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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ОДНІЄЇ               

З ВАЖЛИВИХ УМОВ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА 

Продовольча безпека є однією зі складових економічної безпеки країни. 

Політична стабільність та розвиток країни є можливими лише за умов 

розв’язання питань щодо забезпечення населення продуктами харчування. 

Тривала нестача основних продуктів харчування буде мати наслідком 

погіршення якості життя населення, зниження продуктивності праці, негативні 

соціальні наслідки. Продовольча безпека – це такий стан економіки держави, 

при якому гарантується стабільне забезпечення переробної промисловості 

сільськогосподарською сировиною, а населення достатньою кількістю 

безпечних і повноцінних продуктів харчування, а також відносна незалежність 

від імпорту сировини і продовольства. 

За оцінками експертів Світового банку, сумарна потреба світу у 

продуктах харчування зросте до 2025 р. удвічі. Тому забезпечення  

продовольчої безпеки як в Україні, так і у світі є надзвичайно актуальним.   

Сьогодні проблема забезпечення основними продуктами харчування 

набула глобального характеру. Причинами такої тенденції є, по-перше, 

покращення продовольчої безпеки населення світу значною мірою залежить від 

факторів, які виходять за межі сільського господарства. Так, наприклад, ство-

рення сучасних умов збереження і перероблення його продукції є неможливим 

без підтримки інших галузей економіки і держави. По-друге, продовольча 

проблема в сучасному світі самостійно не існує. її вирішення нерозривно 

пов’язане з іншими глобальними проблемами (енергетичною, сировинною, 

екологічною тощо). По-третє, часткове вирішення проблем голоду в країнах, 

що розвиваються, є неможливим без втручання та міжнародного впливу . 

Рівень продовольчої безпеки України безпосередньо залежить від стану 



агропромислового комплексу. Нині в АПК зосереджено більше половини 

виробничих фондів, виробляється близько 50 % ВВП, дві третини товарів 

народного споживання, працює майже 40 % населення [1, c.190].  

Основними проблемами розвитку продовольчої сфери України є 

подолання негативних тенденцій щодо зниження обсягів виробництва, 

підвищення ефективності використання його ресурсного потенціалу, 

розширення асортименту товарів. Виробництво харчової продукції у більшості 

випадків низької якості, є досить нестійким до коливань ринкового попиту, що, 

у свою чергу, зумовлює зростання обсягів імпортних продуктів харчування. 

Сьогодні в Україні дорослий середньостатистичний українець недоїдає за 

рік: 25 кг м'яса, 142 кг молочних продуктів, 28 кг картоплі, 40 кг овочів і 

баштанних, 47 кг фруктів і ягід. Разом з тим, населення споживає надмірну 

кількість продуктів, що містять вуглеводи – на 11 кг більше хлібопродуктів. За 

статистичними даними, в межах рекомендованої норми споживається риба і 

цукор. Ступінь задоволення потреб у м’ясних продуктах задовольняється у 

середньому на 70 %, молока і молочних продуктів – на 62,6%, яєць – на 82,7 %, 

що свідчить про дефіцит у харчуванні повноцінних тваринних білків – 

необхідних для нормального функціонування організму людини [1, с. 193]. 

Основними причинами погіршення продовольчої безпеки за роки реформ 

та нестійкого функціонування продовольчого ринку України є кризовий стан 

агропромислового комплексу, низький рівень обсягів виробництва 

сільськогосподарської продукції, зниження ефективності її виробництва, 

значне зменшення реальних доходів населення і доступності для нього 

харчових продуктів. 

Імпортування в Україну польської та турецької свинини, цукру з 

тростинної сировини, картопля з Єгипту та Китаю, є фактичним 

підтвердженням глибокої кризи у сфері виробництва та споживання 

продовольчих товарів, що існує і поступово поглиблюється. Імпортна 

продовольча продукція в більшості випадків є дешевою і неякісною.  

Вирішення продовольчої безпеки країни неможливе без забезпечення 



якості та безпечності харчових продуктів. Концепція продовольчої безпеки 

країни повинна охоплювати задоволення фізіологічних потреб населення у 

безпечних, поліфункціональних, високоякісних продуктах харчування відпо-

відно до медичних рекомендацій, екологічних умов та індивідуального стану 

людини. Одним із шляхів досягнення продовольчої безпеки є суворе дотри-

мання санітарно-гігієнічних вимог, технологічних інструкцій, рецептур, ре-

жимів оброблення, зберігання, транспортування, реалізації сировини і готової 

продукції. Таким чином, якість - один з основних аспектів продовольчої 

безпеки. Для вирішення цієї проблеми необхідно створити систему безпеки, 

яка дає змогу запобігти ризику отримання неякісної продукції. 

Отже, вирішення проблем продовольчого забезпечення, на нашу думку, 

доцільно здійснювати за визначеною послідовністю етапів. На першому етапі 

необхідно досягти рівня виробництва, який гарантує повне забезпечення 

населення продуктами харчування. На цьому етапі доцільно сформувати 

аграрну стратегію, провести реформування агропромислових формувань, а 

також розробити необхідну нормативно-правову базу. На другому етапі слід 

забезпечити стійкий і стабільний розвиток агропромислового комплексу за 

рахунок власного виробництва, необхідного для забезпечення збалансованості 

внутрішнього ринку. На третьому етапі необхідно створити умови для розвитку 

багатофункціонального сільського господарства, як галузі економіки, 

конкурентоспроможність якої є головною рушійною силою зміцнення 

стратегічних позицій на внутрішньому та світовому аграрних ринках. 

Четвертий етап передбачає інноваційний розвиток аграрного сектору 

економіки, який забезпечував би виробництво органічної 

сільськогосподарської продукції з використанням ефективних і найновіших 

технологій. 
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