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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Національна безпека будь�якої держави ба�

зується на економічній безпеці, однією з найваж�
ливіших складових якої є продовольча безпека.
Тому забезпечення продовольчої безпеки завжди
посідає провідне місце у загальній національній без�
пеці кожної країни, оскільки є обов'язковою умо�
вою та передумовою соціальної та економічної ста�
більності держави. На жаль, до недавнього часу
держава приділяла мало уваги цим проблемам і си�
туація тільки погіршувалась. В умовах політичної
та економічної нестабільності стан продовольчої
безпеки України наблизився до катастрофічного,
що призвело до визначення України як країни з ви�
соким рівнем продовольчої небезпеки. Різке зни�
ження платоспроможного попиту значної частини
населення призвело до скорочення споживання
продовольчих товарів, незбалансованості раціону
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харчування, що негативно впливає на здоров'я і роз�
виток нації. Це є прямою загрозою національній
безпеці України. Тому вирішення проблем продо�
вольчої безпеки України в контексті загальної про�
блеми національної безпеки є досить актуальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у теорію і практику забезпе�
чення продовольчої безпеки України внесли такі
фахівці, як В.Р. Андрійчук, В.І. Богачова, П.П. Бор�
щевський, В.С.Балабанов, Ю.Д. Білик, Б.М. Дани�
лишин, Л.В. Дейнеко, О.І. Гойчук, М.М. Одінцов,
П.Т. Саблук, В.Г. Ткаченко, О.М. Чечель, В.В. Ще�
кович, О.С. Юрчишина та ін. Проте дослідження
цієї проблеми не повністю відповідає сучасним
умовам політичної та економічної нестабільності,
які склалися в країні.
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Провідними вітчизняними вченими визначена

важливою складовою стратегія національної без�
пеки її економічна складова, яка включає продо�
вольчу безпеку як самостійний об'єкт внутрішньої
та зовнішньої політики держави [6].

Сучасне трактування продовольчої безпеки
має певні відмінності, але принципова ознака сут�
ності цього поняття як стабільне забезпечення
населення продуктами харчування залишається
однаковою у всіх визначеннях. Найчастіше зу�
стрічається три підходи до визначення продоволь�
чої безпеки.

Представники першого підходу використову�
ють визначення продовольчої безпеки, в якому
фігурує тільки споживання. На їхню думку, про�
довольча безпека — це забезпечення гарантова�
ного доступу населення до продовольства в
кількості, необхідній для активного здорового
життя [8].

Прихильники другої точки зору в якості ще
однієї ключової позиції в розумінні сутності про�
довольчої безпеки виділяють здатність країни са�
мостійно забезпечувати себе необхідним обсягом
та асортиментом продуктів харчування [3].

Третій підхід грунтується на двох критеріях:
наявність на продовольчому ринку країни такої
кількості продуктів харчування, якої достатньо
для підтримання здорового способу життя насе�
лення; доступність цих продуктів абсолютно для
всіх верст населення [7].

Таким чином, продовольча безпека обов'язко�
во включає споживчий та платоспроможній аспек�
ти.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є вивчення сучасного ста�

ну та проблем забезпечення продовольчої безпе�
ки України.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Проблеми забезпечення продовольчої безпе�
ки є актуальними при будь�яких політичних і еко�
номічних умовах, в тому числі нестабільних, і є
найважливішими для сучасного стану української
економіки.

Реальна і повноцінна система продовольчої
безпеки будь�якої країни повинна охоплювати
перш за все такі складові: міцне і надійне забез�
печення населення продуктами харчування, що
базується на національному АПК; фізична і
економічна доступність необхідної кількості і
асортименту продовольства для різних кате�
горій населення, що забезпечується їх платос�
проможністю; захищеність вітчизняного вироб�
ника продовольчих товарів від імпортної за�
лежності.

