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СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 

Поняття продовольчої безпеки неоднозначне і багатофункціональне. 

Абстрагуючись від різних підходів відмітимо, що воно акумулює в собі 

здатність забезпечити людині доступність необхідних якісних продовольчих 

ресурсів  з метою нормального функціонування її організму. Продовольчу  

безпеку треба розглядати в різних площинах, як безпека особи, місцевості, 

регіону, країни та світу (рис.1).  

Продовольча безпека визначається двома складовими – економічною і 

фізичною доступністю. Доступність продовольства  реалізується через 

можливість його придбання з врахуванням купівельної спроможності, ціни та 

його наявності  у відповідній кількості та необхідної якості.  

Незважаючи на суттєвий прогрес, досягнутий людством в області 

підвищенні добробуту, бідність і в XXI столітті залишається глобальною 

проблемою. Із понад 6 мільярдів людей, які населяють планету, 2,8 млрд (47%) 

живуть менше, ніж на 2 долари в день, а більше 1,2 млрд. (20%) – менше, ніж на 

1 долар у день [1]. Саме цим визначається низька купівельна спроможність 

населення, а, відповідно, і проблема голоду. Вирішення проблеми голоду 

залишається одним з ключових викликів ХХІ століття. Особливою ця проблема 

є для країн Південної Африки (єдиний регіон, країни якого не досягнули 

продовольчої безпеки, який досить часто називають «континентом голоду») та 

країн, що розвиваються. У 2008-2011 роках в результаті глобальної економічної 

кризи число голодуючих різко виросло. Згідно даних FAO кількість 

голодуючих у світі складає 924 млн осіб, майже півмільярда чоловік хронічно 

недоїдають, з них третина – діти [2]. З голоду щорічно помирає близько 10 млн. 

осіб, тобто щоденно  близько 25,0 тис. осіб. 
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 Рис.1. Складові продовольчої безпеки 

Фізична доступність продовольства  формується за рахунок його 

виробництва та організації постачання. Вихідною сферою, де формуються 

продовольчі ресурси, є сільське господарство. Глобальний попит на продукти 

харчування і сільськогосподарську продукцію зростатиме, оскільки 

детермінований передусім демографічними процесами і зростанням попиту на 

продовольство та корми. За даними ООН в 2050 році населення світу зросте до 

9 млрд. осіб. Прогнозоване зростання споживання продовольства буде 
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пов’язане з дальшою зміною його структури. зумовленою темпами 

економічного зростання, урбанізацією і розвитком ринку біопалива. 

Очікуваним є зменшення споживання хліба і хлібобулочних виробів, однак 

виробництво зерна, з огляду на потреби в кормах і біопаливі, зростатиме. 

Достатньо прогнозованим є зростання продуктів тваринного походження 

(молоко, м’ясо, яйця), а також рослинної олії і цукру. 

Суттєвим викликом як для виробників, так і споживачів продовольства 

стане необхідність реакції на зміни клімату, що впливає на всі аспекти 

продовольчої безпеки. Зміни клімату загрожують не тільки виробникам і 

дистриб’юторам продуктів харчування, але обмежують здатність людини 

здобувати їжу, знищують джерела утримання родини і дестабілізують ціни, 

спричиняють погіршення якості пропонованих продуктів харчування.  

Щодо постачання, то сучасна розвинена транспортна і логістична 

інфраструктура дозволяють постачати продовольство в будь-яке місце, а 

торгівельна мережа – безпосередньо до більшості покупців. Останні, на жаль, 

не здатні придбати продукти харчування не через їх фізичну відсутність, а 

через низьку купівельну спроможність. 

Важливою проблемою є якість продовольства, що часто акумулюється в 

терміні «безпека продовольства». Цілком актуальним на сьогодні є висловлене 

Гіпократом ще 400 років до нашої ери : «Дозволь їжі бути твоїми ліками». 

Негативний вплив масового виробництва продуктів харчування на якість 

нашого життя і на нашу планету  вимагає тертетичного і практичного 

обгрунтування впровадження локальних і регіональних продовольчих систем. 

Література: 

1. Sanjay S.J., Pogge T.W., How nottocountthepoor, „Colombia University 

Technical Paper”,wersja 6.2, 29 жовтня 2005р..- Modeofacces: 

www.columbia.edu/~sr793/count.pdf 

2. FAO. Статистичні дані (FAOSTAT). – Modeo facces:http://faostat.fao.org 

/default.aspx 
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ОПЕРАЦІЇ У ФОРМУВАННІ БАЛАНСІВ 
ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДОВОЛЬСТВА В УКРАЇНІ  

Завдяки потужному потенціалу аграрного сектора Україна є одним із 

вагомих гравців на світовому агропродовольчому ринку. Загальновідомими є 

високі позиції вітчизняних підприємств у світових рейтингах експортерів зерна, 

продуктів вирощування олійних культур та їх переробки, продукції 

птахівництва. Відчутних, однак загалом незагрозливих масштабів набували 

обсяги імпорту окремих видів м’яса, плодів і ягід, овочів. Разом з тим  

рейтингові позиції і тренди останнім часом зазнали коливань під впливом 

макроекономічних та політичних чинників. Серед останніх варто виділити:  

- стрімке кількакратне знецінення національної валюти; 

- помітне зниження купівельної спроможності населення унаслідок кризи, 

пов’язаної з воєнними діями на частині території країни; 

- втрата значних сегментів традиційних ринків збуту агропродовольчої 

продукції на території Росії; 

- полегшення доступу окремих категорій агропродовольчих товарів на 

ринки країн ЄС. 

Сукупна дія перших двох чинників зумовила значне зменшення обсягів 

імпорту майже всіх агропродовольчих товарів (табл. 1). Зазначимо, що у 2013 

році порівняно з попереднім спостерігалося збільшення вартості імпорту за 

багатьма позиціями зазначеної товарної групи, тобто, проникнення імпортерів 

на вітчизняний ринок зростало. Однак у 2014 році ситуація кардинально 

змінилася. Особливо помітно обвалився порівняно з попереднім роком імпорт 

м’яса, зокрема яловичини – майже удвічі, свинини – у п’ять разів. На третину 

зменшилася вартість імпортованих субтропічних плодів, від яких чимало 

споживачів узагалі відмовилися. 
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Таблиця 1 
Обсяг імпорту в Україну основних продовольчих груп, млн доларів США* 

Продукція (код УКТЗЕД) 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2014 р. до 
2013 р., % 

М’ясо та м’ясні субпродукти (201-210) 722,0 627,3 237,0 37,8 
Риба свіжа, охолоджена, морожена 
(302- 303) 650,0 818,8 563,0 68,8 

Молоко і молочна продукція (401-406) 178,4 241,6 149,1 61,7 
Яйця (407-408) 17,7 20,9 36,7 174,2 
Овочі (702-714) 140,8 180,6 150,2 83,2 
Плоди субтропічні (803-806) 776,4 904,3 608,5 67,2 
Плоди і ягоди помірного клімату 
 (808-809) 163,0 120,9 79,6 65,8 

Зерно (1001-1008) 249,1 306,5 366,9 119,7 
Насіння олійних культур (1206-1207) 193,3 233,5 183,5 78,5 
Олія рослинна (1507-1515) 247,9 266,8 198,9 74,6 

* Розраховано за даними джерела [2]. 
 

Привертає увагу деяке збільшення вартості імпортованих зерна та яєць. 

Воно зумовлене збільшенням імпорту відповідно насіннєвого матеріалу та яєць 

для інкубації. Це, вважаємо, позитивно характеризує намагання вітчизняних 

агровиробників розвивати свою діяльність навіть в умовах кризи.  

Згортання імпорту продовжилося й у 2015 році. Так, у першому кварталі 

поточного року порівняно з аналогічним періодом попереднього вартість 

імпортованих м’яса і м’ясних субпродуктів зменшилася у 3,1 раза, риби – у 2,1 

раза, молока і молочних продуктів – у 4,3 раза, овочів – у 2,6 раза тощо [1; 2].  

За окремими товарними групами спостерігалося помітне зменшення не 

тільки натуральних обсягів, а й ціни імпорту продукції. Наприклад, у 2014 році 

порівняно з попереднім середня ціна імпортованого м’яса птиці зменшилася на 

третину, яблук і груш – удвічі, помідорів – на чверть. Завдяки зниженню цін 

обсяг імпорту овочів у натуральній вазі суттєво не змінився, що певною мірою 

пов’язано з втратою поставок продукції з Криму. У 2015 році падіння цін 

імпорту продовольства стало загалом помітнішим і масштабнішим. Це, 

вважаємо, ілюструє зростання загрози потрапляння на вітчизняний ринок 
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неякісного продовольства, що є одним із критеріїв погіршення продовольчої 

безпеки країни. 

Виникає питання: чи зуміли вітчизняні агровиробники використати  

зменшення імпорту для зміцнення своїх позицій на внутрішньому ринку? 

Доволі швидко певна їх реакція могла би бути зафіксована у тваринницьких 

галузях. Сільськогосподарські підприємства України у 2014 році порівняно з 

попереднім загалом дещо збільшили виробництво свинини і м’яса птиці. У 

переважній більшості областей підприємства збільшили виробництво молока. 

Та швидше йдеться про продовження позитивних тенденцій, закладених у 

попередні роки. Незважаючи на кризу, були відсутні ознаки нарощування 

виробничого потенціалу основних тваринницьких галузей у господарствах 

населення в майже всіх областях нашої країни [3].  

Слід зважати на те, що зменшення імпорту пов’язане насамперед зі 

зменшенням попиту на продовольчі товари. Вітчизняні підприємства також 

відчули це зменшення, що позначилося на реалізації планів їх подальшого 

розвитку. Крім того, з відомих причин різко зросла собівартість 

агропродовольчої продукції українських виробників, тому особливих 

преференцій від зменшення імпорту вони не отримали. Зазначимо також, що 

існуюча невелика частка присутності зарубіжних продовольчих товарів на 

українському ринку (кілька відсотків від загального обсягу споживання 

продовольства) відіграє позитивну стимулюючу роль, формуючи конкурентне 

середовище.  

Девальвація гривні підвищила вигідність експортних операцій, дала 

додатковий імпульс збільшенню реалізації на зовнішніх ринках окремих видів 

агропродовольчої продукції. З’явилися навіть побоювання, що надмірний 

експорт пшениці призведе до її дефіциту на внутрішньому ринку. Досвід 

попередніх років свідчить, що адміністративними методами обмежувати вивіз 

окремих видів продукції не варто, існують можливості розв’язання проблем 

формування балансу ключових видів продовольства ринковими засобами, 

наприклад, через діяльність ПАТ “Аграрний фонд”.   
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У 2014 році Україна зайняла друге після США місце серед країн – 

експортерів зерна, вийшла на перше місце серед експортерів соняшникової олії. 

Однак дані за І квартал 2015 року (табл. 2) свідчать, що за іншими основними 

товарними групами досягнення українських експортерів агропродовольчої 

продукції доволі скромні. 

Таблиця 2 
Обсяг експорту агропродовольчої продукції підприємствами України  

у І кварталі, млн доларів США* 
Продукція 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

М’ясо та м’ясні субпродукти  75,7 62,3 63,9 
Молоко та молочні продукти, яйця птиці, 
натуральний мед 127,4 150,3 82,6 

Овочі та бульбоплоди  27,7 18,3 13,7 
Їстівні плоди та горіхи 37,8 29,5 47,1 
Зернові культури 1477,5 1835,6 1428,3 
Насіння і плоди олійних культур 481,6 270,3 310,1 
Жири та олії 984,8 854,6 849,6 
Готові продукти з зерна  93,2 88,9 60,2 
Продукти переробки овочів, плодів, горіхів  113,7 108,6 63,0 
Разом товари 1-24 груп УКТЗЕД  4197,4 4072,2 3449,2 

* Розраховано за даними джерела [1; 2]. 
 
Зменшення обсягів експорту молочних продуктів, овочів та продуктів їх 

переробки пов’язане значною мірою з втратою ринків збуту в Росії. Українські 

аграрії загалом втримують на існуючому рівні обсяги експорту м’яса, що 

пов’язано з відкриттям доступу курятини на ринки країн Євросоюзу. Попитом 

на зовнішніх ринках користуються українські мед, горіхи. Та загалом вартість 

експортованих у І кварталі поточного року українських агропродовольчих 

товарів порівняно з аналогічним періодом попереднього року зменшилася на 

15%. З іншого боку, вона становили понад третину загального вітчизняного 

експорту.  

Розширення експорту вітчизняної агропродовольчої продукції потребує 

значних зусиль зі забезпечення відповідності її якості високим зарубіжним 

стандартам, розвитку маркетингової і логістичної інфраструктури тощо. 

Триваюча криза попри всі її негативні наслідки не закриває можливості 
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модернізації аграрного сектора нашої країни, стимулом до якої є розвиток 

зовнішньоекономічної діяльності.  
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ПРОБЛЕМИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ ТА ЇХ 
ВИРІШЕННЯ 

Комплексний підхід до формування сучасної аграрної політики і вибору її 

пріоритетів, у контексті забезпечення продовольчої безпеки виявився не 

розробленим. Спрощена суть продовольчої безпеки полягає у забезпечені 

населення продуктами харчування згідно з фізіологічними нормами, а 

промисловості — сировиною і формування експортного потенціалу, є не лише 

хибним, але й шкідливим [1, c. 256]. 

Дослідження загроз і перспектив забезпечення продовольчої безпеки є 

актуальною проблемою, оскільки в ній концентруються ключові напрями 

аграрної політики та економічної реформи в нових умовах формування 

ринкових відносин. У цьому процесі відображаються реальні тенденції 
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розвитку сільськогосподарського виробництва, стан ринку та його споживачів, 

визначається ступінь залежності від світового ринку продовольства, з метою 

створення найважливішої системи життєзабезпечення — продовольчої безпеки. 

По-перше, орієнтація АПК на задоволення лише фізіологічного рівня 

споживання є нічим іншим, як підтримання лише фізіологічного, а не 

продуктивного життя людини. 

По-друге, споживання харчових продуктів навіть згідно з науково 

обґрунтованими нормами ще не є свідченням продовольчої безпеки, оскільки їх 

якість може бути низькою [2, c. 180]. 

По-третє, кількісне забезпечення продовольством і сировиною як 

населення так і промисловості вважається лише передумовою продовольчої 

безпеки, тоді як у фактичному забезпеченні слід зважати на параметри фізичної 

та економічної доступності продовольства [3, c. 197]. 

Комплексне уявлення про сутність продовольчої безпеки можна подати 

так: продовольча безпека — це такий стан економіки, за якого гарантується 

стабільне забезпечення населення продовольством, незалежно від 

несприятливих умов у міжнародних відносинах чи несприятливої кон’юнктури 

світового ринку, в кількості та якості, що відповідають науково обґрунтованим 

параметрам. Для оцінки можливих загроз продовольчої безпеки необхідно 

провести аналіз основних її показників. Слід зазначити, що Постановою КМУ 

[4] затверджені такі індикатори продовольчої безпеки:  

1) добова енергетична цінність раціону людини,  

2) забезпечення раціону людини основними видами продуктів,  

3) достатність запасів зерна у державних ресурсах,  

4) економічна доступність продуктів,  

5) диференціація вартості харчування за соціальними групами,  

6) ємність внутрішнього ринку окремих продуктів,  

7) продовольча незалежність за окремими продуктами імпорту.  

