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_______________________________________________________________________________________________ 
 

У статті розкриваються особливості формування системи продовольчої безпеки в Україні. Виходячи з цього пропонуються 
підходи до державного регулювання продовольчої безпеки України. 

 
В статье раскрываются особенности формирования системы продовольственной безопасности в Украине. Исходя из этого 

предлагаются подходы к государственному регулированию продовольственной безопасности Украины. 
 
In the article the features of forming of the system of food safety open up in Ukraine.Coming from it offered approach to government 

control of food safety of Ukraine. 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Ключові слова: продовольчий ринок, державне регулювання, ринковий механізм, продовольча безпека. 
Ключевые  слова:  продовольственный  рынок,  государственное  регулирование,  рыночный  механизм,  продовольственная 

безопасность. 
Keywords: food market, government control, market mechanism, food safety. 
 

Постановка проблеми 
Загострення аграрної кризи веде до наростання 

негативних тенденцій в країнах СНД, не дивлячись 
на  суб’єктивне  бажання  всіх,  у  тому  числі 
управлінських структур АПК, обмежити масштаби  і 
пом'якшити  форми  кризи.  Для  України,  що 
переживає  системну  кризу,  забезпечення 
продовольчої  безпеки  ‐  необхідна  умова  не  лише 
збереження  державності,  але  і  фактичного 
виживання самого населення. 

 

Аналіз досліджень і публікацій 
Різні  аспекти  проблеми,    яку  ми  досліджуємо, 

висвітлені  у  працях  вітчизняних  та  закордонних 
науковців  і  практиків,  зокрема  Амбросова  В.,  
В.  Валентинова,  П.  Гайдуцького,    М.  Дем’яненка,  
С.  Зорі,  І.  Кириленка,  З.  Кадюка,  М.  Корецького,  

П. Макаренка, І. Михасюка, А. Мельник, В. Месель‐
Веселяка,  О.  Могильного,  В.  Назаренка,  
Б.  Пасхавера,  М.  Павлишенка,  Н.  Попова,  
П.  Саблука,  О.  Онищенка,  Т.  Осташко,  Г.  Черевка,  
А. Юзефовича, В. Юрчишина, М. Янківа та ін. 

Однак  проблеми  формування  системи 
продовольчої  безпеки  в  Україні  за  умов 
глобалізації  економічних  відносин  висвітлені 
недостатньо  і  потребують  поглибленого 
опрацювання на теоретичному та методологічному 
рівнях. 

 

Мета статті 
Мета  цієї  статті  –  дослідити    місце  та  роль 

держави  в  регулюванні  продовольчої  безпеки  в 
Україні.  

 

Виклад основного матеріалу 
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По  наявних  тенденціях  можна  передбачати 
істотне  зрушення  кон'юнктури  на  світовому  ринку 
продовольства.  Тому  досягнення  необхідної 
продовольчої  забезпеченості  і  безпеки  на 
внутрішньому  ринку  передбачає  проведення 
стратегії  послідовного  відновлення  потенціалу 
аграрного  сектора  і  суміжних  галузей  як  основи 
для стійкого зростання економіки в цілому.  

Останнім  часом  у  зв'язку  із  зростанням 
народонаселення  світу,  скороченням  і 
дорожчанням  непоновних  ресурсів,  обмеженістю 
земельних  ресурсів,  деградацією  сільгоспугідь 
спостерігається  зниження  середньосвітового 
душового  рівня  вжитку  продовольства  і  стійке 
зростання  світових  цін  на  основні  продукти 
харчування.  Аналіз  глобалізаційних  процесів 
дозволяє  стверджувати,  що  продовольча 
залежність  може  стати  важелем 
зовнішньополітичного примусу, що визначає місце 
країни в світовій спільноті. 