Продовольча безпека держави — це ступінь
забезпеченості населення країни екологічно чис�
тими і корисними для здоров'я продуктами хар�
чування вітчизняного виробництва за науково�об�

грунтованими нормами і доступними цінами при
збереженні і поліпшені середовища проживання.
Продукти харчування у життєвій діяльності лю�
дини відіграють особливу роль. Експерти вважа�
ють, що за життя сучасного покоління проблеми
недостатності та незбалансованості харчування
можуть перерости у глибоку міжнародну кризу.

Довгий час, аж до кінця ХІХ століття, забез�
печення необхідного рівня продовольчої безпеки
регулювалося за допомогою традицій у рамках
громад і натурального господарства. Держава на
цьому етапі виконувала функції організації
військової безпеки й лише в крайніх випадках втру�
чалася в процес перерозподілу продуктів між со�
ціальними групами та верствами суспільства.

З розвитком капіталістичних відносин карди�
нально змінюються умови існування людини, на�
самперед на місце ізольованих замкнутих форм
існування приходить відкрите рухливе суспіль�
ство, яке характеризується загальноприйнятими
нормами і структурою споживання, змінюється
механізм забезпечення продовольчої безпеки. На
даному історичному етапі все більшу роль почи�
нають грати держава і різні соціальні інститути,
які виступають як фактори організації виробниц�
тва.

У 20—30 роки ХХ століття поняття національ�
ної безпеки країни (продовольча безпека розгля�
далася як її складова) характеризувалося як взає�
мозв'язок економічного процвітання, політичної
стабільності й обороноздатності держави. При
чому останнє мало пріоритетне значення.

На початку 70�х років, коли продовольча без�
пека була виділена в окрему категорію, досліджен�
ня в цій галузі були спрямовані на усунення голо�
ду в країнах, що розвиваються, і перерозподіл
світових запасів продовольства в бік найбідніших
країн, тобто на першому місці стояла світова про�
довольча безпека. Основна проблема полягала в
зростанні народонаселення, що випереджало ви�
робництво продовольства в світі.

Однак наприкінці 70�х років, за наслідком
світових продовольчих криз, пріоритетне значен�
ня набула політика національної продовольчої
безпеки. Проблема продовольчої безпеки в
Україні вперше стала обговорюватися на початку
90�х років. У період проведення реформ виникла
реальна загроза продовольчого забезпечення краї�
ни. Зруйнована інфраструктура призвела не тільки
до зниження виробництва та споживання продо�
вольства в країні, але і до сильної імпортної за�
лежності від поставок з інших країн і постійного
зростання зовнішньоторговельного боргу. Фак�
тично імпорт включав не тільки готові продовольчі
товари, але також напівфабрикати та сировину,
необхідні для виробництва, а це ще більше усклад�
нювало становище. Необхідність вирішення про�
довольчої проблеми носить соціально важливий
характер, бо нестача продовольства може викли�
кати в країні кризу, що позначиться на загальних
показниках розвитку економіки. В умовах, які
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склалися, підвищується роль держави як ос�
нови соціальної стабільності, бо тільки за
умов стабільного становища на внутрішньо�
му продовольчому ринку і розвиненого само�
забезпечення продуктами харчування не ви�
никає продовольча криза і уряд здатний про�
водити самостійну внутрішню та зовнішню
політику.