Географічне розташування України, розміри її території, чисельність 

населення, природні ресурси в поєднанні з потенційними можливостями у 
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науковій, економічній та інших сферах суспільного життя дають їй змогу й 

право мати статус одного з найважливіших їх членів. Однак для покращення 

ефективності співпраці з міжнародними організаціями, зростання рівня 

продовольчого забезпечення населення держави та підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світовому ринку, необхідно 

перш за все внести відповідні корективи до нормативно-правового 

забезпечення продовольчої безпеки України, яке потребує удосконалення. 

Одним з основоположних актів у сфері забезпечення продовольчої безпеки 

держави є Закон України «Про основи національної безпеки» [8], що визначає 

основні засади державної політики, спрямовані на захист національних 

інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від 

зовнішніх і внутрішніх загроз у всіх сферах життєдіяльності. Проте, слід 

зауважити, що питання забезпечення національної продовольчої безпеки 

вказаним законом врегульовано недостатньо. 

Для усунення основних загроз і забезпечення продовольчої безпеки 

необхідно здійснити такі кроки: по-перше, забезпечити мінімальне 

адміністративного втручання в ціноутворення на сільськогосподарську 

продукцію; по-друге, забезпечити без обмежень здійснювати експорт 

сільськогосподарської продукції; по-третє, зробити прозорішим ринок землі та 

відповідної земельно-інформаційної бази даних; по-четверте, гармонізувати 

систему стандартизації сільгосппродукції з нормами, що застосовуються в ЄС; 

по-п’яте, забезпечити розвиток кредитно-фінансових механізмів підтримки 

сільгоспвиробників, у т.ч. лізингу сільськогосподарської техніки. Також слід 

зазначити, що підвищення ефективності державного управління 

агропромисловим комплексом і ролі місцевих органів виконавчої влади має 

відбуватися шляхом перерозподілу на користь місцевих органів влади 

повноважень і коштів, необхідних для реалізації проектів комплексного 

розвитку сільських територій. 

Отже, в результаті проведеного дослідження було здійснено комплексний 

аналіз загроз і перспектив державного забезпечення продовольчої безпеки в 
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Україні з точки зору: по-перше, нормативно-правового закріплення індикаторів 

оцінювання, для чого було проаналізовано основні індикатори, проблеми 

занижених їх граничних значень, що спричиняє недостатній кількісний і 

якісний рівень продовольчого забезпечення населення та, по-друге, її 

законодавчого забезпечення, для чого було досліджено стан сучасного 

законодавства, та обґрунтовано необхідність прийняття спеціального закону; 

по-третє, визначено основні проблеми, що загрожують реалізації Стратегії 

продовольчої безпеки та основні перспективні напрямки для усунення загроз і в 

кінцевому підсумку забезпечення продовольчої безпеки. 
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РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЯК ОДИН З 
ЧИННИКІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 

Стабільний розвиток будь-якої країни неможливий без вирішення 

проблеми продовольчої безпеки як одного з ключових елементів національної 

безпеки держави. 

Під поняттям «продовольча безпека» розуміється таке соціально-

економічне та екологічне становище, за якого всі соціальні і демографічні 

групи населення стабільно та гарантовано забезпечені безпечним і якісним 

продовольством у необхідній кількості та асортименті, необхідних і достатніх 

для фізичного і соціального розвитку особистості, забезпечення здоров’я 

населення країни. 

Рівень продовольчої безпеки залежить від стану розвитку аграрного 

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

використання аграрного природно-ресурсного потенціалу. 

Слід зазначити, що ситуація у сфері аграрного виробництва України, яка 

є наслідком як об’єктивних, так і суб’єктивних обставин, ніяким чином не може 

розглядатися як така, що відповідає потребам нашого суспільства.  

Не винятком є й сільське господарство Львівщини. 

Втім, упродовж останніх років намітилися певні позитивні зміни у сфері 

агровиробництва області. 

Так, у 2013 році індекс обсягів виробництва валової продукції сільського 

господарства в порівнянні з 2012 роком в цілому у Львівській області зріс на 

0,7%, у т.ч.: у сільськогосподарських підприємствах – на 10,4%.  Разом з тим, в 

господарствах населення цей показник зменшився на 3,5%.  

Що ж до основних галузей, то тут спостерігалося скорочення темпів 

обсягів виробництва продукції рослинництва на 1,2% (с.-г. підприємства 

забезпечили приріст обсягів на 9,8%, господарства населення допустили 
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зменшення на 6,6%) та зростання обсягів виробництва продукції тваринництва 

на 3,5% (с.-г. підприємства – на 11,4%, господарства населення – на 0,7%). 

Площа під посівами сільськогосподарських культур у 2013 році 

становила 621,0 тис. га, що на 4,0% більше за попередній рік, з них: 

сільськогосподарські підприємства – 300,9 тис. га (+9,7%), господарства 

населення – 320,1 тис. га (-0,8%). 

Основними культурами, під якими було зайнято найбільші посівні площі, 

були: зернові і зернобобові культури (302,9 тис. га), озимий ріпак (55,2 тис. га), 

картопля (94,6 тис. га) та кормові культури (100,7 тис. га). 

У відносному значенні найбільше зросла середня урожайність зернових і 

зернобобових культур (на 6,5%), озимого ріпаку (на 2,2%) та плодоягідних 

культур (на 3,0%). 

Стосовно тваринництва, то у 2013 році у порівнянні з попереднім роком 

обсяги виробництва м`яса всіх видів у живій вазі зросли на 8,2% (у с.-г. 

підприємствах – на 16,6%), а яєць – на 2,1% (6,0%). Обсяги ж виробництва 

молока у цілому скоротилися на 0,2% через їх зменшення (на 0,3%) у 

господарствах населення. 

Як бачимо, у двох основних категоріях сільгоспвиробників (с.-г. 

підприємства та господарства населення) динаміка зміни обсягів виробництва 

певних видів продукції суттєво відрізняється, що може свідчити про 

відмінності у забезпеченості зазначених виробників необхідними виробничими 

ресурсами. 

Відомо, що майже кожен продукт є результатом комбінованої дії цілої 

групи компліментарних матеріальних благ: землі, праці, постійного і 

оборотного капіталу. 

Основним фактором виробництва в сільському господарстві є земля. 

Власне через це процес успішного реформування аграрного сектора економіки 

країни тісно пов’язаний із змінами у сфері земельної власності та 

землекористування. 
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У 2013 році у користуванні господарств населення перебувало 61,1% 

сільськогосподарських угідь від їх загальної площі у Львівській області та 

19,1% – у користуванні агроформувань. 

Звітні дані свідчать, що у порівнянні з 2000 роком цей показник зріс щодо 

господарств населення на 10,7 пункту, а щодо с.-г. підприємств – зменшився на 

19,3 пункту.  

Разом з тим, з аналізу динаміки площ землекористування у розрізі 

згаданих вище категорій землекористувачів видно, що починаючи з 2006 року 

має місце певна стабілізація розмірів площ сільськогосподарських угідь у 

користуванні агроформувань.  

Якщо ж проаналізувати рівень ефективності виробництва у 

розглядуваних категоріях виробників сільськогосподарської продукції у 

динаміці, то можна побачити, що в агроформуваннях упродовж 2006-2013 рр. 

відбулося різке зростання (більше ніж у 3 рази) обсягів виробництва валової 

продукції сільського господарства у розрахунку на 100 га с.-г. угідь (у 

постійних цінах 2010 року),  тоді як у господарствах населення цей показник 

зменшився на 4,9%. 

Таким чином, при збереженні описаних вище тенденцій (якісний 

показник) у сільськогосподарських підприємств рано чи пізно виникне 

об’єктивна необхідність у залученні додаткових виробничих ресурсів 

(кількісний показник), що дозволить досягти загальної мети функціонування 

досліджуваної системи – забезпечення споживачів якісною та дешевою 

сільськогосподарською продукцією при отриманні максимально можливої маси 

прибутку від її реалізації. 

Враховуючи реалії сьогодення, коли для сільськогосподарських 

підприємств фактор «земля» є чи не найбільш доступним через те, що 

господарства населення як головний власник земель сільськогосподарського 

призначення неспроможні достатньо ефективно використовувати наявний у них 

ресурс, слід вже у найближчій перспективі очікувати зростання попиту на 

сільськогосподарські угіддя з боку агроформувань, що за достатньої підтримки 
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галузі з боку держави може стати одним з дієвих чинників активізації 

підприємницької діяльності на селі та виведення аграрного сектора економіки 

нашої держави з кризового стану. 
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ОСНОВНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 

«Поділись з ближнім своїм» – заповідалося людству в Святому письмі. 

Наразі це стає гучним закликом до людей усіх національностей і віросповідань, 

щоб зупинити голод на землі та убезпечити планету від можливих трагічних 

наслідків. З цією метою у 1979р. на конференції Продовольчої і 

сільськогосподарської організації (FAO) Організації Об’єднаних Націй (ООН) 

був започаткований Всесвітній день продовольства. У «Римській декларації з 

всесвітньої продовольчої безпеки» говориться про обов’язок будь-якої держави 

забезпечувати право кожної людини на доступ до безпечних для здоров’я і 

повноцінних продуктів харчування відповідно до права на адекватне 

харчування і права на свободу від голоду. 

Продовольча безпека – офіційно прийняте у міжнародній практиці 

поняття, що використовується для характеристики стану продовольчого ринку 
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країни або групи країн, а також світового ринку. Експерти Продовольчої та 

сільськогосподарської організації об'єднаних націй (FАО) пропонують 

продовольчу безпеку розглядати як забезпечення гарантованого доступу всіх 

жителів планети, країни, регіону до продовольства у будь-який час і обсягах, 

необхідних для забезпечення активного й здорового способу життя. 

В міжнародних угодах визначення продовольчої безпеки має наступне 

трактування - "це такий стан економіки, при якому всім і кожному гарантується 

забезпечення доступу до продуктів харчування, питної води та іншим 

продуктам в якості, асортименті і обсягах, достатніх для фізичного і 

соціального розвитку особистості, забезпечення здоров'я і відтворення 

населення країни". 

У розроблених проектах Закону України “Про продовольчу безпеку 

України” та Комплексної програми підтримки розвитку українського села на 

період до 2015 р. продовольча безпека трактується як захищеність життєво 

важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якого 

гарантується фізична й економічна доступність та якість життєво важливих 

продуктів харчування для всіх громадян згідно з науково обґрунтованими 

наборами продуктів харчування, підтримується стабільність продовольчого 

забезпечення населення та забезпечується продовольча незалежність держави 

[1]. 

Вітчизняні науковці, зокрема В. Бойко, В. Власов, Б. Пасхавер, 

досліджуючи проблему підтримання прийнятного рівня продовольчої безпеки, 

справедливо зазначають, що головною компонентою здоров’я нації, 

нормального відтворення людського потенціалу є доступне збалансоване 

харчування на основі екологічно чистої продукції [2]. 

За твердженням Березіна О. В., продовольча безпека як важлива складова 

національної безпеки у концепції розвитку агропродовольчого виробництва має 

визначати мінімально необхідний рівень виробництва продовольчої сировини 

та продуктів харчування, підтримка якого повинна стати державним 

пріоритетом [3]. Зважаючи на вищесказане, у системі формування продовольчої 
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безпеки, а отже і економічної безпеки значна роль належить агро-

продовольчому виробництву як визначальному джерелу забезпечення країни 

продовольством. Основою агропродовольчого комплексу слід вважати сільське 

господарство, оскільки саме воно забезпечує виробництво сировини для 

подальшого виготовлення продовольчих товарів. 

О.В. Кочетков та Р.В. Марков запропонували [4] реальне уявлення про 

дійсну продовольчу ситуацію в країні отримувати через порівняння існуючого 

рівня споживання з граничими рівнями споживання. З цією метою дані автори 

розробили класифікацію рівнів продовольчого забезпечення населення, 

побудовану за принципом відповідності продовольчого забезпечення до 

завдань збільшення народжуваності, збереження здоров'я, активної 

життєдіяльності людини та досягнення максимально можливої в сучасних 

умовах середньої тривалості життя. Згідно даної класифікації виділяють сім 

рівнів продовольчого забезпечення населення в країнах: 

● I  рівень – катастрофічний. Передбачає добове споживання на одну 

людину 1500-1800 ккал, характеризується хронічним недоїданням (добове 

споживання менше 1 520 ккал потрібно розглядати як голод). 

● II рівень – критичний. Середньодобове споживання становить (1800-

2200 ккал на особу) і достатнє для подолання хронічного недоїдання та 

існування на межі виживання і забезпечення простого відтворення населення. 

● III рівень – мінімальний. Середньодобове забезпечення 2300-2800 ккал 

на душу населення передбачає наявність таких обсягів продовольчих ресурсів, 

які унеможливлюють появу голоду. II і III рівні треба розглядати також під час 

планування забезпечення населення продовольством в екстремальних 

(кризових) умовах. 

● IV рівень – достатній. Середньодобове споживання перебуває у межах 

2800-3600 ккал на одну людину, проте воно не збалансоване за елементами 

живлення, тобто продовольчих ресурсів достатньо для стабільного споживання, 

але воно не забезпечує здорового способу життя і збільшення його тривалості. 
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● V  рівень – раціональний (нормативний). Середньодобове споживання 

перебуває у межах 3300-3600 ккал на одну людину. При цьому раціон 

збалансовано білками, вітамінами й іншими важливими компонентами. 

Нормативні показники такого споживання треба використовувати як базу для 

всіх соціально-економічних розрахунків на державному рівні в нормальних 

умовах. 

● VI рівень – оптимальний. Споживання відповідає V рівню не лише 

збалансованістю за найважливішими харчовими компонентами, а і передбачає 

споживання екологічно чистих продуктів харчування, які збільшують 

тривалість життя населення загалом та середню тривалість життя для країни, 

покращують здоров'я. 

● VII рівень – перспективний. Досягнення такого продовольчого 

забезпечення для всіх соціальних груп населення, яке дасть змогу 

вдосконалювати природу людини і максимально продовжувати її активну 

життєдіяльність, розширюючи межі сучасної природної тривалості життя. 

Продовольча безпека відтворює систему різних факторів, а саме 

кількісних та якісних показників наявності власних ресурсів, використання 

альтернативних джерел отримання ресурсів, рівень їх споживання та ін [5]. Все 

це формує три сутнісні аспекти даного поняття: 

1. Політичний – характеризує здатність держави підтримувати свій 

стабільний позитивний міжнародний імідж як конкурентної на аграрних 

зовнішніх ринках країни,забезпечувати своїм громадянам споживання 

повноцінних продуктів харчування  відповідно до прийнятих міжнародних 

стандартів та норм. 

2. Економічний – характеризує здатність держави до мобілізації 

внутрішніх ресурсів і агроекономічного потенціалу країни для організації 

виробництва сільськогосподарської продукції та забезпечення населення 

продовольством переважно за рахунок власного виробництва і тим самим 

гарантувати економічну самостійність,достатню незалежність від зовнішніх 

ринків. 
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3. Соціальний – визначає зайнятість населення в аграрному секторі 

економіки з відповідною продуктивністю праці, її оплатою, з передбаченням 

повного забезпечення інфраструктурними факторами функціонування  

Таким чином, продовольча безпека є важливою складовою формування 

економічної безпеки, оскільки впливає як на економічну незалежність, так і на 

здатність забезпечити економічний розвиток та захист економічних інтересів 

держави, підприємства та домогосподарства [3]. Основними напрямами 

забезпечення продовольчої, а отже і економічної безпеки України мають стати 

такі заходи:  

1) забезпечення економічної доступності продуктів харчування через 

регулювання окремих ринків продовольчих товарів, вдосконалення механізму 

ціноутворення та захист їх від несприятливої кон’юнктури на міжнародних 

ринках; 

2) соціальний захист найбільш незабезпечених верств населення та 

забезпечення зайнятості непрацюючих для збільшення їх купівельної 

спроможності; 

3) формування культури здорового харчування в громадян, спрямованої на 

споживання продуктів відповідно до рекомендованих раціональних норм 

споживання. 

