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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Процеси поглиблення міжнародного поділу праці, 

розширення міжнародної виробничої кооперації, торгівлі та фінансової 

діяльності обумовили масштабну інтернаціоналізацію господарського життя. У 

другій половині ХХ ст. розпочалася всебічна глобалізація всіх сфер суспільного 

життя, що призвело до формування глобальної фінансової системи, глобальних 

ринків товарів, капіталів, робочої сили та в цілому – глобальної економічної 

системи. Глобалізація, залучаючи країни в орбіту світового господарства, надає 

їм нові можливості розвитку. Проте суттєвим викликом суспільству стають 

глобальні проблеми, серед яких ключовою є продовольча. Забезпечення 

населення необхідною кількістю та якістю продовольства є базовою умовою 

його існування. Надійне забезпечення кожної країни продовольством має 

стратегічне значення, оскільки від нього залежить національна безпека 

держави. 

Продовольча проблема є однією з найскладніших проблем людства. Це 

стосується передусім країн, що розвиваються, однак вона є актуальною і для 

України, в якій на етапі економічної трансформації знизився рівень життя та 

погіршилося продовольче забезпечення населення. На сучасному етапі 

можливості вирішення глобальної продовольчої проблеми (ГПП) 

безпосередньо пов’язані з необхідністю переходу до моделі сталого розвитку. 

Соціально-економічна обумовленість процесів глобалізації та її проблем 

викладена у працях класиків економічної теорії: Д. Белла, М. Вебера, 

Дж. Гелбрейта, Д. Кейнса, Д. Кларка, В. Леонтьєва, Т. Мена, Д. Рікардо, 

У. Ростоу, А. Сміта, Р. Солоу, А. Хіршмана, Й. Шумпетера та науковців нового 

покоління: Д. Гелда, П. Деніелса, С. Дента, М. Кастельса, Р. Коуза, Б. Ландвала, 

У. Лацоніка, Дж. Ліндера, Д. Мак Фаддена, Ф. Перру, П. Ромера, Дж. Сакса, 

Дж. Стігліца, Л. Тейлора, Дж. Тобіна, О. Уільямсона, С. Фішера. 

Дослідження вітчизняними вченими сучасних глобальних проблем 

характеризуються комплексністю розгляду, мають орієнтацію на прогностичне 

моделювання варіантів їх вирішення (праці Л. Антонюк, О. Білоруса, 

З. Варналія, І. Вахович, А. Гальчинського, О. Дудкіної, П. Дудкіна, І. Каленюк, 

Т. Кальченка, Ю. Козака, Д. Лук’яненка, З. Луцишин, В. Новицького, 

Ю. Павленка, Ю. Макогона, Є. Панченка, Ю. Пахомова, А. Поручника, 

В. Рокочої, Є. Савельєва, С. Сіденко, С. Соколенка, Я. Столярчук, 

І. Сторонянської, В. Чужикова, Т. Циганкової, А. Філіпенка, О. Шниркова, 

І. Школи та ін.). 

Проблеми продовольчого забезпечення населення, нерівномірності 

виробництва і споживання продовольства в різних країнах світу знайшли своє 

відображення в працях зарубіжних і вітчизняних науковців: О. Березіна, 

Л. Березіної, О. Білоруса, Л. Брауна, Ф. Броделя, В. Власова, О. Добросоцького, 

Ф. Енгельса, М. Лисака, Р. Мальтуса, К. Маркса, І. Миценка, Д. Міля,  

Б. Пасхавера, М. Пугачова, П. Саблука, М. Сандлера, А. Сена, Я. Столярчук, 

В. Ткаченка, Ф. Хайєка, Е. Холт-Хіменеса та ін. 

Нерівномірність розвитку суб’єктів світової економічної системи різко 

посилює тенденцію до загострення глобальної продовольчої проблеми, яку 
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перманентні світові кризи лише поглиблюють. Існуючі механізми формування і 

розподілу світових продовольчих ресурсів, міжнародної торгівлі ними та 

надання продовольчої допомоги не створюють ефективної системи 

забезпечення країн світу достатнім обсягом продуктів харчування. Тому 

важливим є обґрунтування імперативів вирішення продовольчої проблеми на 

глобальному рівні, що обумовило вибір теми дисертаційної роботи, її мету та 

завдання. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано відповідно до тематики науково-дослідної роботи 

кафедри міжнародної економіки Кіровоградського національного технічного 

університету Міністерства освіти і науки України за темами: «Стан 

продовольчої сфери України і її відповідність критеріям безпеки» (номер 

держреєстрації 0112U002604), у рамках якої визначено перспективи інтеграції 

вітчизняної господарської системи у світовий економічний простір та 

запропоновано організаційно-економічний механізм забезпечення продовольчої 

безпеки в Україні; «Світовий досвід формування ефективної 

зовнішньоекономічної політики підтримки національної продовольчої безпеки» 

(номер держреєстрації 0113U007567), у межах якої досліджено світовий досвід 

формування ефективної зовнішньоекономічної політики підтримки 

національної продовольчої безпеки, розроблено теоретичні положення та 

науково-практичні рекомендації щодо забезпечення продовольчої безпеки 

України у світовому інституційному середовищі; «Організаційно-економічне 

забезпечення формування і реалізації стратегії розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств АПК» (номер держреєстрації 0112U006632), у рамках 

якої розроблено методичне забезпечення щодо формування системно-

синергетичної концепції стратегічного управління зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємств АПК; «Світова продовольча безпека і система її 

міжнародного регулювання: досвід для України» (номер держреєстрації 

0112U002603), де запропоновано напрями вдосконалення механізму 

співробітництва України з міжнародними організаціями у сфері забезпечення 

продовольчої безпеки та визначено можливості взаємодії економічних систем 

різних типів в умовах поглиблення інтеграційних процесів; «Забезпечення 

продовольчої безпеки України в умовах глобалізації» (номер держреєстрації 

0111U007654), у рамках якої розроблено концептуальні засади забезпечення 

ефективної зовнішньоекономічної політики у сфері продовольчої безпеки 

країни та регіону під впливом глобалізаційних процесів. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

теоретико-методологічних засад комплексного дослідження глобальної 

продовольчої проблеми, її асиметричного характеру, обґрунтування 

імперативів її вирішення на засадах сталого розвитку. 

Для досягнення зазначеної мети поставлено і вирішено такі завдання:  

- дослідити еволюцію теоретичних засад визначення глобальної 

продовольчої проблеми та її чинників, розкрити економічний зміст категорії 

«продовольча проблема»; 
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- розкрити асиметричний характер ГПП, діалектику взаємозв’язку 

продовольчої проблеми і продовольчої безпеки; 

- дослідити глобалізацію як детермінанту сучасного взаємозалежного 

розвитку країн світу та її вплив на продовольчу проблему; 

- визначити головні фактори розвитку ГПП, дослідити її взаємозв’язок з 

іншими глобальними проблемами та можливості її вирішення в рамках сталого 

розвитку; 

- виявити вплив інтеграційних процесів на вирішення глобальної 

продовольчої проблеми та подолання її асиметрії; 

- встановити особливості глобального ринку продовольства та 

міжнародної торгівлі як ринкового інструменту перерозподілу продовольчих 

ресурсів; 

- визначити організаційно-правові й економічні засади вирішення 

продовольчої проблеми у провідних країнах світу (країни ЄС, США, Китай); 

- дослідити особливості та проблеми продовольчого забезпечення  в 

Україні, обґрунтувати стратегічні пріоритети та концепцію продовольчої 

безпеки України;  

- обґрунтувати роль зовнішньої торгівлі та шляхи трансформації 

зовнішньоекономічної політики України в контексті вирішення продовольчої 

проблеми на національному та глобальному рівнях; 

- запропонувати напрями вдосконалення механізму міжнародного 

регулювання глобальної продовольчої проблеми; 

- розкрити механізм лібералізації світової торгівлі продукцією 

сільського господарства та формування ефективної зовнішньоекономічної 

політики як фактора вирішення глобальної продовольчої проблеми; 

- розробити економіко-математичні моделі продовольчого забезпечення 

світу та обґрунтувати імперативи вирішення ГПП. 

Об'єктом дослідження є економічна природа та асиметрія глобальної 

продовольчої проблеми в сучасних умовах. 

Предмет дослідження – теоретико-методологічні та прикладні проблеми 

продовольчого забезпечення на глобальному і національному рівнях. 

Методи дослідження. Методологічною базою дослідження є теоретичні 

здобутки світової економічної науки, концептуальні положення теорії світового 

господарства та міжнародних економічних відносин щодо вирішення 

глобальних проблем. Для досягнення поставленої мети в роботі використано 

сучасні методи наукового пізнання: історичний та логічний підхід (для аналізу 

генезису й етапів еволюції глобальної продовольчої проблеми); системно-

функціональний та факторний аналіз (виявлення чинників, форм прояву та 

глобальних детермінант продовольчої проблеми); системно-структурний 

аналіз (обґрунтування імперативів вирішення глобальної продовольчої 

проблеми, розробка концепції продовольчої безпеки); статистичного, 

порівняльного аналізу, групування (оцінка продовольчого забезпечення країн 

світу й України, обсягів виробництва в АПК та зовнішньої торгівлі 

продовольством); економіко-математичного моделювання, прогнозування 
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(обсягів виробництва продовольчих ресурсів у світі, вирішення продовольчої 

проблеми – зменшення чисельності населення, яке страждає від недоїдання).  

Інформаційну базу дослідження становлять закони України, нормативні 

акти міжнародних організацій, теоретичні й методичні розробки вітчизняних та 

зарубіжних учених, матеріали Державної служби статистики України, ФАО, 

ЄС, офіційні матеріали інших міжнародних організацій з оцінки стану та 

перспектив вирішення глобальної продовольчої проблеми. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 

теоретико-методологічних засад дослідження та вирішення глобальної 

продовольчої проблеми, визначенні імперативів і механізмів її розв’язання на 

глобальному й національному рівнях у контексті сталого розвитку. 