За  роки  незалежності  виробництво  основних 
продуктів харчування в Україні зменшилося на 30‐
50  %,  у  тому  числі  м'яса  ‐  на  45  %,  молочній 
продукції  ‐  на  65  %,  зерна  ‐  на  20‐30  %.  Україна 
купує  велику  кількість    продуктів  харчування, 
наприклад,  в  Києві,  Донецьку,  Львові  на 
продовольчому  ринку  переважають  імпортні 
товари.  У  цих  умовах  неврожай,  припинення 
зовнішніх  постачань  може  підсилити  соціальну 
напруженість  і  політичну  нестабільність  в 
суспільстві. 

Більшість  промислово  розвинених  країн  мають 
концептуальну  і  законодавчу  базу  продовольчої 
безпеки.  Так,  у  ФРН  аграрна  політика  офіційно 
оголошена  найважливішою  і  пріоритетнішою 
складовою  частиною  державної  політики.  У  країні 
ще  в  1955  р.  був  ухвалений  Закон  «Про  сільське 
господарство Германії», який «зрівнює» економічні 
умови  відтворення  в  сільському  господарстві  з 
промисловістю. У цьому законі підкреслюється, що 
«держава  зобов'язана  розглядати  проблему 
постачання  населення  продовольством  як 
стратегічну,  формувати  при  необхідності 
продовольчі  фонди,  використовувати  весь 
комплекс економічного стимулювання  і підтримки 
і  не  ставити  продовольчу  проблему  в  залежність 
від  третіх  держав».  Правові  заходи  регулювання  і 
розвитку  сільського  господарства  і  продовольчої 
сфери мають і інші країни. 

Аналіз  стану  продовольчої  сфери  і  динаміки 
аграрного  виробництва  показує,  що  законодавче 
закріплення продовольчої безпеки безпосередньо 
впливає  на  динаміку  сільськогосподарського 
виробництва.  Особлива  актуальність  такого 
закріплення  обумовлена  не  лише  критичним 
станом  продовольчого  комплексу,  але  і  кризою 
української  економіки  в  цілому,  що  посилюється 
стійкою  тенденцією  зростання  світових  цін  на 
продовольство. 

В  даний  час  над  цією  проблемою  працюють 
авторитетні міжнародні  організації: ЮНКТАД,  СОТ, 
Азіатсько‐тихоокеанське  Економічне 
Співробітництво  (АТЕС),  організація  економічного 
співробітництва  і  розвитку  (ОЕСР).  З  1996  р. 
Продовольча  і  сільськогосподарська  організація 
ООН  (ФАО)  проводить  світові  саміти  по 
продовольству.  Проте,  у  зв'язку  з  крайньою 
неоднорідністю  світового  ринку  і  об'єктивними 
відмінностями економічних інтересів різних країн і 
їх  груп  глобальна  продовольча  забезпеченість 
світової  спільноти  не  досягнута.  А  у  ряді  країн, 
включаючи  Україну,  продовольча  проблема 
залишається  гострою.  Необхідна,  проте,  наукова 
оцінка  дійсної  гостроти  цієї  проблеми,  розробка  і 
реалізація  управлінських  рішень  по  питаннях 
продовольчої безпеки. 

З проблемою задоволення потреби населення у 
відносно  дешевих  і  високоякісних  продуктах 
харчування  зв'язані  такі  поняття,  як  продовольча 
незалежність,  продовольча  забезпеченість, 
надзвичайна  продовольча  ситуація,  продовольча 
катастрофа.  У  числі  цих  понять  ‐  продовольча 
безпека. 

У  спеціальній  літературі  є  різні  визначення 
продовольчої  безпеки.  Це  комплексне  соціально‐
економічне  поняття  містить,  щонайменше,  два 
сенси.  Перший  пов'язаний  з  процесом  і  рівнем 
продовольчого  забезпечення.  Другою  викликаний 
важливістю  такого  забезпечення  для  підтримки 
національної безпеки в цілому. Наприклад,  в США 
серед  чинників  забезпечення  національної 
безпеки виділяється енергетична безпека –гарантії 
безперебійного  постачання  країни  енергоносіями, 
перш за все імпортними. Для України, залежної від 
імпорту  сільськогосподарської  сировини  і 
продуктів  харчування,  «продовольча  складова» 
національної безпеки має не менше значення. 
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Термін  «продовольча  безпека»  з'явився  в 
Україні  недавно.  В  той  же  час,  він  широко 
поширений  в  світі.  Питання  «міжнародної 
продовольчої  безпеки»  знаходяться  на  порядку 
денному в світової спільноти з 70‐х років (1, 2). 