4) економічна підтримка вітчизняних сільськогосподарських виробників і 

виробників якісних продуктів харчування.  
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ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Національна безпека будь-якої держави будується на економічній 

безпеці, однією з найважливіших складових якої є продовольча компетентність. 

Завдяки їй досягається сталий соціально-економічний розвиток суспільства, 

його демографічне відновлення. Для України проблема забезпечення 

продовольчої безпеки має особливо важливе значення, що зумовлюється 

сучасним станом розвитку вітчизняного агропромислового комплексу, 

нарощування виробництва у якому відбувається переважно екстенсивним 

шляхом. Ситуацію загострюють періодичне «ручне» втручання держави у 

функціонування аграрного сектору та недореформованість земельного ринку. 

Продовольча безпека країни залежить головним чином від стану розвитку 

аграрної сфери економіки. Глибока криза аграрного сектору й усього АПК 

погіршила продовольче забезпечення країни, сировинної бази легкої і харчової 

промисловості. Скоротився і якісно знизився раціон харчування основної маси 

населення.  
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Одним із факторів стабільності продовольчої безпеки є формування 

відповідних регіонів з наданням відповідних прав щодо її забезпечення. 

Політологи, соціологи, економісти, спеціалісти всіх рівнів управління України 

схильні до думки, що процес створення потужних регіональних формувань у 

майбутньому набере чітких ознак і стане досконалішим елементом розвитку 

нашої держави [3, с. 10]. 

Усі потреби людини в узагальненому вигляді можна поділити на 13 

основних груп, серед яких на першому місці є продукти харчування, питна вода 

та безалкогольні напої, що споживаються вдома; на другому місці – ті самі 

групи товарів, але за умови їх споживання у закладах готельно-ресторанного 

господарства [1, c. 357]. 

Дослідження показують, що нині немає жодної держави, яка б не 

переймалася питаннями продовольчої безпеки. Це стосується виробництва 

продовольчих товарів, їх розподілу, імпорту–експорту продовольства, 

споживання продуктів харчування тощо. Однак кожна країна має свої завдання 

у покращанні продовольчого забезпечення свого населення залежно від 

досягнутого рівня у вирішенні цієї проблеми [1]. 

Причинами продовольчої залежності країни можуть бути:  

1) дефіцит продовольства і низький рівень платоспроможного попиту, що 

обумовлюють незбалансованість внутрішнього продовольчого ринку за 

попитом і пропозицією;  

2) залежність внутрішнього ринку від імпортних поставок продовольства, 

не конкурентоспроможність національного агропромислового комплексу;  

3) низька конкурентоздатність продукції за якістю та/або ціною при 

достатності продовольства власного виробництва;  

4) нерозвиненість зовнішньоекономічних зв’язків, замкнутість 

внутрішнього продовольчого ринку;  

5) низька ефективність діяльності господарюючих суб’єктів в апк;  

6) перетворення експорту продовольчої продукції на самоціль розвитку 

агропромислового комплексу;  
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7) зростання зобов’язань із покриття зовнішнього боргу 

принестабільному курсі національної валюти [2, c. 108]. 

Проблема прподовольчої безпеки полягає тому, що багато вітчизняних 

продовольчих товарів виробляють з імпортної сировини. Водночас, експерти 

вже вбачають загрозу виникнення продовольчої кризи. Часто приховуються 

справжні обсяги імпорту, не враховується "сірий" імпорт, тому складно 

визначити об'єктивну ситуацію з небезпекою виникнення кризи. 

Важливим є і те, що імпортна продовольча продукція, яка завозиться в 

Україну, в більшості випадків є дешевою і неякісною. З такої сировини 

виробляють вітчизняні ковбасні вироби, пельмені (на 70%) і т. ін. Іноді 

невідоме реальне походження такого м'яса, наприклад бразильської яловичини. 

У м'ясопереробній галузі часто використовується імпортна неякісна "кормова" 

соя. Були випадки постачань імпортного продовольства, зараженого 

небезпечними бактеріями – від сальмонели до кишкової палички. Велика 

частка геномодифікованої продукції – серед імпортної. Вітчизняне 

продовольство також іноді не відповідає вимогам безпеки якості, але основна 

частка порушень припадає на імпортні продовольчі товари. 

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 

відповідно до медичних рекомендацій, екологічних умов та індивідуального 

стану людини. Одним із шляхів досягнення продовольчої безпеки є суворе 

дотримання санітарно-гігієнічних вимог, технологічних інструкцій, рецептур, 

режимів 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. Наприклад це 

можливо здійснити за умови: вдосконалення методології оцінки якості 

харчових продуктів і продовольчої сировини; переходу від контролю готової 
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продукції до контролю на стадії її виробництва на всьому технологічному 

ланцюгу; розроблення системи прогнозування показників якості; розроблення, 

освоєння і впровадження системи інтегрального контролю сировини і харчових 

продуктів, і застосування високоефективних методів контролю; розроблення 

методик якісного і кількісного аналізу ризику порушення функціонування 

технологічних систем, які погіршують якість продукції, що виготовляється. 

Якщо ретельно проаналізувати всі загрози продовольчої безпеки, то 

зрозуміло, що захист від них єдиний — нарощувати власне виробництво. Але 

головна загроза продовольчої безпеки полягає в тому, що у населення не 

вистачає стимулів займатися сільським господарством. Цілі галузі сьогодні є 

нерентабельними. Наприклад, через великий термін окупності — не менш п’яти 

років — знищено економічний інтерес фермерів до молочного скотарства. 

Таким чином, на порядок денний потрібно виносити новий стратегічний курс 

реформування аграрного сектору економіки України, в основу якого мають 

бути покладені методи виключно антиінфляційного характеру з використанням 

оцінки реального ефекту внутрішніх і зовнішніх інвестицій.  

Стратегія економічного розвитку АПК повинна забезпечити планомірний 

відтворювальний процес, збереження і захист довкілля, ресурсного потенціалу, 

життєдіяльності людей. Велику роль в реформуванні АПК повинно відігравати 

оптимальне поєднання державних і ринкових регуляторів. Успішне втілення 

нової аграрної політики дозволить вирішувати комплекс завдань, поставлених 

перед АПК щодо створення для трудівників села належних умов життя і праці, 

підвищення рівня забезпечення населення основними продуктами харчування 

високої якості, розширення експортної орієнтації вітчизняного 

сільськогосподарського виробництва, підвищення його надійності та 

забезпечення розвитку на рівні передових в аграрному відношенні країн світу. 

Виконання всього наміченого комплексу завдань сприятиме вирішенню 

проблем досягнення продовольчої безпеки нашої держави. 

З огляду на проведене дослідження та українські реалії, продовольча 

безпека – це такий рівень продовольчого забезпечення населення, який 
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гарантує соціально-політичну стабільність у суспільстві, виживання і розвиток 

нації, особи, сім'ї, стійкий економічний розвиток держави. 
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ФІНАНСОВИЙ СТРЕС В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ 
ВИРОБНИЦТВІ 

Все більше і більше економіка України занурюється у кризову прірву, що 

не може не позначитись на всіх секторах народного господарства. Безперечно, 

що криза – це негативне явище, а її затяжний характер не може позитивно 

впливати на економіку. Крім економічних факторів на фермерів та інші форми 

господарювання тисне і психологічний фактор. Кредит, на сьогоднішній день, 

став не засобом до розвитку чи вирішення поточних питань, а непосильним 

ярмом у світлі відсоткових ставок, терміновості, підтримки держави, кредитних 

продуктів та зубожіння банків. Тому, вважаємо, що одним з факторів, що 

стримує економічний розвиток країни є стрес, у якому перебувають суб’єкти 

підприємницької діяльності і якщо не вирішити цього питання то він буде лише 

посилюватись. 

Фінансовим стресовим явищам українська наука приділяє дуже мало 

уваги. Переважно зустрічаємо публікації та дослідження авторів щодо 
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необхідності економічних реформ, фінансових вливань чи законодавчих 

перетворень, хоча на важливість психологічного стану суб’єктів 

підприємницької діяльності ніхто не звертає увагу. Особливого значення цей 

процес набуває у світлі дефолтності економіки України в контексті політичної і 

погіршення економічної ситуації 2014-2015 років, як неприпустимого явища у 

світлі необхідних реформ.  

Стрес – це стан індивіда, що виникає як відповідь на різноманітні 

екстремальні види впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, що 

виводять із рівноваги фізичні чи психологічні функції людини [2]. 

Фінансова криза "дотична" як до урядового сектору так і місцевого 

самоврядування. Варто звернути увагу на «Поточну глобальну економічну 

кризу і пов'язану з ним фінансову кризу не залишаються без впливу на 

економіку місцевих органів влади, перетворюючись в кризу місцевих фінансів, 

який часто називають (...) локальним фінансовим стресом (...)» [8, с.57] Таким 

чином польські науковці доводять наше припущення і пропонують поняття 

локального фінансового стресу, хоча він, на нашу думку, більше притаманний 

місцевим державним фінансам.  

Отже, кризові явища є збудниками стресових ситуацій. За будь-якого 

розвитку кризи багато суб’єктів підприємницької діяльності, особливо це 

стосується України, переживають стрес, який супроводиться звичними для 

нашої економіки явищами – важким доступом до кредитних ресурсів, 

інфляцією тощо.  

Більшість закордонних авторів схиляються до думки, що фінансовий 

стрес тісно пов’язаний з такими категоріями як «борг» та «дохід» або 

«прибуток». Так Б.Бріджмен тісно пов’язує ці поняття із фінансовим стресом. 

[4] Фермерський фінансовий стрес може бути виміряний за допомогою 

використання рейтингу виробничих потужностей погашення заборгованості 

(debt repayment capacity utilization (DRCU)), який враховує всі три детермінанти 

стресу: боргові, доходів та процентні ставки. Зокрема, DRCU визначається як 

сума непогашеної заборгованості господарств, розділеної на борг, який фермер 
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може дозволити собі виплачувати з чистого доходу фермерського господарства 

по поточних процентних ставках. [4, с.2] 

Виходячи з вищенаведеної публікації DRCU рівний 1 вказує, що чистий 

фермерський дохід достатній для обслуговування простроченої заборгованості. 

DRCU менше 1 відображає, що дохід більш ніж достатньо для обслуговування 

боргів, таким чином фінансовий стрес є низьким. Чим вище DRCU – 

фінансовий стрес зростає. Фермер з DRCU вище 1 буде не в змозі 

обслуговувати всі борги за допомогою чистого доходу його господарства. 

Фермери з DRCU вище 2 знаходитимуться під крайнім фінансовим стресом, 

тому що їх борг склав би подвійну суму, яку вони могли собі дозволити. 

Для прикладу, у 2008 році більшість фермерів США за наявних боргів 

господарств мали низькі рівні фінансового стресу. Більшість з них мали DRCU 

нижче 1. Насправді, більш ніж 40 відсотків мали DRCU нижче 0,5, що 

відображає низький рівень стресу. Тим не менше, близько 25 відсотків мали 

DRCU вище 2, що вказує на серйозний фінансовий стрес. [4] 

Отже, на думку Б.Бріджмена фінансовий стрес напряму залежить від 

заборгованості підприємства та його доходів, що в сукупності складе показник 

ймовірності неповернення кредиту чи іншої заборгованості.  

Інший американський дослідник М.Больє аналізує кризові ситуації 1985-

1986 рр. в США та їх вплив на виникнення фінансового стресу в фермерських 

господарств. Його праця «Фермерський фінансовий стрес і фермерська криза в 

США: витоки і масштаби проблеми» [3] присвячена появі фінансових 

стресових ситуацій в сільському господарстві США, що призводять до 

ліквідації активів, проблеми в отриманні кредиту і навіть банкрутства. Такі ж 

процеси з 2008 р. відбуваються на Україні і потребують ідентифікації, 

висвітлення та вирішення в результаті розроблених заходів. 

Основною причиною стресу є борги, що утруднюють проведення 

подальшої виробничої діяльності за умови неможливості їх обслуговування. 

Подібна ситуація з проблемністю обслуговування заборгованості була в США в 

1985 р. Як вказують тогочасні науковці «прострочені і не обслуговувані 
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кредити склали 9,2 відсотка раніше розміщених у сільськогосподарському 

виробництві кредитів комерційних банків в 1985 році порівняно з 5,0 відсотка в 

1983 році. Списань сільськогосподарських кредитів збільшилося з 2,2 відсотка, 

виданих в 1984 році до 3,7 відсотка в 1985 році. З 118 банків , які збанкрутіли в 

1985 році, 68 або 58 відсотків були сільськогосподарські банки.»[3, с.5] Станом 

на 1.01.2013 р. в сільському господарстві України 4,7% (33,3% від їх загальної 

кількості) прострочених кредитів, хоча є банки із значно більшими 

проблемними позиками, хоча вони в більшості сформовані на споживчому та 

іпотечному ринку. До таких банків віднесемо Укрсоцбанк із 14,9% безнадійних 

позик, що складають 37,8% до активів банку, Приватбанк – відповідно 12,5 і 

7,1. 

Аналізуючи фінансовий стрес у сільському господарстві М.Харріс 

стверджує, що «сільськогосподарські економісти в цілому згодні, що 

фінансовий стрес складається з проблеми доходів, проблеми заборгованості, 

або поєднання того й іншого. Серйозність проблеми заборгованості 

вимірюється відношенням боргу до активів (коефіцієнт капіталізації), а 

процентна ставка по відношенню до прибутковості активів.» [6, с.2] Така 

методика цілком прийнятна і для визначення цього показника в Україні. 

Як зазначає Дж.Джонсон «ключовим моментом є те, що фінансовий стрес 

не тільки пов'язаний з боргом; доходи і дані балансу підприємства також 

повинні бути використані для кількісної оцінки фінансового стресу». [7] 

Отже, як бачимо дослідники для визначення фінансового стресу не тільки 

обмежуються використанням певних показників але й вважають, що необхідно 

поглиблювати його документальне підґрунтя. Таким чином отримаємо 

показники, за допомогою яких можна визначити наявність фінансового стресу 

та його межі. При аналізі документів підприємств та його фінансової та 

бухгалтерської звітності можна цим фінансовим стресом управляти. 

Цілком можливо додати до низки показників для діагностики стресових 

явищ макроекономічні показники та показники діяльності уряду, стратегічні 
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цілі держави та визначення пріоритетів діяльності та розвитку аграрного 

сектору.  

Вважаємо, що аграрного підприємця необхідно залучати до досліджень, 

для самоменеджменту, вивільнення власного часу для пошуку шляхів та 

методів вдосконалення виробничих процесів. Адже вже весь світ відмовляється 

від системи промисловість-сільське господарство-послуги, та віддає перевагу 

системі, де ключовим четвертим елементом є креативне суспільство. 

Американський дослідник М.Кастеллс вважає, що основними проявами 

інформаційного суспільства в сучасній світовій господарці є: 

- швидкий розвиток інформаційних технологій; 

- ріст ролі науки і техніки; 

- безпосереднє перетворення знань в засіб виробництва; 

- повне перетворення функціонування головних секторів життя 

людини; 

- генерування нових професій, в яких зростає значення вміння 

нагромадження та перетворення інформації. [5, с.12] 

Український фермер задля ефективнішого розвитку та протидії зовнішніх 

негативних чинників має слідувати принципу – навчання протягом всього 

життя. Тому, вважаємо за доцільне сформувати інформаційну мережу для 

оперативного отримання необхідних даних від фермерських господарств, які б 

стали основою для оптимізації приймання рішень, сприяння в державному 

управлінні галуззю, самоорганізації підприємства, зародження кооперації тощо. 