Нові наукові результати, які одержано особисто автором і винесено на 

захист, полягають у такому: 

уперше: 

- сформульовано новий напрям наукового дослідження, що вивчає 

асиметричний характер глобальної продовольчої проблеми, який проявляється 

у диспропорційності виробництва та споживання продуктів харчування, 

неспіврозмірності між обсягами потреби у продовольстві та можливостями 

його забезпечення в різних країнах світу, що обумовлено нерівномірністю 

забезпечення країн природними ресурсами для розвитку АПК, нерівномірністю 

економічного розвитку, різною спрямованістю й ефективністю соціально-

економічної та аграрної політики в різних країнах, що поглиблює розуміння 

складності й багатоаспектності ГПП; 

- визначено імперативи розв’язання глобальної продовольчої проблеми, 

як безумовні вимоги розвитку глобальної системи продовольчого забезпечення, 

до яких віднесено: активний розвиток АПК національних економік та перехід 

на інноваційні моделі розвитку; інтеграція виробників АПК та формування 

національних і міжнародних кластерів з виробництва певних груп 

продовольства; розвиток та лібералізація міжнародної торгівлі продовольчими 

ресурсами; забезпечення стабільності глобальних ринків продовольства; 

удосконалення системи розподілу національного доходу та подолання бідності; 

поліпшення якості життя в сільській місцевості, що в комплексі підвищить 

рівень продовольчого  забезпечення всіх країн світу; 

- обґрунтовано, що головними детермінантами ГПП у сучасних умовах 

виступають: НТП; діяльність транснаціональних корпорацій; глобальні 

політичні, соціально-економічні та екологічні проблеми; потреба в переході 

світової соціально-економічної системи на засади сталого розвитку. Виявлено 

зростаючу та суперечливу роль ТНК у розвитку світового АПК і вирішенні 

глобальної продовольчої проблеми; доведено, що діяльність ТНК у країнах, що 

розвиваються, хоч і сприяє певному розвитку аграрного сектору, однак їх 

зацікавленість у задоволенні власних інтересів та збагаченні не сприяє 

створенню виробничого потенціалу АПК цих країн, здатного задовольнити 

потреби у продовольстві; 

- визначено теоретико-методологічні підходи до вирішення 

продовольчої проблеми в контексті сталого розвитку, що означає такий спосіб і 
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рівень задоволення потреб у продуктах харчування всіх мешканців планети, за 

якого не створюються загрози для виробництва продовольства і задоволення 

потреб у ньому майбутнім поколінням. Вирішення ГПП на засадах сталого 

розвитку потребує: формування ефективної економічної системи АПК на 

інноваційній основі; модернізації соціальної системи, забезпечення права 

людини в усіх країнах світу на достатнє харчування, доступу до необхідних 

продовольчих ресурсів; формування життєздатної та самовідтворювальної 

екосистеми в кожній країні та у світі в цілому, що забезпечить збереження 

сільгоспугідь; посилення міжнародної співпраці у сфері вирішення 

взаємопов’язаних глобальних проблем – продовольчої, економічної, 

екологічної, енергетичної, демографічної, соціальної; 

- обґрунтовано суттєвий та різновекторний вплив глобалізації на 

вирішення ГПП, з одного боку, відбувається граничне залучення до 

сільськогосподарського виробництва світових земельних ресурсів; поширення 

інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, що зумовлює деградацію 

природних ресурсів; запровадження сучасних систем агровиробництва, нових 

сортів рослин та витіснення традиційних, що підриває генетичну базу його 

розвитку на перспективу; зменшення площі під зернові, які є основою 

продовольчої безпеки, та збільшення площі під технічні культури, що 

ускладнює вирішення глобальної продовольчої проблеми; з іншого боку, 

розвиток й удосконалення транспортної системи і морозильної техніки робить 

доступним більшість видів продовольства для населення всіх країн; 

формування глобальних продовольчих мереж, міжнародних організацій і 

фондів, які займаються вирішенням ГПП; збільшення можливості надання 

міжнародної допомоги країнам із гострою продовольчою проблемою сприяють 

послабленню гостроти ГПП. Одержані результати є методологічним підґрунтям 

формування глобальних стратегій вирішення продовольчої проблеми; 

удосконалено: 

- теоретико-методологічні засади дослідження ГПП на основі 

використання положень класичної та марксистської політекономії; сучасного 

інституціоналізму, теорій нерівномірності й асиметричного розвитку; 

концепцій глобалізації та формування світової економічної системи; 

- категоріальний апарат, який характеризує світову продовольчу 

проблему: розмежовано поняття «продовольче забезпечення» – процес 

формування продовольчих ресурсів та доведення їх до споживачів; 

«продовольча проблема» – недостатнє забезпечення необхідної кількості та 

відповідної якості продуктів харчування для окремих груп населення або 

окремих країн; «продовольча криза» – суттєве загострення продовольчої 

проблеми в окремі періоди, яке охоплює всі країни світу або його регіони та 

позначається на рівні продовольчого забезпечення майже всього населення 

планети; «продовольча небезпека» – виникнення загроз та ризиків для окремих 

груп населення або країн, обумовлених недостатністю харчування (недоїдання, 

голод); 

- визначення категорії «глобальна продовольча проблема», яка в 

авторському трактуванні являє собою недостатній рівень продовольчого 
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забезпечення значної частки населення світу, обумовлений часовою та 

просторовою асиметричністю розвитку чинників виробництва, 

нерівноправністю економічних відносин і недосконалістю інституцій світової 

економічної системи, що стосуються виробництва, розподілу та споживання 

продовольчих ресурсів. Визначено, що її основними формами прояву є: дефіцит 

продовольства відносно існуючої потреби, що зумовлено недостатнім 

розвитком АПК; дефіцит коштів у певної частини населення на придбання 

продуктів харчування, що зумовлено бідністю; незбалансоване харчування, яке 

не забезпечує достатньої кількості всіх поживних речовин, мінералів і вітамінів, 

необхідних людині; поширення неякісного харчування, що зумовлено 

застосуванням у харчовій промисловості й АПК різноманітних хімічних 

засобів; 

- теоретичні підходи до розуміння асиметрії ГПП як нерівномірності та 

диспропорційності: між глобальними обсягами виробництва продовольчих 

товарів і глобальним попитом на них; у застосуванні інноваційних, інтенсивних 

та екстенсивних методів розвитку АПК; в обсягах виробництва і споживання 

продуктів харчування у країнах світу; в обсягах платоспроможного попиту 

населення на продукти харчування; у забезпеченні калорійності та якісного 

складу раціону харчування населення країн світу; в обсягах споживання 

основних продуктів харчування за групами країн світу, що є науково-

методологічним підґрунтям визначення ефективних шляхів вирішення 

продовольчої проблеми; 

- методологію дослідження ГПП у взаємозв’язку з іншими глобальними 

проблемами (демографічною, екологічною, економічною, інституційною) із 

використанням інструментарію глобальних індексів, які розраховуються 

міжнародними організаціями, що дало змогу обґрунтувати тісну 

взаємозалежність між глобальними проблемами; 

- концептуальні підходи до розробки моделі продовольчої безпеки 

держави в умовах глобалізації, згідно з якою реалізація мети – надійне 

забезпечення країни сільгосппродукцією, сировиною і продовольством шляхом 

розвитку вітчизняного виробництва продовольства, ефективної міжнародної 

торгівлі, підвищення економічної доступності продуктів харчування для 

населення, гарантій якості й безпечності продовольчих товарів та неодмінного 

врахування в державній політиці національної безпеки наявних і майбутніх 

загроз продовольчій безпеці; 

дістали подальшого розвитку: 

- підходи до аналізу перспектив вирішення ГПП шляхом використання 

економіко-математичних моделей, побудованих за принципом функціонування 

нейронних мереж, які показали, що світова економіка перебуває на 

переломному етапі щодо її вирішення: при стабілізації відносного показника 

«частка населення планети, яке голодує» на рівні 12-13%, у найближчій 

перспективі може спостерігатися збільшення кількості людей, які протягом 

тривалого часу споживають продовольства менше критичної норми, що 
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обґрунтовує необхідність здійснення більш активної політики стосовно 

вирішення  глобальної продовольчої проблеми; 

- теоретичні засади вдосконалення механізму міжнародного регулювання 

продовольчого забезпечення – підвищення ефективності діяльності 

міжнародних організацій, національних урядів, розширення інструментарію їх 

впливу на умови продовольчого забезпечення, що формує інституційне 

підґрунтя для об’єднання зусиль у вирішенні продовольчої проблеми та 

досягненні продовольчої безпеки на глобальному рівні;  

- методичні підходи до прогнозування виробництва та споживання 

основних видів продуктів харчування відповідно до медичних норм і 

досягнутого рівня споживання в розвинутих країнах світу, що дозволило 

виконати прогноз невідповідності виробництва потребам споживання основних 

видів продуктів харчування в Україні на середньострокову перспективу та 

вірогідність загострення продовольчої проблеми за збереження нинішніх 

тенденцій розвитку АПК; 

- теоретичні підходи до визначення механізму взаємозв’язку 

продовольчої проблеми та продовольчої безпеки: недостатнє продовольче 

забезпечення формує низку загроз для населення та країни в цілому, які, за 

умови докладання недостатніх зусиль для їх подолання, переростають у 

продовольчу небезпеку (дефіцит продовольства, недоїдання, голод), що 

призводить до втрати людського потенціалу, економічної та політичної 

незалежності країни, посилення соціальної нестабільності; своєчасне вирішення 

виникаючих продовольчих проблем формує умови для досягнення 

продовольчої безпеки; 
- напрями формування ефективної зовнішньоекономічної політики 

забезпечення національної продовольчої безпеки, які стосуються оптимізації 

імпорту продовольства та активізації експорту, шляхом запровадження різних 

інструментів просування товарів (стимулювання збуту, зв’язків із 

громадськістю, реклами, інформаційної підтримки, поліпшення умов доступу 

національних виробників на зовнішні ринки, фінансової підтримки), що 

забезпечить надходження додаткових обсягів фінансових ресурсів для розвитку 

АПК. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

теоретико-методологічні положення дисертації є науковим обґрунтуванням 

підвищення рівня продовольчого забезпечення країн світу. 

Одержані результати впроваджено на: 

державному рівні: в діяльності Міністерства аграрної політики та 

продовольства – при розробці концептуальних підходів до забезпечення 

національної продовольчої безпеки (довідка №37-18-4-15/3280 від 

10.03.2015 р.); Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» 

– для підготовки наукового звіту за темою «Науково-методичні основи 

формування глобального і регіонального ринків сільськогосподарської 

сировини і продукції переробної промисловості» (номер держреєстрації 

0111U000165) і практичних рекомендацій щодо розвитку 
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зовнішньоекономічної діяльності та просування української агропродовольчої 

продукції на зовнішні ринки органам державної влади (довідка № 10/109-1 від 

03.03.2015 р.); 

регіональному рівні: в діяльності Департаменту економічного розвитку і 

торгівлі Кіровоградської обласної державної адміністрації – при розробці 

Стратегії економічного і соціального розвитку області на 2013-2020 роки, а 

також підготовці пропозицій щодо доповнень і змін до неї з урахуванням 

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (довідка  

№ 112/89-01 від 12.03.2014 р.); Департаменту агропромислового розвитку 

Кіровоградської обласної державної адміністрації – при розробці регіональних 

інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей 

агропромислового виробництва (довідка № 83/79-01 від 08.04.2014 р.); 

Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати – при розробці 

аналітичних матеріалів з моніторингу стану, тенденцій і динаміки розвитку 

світового, національного та регіонального продовольчих ринків (довідка  

№ 1101-3/107 від 25.04.2014 р.); Кіровоградської державної 

сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук 

України – при прогнозуванні виробництва основних видів 

сільськогосподарської продукції (довідка № 11 від 18.05.2014 р.);  

виробничому рівні: ТОВ «УкрАгроКом» – при розробці стратегії 

зовнішньоекономічної діяльності (довідка № 2 від 04.06.2014 р.). 