Разом з тим, слід акцентувати увагу на
проблемі продовольчої безпеки в сучасних
умовах політичної і економічної нестабіль�
ності країни. Протягом 2014 року рівень про�
довольчого забезпечення України погіршив�
ся. Про це свідчать дані досліджень рейтин�
гових агентств, згідно з якими в глобально�
му рейтингу продовольчої безпеки Україна
опустилася на п'ять позицій до 52�го місця у
світі. Якщо в 2013 році міжнародні експерти
виставляли нашій країні 58 балів зі 100, то в
2014 році вже 56 балів. При цьому експерти
виділяють два основних компонента продо�
вольчої безпеки — фізичну і економічну до�
ступність для населення продуктів харчуван�
ня. Якщо з фізичною доступністю значних
проблем не виникає (за більшістю видів про�
дуктів харчування Україна більш ніж на 90%
забезпечує себе самостійно), то економічна
доступність викликає занепокоєння. В 2014
році відносно попереднього року продукти
харчування в Україні подорожчали на 15,6%
в основному за рахунок девальвації гривні
(на імпортно�орієнтовані товари збільшення
цін склало більше 50%). Більш того, така си�
туація погіршується і надалі. За даними Дер�
жавного комітету статистики України в бе�
резні 2015 року (в порівнянні до грудня 2014
року) ціни на продукти харчування зросли на
27,9%. Таке положення вплинуло на цінову
доступність продовольства — більш 50% до�
ходу українці почали витрачати на харчуван�
ня. Для порівняння наведемо дані про частку
доходів, яку витрачають мешканці деяких
країн Європи на продукти харчування:
Люксембург — 8,8%, Великобританія та Шве�
ція — 9,2 та 9,7% відповідно, у вісімнадцяти
країнах від 10 до 20%, у сімох країнах від 20 до
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Таблиця 1. Споживання продуктів харчування в Україні за роками, кг

Джерело: наведено за даними Державного комітету статистики України та аналітичного відділу АСУ за даними Мінекономроз�
витку.
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Таблиця 2. Споживання продуктів харчування
в Німеччині за роками, кг

Джерело: наведено за даними Федерального відомства статистики
Німеччини.

Таблиця 3. Споживання продуктів харчування
в Республіці Білорусь за роками, кг

Джерело: наведено за даними Статистичного комітету республіки
Білорусь.
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Таблиця 4. Споживання продуктів харчування
в світі за роками, кг

Джерело: наведено за даними FAO та Спілки молодих підприємців
України.
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   69,8 68,4 67,5 65,7
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40%, у чотирьох — від 40 до 50%.
Таким чином, витрати на харчу�
вання в Україні найвищі в Європі.
Якщо мешканці країни витрача�
ють значну частку зароблених
коштів на те, щоб прогодувати
себе та свою родину, така країна
вважається бідною.

Бідність — це соціально�еко�
номічне явище, за якого певні ка�
тегорії населення мають труд�
нощі, в першу чергу, у задоволені
фізіологічних потреб. Існують
різні критерії виміру бідності за
доходами, основними з яких є
прожитковий мінімум та меж
бідності. Прожитковий мінімум
виступає базою для визначення
рівня бідності і розраховується
на основі мінімального спожив�
чого кошика. Межа бідності роз�
раховується за даними доходів і споживання на�
селення і встановлюється відповідним норматив�
но�правовим актом. Люди відносяться до категорії
бідних, якщо їх рівень життя (доходів чи спожи�
вання) нижче цієї межі. Практика економічно роз�
винутих країн свідчить, що бідною є сім'я, серед�
ньодушовий дохід якої не перевищує рівня про�
житкового мінімуму, тобто прожитковий мінімум
приймається за межу бідності. Виходячи з цього
можна вважати, що Україна є бідною країною, а
бідність, як відомо, є прямою загрозою націо�
нальній безпеці країни.

Таким чином, вирішення проблеми продо�
вольчої безпеки сприятиме зміцненню націо�
нальної безпеки нашої країни. В першу чергу
продовольча безпека залежить від економічної
доступності продовольства для населення.

Економічна доступність — це здатність
різних верств населення до придбання продо�
вольства відповідно до своїх потреб і можли�
востей. В сучасних умовах економічна дос�
тупність визначається не так потребою населен�
ня в тих чи інших продуктах харчування, як
можливостями їх придбання. Через низьку пла�
тоспроможність продовольство стає недоступ�
ним для значної частини населення України,
внаслідок чого у більшості населення спостері�
гається порушення в харчуванні.

Дослідження стану та динаміки продоволь�
чої ситуації в країни доцільно продовжити, ви�
вчаючи показники економічної доступності
продовольчого забезпечення населення країни:
споживання продуктів харчування, ціни на ос�
новні продукти та доходи населення.