У  грудні  1974  р.  Генеральна  Асамблея  ООН 
схвалила розроблені на основі рекомендацій ФАО 
Міжнародні  зобов'язання  по  забезпеченню 
продовольчої  безпеки  в  світі.  Функції 
спостереження  і  збору  інформації  з  даної 
проблеми  були  покладені  на  Комітет  з 
продовольчої  безпеки  Поради  ФАО.  У  подальші 
двадцять‐тридцять  років  були  розроблені  і 
застосовані  на  практиці  ефективні  національні 
стратегії  продовольчої  безпеки  в  яких  країнах‐
імпортерах  продовольства,  як  Японія,  Південна 
Корея, в країнах ЄС. 

Дж. Конуей і Е. Барбер визначають продовольчу 
безпеку  як  забезпечення  гарантованого  «доступу 
всіх жителів  і  у  будь‐який  час  до  продовольства  в 
кількості,  необхідній  для  активного  здорового 
життя». При       підготовці        законопроекту       «Про    
продовольчу        безпеку  України»  її  автори  дали 
дещо  інше,  розпливчате визначення продовольчої 
безпеки  –  як  забезпеченою  «відповідними 
ресурсами,  потенціалом  і  гарантіями  здатності 
держави незалежно від зовнішніх і внутрішніх умов 
(загроз)  задовольняти потреби населення країни в 
цілому і кожного громадянина окремо продуктами 
харчування, питною водою і  іншими продуктами в 
об'ємах,  якості  і  асортименті,  необхідних  для 
фізичного  і  соціального розвитку особи,  здоров'я  і 
розширеного відтворення народонаселення». 

При оцінці продовольчої ситуації Світовий банк 
ввів  відмінності  між  хронічною  і  тимчасовою 
продовольчою  небезпекою.  Країна,  окремий 
район,  група населення,  сім'я  відчувають  хронічну 
продовольчу  небезпеку,  коли  Споживання 
харчових  продуктів  (постійно  протягом  року) 
виявляється  недостатнім  із‐за  неможливості 

придбати  (брак  грошових  доходів)  або  виробити 
необхідну  кількість  продовольства.  Тимчасова 
продовольча  небезпека  настає  періодично  при 
порушеннях стабільності доступу до продовольства 
по  причинах  зростання  цін  на  продукти 
харчування, неврожаїв або падіння рівня доходів. 

Багато  хто  вважає, що  продовольчу  безпеку  не 
можна  безпосередньо  пов'язувати  із  значною 
долею  імпорту  продуктів  харчування.  Тим  більше, 
якщо  пропозиція  на  них  на  світовому  ринку 
перевищує попит. У Японії, наприклад, цей  імпорт 
досягає  майже  2/3  загального  об'єму  вжитку 
продуктів  харчування,  але  країна  протягом 
десятиліть не відчуває продовольчої «небезпеки». 
При обговоренні даної проблеми на круглому столі 
по  питаннях  продовольчої  і  аграрної  політики  в 
темі  «Продовольча  безпека  в  сучасній  Україні» 
(травні‐червні  1996  р.)  Уїльям М.  Ліферт,  старший 
економіст  служби  економічний  досліджень  МСХ 
США, виступив з доповіддю «Продовольча безпека 
України поза небезпекою». 