Окремі положення дисертаційного дослідження використовуються в 

навчальному процесі Кіровоградського національного технічного університету 

МОН України при викладанні навчальних дисциплін «Міжнародна економіка», 

«Міжнародна торгівля», «Світовий ринок товарів, ресурсів та послуг», «Митна 

справа», «Економіка зарубіжних країн» (довідка № 45-15/41-21/377 від 

10.09.2014 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною науковою працею, в якій автором викладено ідеї, методологічні 

підходи, теоретичні положення, висновки та пропозиції, одержані автором 

особисто. Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, використано лише 

ті положення, які є результатом особистої роботи здобувача.  

Апробація результатів дисертації. Теоретичні та практичні аспекти 

дослідження висвітлені у наукових публікаціях та оприлюднені на 

міжнародних науково-практичних конференціях: ХІ міжнародній науково-

практичній конференції «Україна на шляху соціально-економічних перетворень 

в умовах глобалізації» (м. Кіровоград, 19-20 квітня 2012 р.); міжнародній 

науково-практичній конференції «Актуальні проблеми розвитку економіки в 

умовах глобалізації» (Тернопіль – Чортків, 26-27 квітня 2012 р.); міжнародній 

науково-практичній конференції «Украина – Болгария – Европейский Союз: 

современное состояние и перспективы» (м. Варна, 13-19 вересня, 2012 р.); ХІІ 

міжнародній науково-практичній конференції «Україна на шляху соціально-

економічних перетворень в умовах глобалізації» (м. Кіровоград, 18-19 квітня 

2013 р.); ХІІІ науково-практичній конференції «Україна на шляху соціально-

економічних перетворень в умовах глобалізації» (м. Кіровоград, 17-18 квітня 
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2014 р.); V міжнародній науково-практичній конференції «Пріоритети нової 

економіки знань в ХХІ сторіччі», (м. Дніпропетровськ, 25-26 грудня 2014 р.); а 

також на круглому столі «Трансформація соціально-економічної системи 

України: європейський вимір» (м. Кіровоград, 20 листопада 2014 р.). 

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 31 наукову працю 

загальним обсягом 43,88 друк. арк., з яких 43,68 друк. арк. належить особисто 

автору, зокрема: одноосібна монографія (24,5 друк. арк.), 1 навчальний 

посібник у співавторстві (особисто автору належить 20 друк. арк.), 29 наукових 

статей (18,98 друк. арк.), з них 11 наукових статей – у наукових фахових 

виданнях України (7,61 друк. арк.), 11 статей – у зарубіжних виданнях і 

наукових фахових виданнях України, що входять до міжнародних 

наукометричних баз (8,06 друк. арк.), 7 матеріалів і тез доповідей на наукових 

конференціях (3,31 друк. арк.). 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота  

складається із вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел, 

додатків. Основний зміст роботи викладено на 446 сторінках друкованого 

тексту, включаючи 76 таблиць на 46 сторінках, 58 рисунків на 36 сторінках. 

Список використаних джерел налічує 525 найменувань та викладений на 51 

сторінці. Загальний обсяг роботи становить 582 сторінки, з яких 85 сторінок 

займають додатки. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано 

мету й завдання, об’єкт і предмет дослідження, його методи, розкрито наукову 

новизну та практичне значення одержаних результатів. 

У першому розділі «Науково-методичні засади дослідження глобальної 

продовольчої проблеми» розглянуто еволюцію теоретичних засад 

дослідження ГПП; викладено підходи до визначення категорії «продовольча 

проблема»; обґрунтовано асиметричний характер продовольчої проблеми; 

досліджено діалектику взаємозв’язку між продовольчою проблемою та 

продовольчою безпекою. 

Доведено, що продовольча проблема є однією із найгостріших проблем 

людського розвитку, з якою населення Землі стикається впродовж усієї історії 

свого існування. Це обумовило неухильну увагу науковців до аналізу та пошуку 

шляхів вирішення даної проблеми, що сформувало теоретико-методологічні 

засади дослідження ГПП, які базуються на таких підходах: ресурсному – у 

рамках класичної політекономії; з позицій несправедливості системи 

виробничих відносин капіталізму – у рамках марксистської політекономії; 

неефективності діяльності суспільних інститутів – у рамках інституціоналізму; 

нерівномірності розміщення продуктивних сил і теорій асиметричного 

розвитку; глобалізаційному, відповідно до якого простежується суттєвий та 

суперечливий вплив процесів глобалізації на продовольче забезпечення. 

В авторському визначенні глобальна продовольча проблема являє собою 

недостатній рівень продовольчого забезпечення значної частки населення світу, 
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обумовлений часовою та просторовою асиметричністю розвитку чинників 

виробництва, нерівноправністю економічних відносин і недосконалістю 

інституцій світової економічної системи, які стосуються виробництва, 

розподілу та споживання продовольчих ресурсів. Визначено, що продовольча 

проблема обумовлена низкою чинників, які систематизовано у групи 

демографічних, соціально-економічних, техніко-технологічних, природно-

кліматичних та інституційних чинників (рис. 1). На сучасному етапі все більше 

значення мають інституційні чинники, які формують законодавчі та 

організаційні умови вирішення продовольчої проблеми. Напрями її вирішення 

лежать у площині виробництва, розподілу і споживання продовольчих ресурсів 

як в окремих країнах, так і у світі в цілому. Доведено, що на сучасному етапі 

вирішення ГПП можливе лише на засадах сталого розвитку, що потребує 

збалансованого економічного, екологічного та соціального розвитку в 

довгостроковій перспективі, збереження біологічних ресурсів Землі, ефектив-

ного й неконфліктного з природою розвитку світового агропромислового 

комплексу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основні чинники глобальної продовольчої проблеми* 
*Складено автором 

 

Встановлено, що продовольча проблема може мати різні форми прояву, 

різні масштаби, виникає загроза її переростання у продовольчу кризу, яка 

більшою чи меншою мірою може охопити всі країни світу. Визначено, що 

глобальна продовольча криза – це суттєве загострення продовольчої проблеми 

в окремі періоди, яке охоплює всі країни світу або його регіони та позначається 
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зростання населення в 
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 динамічне 

зростання міського 

населення 

 

 

Глобальна продовольча 

проблема – 

недостатній рівень забезпечення 

окремих верств населення країн 

світу продуктами харчування, що 

створює загрозу для здоров’я і 

життя людини 

Природно-кліматичні: 

 нерівномірність 

розподілу земельних 

ресурсів; 

 диференціація якості 

земельних ресурсів; 

 зниження родючості 

землі; 

 погіршення екологічного 
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 низький технологічний 

рівень розвитку сільського 

господарства у країнах, що 
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перехідною економікою; 

 виведення частки 

земельних угідь із 

сільгоспобороту для 
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інфраструктурних потреб; 

 промислове забруднення 

сільгоспресурсів; 

 значні втрати при 

зберіганні та перевезенні 

продовольства 

Соціально-економічні: 

 неефективна система 

зайнятості та розподілу доходів, 

поширеність бідності; 

 нестабільні умови аграрного 

виробництва, значна залежність 

від природно-кліматичних умов; 

 неухильне зростання цін на 

продовольчі товари; 

 нестабільність на світових 

продовольчих і фінансових 

ринках; 

 зміна структури 

сільгоспвиробництва, збільшення 

виробництва для технічних 

потреб (біопаливо) 

Інституційні: 

 недосконале законодавство, 

що регулює АПК; 

 недосконала аграрна політика 
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продовольчої допомоги  



13 

на рівні продовольчого забезпечення майже всього населення планети. 

Виявлено функціональний взаємозв’язок між основними поняттями, які 

характеризують світову продовольчу проблему, що поглиблює розуміння 

механізму її розвитку та створює науково-методичне підґрунтя попередження 

розвитку тих загроз і ризиків у продовольчому забезпеченні, які можуть 

перерости у продовольчу кризу. 

Встановлено, що ГПП на сучасному етапі має різноманітні форми прояву, 

серед яких: дефіцит продовольства відносно існуючої потреби, що обумовлено 

недостатнім розвитком агропромислового сектору економіки; дефіцит коштів у 

певної частини населення (чи більшості) на придбання харчових продуктів, що 

обумовлено бідністю; незбалансоване харчування, яке не забезпечує 

необхідних поживних речовин, мінералів і вітамінів для нормального 

функціонування та розвитку людського організму; поширення неякісного 

харчування, що обумовлено застосуванням у харчовій промисловості та АПК 

різноманітних хімічних засобів. 

Обґрунтовано асиметричний характер сучасної продовольчої проблеми. 

Визначено, що асиметрія ГПП – це диспропорційність у виробництві та 

споживанні продуктів харчування у країнах світу, неспіврозмірність між 

обсягами потреб у продовольстві та можливостями їх забезпечення. Асиметрія 

обумовлена: нерівномірністю забезпечення країн світу природними ресурсами 

для розвитку АПК; нерівномірністю економічного розвитку країн світу; різною 

спрямованістю й ефективністю соціально-економічної та аграрної політики в 

різних країнах. Встановлено основні сучасні форми прояву асиметрії 

глобальної продовольчої проблеми (рис. 2), серед яких найбільш вагомими є: 

асиметрія між глобальними обсягами виробництва продовольчих товарів і 

глобальним попитом на них; територіальна асиметрія виробництва і 

споживання продуктів харчування у світі; асиметрія в застосуванні 

інноваційних методів розвитку аграрного сектору, що визначає ефективність 

АПК; асиметрія в обсягах платоспроможного попиту населення на продукти 

харчування. Усі інші види асиметрії мають похідний від них характер. 