Основною перевагою такої системи є можливість доведення квот 

господарствам на виробництво стратегічно необхідної для країни продукції, що 

в свою чергу дасть можливість знівелювати коливання цін на 

сільськогосподарську продукцію, зменшити вплив стресових ситуацій на 

фермера при визначенні дефініції "що садити в наступному році?". Заразом 

встановити норму, що при відмові використання такої системи фермер 

відмовляється від державної підтримки, і відповідні зміни внести до переліку 

документів, що подаються на державні дотації.  
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Це також дасть можливість розробити просту систему стрес-тестування, 

яка матиме на меті виявляти кризові явища та нестандартні ситуації в житті 

фермера на ранніх етапах. В Україні НБУ проводить стрес-тестування 

банківських установ. Розроблені методичні рекомендації з його проведення, 

хоча так само як банківські установи сільськогосподарські виробники 

відчувають стресові ситуації які пов’язані деколи із безвихіддю – не вистачає 

коштів на посівну і неможливо отримати кредит або відсотки за ним нереально 

покрити за рахунок рентабельності, недостатня прибутковість активів, 

диспаритет цін тощо.  

Г. Сельє запропонував виділити три стадії розвитку стресової реакції: 

1) Стадія тривожності. 

2) Стадія резистентності. 

3) Стадія виснаження. [1] 

Пропонуємо використати ці три стадії для характеристики фінансового 

стресу у сільськогосподарських підприємствах. Так, наявність простроченої або 

незабезпеченої заборгованості у відношенні до активів 1:1 та більше терміном 

до 90 днів – стадія тривожності. На цій стадії також розвиваються несприятливі 

макроекономічні, ринкові та інфляційні процеси, погіршується доступ 

підприємств до ресурсів тощо.  

Отже, можемо припустити, що із зростанням добробуту фермерських, 

селянських та сільськогосподарських підприємств фінансовий стрес буде тільки 

зростати так як із зростанням добробуту збільшуються запозичення та в 

результаті боргове навантаження. Його обслуговування завжди буде межувати 

із можливістю створення та накопичення боргів. Їх обслуговування завжди буде 

нагадувати та вимірювати можливість настання фінансового стресу. 
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ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ : СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ 

Питання продовольчої безпеки України продовжує залишатися 

актуальним та набуває значного розвитку через поширення монокультурного 

типу аграрного виробництва, обмеженість природних ресурсів, а також постійне 

підвищення цін на продукти харчування. В Україні зростання цін на 

продовольство відчувається дуже гостро, оскільки витрати на харчування у 

загальній їх структурі складають більше половини, а реальні доходи населення 

постійно скорочуються через погіршення соціально-економічної ситуації в країні. 

Україна у 2013 р. займала середні позиції серед 107 країн світу і 

знаходилася на 47 місці. Проте показник продовольчої безпеки України значно 

погіршився порівняно з високорозвинутими країнами, Україна посідає 25 місце 

з 31 країни. Така ситуація пояснюється високою часткою витрат домашніх 

господарств на продукти харчування та труднощами у транспортуванні 

продуктів [1, с. 66].  

Суттєво ускладнює процес вирішення продовольчої проблеми у нашій 

державі відсутність законодавчого визначення нормативно-правових 

параметрів продовольчого забезпечення населення. Верховною Радою України 

22 грудня  2011 року було здійснено спробу прийняти Закон України “Про 

продовольчу безпеку України”. Однак він містив лише положення 

декларативного характеру і тому був відхилений. Основні критерії 

продовольчої безпеки та норми споживання продуктів харчування регулюються 

Методикою визначення основних індикаторів продовольчої безпеки, 

затвердженою постановою Кабінету Міністрів України “Деякі питання 

продовольчої безпеки” від 05.12.2007 р. №1379, та методичними 

рекомендаціями щодо розрахунку рівня економічної безпеки України, 
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затвердженими Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

від 29.10.2013 р. №1277. Міністерство економіки щороку представляє звіт про 

стан продовольчої безпеки. Методика передбачає аналіз семи основних 

індикаторів, для трьох з яких встановлено мінімальні межі.  

Добова енергетична цінність раціону людини у 2013 р. становила 

2969 ккал, що на 18,8% перевищує пороговий показник (2500 ккал). Починаючи 

з 90-х років більшим таке перевищення було лише у 2008 р. – на 19,9% та у 

1990 р. – на 43,9%. Українці продовжують споживати основну частину калорій 

за рахунок продукції рослинного походження, адже продукція тваринництва в 

рази дорожча. Позитивним явищем є хоч і незначне, але постійне зростання в 

динаміці частки продукції тваринництва. 

Достатність споживання окремого продукту в Україні у 2013 р 

знаходилася на рівні або нижче раціональних норм. Останніми роками українці 

продовжують недостатньо споживати м'ясо-молочної, рибної продукції та 

плодів і ягід. Найбільше не виконується норма споживання по молоку і 

молочних продуктах. Населення споживає молока в середньому близько 60% 

від раціональних норм. Проте у 2013 р. споживання даного виду продукції 

порівняно з 2012 р. зросло на 2,8%, що обумовлено збільшенням імпорту (на 

33,7%), скороченням експорту (на 6,2%) та зростанням вітчизняного 

виробництва (на 1,0%). Аналогічна ситуація відбувається із споживанням 

плодово-ягідної продукції, індикатор достатності останніми роками становить 

60-63%. У 2013 р. продовжувала зберігатися позитивна тенденція до 

збільшення споживання плодово-ягідної продукції, зростання порівняно з 

попереднім роком склало 5,6%. Споживання м’яса і м’ясопродуктів 

знаходилося на рівні 65-70% від раціональних норм, однак має чітко виражену 

тенденцію до збільшення. Так, у 2013 р. порівняно з 2012 р. споживання м’яса 

зросло на 1,7 кг на особу або на 3,1%. Це відбулося за рахунок нарощування 

обсягів вирощування та  реалізації худоби та птиці  вітчизняними виробниками 

на 8,1%. Населенням нашої держави споживається риби та рибопродуктів 70-

73% від встановлених норм. У 2013 р. споживання риби порівняно з 2012 р. 
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підвищилося на 1,0 кг на особу або на 7,4% через зростання вилову риби на 

10,2% та імпорту риби на 9,8%. Як і в попередні роки споживання хліба, яєць, 

овочів, картоплі, цукру,олії перевищувало норми, що знову підтвердило 

незбалансованість харчування і зловживання дешевшими продуктами. 

У 2013 р. у державному інтервенційному фонді було в наявності 1,5 млн. 

тонн зерна, індикатор достатності запасів становив 23% при встановлених 20%. 

Економічна доступність продуктів харчування у 2013 р., як і у 2012 р. 

становила 52,0% при граничному значенні 60%. Для порівняння зазначимо, що 

в країнах Європи доступність становить 20–25%. У 2013 р. сукупні витрати 

домогосподарств становили 3813,96 грн на місяць, із загальної суми 

домогосподарства витрачали на харчування 1982,17 грн на місяць. Основні 

витрати відносяться на м'ясо, молоко і хліб. 

Диференціація вартості харчування за соціальними групами у 2013 р. 

знаходилась на рівні 1,61 і вкотре підтвердила позитивну тенденцію до 

згладжування розшарування соціальних груп населення. Так, 20% 

домогосподарств з найбільшими доходами в середньому витрачали на 

харчування 2511,0 грн на місяць, а 20% домогосподарств з найменшими 

доходами – 1558,6 грн. У 2013 р. домогосподарства з найбільшими доходами 

споживали більше по всіх видах продовольства у порівнянні з 

домогосподарствами з найменшими доходами. Найбільша перевага спостерігалася 

по плодах – у 2,2 раза, м’ясі – 1,8 раза, молоку – 1,7 раза, рибі – 1,6 раза.  

Останніми роками відбулося збільшення ємності внутрішнього ринку по 

більшості продовольчих груп. Зростання споживчого попиту відбулося на ті 

види продовольства, споживання яких найбільше відстає від раціональних 

норм, а саме на молочні, м'ясні, рибні та плодово-ягідні продукти. Проте 

зменшилася ємність внутрішнього ринку по таких продуктах як картопля, 

цукор, хліб, овочі. 

У 2013 р., як і у попередні роки, задоволення потреб населення у 

продовольстві здійснювалося, в основному, за рахунок продукції вітчизняного 

виробництва. Найвищим рівень імпортозалежність спостерігався на ринку риби 
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і рибопродуктів – 73%, рослинної олії – 49%, плодів і ягід – 46%. Проте таку 

ситуацію можна пояснити тим, що на цих ринках імпортують продукцію, яка не 

виробляється в Україні, а саме риба з водойм морських економічних зон інших 

держав, екзотичні фрукти, пальмова чи кокосова олія. При цьому попит на олію 

соняшникову повністю забезпечувався за рахунок власного виробництва. 

Імпортозалежність за м'ясом зменшилася до рівня 13%, за всіма іншими 

групами продовольства не перевищувала 5,5% [2].  

Узагальнюючи оцінку сучасного стану і перспектив розв'язання проблем 

продовольчої безпеки слід сказати, що для України шлях між оцінками 

“задовільно” та “відмінно” не буде коротким і легким. Головна трудність – 

низька платоспроможність більшої частини населення, що зумовлена загальною 

економічною ситуацією в країні [3, с. 12]. Відповідно, низький попит не 

створює передумов для подальшого інвестування коштів у розвиток 

диверсифікованого агропромислового виробництва. 

Вирішення питання із поліпшення стану продовольчої безпеки потребує 

комплексного підходу та розробки на загальнодержавному рівні відповідної 

стратегії, що включатиме заходи організаційно-економічного, нормативно-

правового, матеріально-технічного, соціального та інформаційного характеру. 

Основний акцент необхідно спрямувати на формування юридичного обґрунтування 

індикаторів продовольчої безпеки, диверсифікації сільськогосподарського 

виробництва, розробку систем стандартизації та сертифікації продовольства, 

а також його доступності широкому колу споживачів. 
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ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ЯК ПРІОРИТЕТ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

Задоволення фізіологічних потреб людини якісними та безпечними 

продуктами харчування складає матеріальну основу біологічного, політичного, 

соціального та духовного існування індивіда, сім’ї, соціальної групи, держави, 

суспільства та людства в цілому. Інтеграція України у світове та європейське 

співтовариство актуалізує проблему продовольчої безпеки, оскільки лише за 

умови гарантування забезпечення населення продовольством за будь-яких умов 

держава може проводити незалежну політику. Насамперед, вона має захищати 

права громадян на повноцінне харчування. Забезпечуючи захист цього права, 

держава має знаходити засоби щодо ліквідації продовольчої залежності від 

зарубіжних країн і скорочення імпорту продовольства.  

Забезпечення продовольчої безпеки визначено у якості одного з основних 

напрямів державної політики з питань національної безпеки в економічній 

сфері [2]. Стратегією національної безпеки України передбачено необхідність 

забезпечення послідовності у здійсненні земельної реформи, забезпеченні на 

практиці пріоритетного розвитку агропромислового комплексу як основи 

продовольчої безпеки держави [3, с.3-13]. Проте зазначені законодавчі акти 

мають суто декларативний характер і не визначають чітких механізмів 

управління системою продовольчої безпеки.  

Для системи продовольчої безпеки характерні певні принципи 

формування. Стрижневим є принцип соціальності, який передбачає цільову 

спрямованість цієї системи та кожної її складової на задоволення харчових 

потреб людини. Другим важливим принципом є комплексність, що означає 

одночасний вплив на всі складові системи. Наступний принцип – системність, 

який передбачає всебічний підхід до вирішення економічних, соціальних, 

екологічних та інших аспектів проблеми продовольчої безпеки. Ще один 
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важливий принцип – адекватність у виборі регуляторів, що пов’язано з 

неоднозначністю їх дії на різних етапах розвитку економічної системи та в 

умовах зміни кон’юнктури внутрішнього і зовнішнього ринків. 

Останній принцип – стійкість системи, тобто обов’язкове дотримання 

вищевказаних принципів соціальності, комплексності, системності та 

адекватності незалежно від зміни зовнішнього середовища. Агропродовольча 

сфера являє собою один з об’єктів управління аграрної політики, на який 

покладається завдання формування пропозиції на продовольство. Одночасно 

потрібним є формуванням попиту на нього, тому у даному випадку необхідним 

є системний підхід, що передбачає визначення пріоритетів за кожним напрямом 

аграрної політики з подальшим їх розглядом у взаємозв’язку. Заходи щодо 

аграрних товаровиробників та переробних підприємств доповнюються 

заходами щодо підприємств сфери торгівлі і населення. Продовольча безпека 

формується на основі холістичного підходу, який передбачає тісний 

взаємозв’язок між всіма складовими зазначеного процесу. 

Початковий етап формування продовольчої безпеки вимагає створення 

системи моніторингу, на яку покладається завдання визначення фактичного її 

стану, прогнозування внутрішніх та зовнішніх загроз продовольчої безпеки. На 

цій основі розробляються заходи щодо локалізації та нейтралізації негативних 

факторів, що впливають або можуть у майбутньому вплинути на зниження 

рівня безпеки. Система моніторингу продовольчої безпеки зосереджується на 

наступних напрямах: агропродовольче виробництво, продовольчий ринок, 

споживання продовольства, харчування населення, якість та безпека 

продовольства. 

Таким чином, існуючі підходи до визначення ефективності аграрної 

політики вимагають подальшого вдосконалення. При цьому набір відповідних 

показників формується з урахуванням визначеної цільової спрямованості 

зазначеної політики. Враховуючи вищевикладене, основним критерієм 

ефективності аграрної політики є стан продовольчої безпеки країни, який 
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визначається широким спектром взаємозалежних показників, що 

систематизуються у відповідні групи і характеризують: 

1. Стан забезпечення населення якісною і безпечною продукцією  

2. Рівень споживання населенням продуктів харчування  

3. Економічну вартість набору продуктів харчування відповідно до 

раціональних норм їхнього споживання; і фізичну вартість  

4. Стійкість продовольчого ринку  

5. Рівень розвитку агропродовольчої сфери  

6. Природно-ресурсний потенціал і ефективність його використання  

Ефективність аграрної політики є наслідком спільної дії великої кількості 

факторів, тому при її оцінці враховується їхня взаємодія і комплексний вплив 

на регульовані державою об’єкти, розрізняють результати часткової і загальної 

дії. Негативна зміна кожного з показників, що входять до оціночних груп, 

розглядається як реальна чи потенційна загроза продовольчій безпеці країни, 

оскільки усі вони взаємозалежні і взаємопідпорядковані в контексті своєї 

цільової спрямованості. 

Проблема продовольчої безпеки має вирішуватися не лише на 

національному, а й на регіональному рівні. Це обумовлено нерівномірністю 

соціально-економічного розвитку окремих територій держави, що є наслідком 

значних відмінностей в природно-кліматичних умовах, виробничо-

економічному потенціалі та ін. Підвищення рівня відповідальності суб’єктів 

держави за забезпечення населення якісним продовольством вимагає форму-

вання адекватної регіональної політики продовольчої безпеки. 

Реалізація аграрної політики продовольчої безпеки передбачає 

необхідність забезпечення тісної взаємодії між усіма суб’єктами, що 

відповідають за процес її формування. Це сприятиме узгодженості політики в 

усіх сферах, що пов’язані з продовольчою безпекою та запобігатиме завданню 

шкоди здоров’ю населення, довкіллю й економіці держави. Процес формування 

аграрної політики продовольчої безпеки починається з дослідження складу 
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харчових продуктів, які виробляються в державі, та створення відповідного 

банку даних. 