На підтвердження своїх положень він наводить 
відповідні  дані  про  те,  що  кількість  споживаних 
продуктів  харчування  населенням  України 
знаходиться  на  рівні,  близькому  до  показників 
інших,  у  тому  числі  економічно  розвинених  країн 
світу,  хоча  за  роки  незалежності  з  розрахунку  на 
душу  населення  рівень  цього  вжитку  дещо 
знизився   (таблиця. 1). 
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Таблиця 1  
Споживання окремих видів продуктів харчування у Україні на душу населення, кг 

 

Найменування 
продуктів харчування 

Роки 
1990 р.  1991 р. 1995 р. 1996 р.  2009 р. 

М'ясо і м'ясопродукти  75  69  55  52  43 

Молоко і молокопродукти  386  347  253  240  216 
Яйця (шт.)  297  288  214  200  228 
Риба і рибопродукти  20  16  9  7  6 

Цукор і кондитерські вироби  47  38  32  34  31 
Картопля  106  112  124  124  123 
Овочі  89  86  76  75  84 
Фрукти і ягоди  35  35  29  28  26 
Хлібопродукти  119  120  124  127  119 

 
Як  видно,  вжиток  продуктів  харчування 

тваринного  походження  знизився,  в  той  же  час 
вжиток  рослинної  їжі  в  цілому  збільшився.  По 
душовому вжитку цукру Україна перевершує США, 
Західну Німеччину, Японію. Те ж саме по картоплі, 
хлібопродуктам.  Високий  рівень  душового  вжитку 
в  Україні  і  овочів.  При  цьому  є  певний  сумнів  в 
точності  українських  статистичних  даних,  оскільки 
частина фактичного вжитку не входить в звітність у 
зв'язку  з  прагненням  сільських  товаровиробників 
занижувати звітні показники. 

Що  стосується  обсягів  власного  виробництва 
продовольчих  товарів  до  початку  реформи,  то 
істотна  їх доля втрачалася,  а фактичні показники в 
цілях демонстрації  успішного  виконання  планових 
нормативів завищувались. В усякому разі, середня 
калорійність  душового  вжитку  продовольства  в 
Україні  якщо  і  скоротилася  порівняно  із  застійним 
періодом,  коли питання про продовольчу  безпеку 
при величезних масштабах імпорту зерна навіть не 
піднімалося, то в незначній мірі. 

По критеріях ФАО одним з основних показників 
продовольчої  забезпеченості  (а,  отже,  і  безпеці)  є 
рівень  виробництва  на  душу  населення  зерна. 

Франція,  наприклад,  вирішує  цю  проблему  при 
виробництві мало чим більше 550 кг зерна на душу 
населення,  експортуючи  при  цьому  значну 
кількість продовольства. У Україні в середньому за 
1993‐2009  рр.  цей  показник  склав  599  кг  і 
відповідає рівню Франції, хоча більш ніж на 100 кг 
нижче  за  рівень  1991  р.  Різниця  фактично 
відповідає  втратам  зерна  в  цей  період  при 
прибиранні,  транспортуванні,  зберіганні, 
безпосередньо  у  сфері  вжитку  унаслідок 
дешевизни  хліба,  із‐за  згодовування  його  худобі             
і так далі. 

Останніми  роками  падіння  рівня  виробництва 
зерна на душу населення  в  Україні  привело не до 
зростання  зернового  імпорту,  а  до  збільшення 
об'єму  закупівель  за  кордоном  готових  продуктів 
харчування. Якби країна (як в першій половині 80‐х 
років)  володіла  фінансовими  можливостями  для 
закупівлі  необхідної  кількості  зерна,  то  не  було  б 
побоювання,  що  даний  стан  потенційної 
продовольчої забезпеченості може перейти в стан 
продовольчої  залежності, що виникає  тоді,  коли в 
умовах  низького  рівня  самозабезпеченості 
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держава не  в  змозі оплачувати  імпорт необхідних 
продуктів.  