Існуючі форми прояву ГПП формують низку загроз для населення країни 

та світу в цілому, які, за умови докладання недостатніх зусиль для їх 

подолання, переростають у продовольчу небезпеку, що набуває форми 

дефіциту продовольства, голоду. Це призводить до втрати людського 

потенціалу внаслідок недостатнього і незбалансованого харчування; втрати 

економічної та політичної незалежності країни; соціальної нестабільності 

суспільства. Важливим завданням є створення умов для досягнення 

продовольчої безпеки, під якою розуміється такий стан соціально-економічного 

розвитку країни, який дає можливість забезпечити населення продовольством 

як за рахунок внутрішнього виробництва, так і шляхом залучення зовнішніх 

джерел в обсягах і калорійності, що відповідає медичним нормам, необхідним 

для активного здорового життя. Визначено основні компоненти та рівні 

продовольчої безпеки, запропоновано комплексну схему даного  соціально-

економічного  явища.  Розроблено  блок-схему забезпечення продовольчої 

безпеки   з   позицій   задоволення   базових   потреб   населення,   соціально-  
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Рис. 2. Асиметричність форм прояву глобальної продовольчої проблеми *Складено автором 
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економічної політики держави, ресурсного забезпечення. Це досягається 

шляхом: стабільного розвитку агропромислового комплексу, його здатності до 

постійного відновлення і модернізації; соціально-економічного розвитку села; 

включення національних АПК у світову агропромислову систему. 

У другому розділі «Глобальна продовольча проблема в контексті 

сталого розвитку» досліджено глобалізацію та її вплив на продовольчу 

проблему; обґрунтовано сучасні детермінанти розвитку ГПП; використано для 

її аналізу глобальні індекси; встановлено роль інтеграційних процесів у 

формуванні світової продовольчої системи; проаналізовано тенденції 

глобального ринку продовольства, міжнародну торгівлю як ринковий 

інструмент перерозподілу  продовольчих ресурсів. 

Доведено, що в сучасних умовах глобалізація суттєво та неоднозначно 

впливає на стан і розвиток продовольчої проблеми на національному й 

міжнародному рівнях. Глобалізація залучає всі країни в орбіту світового 

господарства, створюючи умови для їх розвитку, однак неминуче поглиблює 

асиметричний характер відносин між країнами, посилює нерівномірність 

економічного розвитку, породжує низку проблем та має суперечливий вплив на 

систему продовольчого забезпечення країн світу. 

Визначено, що вплив глобалізації на вирішення ГПП проявляється у 

такому: відбувається все більше залучення до сільськогосподарського 

виробництва світових земельних ресурсів, яке практично досягло своєї межі; 

основним напрямом зростання сільськогосподарського виробництва стає його 

інтенсифікація на основі запровадження сучасних систем механізації, хімізації, 

меліорації, що негативно впливає на ресурсну базу продовольства; внаслідок 

виведення і поширення нових високопродуктивних видів у рослинництві та 

тваринництві, запровадження високотехнологічних систем землеробства 

відбувається витіснення традиційних систем сільськогосподарського 

виробництва, що підриває генетичну базу його розвитку на перспективу; 

відбулися значні зміни у співвідношенні використання орних земель при 

вирощуванні окремих груп культур не на користь зернових, які є основою 

продовольчого забезпечення, а на користь технічних культур; створюються 

більш сприятливі умови для розвитку й удосконалення транспортної системи і 

морозильної техніки, що робить фізично доступним більшість видів 

продовольства для населення різних куточків планети, глобалізація сприяла 

формуванню міжнародних організацій і фондів, діяльність яких спрямована на 

вирішення даної проблеми; збільшилися можливості надання міжнародної 

допомоги країнам, які найбільше страждають від дефіциту продовольства. 

Доведено, що основними глобальними детермінантами світового 

продовольчого забезпечення виступають НТП, діяльність транснаціональних 

корпорацій (ТНК) та низка соціально-економічних й екологічних проблем. Під 

впливом науково-технічного прогресу підвищується технологічний рівень 

агропромислового виробництва, відбуваються структурні зрушення в 

сільському господарстві та організаційних формах господарювання. Однак 

досягнення НТП посилюють диференціацію країн світу за рівнем 
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технологічного розвитку АПК, оскільки здобутки технічного прогресу більш 

інтенсивно й ефективно використовуються в розвинутих країнах.  

Володіючи великими фінансовими активами та виробничими 

потужностями, ТНК займають провідну роль у виробництві та реалізації 

світового продукту, в тому числі продовольчих ресурсів. Інвестуючи кошти в 

розвиток АПК країн, що розвиваються, ТНК певним чином сприяють 

вирішенню продовольчої проблеми. Однак ТНК зосередили у своїх руках 

контроль за виробництвом засобів виробництва, розробку нових сортів насіння, 

нових технологій обробки культур, унікальних систем зрошення тощо, що 

призводить до різкого посилення залежності дрібних фермерів від діяльності 

ТНК. Отже, діяльність ТНК нерідко вступає у протиріччя з головним завданням 

вирішення продовольчої проблеми – створення виробничого потенціалу АПК 

країн, що розвиваються. 

Обґрунтовано негативний вплив на продовольче забезпечення глобальних 

проблем: демографічної, пов’язаної з динамічним зростанням чисельності 

населення, його старінням, нелегальною міграцією, надмірною і 

неконтрольованою урбанізацією, що обумовлює суттєве зростання попиту на 

продовольство, переважно в країнах, що розвиваються; екологічної, яка 

проявляється у виснаженні природних ресурсів, у тому числі земельних та 

водних, забрудненні навколишнього середовища, зміні клімату та глобальному 

потеплінні, що негативно впливає на обсяги виробництва продовольства; 

енергетичної, яка полягає в наростанні дефіциту енергоресурсів, суттєвому 

погіршенні умов їх видобутку, затримці в освоєнні альтернативних 

енергоносіїв, наявності диспропорції у світовому енергобалансі, залежності 

енергозабезпечення багатьох країн від зовнішніх джерел, що стримує 

механізацію АПК; соціально-економічної, яка пов’язана з економічним 

відставанням, наростаючою нерівністю та застійною бідністю країн, що 

розвиваються, та обумовлює низьку купівельну спроможність населення; 

політичної, яка проявляється у політичному протистоянні країн та блоків, гонці 

озброєння, збройних конфліктах, державній нестабільності, що відволікає 

значні кошти від вирішення продовольчої проблеми;  інституціональної, яка 

проявляється у розповсюдженні корупції, а також нездатності державних 

органів забезпечити стабільний розвиток країни, що гальмує розвиток 

аграрного та продовольчого комплексу. 

На основі аналізу взаємозв’язку між глобальними індексами встановлено, 

що країни, які мають низькі показники за Глобальним індексом 

конкурентоспроможності, Індексом сприйняття корупції, Індексом людського 

розвитку та Індексом екологічної ефективності, також мають низький показник 

за Глобальним індексом продовольчої безпеки. 

Доведено, що на сучасному етапі вирішення ГПП можливе лише на 

засадах сталого розвитку. Концепція сталого розвитку спрямована на розвиток 

світової продовольчої системи, яка буде здатна підтримати продовольче 

забезпечення населення світу на необхідному рівні у довготривалому періоді. 

Вирішення ГПП на засадах сталого розвитку можливе такими шляхами: 

формування ефективної економічної системи АПК на інноваційній основі, яка 
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забезпечить виробництво якісних та екологічно чистих  продуктів харчування; 

модернізація соціальної системи на засадах демократії, раціональності, 

взаєморозуміння та відповідальності, що формує необхідні умови для реалізації 

права людини в усіх країнах світу на достатнє харчування; формування 

життєздатної та самовідтворювальної екосистеми в кожній країні та у світі, що 

забезпечить збереження сільгоспугідь, рослинного і тваринного світу, 

природних ресурсів світового океану; посилення й удосконалення міжнародної 

співпраці у сфері вирішення взаємопов’язаних глобальних проблем та охорони 

навколишнього середовища, що забезпечить збереження природних ресурсів, 

консолідацію економічних, фінансових, організаційних ресурсів для вирішення 

продовольчої проблеми. Посилення міжнародної взаємодії забезпечується 

шляхом економічної інтеграції, політичних домовленостей, міжнародних 

форумів, проектів, діяльності міжнародних організацій. 

Аналіз міжнародної статистичної інформації свідчить про певні позитивні 

зрушення у вирішенні ГПП. За даними табл. 1, чисельність голодуючих у світі 

за останні 20 років скоротилася на 210 млн чол. Найбільш позитивна динаміка 

спостерігається у Східній Азії, однак у багатьох регіонах світу чисельність 

голодуючих зростає. За підрахунками ФАО, зовнішня продовольча допомога 

потрібна 34 країнам, з яких 27 розташовані в Африці. На сучасному етапі 

продовольча проблема лежить у площині не лише дефіциту продовольства, але 

й обмеженості його споживання через малозабезпеченість і бідність. 
 

Таблиця 1 

Чисельність голодуючого населення по регіонах світу 
*
 

Регіони 
Чисельність, млн чол. 

Зміна, +/- 
Регіональна частка, % 

Зміна, +/- 
1990-1992 2012-2014 1990-1992 2012-2014 

Розвинені 

регіони 20 15 -5 2,0 1,8 -0,2 

Південна 

Азія 292 276 -16 28,8 34,3 +5,5 

Субсахарська 

Африка 176 214 +38 17,3 26,6 +9,3 

Східна Азія 295 161 -134 29,1 20,0 -9,1 

Південно-

Східна Азія 138 64 -74 13,6 7,9 -5,7 

Латинська 

Америка та 

Карибський 

басейн 69 37 -32 6,8 4,6 -2,2 

Західна Азія 8 19 +11 0,8 2,3 +1,5 

Північна 

Африка 6 13 +7 0,6 1,6 +1 

Кавказ та 

Центральна 

Азія 10 6 -4 0,9 0,7 -0,2 

Океанія 1 1 - 0,1 0,2 +0,1 

Усього 1015 805 -210 100 100 - 
*Складено за даними: Положение дел в связи с отсутствием продовольственной безопасности в мире. 

Улучшение благоприятной среды для продовольственной безопасности и питания. ФАО: Рим, 2014. – 70 с. 
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Досліджено інтеграційні процеси в контексті формування нових 

можливостей вирішення ГПП. Міжнародна інтеграція формує якісно новий 

рівень економічних відносин між країнами, забезпечує синергетичний ефект у 

сфері економічної діяльності завдяки поглибленню кооперації та спеціалізації, 

забезпечує розширення ринків збуту. Доведено, що розвиток міжнародної 

інтеграції сприяє вирішенню ГПП та зменшенню її надмірної асиметрії. 

Розроблено модель впливу інтеграційних процесів на вирішення глобальної 

продовольчої проблеми (рис. 3). Визначено, що результатом інтеграційних 

процесів є формування спільної (або узгодженої) аграрної політики, 

спрямованої на розвиток АПК і підвищення рівня продовольчого забезпечення 

шляхом науково-технічного й економічного партнерства; створення спільних 

підприємств з виробництва та переробки продовольчих ресурсів; скасування 

будь-яких обмежень у торгівлі між країнами; застосування єдиної цінової 

політики стосовно продовольчої продукції. 

