харчування.

5. Між обсягами імпорту та рівнем спожи-
вання овочів та баштанних продовольчих
культур присутній помітний прямий зв'язок
(r=+0,5636). Це свідчить про необхідність ак-
тивізації розвитку вітчизняного виробництва,
насамперед тепличного господарства. Воно та-
кож потребує лобіювання та допомоги держа-
ви і державного захисту (введення квот і обме-
жень на імпорт овочевої продукції, інвестуван-
ня будівництва теплиць за новітньою техноло-
гією, повернення пільгової системи оподатку-
вання ПДВ товаровиробників) [17, с. 178].

6. Попит на овочі, баштанні продовольчі
культури і картоплю є нееластичним за вироб-
ництвом (Е=0,7749 і Е=0,1744 відповідно), за
доходами споживачів (Е=0,1174 і Е=-0,0167

відповідно) і за ціною продукції (Е=-0,0451 і
Е=0,0071 відповідно). Таким чином, незалеж-
но від дії досліджуваних чинників населення й
надалі буде споживати в необхідних кількос-
тях овочі і баштанні продовольчі (переважно
відкритого грунту) та картоплю як відносно
"дешеві" продукти харчування. Низький кое-
фіцієнт еластичності свідчить про можливість
споживачів з низькими доходами за допомогою
картоплі заміщати більш важливі для здоров'я
людини продукти харчування (м'ясо, молоко та
молокопродукти, риба, ягоди та плоди, горіхи),
що потребує подальших наукових досліджень.

7. Надлишок пропозиції овочів і баштанних
продовольчих культур сприяв зростанню екс-
порту до 4,32% від загального обсягу виробниц-
тва продукції.

8. Надлишок пропозиції картоплі сприяв
збільшенню переробки на нехарчові цілі до 17,1%
від загального обсягу виробництва продукції.

9. На внутрішньому ринку спостерігається
низька частка імпортної продукції (переважно
овочів). Головними причинами є низький рівень
доходів населення країни для купівлі імпорт-
ної продукції і порівняно нижчий рівень цін на
вітчизняну продукцію.
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