У  індустріально  розвинених  країнах 
продовольча  безпека  вимагає  підтримки 
споживання  в  середньому  на  душу  населення 
основних  продуктів  харчування  на  набагато 
вищому  рівні,  ніж  в  найменш  економічно 
розвинених  державах.  Наприклад,  для  країн, 
валюти  яких  вільно  конвертуються  і  експорт 
промислової  продукції  відрізняється  великими 
розмірами  і  динамічністю  (Німеччина, 
Великобританія),  імпортна  залежність  в 
продовольстві  до  певних  меж  не  представляє 
економічної небезпеки. 

Більш  того,  ця  залежність  стає  ознакою 
використання  переваг  міжнародного  обміну 
товарами  за  принципом  «порівняльних  витрат 
виробництва»,  що  передбачає  реалізацію  на 
міжнародному  ринку  продукції,  виробництво  якої 
найрентабельніше  в  даній  країні,  в  обмін  на 
продукти,  вітчизняне  виробництво  яких  менш 
вигідно.  Наприклад,  в  2008  р.  продовольча 
самозабезпеченість Японії складала 50 %, Італії ‐78 
%, ФРН ‐ 93 %. 

За  орієнтовними  даними,    самозабезпеченість 
України  в  продовольстві  в  2008  р.  склала 
приблизно  60  %,  а  40  %  продукції  на 
продовольчому ринку країни була імпортною. Для 
країни,  що  має  десятки  мільйонів  гектарів  лише 
чорноземів  (тоді  як  Японія,  де  чисельність 
населення  не  на  багато  менше,  і  обробляється 
всього  менше  6  млн.  га),  така  залежність  є 
значною,  але  пов'язаною  багато  в  чому  з 
суб'єктивними  чинниками,  зокрема,  з  методами 
господарювання і управління. 

У названій вище доповіді це використовувалося 
як  аргумент  про  те,  що  продовольча  небезпека 
Україні не загрожує. При цьому Уїльям М. Ліферт з 
проблеми  концептуального  характеру  наводить 
свої думки, які на наш погляд, не можна скидати з 
рахунків,  розглядаючи  різні  поняття  продовольчої 
безпеки.  Сам  автор  у  визначенні  даного  поняття 
солідарний  з  Дж.  Конуеем  і  Е.  Барбером,  хоча  у 
вжитку продовольства не виділяє ролі вітчизняного 
виробництва  і  імпорту  і  критично  оцінює 
протилежну позицію. 

Він  визнає,  що  відсутність  власної  повної 
самозабезпеченості  спричиняє  ризик  того,  що 
постачання  по  імпорту  можуть  бути  зірвані, 

викликавши  тим  самим  зменшення  споживання  і 
зростання  споживчих цін  на  продукти  харчування. 
Проте,  зважаючи  на  нинішнє  міжнародне 
положення  України,  в  коротко  ‐  і 
середньостроковій  перспективі  серйозні 
порушення  її  торгівлі  сільськогосподарською 
продукцією  по  зовнішньоекономічним  або 
політичним  причинам  представляються 
маловірогідними. 

На  думку  Уїльяма  М.  Ліферта,  яке  розділяють 
багато  економістів  в  області  продовольчої 
проблеми  сучасного  світу,  курс  України  лише  на 
самозабезпеченість  продукцією  сільського 
господарства  завдав  би  збитку  споживачам  і,  з 
цього  боку,  загрожував  би  продовольчій  безпеці. 
Адже  при  цьому  довелося  б  відмовитися  від 
потенційних  видів  торгівлі,  заснованих  на 
порівняльних перевагах, відповідно до яких країна 
експортує  товари,  вироблені  нею  при  відносно 
низьких  і  імпортує  товари,  що  випускаються  при 
відносно високих витратах. 