Обґрунтовано важливу роль міжнародної торгівлі у вирішенні ГПП. На 

сучасному етапі міжнародна торгівля стала потужним інструментом 

перерозподілу продовольчих ресурсів між країнами світу. З 1990 по 2013 р. 

загальний обсяг експорту продовольчих товарів зріс з 315559 до 1456682 млн 

дол. (у 4,6 раза). Зросла також його частка в загальному експорті товарів – з 

6,7% у 2005 р. до 8% у 2013 р. (табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Розподіл загального обсягу експорту сільськогосподарської продукції  

та продуктів харчування по регіонах світу у 2013 р. 
*
 

Регіони світу 
Сільськогосподарська продукція Продовольство 

млрд дол. % млрд дол. % 

Світ 1745 100 1457 100 

Європа 708 40,6 610 41,9 

Азія 390 22,3 306 21,0 

Північна Америка 266 15,3 213 14,6 

Південна і Центральна Америка 217 12,4 198 13,6 

Країни СНД 69 4,0 * * 

Африка 62 3,5 51 3,5 

Середній Схід 33 1,9 * * 
*

 
Джерело: WTO Statistic Database. 2014. World Trade Organization [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: www.wto.org/statistics.  
* Дані відсутні.  
 

Експорт продовольства є вагомим внеском у вирішення ГПП, він дає 

країнам із дефіцитом окремих видів продовольства можливість їх придбання на 

міжнародних ринках. Експорт також сприяє вирішенню продовольчої проблеми 

і на національному рівні, оскільки забезпечує валютні надходження в країну, 

які можна спрямувати на розвиток сільського господарства, імпорт дефіцитних 

продуктів харчування. Це можливо за умови справедливого паритету цін як на 

різні види продуктів харчування, так і на інші товари, особливо енергоносії та 

засоби виробництва. Імпорт продовольчої продукції пов’язаний із вирішенням 

питань продовольчого забезпечення окремих країн. Його обсяги залежать від  



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Модель впливу інтеграційних процесів на вирішення глобальної продовольчої проблеми *Складено автором 

Міжнародна економічна інтеграція – взаємопристосування та взаємопроникнення 

національних економік, підключення їх до єдиного процесу відтворення, що передбачає певну 

територіальну, економічну, структурну, технологічну спорідненість країн-учасниць міжнародної 

інтеграції 

Чинники розвитку 

міжнародної 

інтеграції: 
участь країн у 

міжнародному 

розподілі праці; 

відкритість економіки; 

спорідненість 

економічних структур 

країн; 

технологічна 

подібність країн-

партнерів; 

близькість споживчих 

переваг  

Етапи розвитку 

інтеграційних процесів 

Розробка спільної політики розвитку окремих галузей та секторів економіки 

Спільний ринок 

Митний союз 

Зона вільної торгівлі 

Економічний союз 

Повна економічна 

інтеграція 

Спільна (або узгоджена) аграрна політика 

Мета – підвищення рівня розвитку АПК та продовольчого забезпечення, 
поліпшення якості життя сільського населення. 

Цілі: 
упровадження технічного прогресу і раціональної організації виробництва, що 
забезпечує раціональне використання землі та робочої сили; 
забезпечення справедливої оплати праці зайнятим у сільському господарстві й 
усунення розриву в доходах сільського та міського населення;  
досягнення стабілізації ринку сільськогосподарських продуктів, забезпечення 
прийнятних споживчих цін;  
гарантування постачання населенню продовольства на основі самозабезпечення 
більшістю продуктів сільського господарства 

Методи досягнення мети спільної (узгодженої) аграрної політики 

 науково-технічне та економічне партнерство; 

 спільні підприємства з виробництва та переробки продовольчих ресурсів; 

 скасування будь-яких обмежень у торгівлі між країнами; 

 застосування єдиної цінової політики стосовно агропродовольчої продукції і 
механізму, який сприяє стабілізації цін; 

 захист внутрішнього ринку від конкурентоспроможної продукції з третіх 
країн;  

 фінансування сільського господарства з єдиного фонду, що формується за 
рахунок внесків країн-членів; 

 розвиток кооперації у сільському господарстві; 

 формування транскордонних кластерів в АПК 

Результат реалізації спільної (узгодженої) 
аграрної політики 

Суттєве збільшення виробництва 
продовольчої продукції, особливо у країнах, 
що розвиваються; 
зниження асиметрії у виробництві та 
споживанні продовольчих товарів; 
вирівнювання регіональних рівнів розвитку і 
підвищення зайнятості сільського населення; 
збільшення обсягів торгівлі продовольчими 
товарами; 
підвищення конкурентоспроможності 
продовольчих товарів; 
підвищення рівня технологічності сільського 
господарства; 
підвищення рівня продовольчої безпеки країн 
учасників інтеграційного процесу 

 
1
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потреби в продуктах харчування, рівня світових цін, економічних можливостей 

держави, тарифних та нетарифних бар’єрів на шляху руху товарних потоків. 

Аналіз впливу експорту та імпорту продовольства на зміну частки 

населення, яке недоїдає, за 1990-2013 рр. засвідчив, що для країн, які 

розвиваються, на вирішення продовольчої проблеми імпорт продовольства 

впливає більшою мірою, ніж експорт. Торгівля продовольчими ресурсами є 

вагомим чинником вирішення продовольчої проблеми, однак не в кожній країні 

проявляється її позитивний вплив. Тому постає необхідність удосконалення 

умов торгівлі та її структури, забезпечення більш сприятливих умов доступу до 

світового ринку продовольства шляхом удосконалення механізму регулювання 

імпортних тарифів і квот, експортних субсидій,  внутрішніх заходів підтримки 

товаровиробників продовольчої продукції. 

У третьому розділі «Регіональні виміри подолання глобальної 

продовольчої проблеми» досліджено та систематизовано досвід формування 

ефективної політики продовольчого забезпечення і досягнення продовольчої 

безпеки у країнах ЄС, США, Китаї. 

Досвід країн, які досягли найкращих показників у сфері вирішення 

продовольчої проблеми та стали світовими лідерами з виробництва й експорту 

продовольства, показує, що лідерство досягнуто шляхом здійснення ефективної 

аграрної політики, державної підтримки сільгоспвиробників, активної участі у 

міжнародній інтеграції та торгівлі продовольством. 

У ЄС здійснюють гнучку й ефективну політику щодо АПК, спрямовану 

на виробництво конкурентоспроможних сільськогосподарських продуктів, 

сировини для харчової та переробної промисловості, підвищення зайнятості 

сільського населення, збереження сільських поселень й інфраструктури, 

забезпечення охорони навколишнього середовища, високих стандартів 

утримання тварин. Країни ЄС досягли високого рівня продовольчого 

забезпечення шляхом: потужної підтримки власних товаровиробників 

сільгосппродукції; виваженого регулювання обсягів виробництва продукції 

АПК; формування конкурентного середовища у сфері виробництва й обігу 

продовольчої продукції, недопущення монополізації окремих ринків 

продовольчих товарів; формування багатогалузевого агропромислового 

комплексу ЄС, активного розвитку мережевих структур у вигляді 

агропромислових кластерів, у тому числі транснаціональних; широкого 

впровадження в АПК інноваційних технологій, які забезпечують зростання 

обсягів виробництва продукції та підвищення її якості, посилення 

конкурентоспроможності товаровиробників ЄС на внутрішніх та зовнішніх 

ринках; здійснення виваженої протекціоністської політики, яка забезпечує 

захист інтересів товаровиробників ЄС. Це забезпечило суттєві зміни позицій 

ЄС у світовому балансі продовольства та задовольнило потреби практично у 

всіх видах продовольства за рахунок власних потреб. 

Досвід забезпечення продовольчої безпеки США викликає особливу 

увагу, оскільки їх продовольча безпека є повністю досягнутою. Країна має 

позитивну динаміку індексу сільськогосподарського виробництва, її частка у 

виробництві зерна і зернобобових світу складає 13,6%, картоплі – 6, м’яса – 14, 
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молока – 12%. Рівень урожайності за всіма культурами значно вищий, ніж у 

середньому по світу. Таких результатів вдалося досягти завдяки: впровадженню 

різноманітних форм державної підтримки національних товаровиробників; 

кредитуванню; залученню інвестицій у розвиток науково-дослідного сектору 

АПК; стимулюванню впровадження інноваційних технологій в аграрне 

виробництво, природоохоронних заходів, програм страхування аграрного 

виробництва; сприянню розвитку великотоварного аграрного бізнесу за 

паралельної підтримки дрібнотоварного фермерства; впровадженню низки 

програм підтримки споживачів продовольчих товарів; сприянню та 

субсидування експорту, що забезпечує просування продукції АПК на зовнішні 

ринки. 

Через велику чисельність населення Китаю (1,34 млрд чол.) продовольче 

забезпечення є одним із пріоритетних завдань держави, яке досить ефективно 

вирішується. Динаміка основних показників аграрного сектору (рис. 4) свідчить 

про динамічне зростання якісних показників. 
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Рис. 4. Динаміка основних показників аграрного сектору Китаю* 
*Складено за даними: Обзор торговой и сельскохозяйственной политики. Китайская Народная 

Республика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fao.org/fileadmin/  

templates/est/meetings/wto_comm/RU/Trade_policy_brief_China_RUS_final.pdf. 
 

Китай є найбільшим виробником у світі за низкою основних 

сільськогосподарських товарів, важливу роль у цьому відіграло набуття 

країною членства в СОТ. Найбільш вагомими заходами аграрної політики 

стали: розробка і реалізація державних програм з розвитку сільського 

господарства, соціальної інфраструктури сільської території та формування 

людського капіталу для АПК; активна підтримка дрібних фермерів шляхом 

надання державних субсидій на придбання ресурсів, підтримки внутрішніх цін 

та здійснення природоохоронних заходів; застосування інноваційних 

технологій; активна участь у міжнародній торгівлі сільськогосподарською 

продукцією, суттєве збільшення імпорту продовольства для задоволення 

внутрішніх потреб; реалізація виваженої політики митного регулювання, 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/meetings/wto_comm/RU/%0bTrade_policy_brief_China_RUS_final.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/meetings/wto_comm/RU/%0bTrade_policy_brief_China_RUS_final.pdf
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спрямованої на захист інтересів внутрішніх виробників і споживачів 

продовольства, підтримку експортерів сільгосппродукції. 

Викладені підходи до узагальнення позитивного досвіду провідних країн 

світу щодо вирішення продовольчої проблеми створюють методичне підґрунтя 

для розв’язання ГПП шляхом його впровадження в інших країнах. 