На цій основі здійснюється моделювання харчових раціонів для різних 

вікових груп населення з урахуванням територіального рівня екологічного 

навантаження та прогнозується фізіологічна потреба населення країни в 

харчових продуктах.  

Таким чином, основним недоліком процесу регулювання продовольчої 

безпеки держави є ігнорування системного принципу та зосередження тільки на 

окремих аспектах цієї складної соціально-економічної проблеми. Наразі 

необхідна комплексна аграрна політика та відповідне її інституційне і 

нормативне забезпечення, що забезпечать формування належного рівня 

продовольчої безпеки держави. 
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ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА І ЗРІВНОВАЖЕНИЙ РОЗВИТОК 

Продовольчу безпеку можна визначити як ситуацію, в якій люди в 

кожний момент мають фізичну і економічну доступність до достатньої 

кількості здорового і повноцінно продовольства, яке дозволяє їм задовольнити 

їх потреби, так, щоб мати змогу вести активне і здорове життя. Складовими 
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продовольчої безпеки є: доступність продовольства, доступність до 

продовольства, використання продовольства і стабільність. Саме потреба 

забезпечення стабільності вимагає функціонування сільського господарства, як 

основи формування продовольчих ресурсів,  на засадах зрівноваженості. 

Сучасний розвиток сільського господарства і всього агропродовольчого 

комплексу характеризується наявністю конфліктів між цінностями світу 

природи та людиною і її діяльністю. Цей конфлікт посилюється із зростаючим 

прагненням до більшого розвитку сільськогосподарського бізнесу, переходу від 

дрібного (сімейного) виробництва до агропромислового, до агробізнесу, до 

діяльності, спрямованої на максимізацію прибутку. Потреба до збільшенні сум 

прибутку шляхом зростання обсягів виробництва і реалізації продукції, на яку 

зростає попит, і теперішня зростаюча конкуренція на ринку спричинили 

надмірну експлуатацію природних засобів сільським господарством і 

виникнення багатьох негативних наслідків як в природному, так і в сільському 

середовищах. 

Відповідно виникає питання, чи сільське господарство так безпосередньо 

пов’язане з природою має трактувати її інструментально, як було традиційно, 

чи формувати цей світ в інтегровану виробничо-економічну систему, в якій 

людина виступає, швидше за все, як організатор, а не як експлуатаційна та 

деструктивна сила? 

Технологічний розвиток призвів до того, що навряд чи можна вести мову 

про нестачу продовольства, хоча постійно стверджується, що у світі існує 

проблема голоду. Оцінюється, що у світі чисельність осіб, які недоспоживають 

складає більше одного мільярда. «Майже кожна сьома людина страждає від 

недоїдання, але в світі є засоби для ліквідації голоду і сталого розвитку. Існує 

загальна думка, що невеликі власники будуть здатні виробити додаткове 

продовольство, необхідне для проживання більше дев'яти мільярдів чоловік до 

2050 року»[2]. 

Головна теза ідеології вільноринкової економіки щодо концентрації уваги 

виключно на економічних цінностях перестає бути значущою і основною. 
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Виникає потреба концентрації уваги й зусиль на інших цінностях – 

постматеріалістичних, таких як цінність сільської сім’ї і сільської громади, 

збереження природного середовища, цінність людського життя і т. д. Таким 

чином, поява багатьох нових цінностей, пов’язаних з сільським господарством і 

селом, змінює погляди на саме сільське господарство і призводить до 

виникнення нових суспільно-політичних поглядів стосовно землі, виробництва 

продуктів харчування, будови демократичного суспільства та рівноправності в 

сім’ях. 

Суттєвим чинником підвищення ризику у землеробстві, що впливає як на 

його зрівноважений розвиток, так і на продовольчу безпеку, є зміни клімату.  

Хоч збільшена концентрація CO2 в атмосфері і деякі наслідки зміни клімату 

можуть мати корисний вплив на виробництво окремих видів 

сільськогосподарської продукції в деяких регіонах світу, однак їх цілісний 

вплив буде негативний і створить загрозу глобальній продовольчій безпеці. 

Передбачується, що впродовж прийдешніх декад наступить посилення 

повільних кліматичних змін, таких як поступові зростання температур і 

розподілу опадів, що змінюється, що вплине на зниження урожаїв. Цей вплив 

відчутний вже тепер. Дослідження вказують, що впродовж останніх трьох 

десятиріч зміни клімату привели до спаду світових урожаїв кукурудзи і 

пшениці про відповідно 3,8% і 5,5% [3]. 

На забезпечення виконання ідей і принципів, декларованих конференцією 

ООН з навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.) та  

Всесвітнім самітом із збалансованого розвитку (Йоганнесбург,  2002 р.), до 

яких приєдналася Україна, спрямована «Концепція збалансованого розвитку 

агроекосистем в Україні на період до 2025 року”, затверджена наказом 

Міністерства аграрної політики України № 280 від 20 серпня 2003 року[1].  

Незважаючи на прийняті в останні роки заходи, зрівноважений розвиток 

вітчизняного сільського господарства і далі пов’язаний з багатьма проблемами, 

серед яких ключовими  серед них можна вважати наступні: недосконала 

організаційна структура сільського господарства, надмірна концентрація і 



44 
 

спеціалізація виробництва, надмірна монополізація виробництва, надто 

інтенсивне використання земельних ресурсів і проблема їх збереження. 
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СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ НА 
НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

Перехід України до ринкової економіки породив чимало чинників , які 

сприяють появі різних небезпек як на рівні особи і фірми, так і на рівні регіону 

і держави в цілому. 

В загальному розумінні безпека – це низький рівень загроз, які можуть 

перешкоджати стійкому функціонуванню певного суб’єкта. Безпека як система 

корінних, типових властивостей будь-якої країни втілює в собі усі сфери 

різних галузей життєдіяльності й розвитку людини, суспільства, держави і 

природи.  

Проблемами економічної безпеки в Україні займалися такі науковці, як 

В.Геєць , Б. Кравченко , В. Свінціцький , Я. Жаліло, В. Мунтіян, Б. Губський, 

О. Барановський, В. Шлемко, І. Бінько, Д. Пастернак-Таранушенко, 

М.Єрмошенко ,С.Реверчук  та ін. 
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Я.А Жаліло економічну безпеку трактує, як "складну багатофакторну 

категорію, яка характеризує здатність національної економіки до розширеного 

самовідтворення з метою збалансованого задоволення потреб власного 

населення держави на якомусь визначеному рівні, з метою протистояння 

дестабілізуючій дії різноманітних чинників, внутрішніх та зовнішніх, а також з 

метою забезпечення конкурентоспроможності національної економіки у 

світовій системі господарювання " [5, с.57]. М. М.Єрмошенко  в своєму 

дослідженні говорить про те, що у поняття "економічна безпека" входить "і 

власне економічна безпека, і фінансова, і соціальна, і екологічна, і науково-

технологічна та ін." [4, с.8]. Отже, економічна безпека являє собою 

універсальну категорію, що відбиває захищеність суб'єктів соціально-

економічних відношень на всіх рівнях, починаючи з держави і закінчуючи 

кожним її громадянином.   

На рівні України розроблена система показників для інтегральної оцінки 

економічної безпеки, яка складається із 10 блоків та  117 показників. В дану 

систему включені також 34 показники, які, на нашу думку, характеризують 

соціально- демографічну безпеку, яка має виділятися окремим блоком і 

входити складовою національної безпеки. 

Отже, проаналізувавши  Закон «Про основи національної безпеки 

України» можна зробити висновок, що складовими соціально-демографічної 

безпеки  є:  

Ø соціальна,  

Ø продовольча, 

Ø демографічна. 

Серед перелічених видів безпек продовольча безпека є згідно експертних 

та статистичних оцінок  на другому місці після соціальної безпеки. 

Продовольча безпека - це стан виробництва продуктів харчування в 

країні, що здатний повною мірою забезпечити потреби кожного члена 

суспільства в продовольстві належної якості за умови його збалансованості та 

доступності для кожного члена суспільства[1] . 
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В літературі найбільш висвітлені показники продовольчої безпеки на 

макрорівні. Найменш дослідженою темою є вибір та обґрунтування показників 

соціально-демографічної безпеки на мезорівні, тобто на рівні областей. Також 

важливим напрямком дослідження є удосконалення методичних підходів 

комплексної оцінки стану та динаміки продовольчої безпеки та оцінки її 

ризиків для регіонів України. 

Серед показників соціально-демографічної безпеки все більшу вагу 

останнім часом приділяють продовольчій безпеці, яка тепер досліджується 

незалежно від економічної безпеки. Так з 2012 року Economist Intelligence Unit 

((EIU) розробив на замовлення DuPont Світовий індекс продовольчої безпеки 

(Global Food Security Index), який містить 28 індикаторів та розраховується для 

109 країн світу. Так, за даним індексом Україна посідає 52 місце з індексом 

56,4.У порівнянні з 2013 роком це спад на 1,6 відсоткових пунктів. Сусідами за 

даним індексом є Колумбія та Перу. Перше місце в цьому рейтингу 

традиційно займає США. У 2014 році до раніше опрацьованих показників для 

розрахунку даного індексу було додано ще два: рівень ожиріння та 

продовольчі втрати,  що є в свою чергу показниками дестимуляторами. 

Більшість індикаторів даного індексу отримані за результатами 

спеціальних обстежень різноманітних міжнародних організацій. Багато з них є 

відсутні серед офіційних обстежень Державної служби статистики України. 

Якщо брати регіональний аспект, то їх є ще менше. 

З визначених 15 показників оцінки продовольчої безпеки, які 

застосовуються на рівні України, для рівня областей можна запропонувати 

лише 13 показників (табл.1). 
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Таблиця 1 

Порогові значення та  вагові коефіцієнти  індикаторів продовольчої 

безпеки  України[11] 

 
Показники Раціональна 

норма 
(граничний 
критерій) 

Вагові 
коефіцієнти 

х1 Добова калорійність харчування людини, тис. Ккал 2500 0,0762 

х2 Споживання м'яса та м'ясопродуктів (за рік/особа), кг 80,0 0,0754 
х3 Споживання молока та молочних продуктів (за 

рік/особа), кг 
380,0 0,071 

х4 Споживання яєць (за рік/особа), шт. 290 0,0756 
х5 Споживання риби та рибопродуктів (за рік/особа), кг 20,0 0,0743 
х6 Споживання цукру (за рік/особа), кг 38,0 0,0739 
х7 Споживання олії та інших рослинних жирів (за 

рік/особа), кг 
13,0 0,0669 

х8 Споживання картоплі (за рік/особа), кг 124,0 0,0761 
х9 Споживання овочів та баштанних (за рік/особа), кг 161,0 0,0697 
х10 Споживання плодів, ягід та винограду (за рік/особа), 

кг 
90,0 0,072 

х11 Споживання хлібу та хлібопродуктів (за рік/особа), кг 101,0 0,073 

х12 Виробництво зерна на одну особу за рік, тонн 0,6 0,0858 
х13 Питома вага витрат на харчування у структурі 

сукупних витрат домогосподарств,% 
60,0 0,0861 

Із всіх вищенаведених показників лише останній є дестимулятором. 

В першу чергу, відібрані показники для комплексної оцінки, підлягають 

стандартизації. Принцип стандартизації залежить від того, до якої групи 

відноситься показник: стимуляторів чи дестимуляторів.  

Найпростіший спосіб стандартизації – відношення Xij/a -  для 

стимуляторів,  та відношення а/ Xij  - для дестимуляторів, при цьому a = xкритичне  
В таблиці 2 наведені дані комплексної оцінки областей України за 

показниками продовольчої безпеки. 
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Таблиця 2 

Розрахунок інтегральної оцінки продовольчої безпеки областей 

України 

Джерело: розраховано за даними [12] 

За результатами розрахунку найвищий рейтинг за показниками 

продовольчої безпеки посідає  Полтавська область і найнижчий – Закарпатська. 

Дуже важливе значення для інтегральної оцінки є оцінка продовольчої 

безпеки на основі визначення областей ризику. 

Виділяють наступні області ризику продовольчої 

безпеки:нормальна,передкризова, кризова, критична. 

Значення кожного показника та їх порогові значення визначаються 

співвідношенням : 

1) inx – якщо  ;)1(1 ini pSx   

2) inkx  – якщо iniin pSxp )1(  ; 

 
 

Індикатори Загальн
ий бал 

Рейтинг 
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 Х12 Х13 

Автономна 
Республіка Крим 

 
1,274

 
1,105 

 
0,721 

 
0,494 

 
1,045 

 
0,750 

 
0,988 

 
0,985 

 
0,953 

 
0,611 

 
1,028 

 
,648 

 
1,117 

 
0,910 

 
23 

Вінницька 0,002 1,166 0,675 0,576 1,083 0,825 1,091 1,108 1,076 0,646 1,326 4,983 1,079 1,202 7 

Волинська 1,454 1,238 0,658 0,637 0,986 0,640 1,001 1,069 1,100 0,526 1,392 1,445 1,031 1,015 14 

Дніпропетровська 1,211 1,006 0,751 0,528 1,128 0,790 1,028 1,023 0,884 0,734 0,871 1,873 1,158 1,007 15 

Донецька 1,327 0,997 0,846 0,545 1,103 0,785 1,030 1,046 0,979 0,729 0,940 0,845 1,152 0,957 20 

Житомирська 1,402 1,164 0,631 0,634 1,097 0,775 0,906 1,038 1,074 0,533 1,532 2,777 1,156 1,139 9 

Закарпатська 1,403 1,198 0,633 0,666 0,993 0,460 0,990 1,008 0,953 0,602 1,108 0,432 1,126 0,899 25 

Запорізька 1,204 1,032 0,683 0,500 1,066 0,720 1,084 0,962 0,932 0,578 0,815 1,977 1,299 1,004 16 

Івано-Франківська 1,302 1,163 0,533 0,710 0,924 0,425 0,774 0,938 0,955 0,470 1,438 0,817 1,163 0,906 24 

Київська 1,242 0,872 0,909 0,608 1,169 1,005 0,976 1,031 0,818 0,843 0,934 1,217 1,126 0,988 17 

Кіровоградська 1,319 1,079 0,715 0,549 1,090 0,645 1,060 0,954 1,039 0,511 1,218 6,357 1,186 1,368 3 

Луганська 1,310 1,088 0,635 0,516 1,034 0,725 0,963 1,038 1,047 0,520 1,010 0,958 1,176 0,936 21 

Львівська 1,333 1,061 0,616 0,628 1,017 0,560 0,899 1,100 1,003 0,550 1,279 0,778 1,103 0,925 22 

Миколаївська 1,449 1,161 0,643 0,598 1,059 0,855 1,254 1,185 1,076 0,610 0,891 3,992 1,172 1,229 5 

Одеська 1,280 1,072 0,601 0,505 1,007 0,885 1,034 1,085 0,979 0,666 0,822 2,553 1,079 1,047 12 

Полтавська 1,424 1,204 0,688 0,633 1,169 0,685 1,181 0,946 0,963 0,640 1,156 6,425 1,141 1,405 1 

Рівненська 1,313 1,098 0,611 0,612 1,069 0,620 0,948 0,946 1,068 0,471 1,253 1,595 0,971 0,970 18 

Сумська 1,224 1,047 0,576 0,560 1,031 0,560 0,993 0,938 0,939 0,446 1,401 5,255 1,181 1,251 4 

Тернопільська 1,208 1,074 0,588 0,636 1,014 0,535 0,960 1,054 0,826 0,481 1,301 3,455 1,130 1,104 11 

Харківська 1,202 1,040 0,729 0,604 1,024 0,595 1,046 0,908 0,932 0,596 0,951 2,555 1,215 1,042 13 

Херсонська 1,483 1,211 0,645 0,525 1,069 0,785 1,182 1,023 1,111 0,607 1,128 2,613 1,015 1,106 10 

Хмельницька 1,350 1,057 0,650 0,656 1,086 0,540 0,873 0,969 0,889 0,631 1,424 3,865 1,174 1,175 8 

Черкаська 1,523 1,223 0,695 0,610 1,079 0,825 1,134 1,138 1,316 0,610 1,238 5,363 1,113 1,372 2 

Чернівецька 1,254 1,175 0,593 0,636 1,017 0,615 1,051 1,008 0,911 0,611 1,155 1,148 1,188 0,961 19 

Чернігівська 1,533 1,221 0,624 0,634 1,000 0,725 1,095 0,962 1,137 0,486 1,370 4,855 1,147 1,211 6 
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3) iki xx  – якщо    iniin pSxp )1(    ; 

4) ikpx , якщо  ini pSx )1(0     ,  

де pin - порогове значення показника Рі, S – показник варіації, який оцінює міру 

ризику, що приймає значення s=0,15, xiн – нормальна область, хінк  - 

передкризова,  xiк  - кризова,  xiкр – критична. 