По  більшості  видів  сільськогосподарської 
продукції  Україна  є  нетто‐імпортером.  У  цих 
умовах,  вважає  У.М.  Ліферт,  нарощування 
внутрішнього  виробництва  в  прагненні  до 
продовольчої  самозабезпеченості  «було  б 
економічно  неефективним  тому,  що  Україна 
витрачала  б  більше  грошей  або  ресурсів  для 
забезпечення  додаткового  випуску  продукції,  чим 
їй  було  б  потрібно  для  покупки  таких  товарів  на 
світовому  ринку.  Крім  того,  це  привело  б  до 
зростання  споживчих  цін  на  продовольство. 
Замість того аби укріплювати продовольчу безпеку, 
прагнення до самозабезпеченості швидше завдало 
б їй збитку. Уявимо собі, що яка‐небудь шокова дія 
на  постачання,  така  як  жорстока  засуха,  значно 
зменшило  б  вітчизняний  випуск  важливого 
продукту  харчування.  Нехтуючи  зовнішньою 
торгівлею  як  альтернативне  джерело  постачання, 
Україна  зіткнулася  б  з  труднощами  в  покритті 
недостатнього обсягу виробництва». 

Розгляд  продовольчої  безпеки  з  точки  зору 
захисту  інтересів  вітчизняних  виробників 
сільськогосподарської  продукції  на  ділі 
протирічить  цілі  захисту  інтересів  споживачів 
продуктів харчування. У  світовій практиці держава 
допомагає  виробникам  сільськогосподарської 
продукції  або  підвищуючи  ціни,  які  вони 
отримують  за  цю  продукцію,  або  шляхом 
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безпосередньої  цінової  підтримки  за  рахунок 
контролю  над  імпортом,  або  шляхом  поєднання 
обох  методів.  При  цьому  страждають  споживачі, 
яким  доводиться  платити  вищі  ціни  або  менше 
купувати.  Наявність  імпорту  продовольства  ‐ 
конкретна стимул‐реакція збільшення, підвищення 
якості  і  здешевлення  виробництва  власних 
продуктів харчування (4). 

Аналізуючи  проблему  з  точки  зору  світового 
досвіду,  ситуації  в  багатих  і  бідних  країнах  з 
розвиненим  і  відсталим  аграрним  сектором,  У.М. 
Ліферт  робить  вивід  про  те,  що  з  врахуванням 
імпортних  постачань,  економічно  менш 
обтяжливих  для  держави  і  споживача, 
продовольча  забезпеченість  в  Україні 
представляється  досить  надійною.  Основними 
проблемами, що піднімають питання продовольчої 
безпеки,  були  перешкоди  для  руху  продуктів 
харчування усередині країни і зростаюча нерівність 
в  розподілі  доходів.  Перша  проблема  сприяє 
виникненню дисбалансів у вжитку між регіонами, а 
друга  —  між  соціальними  групами,  оскільки 
купівельна спроможність бідних впала. 

Все  це  визначає  напрями  державної  політики, 
які  сприяли  б  зміцненню  продовольчої  безпеки 
регіонів,  соціальних  груп  країни  в  цілому.  До  їх 
числа входять:  

�  усунення регіонального  і місцевого  контролю 
за вивозом сільськогосподарської продукції; 

�  вдосконалення  матеріальної  і  інституційної 
інфраструктури країни; 

�  здійснення  адресних  грошових  виплат  менш 
забезпеченим соціальним групам; 

�  ліквідація  загальнодержавного  контролю над 
імпортом  сільськогосподарської  продукції  (в 
основному,  тарифів). Важко погодитися з останнім 
пунктом,  тим більше що йдеться про перехідному 
періоді. Не безперечні  і основні аргументи автора, 
якщо  взяти  до  уваги  фактичну  купівельну 
спроможність грошових доходів населення, а вона 
за роки реформ істотно знизилася (таблиця. 2). 