У четвертому розділі «Особливості продовольчої проблеми України та 

роль зовнішньоекономічних зв’язків у її вирішенні» досліджено проблеми 

виробництва основних видів сільськогосподарської продукції, здійснено 

прогноз виробництва та споживання основних видів продуктів харчування, 

визначено роль зовнішньої торгівлі України у вирішенні продовольчої 

проблеми, досліджено трансформацію зовнішньоекономічної політики України 

в умовах СОТ, удосконалено концептуальні підходи до розробки моделі 

продовольчої безпеки держави в умовах глобалізації. 

В Україні продовольча проблема є актуальною: споживання продуктів 

харчування на одну особу по більшості продуктових груп не відповідає нормам 

споживання; харчовий раціон населення є незбалансованим; якісні продукти 

харчування малодоступні в умовах низьких доходів; у структурі витрат 

домогосподарств витрати на харчування складають більше 50%. 

Систематизовано проблеми виробництва продовольчих ресурсів в 

Україні. Прогноз виробництва основних видів продовольства та його 

достатності відносно нормативів споживання свідчить, що за умови досягнення 

нормативів споживання, при сучасному стані виробництва, у 2018 р. дефіцит 

продовольства може скласти 30-40% за всіма основними видами продуктів. 

Україна має значні природні ресурси для виробництва продовольства, які 

недостатньо ефективно використовуються. Вирішення продовольчої проблеми 

України потребує забезпечення розвитку вітчизняного АПК, де головну роль 

мають відігравати великі національні сільськогосподарські компанії, 

спеціалізовані фермерські господарства. Стратегія розвитку АПК України має 

забезпечити перехід до нової сучасної високотехнологічної моделі 

функціонування всіх його галузей. 

Доведено, що зовнішня торгівля України здійснює суттєвий внесок у 

вирішення продовольчої проблеми як на національному, так і на глобальному 

рівні. Україна є значним постачальником на світові продовольчі ринки 

зернових та олійних культур: у світовому обсязі експорту пшениці її частка 

складає більше 5%, кукурудзи – 5,5, а ячменю – більше 9% (табл. 3). В останнє 

десятиліття сформувалася позитивна тенденція зростання експорту готових 

продуктів харчування.  

Обґрунтовано, що членство України у СОТ позитивно позначилося на 

розвитку АПК, стало сильним стимулом реформування торгового режиму, 

дозволило розширити ринки експорту продукції та збільшити обсяги поставок. 

Загальною тенденцією є посилення міжнародної інтеграції економіки України, 

в тому числі агропромислового комплексу. Узагальнено переваги і недоліки для 

розвитку АПК від поглиблення інтеграції України з Митним союзом та з 

Європейським Союзом. Визначено, що Україна отримає більше переваг від 

інтеграції з ЄС. 
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Таблиця 3 

Динаміка експорту зернових і олійних культур 
*
 

Товар 

Світ Україна 

2000 р., 

тис. т 

2012 р., 

тис. т 

2012 до 

2000, % 

2000 р. 2012 р. 2012 до 

2000, 

разів 
тис. т 

% до  

світу 
тис. т 

% до  

світу 

Пшениця 117190,1 164606,9 140,5 201,1 0,17 8679,4 5,3 43 

Кукурудза 82354,1 12038,7 14,6 163,2 0,20 1563,0 5,5 9,5  

Ячмінь 23883,8 28463,8 119,2 864,7 3,62 2582,0 9,07 2,9  

Жито 2296,4 1495,4 65,1 18,4 0,80 10,5 7,03 0,5 

Зернові, 

разом 273087,9 384167,6 140,7 1285,7 0,47 27328,4 7,11 21,3 

Ріпак 9693,6 19792,3 204,2 68,6 0,71 1297,6 6,6 1,8 

Соняшник 3846,9 4247,0 110,4 833,7 21,67 282,1 6,64 0,33 
* Розраховано за даними: Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: www.ukrstat.gov.ua; Продовольча і сільськогосподарська організація ООН [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.fao.org. 
 

Невирішеність продовольчої проблеми в Україні та залежність від 

імпорту низки продовольчих товарів свідчать, що для країни актуальною є 

проблема забезпечення національної продовольчої безпеки. Обґрунтовано 

науково-методичні підходи до розробки концепції національної продовольчої 

безпеки, яка має враховувати світові тенденції. Запропоновано модель 

державного регулювання продовольчої безпеки та визначено основні напрями 

соціально-економічної політики продовольчого забезпечення, які включають 

економічну і фізичну доступність продовольства, його якість, розвиток 

сільського господарства, інституційні перетворення в АПК та його активне 

включення в зовнішньоекономічні відносини. 

У п’ятому розділі «Імперативи вирішення продовольчої проблеми на 

глобальному й національному рівнях» проаналізовано механізм 

міжнародного регулювання ГПП та напрями його вдосконалення, досліджено 

процес лібералізації світової торгівлі сільськогосподарською продукцією, 

узагальнено світовий досвід формування ефективної зовнішньоекономічної 

політики в контексті досягнення національної продовольчої безпеки, здійснено 

моделювання перспектив вирішення ГПП, обґрунтовано імперативи вирішення 

продовольчої проблеми на глобальному рівні. 

Вирішення продовольчої проблеми є широкомасштабним стратегічним 

завданням сучасності. Для цього необхідне об’єднання зусиль усього світового 

співтовариства. Існування різних рівнів в актуалізації продовольчої проблеми 

передбачає необхідність координації та гармонізації дій окремих суб’єктів 

світової аграрно-продовольчої системи в напрямах формування ефективного 

аграрного виробництва, налагодження та уніфікації міжнародного обміну 

аграрно-продовольчою продукцією, а також реалізацію концепції «сталого» 

економічного розвитку різних секторів економіки. На мегарівні особлива роль 

відведена системі міжнародних організацій (рис. 5), серед яких ключове  

 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Рис. 5. Система міжнародного регулювання продовольчої проблеми *Складено автором 

Міжнародні суб’єкти регулювання глобальної продовольчої проблеми 

Міжнародний фонд 

сільськогосподарського 

розвитку 

Всесвітня продовольча 

рада 

Продовольча і 

сільськогосподарська 

організація ООН (ФАО) 

Комітет з політики і 

програм продовольчої 

допомоги 

Світова 

продовольча 

програма 

Мета діяльності 

продовольча безпека і харчування; 

забезпечення достатньою мірою 

продуктами харчування населення 

землі, підвищення тривалості та якості 

життя 

Стратегія діяльності 

забезпечення продовольчої 

безпеки;  

збалансований розвиток 

сільського господарства, 

включаючи баланс розвитку 

сільської території; 

удосконалення міжнародної 

торгівлі продовольством; 

подолання надмірної асиметрії в 

забезпеченні продовольчими 

ресурсами 

Завдання 

моніторинг виконання рішень Всесвітнього саміту з продовольства;  

прогнозування продовольчої безпеки з урахуванням стану 

природних ресурсів і наукових знань;  

міжнародне регулювання у сфері продовольства; 

надання допомоги країнам у вирішенні продовольчої проблеми; 

національна політика, інституційні та юридичні механізми, 

забезпечення сталого зростання виробництва і підвищення 

доступності продовольства;  

адаптація технологій для створення умов інтенсифікації 

виробництва і забезпечення постачання продовольством у достатній 

кількості; 

 охорона, раціональне використання природних земельних і водних 

ресурсів; 

створення більш сприятливих умов для розвитку міжнародної 

торгівлі продовольчими ресурсами 

Всесвітня 

організація з 

охорони здоров’я 

(ВООЗ) 

Програма 

розвитку ООН 

(ПРООН) 

Програма ООН з 

навколишнього 

середовища 

(ЮНЕП) 

Міжнародна 

організація праці 

(МОП) 

Світова 

організація 

торгівлі (СОТ) 

Організація 

об’єднаних націй з 

промислового 

розвитку (ЮНІДО) 

2
2
 

 



25 

значення у вирішенні ГПП належить ФАО, діяльність якої безпосередньо 

спрямована на продовольчу безпеку. 

ФАО забезпечує реалізацію стратегічної рамкової програми, яка 

спрямована на сприяння боротьбі з голодом; підвищення продуктивності та 

стійкості сільського, лісового і рибного господарства; скорочення масштабів 

злиденності в сільських районах; забезпечення інклюзивності й ефективності 

систем АПК; підвищення стійкості до існування перед загрозами і кризами. У 

2014 р. діяльність ФАО була спрямована на розробку порядку денного ООН 

щодо вирішення продовольчої проблеми на період після 2015 року, включаючи 

програму «Нульовий голод». 

Встановлено, що на сучасному етапі не створено ефективного механізму 

вирішення глобальної продовольчої проблеми. Розроблено концептуальну 

схему вдосконалення міжнародного механізму регулювання продовольчої 

проблеми як цілеспрямованої системи впливу певних суб’єктів (міжнародних 

організацій і національних урядів) на об’єкт – продовольче забезпечення всіх 

країн світу з використанням різного інструментарію (рис. 6). 

Доведено, що лібералізація міжнародної торгівлі продовольством 

сприятиме швидшому та більш ефективному вирішенню продовольчої 

проблеми. Одним із наслідків повної лібералізації світового ринку 

продовольства має бути його реструктуризація на користь присутності країн, 

що розвиваються. Обґрунтовано, що в умовах відкритості національних 

економік важливою є зовнішньоекономічна політика підтримки національної 

продовольчої безпеки, яка має бути спрямована на досягнення економікою 

даної країни певних переваг у світовій аграрно-продовольчій системі, захист 

внутрішнього ринку від недосконалої конкуренції та недопущення його 

залежності від іноземної продовольчої продукції. 

Досліджено перспективи вирішення глобальної продовольчої проблеми 

шляхом використання трендових, адаптивних та інтегрованих авторегресійних 

моделей (моделей Бокса-Дженкінса та ОЛІМП). Розрахунки виконано за 

окремими частинами світу: Африка, Америка, Азія, Європа, Океанія. 

Результати свідчать, що практично за всіма частинами світу по основних 

продуктах харчування відсутня можливість забезпечення населення 

раціональними нормами харчування за рахунок внутрішнього виробництва. 

Особливо тривожна ситуація склалася по країнах Африки, де прогнозується 

зростання дефіциту продовольства. Це потребує розробки сучасних стратегій 

вирішення ГПП та забезпечення більш сприятливих умов доступу до світового 

ринку продовольства шляхом удосконалення механізму регулювання 

міжнародної торгівлі продовольством. 