Проаналізуємо продовольчу безпеку України з використанням теорії 

ризиків(табл.3). 

  Таблиця 3 

 Продовольча безпека України  
Показники Нормальна Передкризова Кризова Критична 

Добова калорійність харчування 
людини, тис. ккал 1<2,9<2,94    
Споживання м'яса та м'ясопродуктів (за 
рік/особа), кг    0<61,2<70 
Споживання молока та молочних 
продуктів (за рік/особа), кг    0<255<323 
Споживання яєць (за рік/особа), шт.    0<228<246 
Споживання риби та рибопродуктів (за 
рік/особа), кг 1<23<27,6    
Споживання цукру (за рік/особа), кг 1<43,2>44    
Споживання олії та інших рослинних 
жирів (за рік/особа), кг 1<15<20,4    
Споживання картоплі (за рік/особа), кг    0<95<105 
Споживання овочів та баштанних (за 
рік/особа), кг    0<73<137 
Споживання фруктів, ягід, горіхів та 
винограду (без переробки на вино)  (за 
рік/особа), кг    0<50,4<77 
Споживання хліба та хлібопродуктів 
(за рік/особа), кг 1<116<122    
Виробництво зерна на одну особу за 
рік, тонн    

0<0,62< 
0,63 

 

Як показує дана таблиця, продовольча безпека України знаходиться в 

кризовій області ризику. На це вплинули такі негативні фактори як зменшення 

виробництва молока  внаслідок скорочення поголів’я корів, що стало однією з 

причин погіршення показника споживання населенням молока та молочних 
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продуктів а  також скорочення поголів’я великої рогатої худоби в аграрних 

підприємствах в результаті зростання собівартості вирощування. 

Отже, в результаті проведеного аналізу можна визначати стан 

продовольчої безпеки областей та окреслювати пріоритетні напрямки розвитку 

як окремих регіонів так і України загалом. 
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СТРАТЕГІЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ВИРОБНИЦТВА, ЯК ШЛЯХ ДО ФОРМУВАННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСВ АПК 

Сучасні тенденції розвитку аграрного сектора економіки зумовлюють 

зміни у підходах до формування стратегій діяльності сільськогосподарських 

підприємств, завданням яких є забезпечення стійких темпів зростання обсягів 

виробництва агропромислової продукції, гарантування продовольчої безпеки 

населення країни, скорочення розриву у рівнях економічного та соціального 

розвитку із зарубіжними країнами світу. У силу певного комплексу об’єктивних 

і суб’єктивних чинників агропромислове виробництво підпадає під дію 

наслідків економічної і фінансової кризи, які призводять до нераціонального 

використання ресурсів, зношеності основних виробничих засобів, відсутності 

мотивації до праці сільського населення, безробіття, занепаду соціальної 

інфраструктури, бідності, поглиблення демографічної кризи та відмирання сіл.  

Проголошення визначальним вектором інтегрування України до 

Європейського Союзу ще не дає практичних результатів, оскільки українська 

продукція не відповідає вимогам та стандартам європейського ринку. Таким чином, 

можна стверджувати, що потенціал екстенсивного розвитку вже майже вичерпано. 

Необхідно впроваджувати якісні зміни. 
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Провідне місце у вирішенні зазначених проблем належить диверсифікації 

виробництва як фактора підвищення конкурентоспроможності на внутрішньому 

та зовнішньому продовольчих ринках, що не потребує значних капіталовкладень, 

але гарантує отримання власних високих кінцевих результатів як для приватного 

сектору економіки, так і для суспільства зокрема. Більш того, диверсифікація 

аграрного виробництва щільно пов’язана з проблемами забезпечення населення 

робочими місцями, ефективного використання фінансових ресурсів, охорони 

навколишнього середовища тощо. 

Дослідження проблем диверсифікації сільськогосподарського виробництва 

проводили такі вітчизняні науковці як Андрійчук В.Г., Борисова В.А., Зінчук Т.О., 

Саблук П.Т., Кваша С.М., Гришова І.Ю., Мармуль Л.А., Філіпенко А.С., Цогла О.О. 

та ін. Аналізуючи їх підходи до визначення сутності диверсифікації, можна 

стверджувати, що єдиної точки зору щодо шляхів її розвитку в умовах ринку немає. 

На думку окремих вчених [1; 2; 3; 5; 7], диверсифікацією сільськогосподарського 

виробництва є розширення асортименту, зміна продукції, освоєння нових видів 

виробництв, отримання економічної вигоди з урахуванням екологічних та 

соціальних потреб суспільства. Інші автори розглядають диверсифікацію 

виробництва як засіб управління фінансовими ризиками, тобто як один із напрямів 

стратегічного розвитку підприємств [4; 6; 8; 9].  

Отже, диверсифікація – це комплекс аналітичних, організаційних, 

контролюючих заходів, спрямованих на створення, підтримку та розширення 

економічно вигідних напрямів діяльності підприємства для досягнення його 

стратегічних цілей. Вихід до нових сфер діяльності передбачає для аграрного 

підприємства неабиякі конкурентні переваги:  ефективне використання ресурсів, 

економія за рахунок масштабів, скорочення залежності від постачальників, ефект 

синергії, раціональне застосування побічної продукції, розподіл інвестиційного 

ризику тощо.  

Слід зазначити, що диверсифікація містить й певні небезпеки для 

підприємства, зокрема вибір неперспективного напряму розширення діяльності, 

недостатня компетентність менеджерів щодо управління різноплановими 
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напрямами, розпорошення ресурсів підприємства, значні витрати на входження до 

нових ринків. Тому застосування диверсифікації вимагає ретельного попереднього 

аналізу і економічно обґрунтованого рішення. 

Стратегії диверсифікації застосовують у тому разі, коли підприємство 

знаходить привабливі можливості поза його бізнесом або в цьому є гостра 

необхідність. В основі стратегії диверсифікації лежить випуск якісно нових 

товарів, пошуку нових споживачів, перспективних каналів збуту та торгівлі, 

активних методів просування товарів. Розглядаючи диверсифікацію з точки зору 

управління формуванням конкурентоспроможності сільськогосподарських 

підприємств, ми розуміємо комплекс рішень та дій, спрямованих на отримання 

доходів з різних джерел, які усередині будь-якого підприємства відповідають 

заданим цілям та сприяють досягненню кінцевої мети. 

Диверсифікацію слід застосовувати в наступних випадках:  

v коли спостерігається стагнація ринку;  

v коли має місце перевищення запасу капіталу і виникає потреба в його 

використанні;  

v коли підприємство втрачає можливість отримати додатковий прибуток 

на традиційному ринку внаслідок зниження конкурентоспроможності. 

Таким чином, в умовах загострення соціально-економічних криз, 

диверсифікація стає джерелом додаткового доходу для товаровиробників аграрного 

сектору, жителів села і сприяє комплексному розвитку сільських територій. 

Особливо важливим резервом економічного поштовху у розвитку сільського 

господарства стає відродження і розширення галузі тваринництва, розвиток 

промислових виробництв сільськогосподарськими виробниками, що 

перетворюється у своєрідного економічного донора аграрного виробництва.  

Великі і середні сільськогосподарські підприємства мають у своєму 

розпорядженні необхідний потенціал для диверсифікації виробництва у 

промисловості, транспорті, будівництві, сервісі, туризмі, і, тим самим, на відміну 

від дрібних підприємств і фермерських господарств, мають можливість долати 

перепони проникнення на нові ринки. Це свідчить про необхідність створення в 
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АПК нових інституціональних форм, функціонуючих на основі кооперації, 

інтеграції і диверсифікації, що, на нашу думку, може створювати міцний 

фундамент сучасної економіки сільських територій. 

Багатофункціональність сільського господарства передбачає комплексне і 

ефективне використання ресурсів в економіці, яке безпосередньо пов'язане з 

широкою диверсифікацією, а розподіл потужностей і капіталів по інших галузях, 

у тому числі і технологічно не пов'язаних одне з одним, виявляється найбільш 

вагомим джерелом підвищення ресурсовіддачі. 

Прискорений розвиток несільськогосподарських видів діяльності 

передбачає не тільки залучення кваліфікованих трудових ресурсів села, а також 

безвідходне і комплексне використання інших видів ресурсів. Диверсифікована 

діяльність сільськогосподарських товаровиробників може забезпечити покриття 

збитків від основної діяльності шляхом отримання необхідного прибутку у 

споріднених побічних галузях. Рівень розвитку підсобної діяльності відображає 

диверсифікованість аграрної економіки, а в результаті – відновлення і розвиток 

сільських поселень. Розвиток диверсифікації діяльності сільськогосподарських 

підприємств сприяє не тільки забезпеченню зайнятості населення в умовах 

реструктуризації економіки, а й впровадженню інновацій, раціональному 

використанню ресурсного потенціалу села, забезпеченню його стратегічного 

розвитку. 

За допомогою диверсифікації однорідних або суміжних виробництв 

сільськогосподарські підприємства шляхом поєднання виробництва рослинницької 

і тваринницької продукції стабілізують і підвищують ефективність виробництва у 

цілому. Необхідно також враховувати, що кожне робоче місце у тваринництві 

створює три- п'ять робочих місць у рослинництві, що особливо важливо в умовах 

реформування економіки. На основі розвитку диференційованого 

сільськогосподарського виробництва створюються умови для ефективного 

використання наявного виробничого потенціалу і інвестицій, що сприяє 

перетворенню сільськогосподарських підприємств у високоефективні 
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багатофункціональні господарства з високою зайнятістю і рівнем доходів місцевого 

сільського населення. 

Отже, диверсифікація стабілізує діяльність, робить аграрне підприємство 

менш вразливим до кризових явищ. Завдяки цьому диверсифіковані 

підприємства більш стійкі та конкурентоспроможні, ніж вузькоспеціалізовані. 

Вони мають можливість переливати капітал у найприбутковіші виробництва. 

Тому, диверсифікація - це організаційно-економічний фактор підвищення 

ефективності виробництва і конкурентоспроможності. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ 
НАСІННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 

У сучасній економічній науці ринок виступає як основна економічна 

категорія. У загальному значенні ринок розуміють як певну сферу обміну, 

взаємодію наявних та потенційних покупців і продавців продукції. У сучасних 

умовах функціонування ринкових відносин важливого значення набувають 

питання, пов’язані з формуванням регіональних аграрних ринків, зокрема 

регіонального ринку товарного та насіннєвого зерна. Формування аграрних 

ринків у регіонах відбувається насамперед у зв’язку з подальшим розвитком 

ринкових економічних відносин, а також з регіональним характером 

виробництва, реалізації і споживання сільгосппродукції [2, с. 123]. 

Ринок насіння зернових колосових – це система економічних відносин, 

що виникають у процесі забезпечення товаровиробників 

(сільськогосподарських підприємств) одним із головних засобів виробництва – 

насінням [1, с. 40]. Специфіка ринку насіння зернових культур полягає у тому, 

що ринок забезпечує потреби як самої галузі насінництва, так і товарного 

виробництва зерна, та складається з трьох організаційно взаємопов’язаних 

субринків: добазового, базового та сертифікованого насіння. 
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Орієнтація агробізнесу на успішне розв’язання ринкових завдань 

потребує інноваційного розвитку вітчизняного аграрного сектору й адаптації 

його до ринкових умов [3, с. 89]. Водночас успішне функціонування насіннєвих 

підприємств ринкової орієнтації незалежно від форми господарювання та 

спеціалізації в умовах конкурентної боротьби за ринок насінницької продукції 

та безпосередній зв'язок їх із ринковим середовищем зумовлюють необхідність 

застосування ефективних маркетингових заходів. 

Маркетинг на ринку продукції насінництва зернових культур 

розглядається нами як комплекс заходів з організації виробничо-збутової 

діяльності посівного матеріалу, що базується на дослідженні й прогнозуванні 

розвитку насіннєвого ринку з метою забезпечення потреб товаровиробників 

якісними високопродуктивними сортами і гібридами за прийнятним рівнем 

ціни. Суть маркетингу в насінництві зводиться до того, щоб задовольнити 

потреби зерновиробників у якісному насінні зернових культур певного сорту 

для забезпечення процесу сортозаміни та сортооновлення з метою максимізації 

прибутку для насінницьких підприємств. В основі маркетингу насіннєвих 

господарств повинно бути вивчення потреби зерновиробників у посівному 

матеріалі, попиту та динаміки цін на сортове насіння, ринкових позицій 

підприємств-конкурентів тощо. 

Потреба в маркетингу в сфері насінництва зернових культур з’являється 

на етапі насичення ринку в умовах жорсткої конкуренції. Змінюється орієнтація 

насінницьких підприємств від того, як і скільки виробити, до того, які сорти 

виробляти та як організувати ефективний збут насіння, тобто виробничі 

відносини в умовах ринку зміщуються в площину орієнтації на кінцевого 

споживача – зерновиробника. 

Таким чином, маркетинг виступає як важливий інструмент ефективного 

налагодження каналів для реалізації якісного насіння, створення необхідної 

системи сервісу, проведення цілеспрямованих рекламно-збутових акцій, 

забезпечуючи оптимальне співвідношення між попитом і пропозицією на ринку 

насіннєвого зерна. Конкуренція на ринку насіння як на регіональному рівні, так 
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і в цілому в державі зумовлює активізацію збуту виробниками якісної 

насіннєвої продукції, її розподілу, досягнення достатнього рівня прибутковості 

її виробництва. 

Здійснення маркетингової діяльності на ринку насіння, зокрема і 

зернових культур, має свої особливості, зумовлені: а) специфікою насіння як 

товару; б) відносною стабільністю попиту на насіннєвий матеріал; 

в) еластичністю пропозиції насіння зернових культур; г) зростаючою 

конкуренцією на ринку насіння та садивного матеріалу з боку іноземних 

насіннєвих компаній. 

Особливість маркетингової діяльності на ринку насіння зернових культур 

полягає в тому, що, по-перше, насіння є видом продукції, який є обов’язковим 

для господарств, які займаються виробництвом зерна, по-друге, насіння як 

продукт може вироблятися і постачатись на ринок багатьма виробниками і не 

виробниками насіння, по-третє, насіння може постачатися на ринок як 

виробниками, які функціонують у регіоні, так і виробниками з-за меж регіону, 

по-четверте, насіння зернових культур безпосередньо пов’язане з розвитком 

науково-технічного прогресу та досягнень науки. Також досить часто 

змінюються сорти, з’являються нові сорти, які значно продуктивніші, і тому 

сортова конкуренція підвищує вимоги до насіння та вимагає, щоб насіннєві 

підприємства мали інформацію про нові сорти, які існують. 