Розглянемо споживання продуктів харчу�
вання в різних країнах світу.

Цікавим виглядає порівняння вітчизняного
споживання як зі світовим (табл. 4), так і з спо�
живанням в окремих країнах. Для порівняння з
окремими країнами були вибрані Німеччина як

типовий представник Західної Європи (табл. 2) та
Республіка Білорусь як країна колишнього Ра�
дянського Союзу і наш сусід (табл. 3).

Дані таблиці 5 свідчать про незбалансованість
харчування населення України. Так, споживання
тільки таких продуктів харчування як овочі, олія
та цукор наближається до раціональної норми.
Перевищує цю норму споживання таких продуктів,
як картопля, яйця та хліб. Що стосується м'яса,
молока, риби та фруктів, їх споживання відносно
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Джерело: наведено за даними джерел, вказаних при заповненні таблиць 1—4.
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Джерело: наведено за даними Мінекономіки України.
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раціональної норми нижче. Більш того українці
споживають молока, риби та фруктів навіть ниж�
че норми фізіологічного мінімуму, тобто в їх рац�
іоні зменшується частка таких важливих продуктів
харчування, які є основними джерелами білку тва�
ринного походження.

 За дослідженням Українського науково�до�
слідного інституту харчування внаслідок нераці�
ональної структури харчування велика кількість
людей втрачає імунні властивості організму. Це
впливає на тривалість життя, працездатність, за�
хворюваність, що є прямою загрозою національ�
ної безпеці України.

Наступним показником економічної доступ�
ності продовольчого забезпечення населення краї�
ни є ціни на основні продукти харчування (табл.
6).

З урахуванням даних, наведених в таблицях 5 і
6, здійснимо спробу розрахувати вартість річного
продуктового набору пересічного українця (жи�
теля міста, який не має підсобного господарства).

І нарешті, вагомим показником економічної
доступності продовольчого забезпечення є дохо�
ди населення. За даними Державного комітету
статистики України середньомісячний дохід на
кінець 2014 року у розрахунку на 1 особу склав
2308,1 грн., мінімальна заробітна плата визначе�
на у розмірі 1218 грн., а прожитковий мінімум —
1176 грн.

На підставі вищенаведених даних про доходи
населення та даних табл. 7, розрахуємо частку вит�
рат доходів на харчування. Якщо за основу для

порівняння взяти середньомісячний дохід, то при
збереженні структури споживання продуктів
харчування у 2014 році та рівня наведених роздр�
ібних цін, частка витрат складе 36%, для забезпе�
чення раціонального харчування необхідно буде
витратити 56,4%, а для досягнення норми фізіо�
логічного мінімуму — 40,9%.

Для тих категорій населення, які живуть за
рахунок мінімальної заробітної плати чи рівні
прожиткового мінімуму частка витрат доходів на
харчування складе відповідно 68,7%, 106,9 і 77,5%
та 71,1%, 110,7 і 80,3%. Тобто ці дві категорії на�
селення країни ніколи не зможуть досягти раціо�
нальної норми споживання. При самому оптимі�
стичному погляді на продовольче забезпечення це
складає більше чверті населення країни. На жаль,
в Україні межа бідності не відповідає міжнародній
практиці. При зверненні до стандартів, встанов�
лених Організацією Об'єднаних Націй, виникає
нагальна необхідність від оптимістичних поглядів
перейти до реалій життя. Якщо людина за стан�
дартами ООН витрачає на проживання менше як
5 дол. на день, а на місяць менш як 150 дол., то
вважається, що вона живе за межею бідності. На
сьогоднішній день за курсом НБУ це приблизно
3750 грн. Тоді, з урахуванням даних Держкомста�
ту України щодо середньомісячного доходу,
мінімальної заробітної плати та прожиткового
мінімуму, не викликає сумніву висновок аналітич�

ного агентства Economist Intelligence Unit про те,
що 80% населення України на сьогоднішній день
проживають за межею бідності.