Використання економіко-математичних моделей, побудованих за 

принципом функціонування нейронних мереж, для прогнозування вирішення 

ГПП свідчить, що світова економіка перебуває на переломному етапі щодо її 

вирішення. При стабілізації відносного показника «частка населення планети, 

яке голодує» на рівні 12-13%, у найближчій перспективі може спостерігатися 

збільшення кількості людей, які протягом тривалого часу споживають 

продовольства менше 1700 кілокалорій на добу (рис. 7).   
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Рис. 6. Концептуальна схема вдосконалення міжнародного механізму регулювання продовольчої проблеми* 

*Складено автором 

2
4
 

ІНСТРУМЕНТАРІЙ МЕХАНІЗМУ 

РЕГУЛЮВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОБЛЕМИ 

ЕЛЕМЕНТИ  

Управління 

продовольчим 

забезпеченням 

Інформаційне 

забезпечення і 

моніторинг 

продовольчої 

проблеми 

Міжнародне і регіональне співробітництво 

та координація здійснюються в рамках 

системи ООН, у тому числі організаціями 

ФАО, Світовим банком, Міжнародним 

фондом сільськогосподарського розвитку, 

СОТ та ін. 

Засоби здійснення 

управління 

скоординованої на 

різних рівнях політики 

3. Підготовка і 

публікація звітів про 

стан продовольчої 

безпеки з урахуванням 

прийнятої у світовій 

практиці системи 

показників. 

3. Створення та зміцнення 

національних, регіональних і 

міжнародних систем і служб 
4. Інституційний потенціал, 

об’єднання зусиль різних 

органів влади щодо реалізації 

визначених цілей у напрямі 

досягнення продовольчої 

забезпеченості та незалежності 

1. Здійснення досліджень політики країн 

щодо вирішення продовольчої проблеми 

2. Підтримання національної та 

регіональної систем раннього реагування 

3. Об’єднання зусиль державних структур 

із бізнесом 

4. Сприяння здійсненню соціально-

економічних досліджень і політики, 

націленої на заохочення 

сільськогосподарського розвитку 

5. Розробка, втілення в життя і контроль за 

політикою, нормативно-правовою базою 

та інструментарієм стимулювання сталого 

ведення сільського господарства і 

зміцнення продовольчої безпеки 

1. Реалізація співпраці 

на міжнародному, 

регіональному і 

національному рівнях 

2. Розробка методології і 

засобів аналізу наслідків 

впливу зазначених 

факторів 

1. Розробка і реалізація стратегії 

комплексного та сталого 

сільськогосподарського розвитку, 

забезпечення продовольчої безпеки 

на всіх рівнях 

2. Заохочення створення більш 

відкритих і недискримінаційних 

торгових систем у контексті 

досягнення сталого 

сільськогосподарського розвитку 

1. Фінансування та оцінка витрат 

на запровадження заходів щодо 

вирішення продовольчої 

проблеми 

2. Досягнення НТП, що сприяють 

підтриманню балансу «нарощу-

вання виробництва продоволь-

ства – екологічність, натураль-

ність продовольства» 

3. Розвиток людських ресурсів у 

сфері як інтенсифікації 

сільськогосподарського 

виробництва, так і моніторингу 

його визначальних факторів 



27 

 

Рис. 7. Прогноз вирішення ГПП, млн чол., які голодують (споживають 

менше 1700 кілокалорій на добу)* 
*Розраховано автором 

 

Така ситуація обумовлена більш динамічними темпами зростання 

населення планети порівняно з темпами вирішення глобальної продовольчої 

проблеми. 

Виклики глобалізації, які проявилися у виникненні ГПП, обумовлюють 

нагальну потребу міжнародної спільноти у визначенні імперативів її вирішення. 

Обґрунтовано визначення імперативів у вирішенні продовольчої проблеми: це 

безумовні вимоги щодо таких засад розвитку національних і світового АПК, 

міжнародної торгівлі та функціонування світового ринку продовольчої 

продукції, які здатні забезпечити населення планети достатньою кількістю 

продуктів харчування та їх відповідну якість.  

У результаті комплексного дослідження різноманітних форм прояву 

глобальної продовольчої проблеми визначено такі імперативи вирішення 

продовольчої проблеми (рис. 8): розвиток національних АПК на інноваційній 

основі; екологічність розвитку АПК; інтеграція виробників АПК; подолання 

бідності; підвищення якості життя сільського населення; світова торгівля та 

стабільність міжнародних ринків продовольства. Виходячи з необхідності 

вирішення глобальної продовольчої проблеми, ці вимоги поширюються як на 

уряди національних країн, так і на керівництво міжнародних організацій, як на 

діяльність компаній, фермерів, так і на поведінку окремих людей. 

У той же час слід зазначити, що вирішення продовольчої проблеми 

потребує зміни концептуальних підходів до її вирішення. Обґрунтовано, що в 

сучасних умовах розвитку світової економіки вирішення глобальної 

продовольчої проблеми можливе на засадах інтеграції сталого та інноваційного 

розвитку. 
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Рис. 8. Структурна схема імперативів вирішення глобальної  

продовольчої проблеми* 
*Складено автором 

Інноваційний розвиток АПК: 

 розширення наукових 
досліджень у сфері сільського 
господарства та заохочення їх 
фінансування; 

 підтримка національних 
дослідницьких програм, 
державних університетів і 
науково-дослідних інститутів; 

 сприяння передачі 
технологій, обміну досвідом 
та практичними 
напрацюваннями; 

 передача фермерам 
технологій і результатів 
наукових досліджень; 

 передача технологій, 
поширення знань і 
нарощування потенціалу через 
співпрацю по лініях Північ-
Південь, Південь-Південь і 
«Трикутну» співпрацю 

Подолання бідності: 

 справедлива оплата праці 
та соціальний захист 
населення; 

 екстрена продовольча 
допомога; 

 оплата праці 
сільськогосподарських 
працівників на рівні 
прожиткового мінімуму; 

 заходи щодо забезпечення 
повноцінного харчування; 

 перекази коштів та інші 
засоби соціального захисту; 

 забезпечення доступу до 
виробничих ресурсів; 

 політичні заходи, 
спрямовані на регулювання 
цін; 

 право на достатнє 
харчування має стати 
головною метою політики, 
програм, стратегій і 
законодавства у сфері 
продовольчої безпеки; 

 політика, програми, 
стратегії та законодавство 
мають сприяти зміцненню 
статусу власників прав і 
відповідальності носіїв 
обов’язків, у тому числі 
держави і підприємців у 
сфері оплати праці, 
зайнятості, соціального 

захисту 

Розвиток аграрного сектору 
національних економік: 

 забезпечення ефективності 
співпраці великих фірм та дрібних 
фермерських господарств; 

 нарощування стабільних, 
стійких державних та приватних 
інвестицій з метою зміцнення 
малих виробничих систем; 

 підвищення продуктивності 
сільського господарства та 
розвитку сільських районів, а 
також підвищення стійкості; 

 розвиток дрібномасштабного 
сільського господарства 

Інтеграція виробників АПК: 

 формування стійких виробничо-
збутових ланцюжків із 
використанням ринкових 
інструментів; 

 створення багатосторонніх 
продовольчих 
недискримінаційних партнерських 
об’єднань для стійкої торгівлі 
сировинними товарами; 

 сприяння розвитку і зміцненню 
потенціалу та виробничій 
інтеграції існуючих кооперативів, 
організацій виробників, 
організацій, які об’єднують ланки 
ланцюжка приросту вартості, з 
приділенням максимальної уваги 
дрібним виробникам 
продовольства і забезпеченням 
всебічної участі жінок-фермерів; 

 формування національних та 
міжнародних кластерів з 
виробництва певних груп 
продовольства 

Екологічний розвиток 
глобального продовольчого 

комплексу: 

 забезпечення збереження 
земельних, водних ресурсів, 
генетичних ресурсів рослин і 
тварин, біологічного 
різноманіття та екосистем; 

 підвищення ступеня 
стійкості до зміни клімату та 
стихійних лих; 

 проведення роботи із 
збереження та поліпшення 
лісів, які являють собою цінні 
екосистеми, що сприяють 
удосконаленню 
сільськогосподарського 
виробництва; 

 урахування за необхідності в 
управлінні сільським 
господарством екосистемного 
підходу 

Підвищення якості 
життя в сільській 

місцевості: 
розширення державних 
капіталовкладень і 
заохочення приватних 
інвестицій у розроблені 
самими країнами плани 
розвитку сільської 
інфраструктури та 
допоміжних служб, 
включаючи дороги, 
склади, іригаційні 
мережі, інфраструктуру 
зв'язку, освіту, технічну 
підтримку й охорону 
здоров'я 

Міжнародна торгівля, стабільність 
ринків продовольства: 

 коригування та запобігання 
торговельним обмеженням і 
порушенням функціонування світових 
сільськогосподарських ринків, 
включаючи паралельну ліквідацію 
будь-яких форм субсидування 
сільськогосподарського експорту і 
будь-яких заходів щодо експорту; 

 вживання заходів для забезпечення 
належного функціонування ринків 
продовольчих сировинних товарів та 
їх похідних; 

 сприяння своєчасному доступу до 
ринкової інформації, що включає 
інформацію про продовольчі резерви,  
з метою сприяння обмеженню 
надзвичайної волатильності цін на 
продовольство; 

 підтримка системи інформаційного 
забезпечення ринків 
сільськогосподарської продукції 
(АМІС) 

Імперативи вирішення 
продовольчої проблеми –  
це безумовні вимоги щодо 

засад розвитку національних і 
світового АПК, міжнародної 
торгівлі та функціонування 

світового ринку продовольчої 
продукції, здатних 

забезпечити населення 
планети продуктами 

харчування в достатній 
кількості та відповідної якості 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі вирішено важливе наукове завдання  розробки 

теоретико-методологічних засад дослідження глобальної продовольчої 

проблеми та науково-методичних підходів до формування імперативів її 

вирішення в умовах глобальної економічної взаємозалежності. 

На підставі одержаних результатів зроблено такі висновки: 

1. Продовольча проблема перебуває в полі зору всіх напрямів економічної 

науки, однак її природа та специфіка більш аргументовано розкриваються в 

рамках інституціоналізму, теорій асиметричного розвитку та глобалістики. 

ГПП являє собою недостатній рівень продовольчого забезпечення значної 

частки населення світу внаслідок нерівномірності світового розміщення та 

розвитку природних ресурсів агропромислового виробництва, недосконалості 

світової системи економічних відносин. Її чинниками виступають сукупність 

демографічних, соціально-економічних, техніко-технологічних, природно-

кліматичних та інституційних процесів, які призводять до незбалансованості 

обсягів попиту на продовольчі ресурси та їх виробництва у глобальному 

масштабі, формують неефективний механізм їх розподілу. Досліджено 

взаємозв’язок між поняттями «продовольча забезпеченість», «продовольча 

безпека», «продовольча небезпека» та «продовольча криза», які мають місце в 

системі продовольчого забезпечення населення планети. Наявність різних форм 

прояву продовольчої проблеми формує низку загроз для населення та країни в 

цілому, які можуть переростати у продовольчу небезпеку, що набуває форми 

дефіциту продовольства, наслідком якого є недоїдання та голод. Продовольча 

безпека означає своєчасне вирішення продовольчих проблем та недопущення їх 

загрозливих форм прояву. 