Викладене передбачає формування стратегії насінницьких господарств, 

опрацювання відповідних тактичних планів і програм та розробку певних 

оперативних заходів, насамперед щодо збуту продукції. При цьому повинні 

бути враховані як ситуація на ринку, зміни в навколишньому, передусім 

конкурентному, середовищі виробників насіння, так і внутрішні можливості 

кожного виробника. 

Збільшення обсягів виробництва кондиційного насіння зернових культур, 

підвищення ефективності виробництва та забезпечення його реалізації потребує 

виходу насіннєвого підприємства на нові ринки, включаючи вихід на 
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міжнародний ринок, що, у свою чергу, формуватиме цілі та завдання у сфері 

маркетингу. 
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ВПЛИВ ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА ПРОДОВОЛЬЧУ БЕЗПЕКУ 
УКРАЇНИ  

Глобальні зміни в економічних відносинах, які відбуваються останніми 

роками зумовлюють поступову зміну самого поняття «продовольча безпека». 

Якщо раніше, під продовольчою безпекою розумілося обсяг та стабільність 

постачання продовольчих товарів, то тепер – це фізичний, соціальний та 

економічний доступ до достатніх та якісних продуктів харчування. 
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В Україні, відповідно до проекту Закону України «Про продовольчу 

безпеку», продовольча безпека – це соціально-економічний та екологічний стан 

в державі при якому всі її громадяни стабільно та гарантовано забезпечені 

продовольством в необхідній кількості, асортименті та відповідної якості. [1] 

Основними загрозами продовольчої безпеки є будь-які негативні зміни 

факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, які знижують рівень 

продовольчої безпеки. [2] 

Перше питання, яке виникає як у науковців, які займаються питанням 

продовольчої безпеки, так і у пересічних громадян стосується того, чи несе 

суттєву небезпеку для продовольчої безпеки України втрата АР Крим. В 

анексованому Криму станом на кінець 2013 року вироблялось 2,6% всієї 

валової продукції сільського господарства. При тому, за обсягом виробництва 

валової продукції з розрахунку на одну особу, АР Крим випереджала лише 

Київську, Донецьку та Луганську області. Беручи до уваги природо-кліматичні 

особливості, сільське господарство республіки, займало 22 місце за 

виробництвом валової продукції рослинництва та 11 місце за виробництвом 

валової продукції тваринництва, спеціалізуючись на вирощуванні винограду, 

плодів та овочів, виробництві свинини, курятини та вовни. Із перелічених видів 

сільськогосподарської продукції важливими для продовольчої безпеки є 

плодоовочева та м’ясна продукція. [3] 

Слід зазначити, що дані за 2014 рік можуть бути уточненими, бо у зв’язку 

із військовими діями у Донецькій та Луганській областях інформація про 

основні показники сільськогосподарської діяльності на даній території носить 

попередній характер.  

Аналіз зміни обсягів виробництва тих видів продукції, на яких 

спеціалізується сільське господарство АР Крим, показав, що у зв’язку з його 

анексією обсяг виробництва овочів зменшився на 2,4%, при тому, обсяг 

виробництва огірків та капусти зменшився на 9,9%, баштанних – на 13,8%, а 

помідорів та цибулі ріпчастої навпаки збільшився відповідно на 4,7% та 8,7%. 

Відмітимо, що незважаючи на загальне зменшення виробництва овочів, обсяг 
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даного показника з розрахунку на 1 особу збільшився 3,2 %, через скорочення 

чисельності населення. 

 

Таблиця 1 

Аналіз зміни обсягів виробництва деяких видів сільськогосподарської 
продукції в Україні у зв’язку із анексією АР Крим [4, 5] 
Показники 2013 рік з 

врахуванням 
АР Крим 

2014 рік без 
врахування 
АР Крим 

2014 рік до 
2013 року, 

% 
Вироблено овочів, тис.т 9872,6 9637,5 97,6 
в т.ч. на 1 особу, кг 217 224 103,2 

Вироблено плодів та ягід, тис.т 2295,3 1999,1 87,1 
в т.ч. на 1 особу, кг 50,0 46,0 92,0 

Вироблено свинини, тис.т 748,3 742,6 99,2 
в т.ч. на 1 особу, кг 16,4 16,8 102,4 

Вироблено м’яса птиці, тис.т 1168,3 1164,7 99,7 
в т.ч. на 1 особу, кг 25,7 27,0 105,1 

 

Значно гірша ситуація із забезпеченням населення України основними 

видами плодів та ягід, виробництво яких з розрахунку на 1 особу зменшилось 

на 4 кг або на 8%. Майже на третину зменшилось виробництво зерняткових 

плодів, на чверть зменшилось виробництво винограду та кісточкових плодів, а 

виробництво ягід зменшилось на 2,6%. Що стосується свинарства та м’ясного 

птахівництва, то як показує таблиця 1, зменшення обсягу виробленої продукції 

через анексію АР Крим, суттєво не вплинули на виробництво даних видів 

продукції з розрахунку на 1 особу.  

Згідно з даними окупаційної Федеральної служби державної статистики, в 

2014 році в анексованому Криму обсяг виробленого зерна збільшився на 44,1%, 

м’яса усіх видів – на 34,1%, яєць на 8,7%. Натомість валовий збір картоплі 

зменшився на 3,7%, овочів на 12,5%, винограду на 26,3%, плодів та ягід на 

0,4%. За офіційними даними близько 70% продовольчих товарів в АРК 

завозиться з материкової України [6]. Окрім того, в республіці існує велика 

проблема щодо водопостачання, що значно впливаю на зниження продовольчої 

безпеки регіону. 
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Таким чином можна стверджувати, що через анексію Криму більшою 

мірою постраждала продовольча безпека самої республіки, ніж продовольча 

безпеки решти регіонів України.  

Говорячи про продовольчу безпеку, слід сказати, що значне занепокоєння 

викликає продовольче забезпечення східного регіону, а особливо зони АТО. З 

однієї сторони, на території де ведуться активні бойові дії, більшість 

сільськогосподарських угідь заміновані та непридатні для вирощування 

продукції, що значно понижує рівень самозабезпеченості продуктами 

харчування. Окрім того, в багатьох містах зруйновані або просто не працюють 

підприємства харчо-переробної промисловості (хлібозаводи, молокопереробні 

та м’ясопереробні підприємства). Є проблеми із доставкою продуктів 

харчування в тимчасово окуповані райони, через складну пропускну систему. 

Більшість продуктів харчування завозиться контрабандним шляхом, в 

невідповідних транспортних засобах, що значно погіршує якість та підвищує 

ціну продукції. Вагомою проблемою є економічна доступність продуктів 

харчування, оскільки на тимчасово-окупованих територіях не здійснюються 

державні соціальні виплати, значна кількість населення втратила роботу, через 

закриття великих промислових підприємств, частина населення полишила свої 

домівки або залишилась без них внаслідок бойових дій. Можна сміло 

констатувати факт, що переважна більшість пересічного населення Донецької 

та Луганської областей, знаходиться за межею бідності і не має доступу до 

продуктів харчування. 

Значно послабило продовольчу безпеку України падіння курсу гривні, яке 

значною мірою було зумовлене не зовсім вдалою політикою Національного 

банку України, незумівшого впоратися із панікою на валютному ринку, а в 

певні моменти навіть провокуючи її. Курс гривні станом на кінець 2014 року 

зменшився порівняно з початком року майже у два рази, а порівняно із 

березнем 2015 року майже у три рази. Таке різке падіння гривні підвищило 

ціни, передусім,на імпортовані продукти харчування (фрукти та рибу), а також 

на продукти внутрішнього виробництва (хліб, крупи, яйця, олія соняшникова та 
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цукор). Так, у грудні 2014 року індекс цін на продукти харчування порівняно із 

груднем 2013 року становив 124,5, а в квітні 2015 року – 165,5. Найбільший 

стрибок цін зафіксовано у вересні –жовтні 2014 року та березні 2015 року. 

Однією з умов Асоціації з ЄС та входу України у європейський 

економічний простір було лібералізація цін житлово-комунальні послуги. У 

зв’язку із тим, починаючи із квітня 2015 року значно зросли ціни на тепло, 

водо, електро- та газопостачання, а разом із тим і витрати населення на оплату 

комунальних послуг. Зростання витрат на комунальні послуги безумовно 

матиме негативний вплив на продовольчу безпеку України, оскільки зменшить 

соціальну та економічну доступність продуктів харчування, погіршить раціон 

пересічного українця, зменшить частку витрат на продукти харчування у 

сукупних споживчих витратах. 

Отже, політична ситуація, яка склалась на теренах України негативно 

впливає на її продовольчу безпеку. Серед найбільш вагомих чинників та загроз 

продовольчої безпеки можна вважати нестабільну ситуацію у Донецькій та 

Луганській областях, неврегульованість валютного ринку, значне підвищення 

цін на продукти харчування та комунальні послуги. Вирішення цих проблем, є 

першочерговими кроками, щодо підвищення рівня життя населення та 

продовольчої безпеки країни. 
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ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА – СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ 

Продовольча безпека є невід’ємною складовою економічної безпеки 

держави. Забезпечення продовольчої безпеки є насущною проблемою як країн з 

низьким рівнем економічного розвитку, так і розвинутих країн, які постійно 

вдосконалюють механізми підтримки продовольчої безпеки.  

Продовольча безпека згідно Закону України «Про державну підтримку 

сільського господарства України» визначається як захищеність життєвих 

інтересів людини, яка виражається у гарантуванні державою безперешкодного 

економічного доступу людини до продуктів харчування з метою підтримання її 

звичайної життєвої діяльності [1]. Саме продукти харчування у життєвій 

діяльності людини відіграють особливу роль. 

Можна виділити чотири основні виміри продовольчої безпеки:  

1. Наявність. Її  вимірювання відображає кількість, якість, і 

різноманітність продовольства. Показниками оцінки наявності є: енергетична 

достатність раціону харчування; частка енергетичної цінності, що 

забезпечується за рахунок зернових, коренеплодів і бульбоплодів; середній 

обсяг одержуваних білків; середній обсяг одержуваних білків 

тваринного походження; середній обсяг виробництва продовольства; 
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2. Доступ. Його вимірювання включає показники: фізичної 

доступності та інфраструктури; економічної доступності, яка характеризується 

індексом внутрішніх продовольчих цін; масштабів поширення недоїдання; 

3. Стабільність. Вона є тимчасовим детермінантом продовольчої безпеки. 

Вимірювання стабільності розділене на дві групи: у першу групу включені 

різноманітні показники, що характеризують чинники схильності до ризиків; 

другу групу характеризують показники періодичності таких потрясінь, як 

коливання пропозиції продовольства на внутрішньому ринку, політична 

нестабільність; 

4. Використання. Його вимірювання також розділене на дві групи: першу 

групу становлять змінні, що визначають можливості використання 

продовольства, зокрема, показники доступу до води і санітарно-гігієнічних мов; 

друга група містить показники, що характеризують кінцеві результати 

неналежного використання продовольства.  

На національні особливості продовольчої безпеки  мають вплив загрози, 

які виникають. До таких загроз можна віднести:  

v недосконалість системи контролю якості;  

v зниження купівельної спроможності населення; 

v незбалансоване споживання населенням продуктів харчування;  

v зростання цін на сільськогосподарську продукцію;  

v низький рівень споживання продуктів тваринного походження і 

збитковість тваринництва;  

v залежність від імпорту за окремими продуктами харчування тощо. 

Існування вказаних загроз породжує необхідність державного управління 

з метою підтримки достатнього рівня продовольчої безпеки в країні. Процес 

управління продовольчою безпекою повинен полягати у безперервному 

державному впливі, для цього необхідно використовувати такі інструменти як 

страхування, кредитування, субсидування та інші. 

Основними завданнями державних органів управління є своєчасне 

прогнозування та виявлення загроз продовольчій безпеці, мінімізація їх 
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негативних наслідків за рахунок стратегічних запасів продовольства. Слід 

створити комплексну систему спостережень, збору, обробки, систематизації та 

аналізу інформації щодо виробництва, управління запасами і постачання 

продовольства, якості і безпеки харчових продуктів, споживання продовольства 

та харчування населення [2].  

Реальна і повноцінна система продовольчої безпеки України повинна 

охоплювати такі складові: міцне і надійне забезпечення, що базується на 

національному АПК, здатному постійно забезпечувати населення продуктами 

харчування на відповідному рівні, адекватно реагуючи на кон’юнктуру 

продовольчого ринку; фізична і економічна доступність необхідної кількості і 

асортименту продовольства для різних категорій населення забезпечується їх 

платоспроможністю, що не ставить під загрозу задоволення інших основних 

потреб людини; система захищеності вітчизняного виробника продовольчих 

товарів від імпортної залежності як в продовольстві, так і ресурсному 

забезпеченні [3]. 

Суть не в тому, що в країні необхідно виробляти всі без винятку види 

сільськогосподарської продукції, потрібно виробляти найбільш придатні для 

умов тієї чи іншої країни продукти харчування, їх надлишки експортувати, а 

інші продукти – імпортувати. Необхідно забезпечити  такі соціально-економічні 

відносини, які б гарантували доступ до продуктів харчування всьому без 

винятку населенню країни. 

Отже, стратегія продовольчої безпеки, має бути спрямована на: 

забезпечення необхідної кількості продовольства за рахунок власного 

виробництва і при необхідності – за рахунок імпорту; підтримку стабільності 

продовольчого постачання за рахунок скорочення коливань пропозиції і 

врожайності, адекватного управління національними запасами продовольства, 

розвитку транспортної інфраструктури та систем збуту; забезпечення доступу 

всіх верств населення до наявного продовольства.  
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Стефанишин І.М. 

експерт з аграрних питань 

ТзОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар» 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В 
КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 

За роки незалежності України, з переходом сільськогосподарського 

виробництва до ринкових взаємовідносин, відбулися серйозні зміни в 

середовищі землекористувачів, структурі виробництва сільськогосподарської 

продукції та інших напрямках розвитку цього сектору економіки. 

Серед землекористувачів мають перевагу господарські товариства та 

приватні підприємства, хоча по кількості переважають фермерські 

господарства, питома вага яких складає 73%. Проте, за останні вісім років їх 

кількість зменшилась на 4%, а в обсягах виробництва валової 

сільськогосподарської продукції вони займають лише трохи більше 7%. 

Серед фермерських господарств, як серед інших сільськогосподарських 

підприємств та особистих селянських господарства спостерігається процес 

концентрації виробництва. Більше 38% сільськогосподарських угідь є в 

користуванні 2,5% фермерських господарств, які забезпечують понад 45% 
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чистого прибутку від реалізації сільськогосподарської продукції, отриманої 

фермерами. 

Аналогічні процеси спостерігаються серед сільськогосподарських 

підприємств. Тому 556 господарств, або 1,5% виробляють більше третини 

зернових культур, а 162 підприємства - четверту частину зерна кукурудзи. Така 

ж ситуація по інших високоліквідних культурах. В порівнянні з 1990 роком 

посівні площі зменшились на 4,1 млн. га, що становить 12,7%, в основному за 

рахунок кормових культур, цукрових буряків (по 80 %), льону, який майже не 

висівається, картоплі та овочів (7%). Сільськогосподарські підприємства 

переорієнтовуються на вирощування сої, соняшнику, ріпаку, озимої пшениці та 

кукурудзи. В більшості випадків ця продукція зорієнтована на експорт, з 

мінімальною доданою вартістю. За згаданий період виробництво олійних 

культур зросло в 5,5 рази, з них ріпаку - в 23 рази, сої - в 26 разів.  