Дані таблиці не вимагають особливих пояснень і 
свідчать  про  обмеження  «доступу»  до 
продовольства  у  будь‐який  час  і  у  необхідній 
кількості,  як  визначають  поняття  продовольчої 
безпеки  західні  і  багато  вітчизняних  економістів. 
Безперечною  проблемою,  над  якою  треба 
працювати в Україні, є здійснення адресних виплат 
менш  забезпеченим  соціальним  групам.  Відомо, 
наприклад,  що  уряд  США  значно  більше  витрачає 
на  субсидії  для  споживачів  (в  основному  для 
бідних), чим на підтримку виробників. 

Таблиця 2  
Купівельна спроможність грошових доходів населення України, кг 

 

Найменування 
продуктів 

Роки 
1991р.  1992р.  1994р.  1995р.  2009 р. 

Хліб пшеничний  551  355  332  251  245 
Картопля  500  241  391  302  771 
Масло:           

рослинне  126  74  81  64  58 
тварина  61  22  43  27  24 

Цукор  239  72  185  141  150 
Яловичина  68  '/5  58  50  40 
Молоко  717  514  355  243  253 
Яйца (шт.)  1955  1358  155!  1365  1286 
Риба  205  104  83  79  57 

 
Так,  вже  в  1994  р.  вартість  програм,  що 

виконувалися  Міністерством  сільського 
господарства  США  і  направлених  на  підтримку 

приватних  осіб  як  споживачів,  склала  37,7  млрд. 
доларів,  тоді  як  програми  підтримки  виробників 
сільськогосподарської  продукції  обійшлася  в  10,3 
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млрд.  доларів.  Приблизно  2/3  і  38  млрд.  доларів 
пішло  на  програму    продовольчих  талонів,  що 
фактично  забезпечують  бідних  грошима 
(«талонами»),  які  можна  використовувати  для 
покупки продуктів харчування. 

Для України такий підхід ‐ питання майбутнього, 
якщо  до  того  ж  враховувати  фактичні  розміри 
підтримки  виробників  і  соціальних  виплат. 
Ключова проблема в реальній економічній ситуації 
‐  формування  розвиненого  власного  ринку 
продовольства,  його  регіональних  сегментів  і 
міжрегіонального  обміну.  Багато  що  тут 
визначається  тим,  як  здійснюється  управління 
формуванням і розподілом продовольчих ресурсів, 
наскільки  ефективно  при  цьому  використовується 
ринковий  механізм,  зокрема,  механізм 
регіональних продовольчих ринків. 

Визначальною  вимогою  продовольчої  безпеки, 
як на міжнародному, так і на державному рівнях, є 
стабільне  забезпечення  населення 
продовольством в потрібній кількості  і  відповідної 
якості.  Проте  продовольством  недостатньо  лише 
забезпечити,  потрібне  створення  таких 
економічних  умов,  досягнення  такого  рівня 
доходів населення, формування таких цін, при яких 
гарантувалося б доступність  і достатність його для 
населення. 

 
Висновки  

Достатність  і  доступність  продовольства 
забезпечують  соціальну  і  політичну  стабільність  в 
суспільстві,  що  у  свою  чергу,  створює  умови  для 
поступального  економічного  розвитку,  зміцнення 
потужності  і  авторитету  держави.  З  іншого  боку, 
продовольча  проблема  може  стати  (і  вже  є) 
об'єктом економічного тиску. Через її міжнародний 
характер  вона  схильна  до  дії  чинників  світового 
ринку,  цін  на  світовому  ринку  продовольства, 
коливань  у  виробництві  сільськогосподарської 
продукції,  локальних конфліктів  і  так далі. Дія цих 
чинників  може  дестабілізувати  положення  в 
суспільстві  або  регіоні  зі  всіма  відповідними 
наслідками. 

Для  оцінки  міри  продовольчої  безпеки 
пропонується використовувати наступні показники: 

�  необхідний  рівень  самозабезпечення  за 
заданих  (що  є)  умов  ведення  сільського 
господарства; 

�  перелік  продуктів,  на  які  в  першу  чергу  має 
бути орієнтоване самозабезпечення; 

� ступінь дії імпорту на положення вітчизняного 
сільгосптоваровиробника; 

�  ступінь  захищеності  вітчизняного 
сільгосптоваровиробника.  