Оцінивши сучасний стан продовольчої без�
пеки, можна запропонувати заходи щодо забез�
печення продовольчої безпеки країни: підвищи�
ти доходи населення з урахуванням міжнарод�
них стандартів; стабілізувати ціни на продукти
харчування на рівні, який дозволить наблизи�
тися до раціональної норми їх споживання і
дасть змогу збалансувати раціон харчування;
підвищити купівельну спроможність населення
що призведе до поліпшення асортименту хар�
чування.

З огляду на проведене дослідження та укра�
їнські реалії, продовольча безпека — це такий
рівень продовольчого забезпечення населення,
який гарантує соціально�політичну стабільність
у суспільстві, виживання і розвиток нації, осо�
би, сім'ї, стійкий економічний розвиток держа�
ви, що усуне загрозу національній безпеці Ук�
раїни.

ВИСНОВКИ
Продовольчій безпеці будь�якої країни прита�

манна комплексність і перманентність. Залежно
від особливостей національної продовольчої сис�
теми, періоду її розвитку, від того, яка складова
продовольчої проблеми набиратиме на тому чи
іншому етапі пріоритетного значення, завдання її
забезпечення модифікуються разом із змінами
внутрішніх і зовнішніх загроз.
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Таблиця 7. Прогнозна вартість річного
продуктового набору (на підставі роздрібних
цін на основні продукти харчування станом на

30.01.15 р.)

Джерело: власні розрахунки авторів.
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У сучасних умовах політичної і економічної

нестабільності країни рівень продовольчого забез�
печення України погіршився. Про це свідчать дані
досліджень рейтингових агентств, згідно з якими
в глобальному рейтингу продовольчої безпеки
Україна опустилася на п'ять позицій до 52�го місця
у світі.

Дослідження виявили, що харчування населен�
ня України є незбалансованим. До раціональної
норми наближається споживання тільки таких
продуктів харчування як овочі, олія та цукор. Пе�
ревищує цю норму споживання таких продуктів,
як картопля, яйця та хліб. Що стосується молока,
риби та фруктів, їх споживання відносно раціо�
нальної норми нижче, більш того навіть нижче
норми фізіологічного мінімуму. Тобто в раціоні
українців зменшується частка таких важливих
продуктів харчування, які є основними джерела�
ми білку тваринного походження. Внаслідок не�
раціональної структури харчування велика
кількість людей втрачає імунні властивості орга�
нізму, що впливає на тривалість життя, працез�
датність, захворюваність, і є прямою загрозою на�
ціональної безпеці України.

Одним з показників економічної доступності
продовольчого забезпечення населення країни є
ціни на основні продукти харчування, які в умо�
вах політичної і економічної нестабільності сут�
тєво зросли. Наряду з цим, доходи населення зни�
зились, про що свідчить навіть офіціальна статис�
тика. За останніми даними Держкомстату, серед�
ня заробітна плата в України порівняно з 2014 ро�
ком зменшилася на 557 грн. до 3455 грн. Скоро�
чення доходів, девальвація, інфляція, безробіття
та війна підвели багатьох до межі бідності. В Ук�
раїні межа бідності не відповідає міжнародній
практиці. За стандартами ООН, якщо людина вит�
рачає на проживання менше як 5 дол. на день, а на
місяць менш як 150 дол., то вважається, що вона
живе за межею бідності. На сьогоднішній день за
курсом НБУ це приблизно 3750 грн., що навіть
вище офіційної статистики щодо середньої заро�
бітної плати в Україні.

В умовах політичної та економічної нестабіль�
ності стан продовольчої безпеки України набли�
зився до катастрофічного, що призвело до визна�
чення України як країни з високим рівнем продо�
вольчої небезпеки.

Результати дослідження сучасних проблем
продовольчої безпеки держави дозволяють ствер�
джувати про те, що стан продовольчої безпеки
України наблизився до катастрофічного. Першо�
чергова роль для виходу із цього стану повинна
належати державі.
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