За зовнішніми показниками росту сільськогосподарського виробництва в 

Україні криються серйозні проблеми, а саме: 

1) Сільське господарство України не є соціально орієнтоване, що веде 

до депопуляції сільського населення. Враховуючи те, що в Україні є понад 35% 

землекористувачів від загальної чисельності населення, це серйозна помилка 

політиків, тому що це досить високий відсоток, щоб з ним не рахуватись. 

Змінились і погляди самих аграріїв, щодо соціальної політики на селі. Так, за 

результатами обстеження, проведеного агенцією Agri Survey, 61% з них, не 

задумуючись, вважає сільське господарство бізнесом, а соціальна складова не є 

визначальною. При цьому 50% вважає, що подальший розвиток села залежить 

тільки від державного фінансування соціальної інфраструктури і тільки 21% 

розглядає сільське господарство, як соціальний проект. Поки в Україні 

визначаються хто відповідальний за соціальний розвиток села, щорічно зникає 

більше 15 сіл. Науковці вже говорять про психологічний фактор критичного 

стану села.  

2) Порушена структура посівних площ з елементами монокультури. 

Відбувається вихолощення окремих зернових культур з перенасиченням 
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озимою пшеницею та кукурудзою. В 2014 році їх питома вага у валовому зборі 

перевищила 82%. В той же час зменшуються посіви озимого жита, круп’яних 

культур, вівса, зернобобових. Це веде до втрати родючості грунтів, зниження 

вартості земель, забруднення навколишнього середовища. 

3) Сировинне спрямування експорту, з мінімальною доданою 

вартістю, що негативно впливає на економіку України. На доданій вартості 

втрати складають 25 млн. грн на 100 тис. тонн експорту зерна. 

4) Відсутність цілеспрямованої, зрозумілої системи державної 

підтримки сільського господарства. До сьогодні не розроблені критерії, на базі 

яких ця підтримка має здійснюватись. 

5) Неефективність системи кредитування, або практично її 

відсутність. 

6) Незадовільна інфраструктура у всіх її вимірах, починаючи з доріг, 

закінчуючи ринками збуту. 

Залишається великою проблемою не облаштованість особистих 

селянських господарств, їх невизначеність як в законодавчому так і в чирто 

практичному плані. Слід визнати, що ці господарства з їх майже 60% питомої 

ваги у валовому виробництві сільськогосподарської продукції і надалі 

залишаються стабілізатором продовольчої безпеки. 

Цей сектор найбільш мобільний, не маючи ніякого зв’язку в державними 

структурами, банками, не дуже реагуючи на інфляційні процеси і в умовах 

кризи його роль буде зростати. Низький технічний та технологічний рівень, 

орієнтація лише на досвід та інтуїцію, при недостатньому рівні знань та 

організації навчального процесу робить цю роботу малодохідною, а продукцію 

- неконкурентною. Це шлях до натурального господарства. 

В цьому секторі також проходять процеси концентрації виробництва в 

господарствах, які мають в користуванні понад один гектар землі. Сьогодні 

22% господарств мають у користуванні 78% земель. Середній розмір 

землекористування 3,9 га.  

Через недотримання технологічних вимог, та відсутність заходів з 



70 
 

безпеки продукції вона не може бути ідентифікована та супроводжена 

відповідними документами. Це породжує тіньовий обіг продукції без сплати 

відповідних податків та гарантування її безпечності. За різними оцінками це 60-

80%. Лише 56% господарств запроваджують сівозміни, 26% використовують 

рекомендовані сорти сільськогосподарських культур, 2,1% проводять 

вапнування кислих грунтів, 16,4% застосовують штучне запліднення тварин, в 

половині господарств не проводяться ветеринарні перевірки, лише 22% має 

підтвердження санітарної перевірки якості молока.  

Цілком зрозуміло, що без чіткої та зваженої політики в аграрному 

секторі, забезпечити його стабільність буде важко. Створивши умови для 

розвитку сільськогосподарського виробництва всіма його учасниками, 

розвинувши інфраструктуру аграрного ринку можна інвестувати в сільські 

території колосальні кошти. Для цього існують різні інструменти. 

 

 

Шувар Б.І. 

к.е.н., в.о. доцента 

Львівський національний аграрний університет 

НА ШЛЯХУ ДО ОРГАНІЧНОГО ПРОДУКТУ 

В останні пів століття помітною стала залежність інтенсивного 

землеробства від внесення мінеральних добрив, пестицидів, використання 

енергоємної техніки, тим самим підсиливши негативний вплив людини на 

довколишнє середовище. Людина у своїй діяльності повинна керуватися 

законами природи. Тому розвиток сільського господарства слід розглядати як 

єдине ціле, як живу екосистему, еталон якого взято з самої природи.  

Суть такого розвитку полягає у повній або частковій відмові від 

застосування штучно отриманих добрив, пестицидів, регуляторів росту рослин  

та кормових домішок для тварин. За дотриманням цього слідкує Міжнародна 

Федерація органічного сільськогосподарського руху (IFOAM) [4]. Розроблені 
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нею правила і стандарти виробництва органічної продукції є базовими для всіх 

виробників органіки, оскільки створені з урахуванням технологічних аспектів 

ведення екологічно чистого сільського господарства, системи сертифікації 

господарств, переробки продукції та її маркування. 

 Дані стандарти і правила встановлюють рамки, які вважаються базовими 

для екологічного господарювання на землі. Однак у зв'язку з тим, що в різних 

країнах світу умови неоднакові, виникає необхідність розвивати свої стандарти 

і правила. 

Так, у США існує Національна органічна програма і відповідні директиви 

органічного виробництва, у Японії - Закон стандартизації та належного 

маркування сільськогосподарських і лісових продуктів. В Україні - українські 

стандарти органічного сільськогосподарського виробництва та маркування 

сільськогосподарської продукції [1]. 

 Українські виробники мають можливість пройти екосертифікацію 

безпосередньо у своїй країні. Для отримання статусу «органічного» 

господарству необхідно пройти конверсійний (перехідний) період. Цей період 

може тривати від двох до трьох років залежно від технології вирощування 

рослин у попередні роки. З отриманням сертифікату господарство може 

отримати право на  використання знаку «Organic». 

При переході до органічного виробництва необхідно врахувати, що в 

майбутньому необхідно буде дотримуватись таких принципів та правил: 

- отримання високоякісної продукції при найменших затратах праці і 

коштів; 

- тісний взаємозв'язок землеробства біологічного напрямку з розвитком 

тваринництва; 

- сталий розвиток і адаптивність до несприятливих погодно-кліматичних 

умов і стресових ситуацій; 

- формування екологічно збалансованих агроландшафтів з оптимальним 

поєднанням різних видів земельних угідь; 
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- жорстке дотримання екологічних умов, забезпечення охорони грунту, 

води, довкілля; 

- призупинення деградації родючості орних земель і забезпечення 

розширеного їх відтворення; 

- економічність та ресурсозбереження, використання біологічних методів 

підвищення родючості грунтів, боротьби з шкідниками, хворобами та 

бур'янами;  

- використання енергозберігаючої механізації, що не завдає шкоди 

ґрунтам, довкіллю;  

- широке використання сонячної, вітрової та інших джерел енергії; 

- повне виключення внесення синтетичних мінеральних добрив, 

пестицидів, регуляторів та стимуляторів росту рослин.  

- інше. 

Для стимулювання розвитку органічного сільського господарства 

необхідно, насамперед, розробити національні стандарти сертифікації на основі 

міжнародних норм і зарубіжних аналогів, підвищити потенціал різних секторів 

сільського господарства для успішної роботи в цьому напрямку, створити 

систему державної сертифікації та інспекційного контролю органічної 

продукції. Крім того, потрібно постійно вдосконалювати законодавчу базу, 

систему фінансового стимулювання сільгоспвиробників для підтримки нової 

галузі.  

Слід чітко усвідомити, що подальший шлях розвитку органічного 

сільськогосподарського виробництва без розробки методичних рекомендацій та 

технологічних регламентів з органічного господарювання, що роблять акцент 

на максимальному використанні біологічних резервів підвищення 

продуктивності агроценозів, серед яких важливе значення мають біопрепарати, 

регулятори росту, імуномодулятори, індуктори генетичної активності 

природного походження , буде утруднений.   

В Україні закладена основа для розвитку органічного сільського 

господарства, визначено напрями та параметри його розвитку в нашій країні, 
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які знайшли відображення в Законі «Про виробництво та обіг органічної 

сільськогосподарської продукції та сировини», що вселяє впевненість у 

стабільності подальшого шляху. 

 

Література: 

1. European Organic Farming Statistics. – [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: www.organic-europe.net. 

2. Global organic farming statistics and news.– [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://www.organic-world.net. 

3. Концепція державної Програми розвитку органічного виробництва в 

Україні. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.organic.com.ua/uk/homepage/2010-01-26-13-45-25?showall=1 

4. Матеріали офіційного сайту IFOAM. – [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу:http://www.ifoam.org/organic_world/directory/Countries/Ukraine-

Members.html 

5. Ринок органіки в Україні: стан та перспективи / газета "Агробізнес 

сьогодні"№12(235) червень 2012: [Електронний ресурс] / Режим доступу: http: 

www. agrobusiness. com. ua /component/content/ article/ 806. 

 

Ясіновська І. 

к.е.н., доцент 

Львівська державна фінансова академія 

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ В 
УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 

Незважаючи на значні площі чорноземів та сприятливі кліматичні умови 

проблеми забезпечення продовольчої безпеки є актуальними для України. В 

результаті невдалих реформ аграрного сектору економіки не ефективно 

використовується виробничий та фінансовий потенціал, природні ресурси 
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країни. Проблема постала особливо гостро в умовах фінансової кризи, коли 

значно знизився рівень платоспроможності населення.  

Продовольча безпека – це такий еколого-економічний стан держави 

(регіону), при якому на принципах самозабезпечення задовольняються потреби 

населення в особі кожного громадянина якісними і безпечними продуктами 

харчування відповідно до прийнятих стандартів і норм на необхідному рівні з 

метою підтримання їх звичайної життєвої діяльності [3, с. 79]. 

Продовольча безпека включає в себе : 

– економічну доступність, достатність, безпеку продуктів харчування і їхню 

якість відповідно до науково обґрунтованих норм; 

– підтримку стабільності продовольчого забезпечення населення; 

– задоволення значної частини потреб населення продуктами власного 

виробництва [4, с. 42]. 

Відповідно з методикою визначення основних індикаторів продовольчої 

безпеки, яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі 

питання продовольчої безпеки» № 1379 від 05.12.2007 року, оцінка рівня 

продовольчої безпеки в Україні здійснюється за сімома основними 

індикаторами: 1) добова енергетична цінність раціону харчування людини; 2) 

забезпечення раціону людини основними видами продуктів; 3) достатність 

запасів зерна в державних ресурсах; 4) економічна доступність продуктів 

харчування; 5) диференціація вартості харчування за соціальними групами; 6) 

місткість внутрішнього ринку окремих продуктів; 7) продовольча незалежність 

за окремими продуктами. 

Від стану продовольчої безпеки залежить працездатність та здоров’я 

населення, середня тривалість життя. На даний час стан продовольчої безпеки в 

Україні не відповідає належному рівню і викликає занепокоєність науковців та 

громадськості. Вагомими причинами такого стану стало зниження доходів 

населення за одночасного зростання цін в результаті інфляційних процесів, а 

також відсутність жорсткого контролю якості продовольства.  
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Проблема продовольчої безпеки в розвинених країнах в основному 

пов'язана з якістю споживаних товарів. Безпека і якість продовольчої сировини 

і харчових продуктів стали одним з основних чинників, які визначають здоров'я 

населення. Збільшення в останні роки попиту на високоякісні продукти 

харчування стимулює інтерес до вивчення проблеми продовольчої безпеки з 

точки зору інформації про безпеку продуктів [2, с. 7]. 

Для України як повноправного члена Світової Організації Торгівлі 

мінімізація можливих ризиків і найбільш повна реалізація очікуваних позитивів 

від вступу до СОТ передбачає визначення довгострокових цілей розвитку 

агропромислового комплексу з урахуванням пріоритетів і перспектив розвитку 

світових агропродовольчих ринків. Україна достатньо молода держава із  

законодавчою базою, що ще формується. Дана обставина в контексті вступу 

країни до СОТ може сприяти проникненню на український ринок дешевих, але 

екологічно небезпечних продуктів харчування. Так, на міжнародному рівні до 

кінця ще не вирішені питання широкого розповсюдження харчових продуктів, 

що продукуються «генною» хвилею розвитку науково-технічного прогресу. У 

зв'язку з цим ряд міжнародних компаній займаються активним просуванням на 

ринок країн, що розвиваються, і країн з перехідною економікою генетично 

модифікованих продуктів, харчових добавок, продуктів харчування, що містять 

гормони [1, с. 35]. 

Зниження загальних обсягів споживання продуктів харчування, білково-

енергетична недостатність раціону харчування, неякісні продукти в поєднанні з 

іншими негативними чинниками, такими як погіршення умов життєдіяльності 

громадян, їх медичного обслуговування призвели до збільшення серед 

населення України захворювань органів травлення, дихання, хвороб системи 

кровообігу та обміну речовин тощо.  

Продовольча безпека є суспільним благом, тому саме на державу 

покладається відповідальність за її формування. Жодні причини, чи то 

недоцільності обмеження ринкових механізмів, чи то глобалізаційні 

спрямування з теоріями порівняльних переваг не повинні обмежувати право і 
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обов’язок держави забезпечити продовольчу безпеку громадян. Проблема 

полягає у виборі моделі взаємодії уряду та бізнесу та створення інституційного 

середовища [6, с. 173]. 

Важливе місце у реформуванні харчової промисловості належить саме 

державі, яка повинна створити такий фінансово-економічний механізм, який 

буде заохочувати виробників виробляти, а населення споживати корисні, 

безпечні та екологічно чисті продукти. Механізм стимулювання виробників 

полягає в отриманні від держави субсидій, кредитів, податкових пільг. Як 

результат виробники получатимуть додаткові прибутки від виробництва та 

реалізації якісної продукції, а споживачі відчуватимуть корисність у зменшенні 

захворюваності.  

Низькі обсяги виробництва продукції сільського господарства, 

незадовільні показники рентабельносі її виробництва, низька урожайність 

сільськогосподарських культур в умовах, коли використовується значна частка 

сільськогосподарських угідь та залучено до аграрного виробництва велика 

кількість зайнятого населення вказують на те, що сільськогосподарський 

потенціал країни використовується в незначній мірі.  

Підсумовуючи, варто зазначити, що доступність продуктів харчування 

залишається недостатньою. Основною метою продовольчої політики держави 

мало б стати досягнення споживання основних продуктів харчування 

населенням на рівні раціональних норм та підвищення якості продукції. 

Особливого значення набуває проблема підвищення життєвого рівня населення, 

що в свою чергу забезпечить платоспроможний попит на продовольство 

високої якості. Регулювання безпечності та якості продуктів харчування 

можливе при умові комплексного підходу до оцінки та контролю якості 

продуктів харчування на усіх етапах виробництва, переробки, зберігання та 

транспортування. Україна має потенціал, який дозволить вітчизняним 

виробникам продукції сільського господарства, при умові проведення швидких 

та ефективних реформ в галузі, вийти на світовий ринок із високоякісним 

екологічно чистим продовольством. 
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