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ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ЯК ЧИННИК  

ЕФЕКТИВНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
Забезпечення продовольчої безпеки – дуже складна проблема, і 

суть її розв’язання полягає насамперед у створенні стійких систем 
сільськогосподарського виробництва на основі впровадження 
наукоємних технологій. Продовольча безпека є однією з основних 
умов життєдіяльності населення й найважливішою функцією будь-
якої держави. Розробка концепції продовольчої безпеки і напрямів 
насичення продовольчого ринку є невідкладним і першочерговим 
завданням розвитку продовольчого агрокомплексу [3].  

Дослідження показують, що нині немає жодної держави, яка б 
не переймалася питаннями продовольчої безпеки. Це стосується як 
виробництва продовольчих товарів, так і їх розподілу, імпорту – 
експорту продовольства, споживання продуктів харчування тощо. 

Продовольча незалежність має стати однією із основних 
складових національної доктрини безпеки країни. Вона повинна 
орієнтуватись на підтримку соціальної стабільності в державі, 
забезпечення всього населення країни доступними харчовими 
продуктами не менше норм, визначених як раціональні норми 
харчування, зменшення залежності від імпорту продовольства, 
стимулювання розвитку власного виробництва харчових продуктів, 
збалансування структури експорту та імпорту, створення 
інтервенційних запасів у державі для забезпечення мінімальних 
потреб у продовольстві, згладжуванні цінових та сезонних коливань 
на продуктових ринках [2].  

На сьогодні, в умовах України, на рівень продовольчої безпеки 
впливає багато факторів, таких, зокрема, як здатність аграрного 
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сектору своєчасно реагувати на кон’юнктуру ринку, стабільність 
ресурсного забезпечення і кооперативних зв’язків, наявність 
необхідних обсягів перехідних запасів, платоспроможність 
населення і доступність продовольства для всіх громадян, ступінь 
захищеності від засилля імпортної продукції (рис.1) [1]. 

 
Рис. 1. Основні фактори, що впливають  

на продовольчу безпеку держави
 
Фундаментальною основою забезпечення національної 

продовольчої безпеки держави в сучасному світі є ефективний і 
сталий розвиток її аграрного сектору. Саме високоінтенсивне та 
високоефективне функціонування останнього визначає рівень 
виробництва аграрної продукції і сировини, а отже – й споживання 
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основних продуктів харчування, від чого залежить здоровий 
фізичний та психологічний розвиток населення. 

Це має забезпечуватися активною, виваженою й послідовною 
аграрною політикою, спрямованою на розвиток сільського 
господарства, стимулювання аграрного виробництва з метою 
забезпечення аграрним сектором потреб всіх верств населення 
України у продовольстві та продуктах харчування рослинного й 
тваринного походження у необхідних для підтримання здоров’я і 
звичайної життєдіяльності кількості, асортименті, належної якості та 
встановленого рівня безпеки, відродження експортного потенціалу 
аграрного сектору нашої держави. Усі ці заходи, поряд з належною 
правовою регламентацією сприятимуть підвищенню ефективності 
правового регулювання відносин у сфері забезпечення продовольчої 
безпеки, а отже забезпеченості населення якісними й безпечними 
продуктами харчування на необхідному рівні, а також нададуть 
можливість агарному сектору адекватно реагувати на кон’юнктуру 
продовольчого ринку, підвищити конкурентоспроможність аграрної 
продукції національних виробників як всередині країни, так і поза її 
межами, та реалізувати експортний потенціал України [4].  
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