Завдання,  які  повинні  вирішуватися  на 
регіональному  рівні  залежать  від  існуючих  і 
потенційних  можливостей  по  виробництву 
сільськогосподарської продукції і продовольства, а 
також  засадничих  вимог  забезпечення 
продовольчої  безпеки  досягнення 
самозабезпечення  і  зниження  імпортної 
залежності  держави  або  регіону  в  постачанні 
продовольством.  Фактично  йдеться  про 
формуванні  в  загальнодержавному  масштабі 
регіонального  розподілу  праці  у  виробництві 
сільськогосподарської  продукції  і  продовольства. 
Цьому  процесу  повинне  сприяти  державне 
регулювання  виробництва  і  реалізації 
сільськогосподарської продукції на всіх рівнях. 

Для  детальнішого  дослідження  проблеми 
доцільно  регіони  (території)  підрозділити  на 
наступні категорії: 

‐  аграрні  (з  вираженою  сільськогосподарською 
структурою  виробництва,  кращими  умовами 
ведення сільського господарства) 

‐ промислово‐аграрні (з рівними можливостями 
промисловості  і  сільськогосподарського 
виробництва,  з  середніми  умовами  ведення 
сільського господарства) 

‐  промислові  (сільськогосподарське 
виробництво  або  відсутній  взагалі,  або  розвинено 
украй трохи). 

Слід  зазначити,  що  не  можна  використовувати 
по  відношенню  до  всіх  регіонів  такий  критерій 
продовольчої безпеки, як самозабезпечення. 

Розмежування  завдань  забезпечення 
продовольчої безпеки між центральною і місцевою 
владою,  а  також різні можливості  регіонів дають  і 
двоякий  підхід  до  визначення  продовольчої 
безпеки: регіональний і державний. 

Для  аграрних  і  промислово‐аграрних  регіонів 
продовольча безпека може бути визначена як стан 
економіки  даного  регіону,  при  якому  досягається 
достатнє  (по  медичних  нормах)  забезпечення 
продуктами  харчування  (за  рахунок  власної 
продукції)  при  малій  мірі  потенційної  уразливості 
продовольчого  постачання  в  разі  ускладнення 
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положення  у  державі  і  відповідному  рівні 
доступності продовольства. 

Для промислових регіонів самозабезпечення за 
рахунок  власного  виробництва  нереально,  тому  їх 
продовольча безпека може бути визначена як стан 
економіки,  при  якому  досягається  достатнє  (по 
медичних  нормах)  забезпечення  продуктами 
харчування  за  рахунок  власних  засобів  (покупка, 
обмін  своєї  продукції  і  послуг  на 
сільгосппродукцію)  при  відповідному  рівні 
доступності  продовольства  і  при  малій  мірі 
уразливості  продовольчого  постачання  в  разі 
ускладнення  продовольчого  стану  в  державі,  а 
також  порушень  і  ускладнень  в  світовій  торгівлі 
продовольством. 

Із  загальнодержавних  позицій  забезпечення 
такого  рівня  продовольчої  безпеки  регіонів 
недостатньо,  оскільки  перед  центральними 
властями  стоїть  завдання  створення  страхових. 
недоторканних,  мобілізаційних  і  інших  запасів 
продовольства, у формуванні яких регіони повинні 
брати  посильну  участь.  Ця  проблема  повинна 
вирішуватися  на  загальнодержавному  рівні 
шляхом  стимулювання  виробництва 
сільськогосподарської  продукції,  а  також 
акумуляції  засобів  для  її  закупівлі.  Наприклад, 
Черкаси  разом  з  Черкаською областю  відноситься 
до  категорії  промислово‐аграрних  регіонів, 
оскільки  при  стабілізації  економіки  регіональний 
АПК в змозі забезпечити своє населення більшістю 
основних продуктів харчування за рахунок власних 
можливостей. 
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