2. ГПП має асиметричний характер, зумовлений природними, 

економічними та політичними чинниками. Домінуючу роль на сучасному етапі 

в поглибленні асиметрії відіграють економічні (нерівномірність економічного 

розвитку країн світу та відмінність їх аграрної політики) і політичні (конфлікти 

та протистояння між країнами) чинники. Визначено, що основними сучасними 

формами прояву асиметрії глобальної продовольчої проблеми є: 

неспіврозмірність попиту на продовольчі ресурси та їх пропозиції в різних 

країнах світу; неоднакові можливості економічного доступу до них 

(співвідношення «доходи – ціни»); значні відмінності в технологіях ведення 

сільського господарства та в його ефективності. 

3. Процеси глобалізації чинять усе більший, однак неоднозначний вплив 

на вирішення ГПП. З одного боку, глобалізація сприяє збільшенню аграрного 

виробництва на основі все більшого залучення земельних ресурсів у 

сільськогосподарський оборот, поширення інноваційних методів в АПК, 

розвитку світової торгівлі продовольством, з іншого – негативно впливає на 

природну ресурсну базу АПК та посилює нерівномірність можливостей країн 

щодо продовольчого забезпечення. 

4. Найвагомішою детермінантою сучасної глобальної продовольчої 

проблеми є транснаціональні корпорації, діяльність яких хоч і сприяє певному 
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розвитку АПК країн, що розвиваються, та вирішенню їх продовольчої 

проблеми, однак оскільки вони керуються передусім власними інтересами 

збагачення, то нерідко вступають у протиріччя з головним завданням 

вирішення продовольчої проблеми – створення виробничого потенціалу АПК, 

здатного задовольнити потреби у продовольстві. При цьому ТНК формують 

залежність аграрного сектору цих країн від поставок техніки, сучасних 

технологій, наукових розробок, які ними  монополізовані. Одним з напрямів 

вирішення даної проблеми є створення механізмів посилення соціальної 

відповідальності ТНК. 

5. Доведено взаємозв’язок між політичною, демографічною, екологічною, 

енергетичною, соціально-економічною, інституційною та продовольчою 

проблемами. Найважливішим чинником, що впливає на продовольче 

забезпечення країни, є економічний розвиток країни, узагальнюючим 

показником якого є ВВП на душу населення. Високий рівень економічного 

розвитку забезпечує необхідні інвестиції в сільське господарство, переробну 

промисловість, що розвиває виробничу базу продовольства, підвищує рівень 

життя населення, забезпечує доступність усіх верств до продуктів харчування. 

6. Встановлено теоретико-методологічні засади вирішення глобальної 

продовольчої проблеми в контексті сталого розвитку, що потребує 

збалансованого економічного, екологічного та соціального розвитку в 

довгостроковій перспективі, переходу на інноваційні моделі розвитку 

сільського господарства, широкого міжнародного співробітництва в усіх 

сферах виробництва, розподілу та обміну продовольства, збереження й 

ефективного використання природної ресурсної бази АПК на засадах положень 

документа «Майбутнє, якого ми прагнемо», прийнятого під час саміту Ріо+20 у 

2012 р. 

7. Розвиток міжнародної інтеграції сприяє вирішенню глобальної 

продовольчої проблеми та зменшенню її надмірної асиметрії. Розроблено 

модель впливу інтеграційних процесів на вирішення глобальної продовольчої 

проблеми через формування спільної (або узгодженої) аграрної політики, 

спрямованої на розвиток АПК, науково-технічного й економічного 

партнерства, створення спільних підприємств з виробництва та переробки 

продовольчих ресурсів, скасування будь-яких обмежень у торгівлі між 

країнами, застосування єдиної цінової політики для продовольчої продукції. 

8. Міжнародна торгівля відіграє важливу роль у вирішенні глобальної 

продовольчої проблеми. Торгівля продовольчими ресурсами стає все більш 

вагомим чинником вирішення продовольчої проблеми. Позитивний вплив на 

скорочення частки населення, яке недоїдає, має імпорт продовольчої продукції. 

На сучасному етапі постає завдання створення сприятливих і справедливих 

умов для розвитку міжнародної торгівлі продовольством, підвищення його 

частки в структурі світового товарообміну в разі успішного завершення 

Дохійського раунду переговорів в рамках СОТ. 

9. Результати дослідження досвіду країн, які досягли найкращих 

показників у вирішенні продовольчої проблеми (країн ЄС, США та Китаю), 

свідчать, що їх успіхи досягнуті шляхом здійснення ефективної аграрної 
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політики – державної підтримки вітчизняних сільгоспвиробників; формування 

конкурентного середовища в АПК, недопущення монополізації окремих ринків 

продовольчих товарів; запровадження в АПК інноваційних технологій; 

розвитку мережевих структур у вигляді агропромислових кластерів; активної 

участі в зовнішньоекономічній діяльності. 

10. Для України продовольча проблема залишається актуальною, 

оскільки споживання продуктів харчування по більшості продуктових груп не 

відповідає раціональним нормам споживання, має місце незбалансованість 

харчування, що негативно позначається на здоров’ї населення. Останнім часом 

доступність та якість продуктів харчування погіршується, а згідно з виконаним 

прогнозом забезпеченості населення основними продуктами харчування 

відносно норм їх досягнення залишається проблематичним. Це зумовлено 

низьким рівнем розвитку АПК. Обґрунтовано необхідність розробки стратегії 

розвитку сільського господарства, яка має забезпечувати перехід до нової 

сучасної високотехнологічної моделі його розвитку. Запропоновано модель 

державного регулювання продовольчої безпеки. 

11. Зовнішня торгівля України здійснює суттєвий внесок у вирішення 

продовольчої проблеми як на національному, так і на глобальному рівні. 

Україна є значним постачальником на світові продовольчі ринки зернових та 

олійних культур, посилює свої позиції за цілою низкою видів продукції 

переробної промисловості. Збільшенню обсягів зовнішньої торгівлі 

агропродовольчою продукцією сприяв вступ України до СОТ, який позитивно 

позначився на розвитку агропромислового комплексу, дозволив розширити 

ринки експорту продукції та збільшити обсяги поставок. На перспективу 

важливим є пріоритетний розвиток вітчизняного АПК на інноваційній основі та 

включення його суб’єктів у міжнародні інтеграційні та торговельні відносини. 

12. Запропоновано науково-методичні підходи до розробки моделі 

вдосконалення механізму міжнародного регулювання продовольчого 

забезпечення як цілеспрямованої системи впливу урядів і міжнародних 

організацій на світове виробництво та торгівлю продовольчими ресурсами, які 

забезпечать формування ефективного аграрного виробництва, налагодження й 

уніфікацію міжнародного обміну аграрно-продовольчою продукцією, 

збільшення обсягів продовольчої допомоги у форматі продовольчої та 

сільськогосподарської організації ООН (ФАО), Котонуських угод ЄС - АКТ та 

ін. 

13. Згідно з прогнозними розрахунками перспектив вирішення ГПП на 

основі використання економіко-математичних моделей встановлено, що при 

збереженні сучасних підходів до її вирішення в найближчій перспективі стан 

продовольчого забезпечення погіршуватиметься, а кількість людей, які 

вимушені стикатися з проблемою недоїдання, зростатиме. Актуальним є 

здійснення активної та ефективної міжнародної політики у сфері виробництва, 

розподілу, торгівлі продовольством, залучення до неї всіх членів міжнародної 

спільноти в контексті програми ООН «Тисячоліття розвитку». 

14. Доведено, що однакових витрат на реалізацію поточних торговельних 

стратегій, поява яких зумовлена традиційними інструментами регулювання 
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ринку, диспаритетом внутрішніх і зовнішніх орієнтирів розвитку національних 

агропродовольчих систем, зазнають як розвинуті країни, так і ті, що 

розвиваються. Тому важливим є досягнення повної лібералізації світового 

ринку продовольства, що сприятиме його реструктуризації на користь 

присутності країн, що розвиваються. Зростає економічна значущість 

двосторонніх міжнародних домовленостей у сфері торгівлі продовольчими 

товарами, які вписуються в структуру глобальної лібералізації. 

15. Обґрунтовано такі імперативи вирішення глобальної продовольчої 

проблеми: розвиток аграрного сектору національних економік на інноваційній 

основі; подолання бідності та забезпечення доступності до продуктів 

харчування за рахунок підвищення ефективності використання ресурсів 

Офіційної допомоги розвитку (ОДР); інтеграція виробників АПК на основі 

формування національних та міжнародних кластерів з виробництва певних груп 

продовольства; диверсифікація кількісних та якісних компонентів міжнародної 

торгівлі, стабільність ринків продовольства й обмеження надмірної 

волатильності цін на продовольство; підвищення якості життя в сільській 

місцевості шляхом децентралізації фінансових ресурсів на користь місцевих 

громад; екологічність розвитку глобального агропродовольчого комплексу, 

упровадження нових технологій на парадигмальній основі «Зелена економіка». 
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АНОТАЦІЯ 

Стежко Н.В. Імперативи вирішення глобальної продовольчої 

проблеми в умовах асиметричності світового розвитку. – На правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні 

відносини. – Інститут міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, Міністерства освіти і науки України, Київ, 

2015. 

Дисертаційну роботу присвячено розробці теоретико-методологічних 

підходів до вирішення глобальної продовольчої проблеми в умовах 

асиметричного розвитку світового господарства шляхом обґрунтування 

імперативів і механізмів продовольчого забезпечення на засадах сталого 

розвитку. 

Проаналізовано еволюцію теоретичних підходів до дослідження 

глобальної продовольчої проблеми, систематизовано її чинники; надано 

визначення категорії «глобальна продовольча проблема», встановлено основні 

форми її прояву; обґрунтовано асиметричний характер продовольчої проблеми 
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та його причини; виявлено діалектику взаємозв’язку продовольчої проблеми та 

продовольчої безпеки. Досліджено глобалізацію як детермінанту світового 

розвитку та її вплив на продовольчу проблему; визначено сучасні детермінанти 

розвитку глобальної продовольчої проблеми, вплив ТНК на її динаміку; 

виявлено взаємозв’язок продовольчої та інших глобальних проблем; 

обґрунтовано необхідність і можливість вирішення продовольчої проблеми на 

засадах сталого розвитку; визначено роль інтеграційних процесів у формуванні 

світової продовольчої системи; проаналізовано тенденції глобального ринку 

продовольства та міжнародну торгівлю продовольчими ресурсами. 

Досліджено та систематизовано досвід країн, які досягли найкращих 

показників у сфері вирішення продовольчої проблеми, а також особливості 

продовольчої проблеми України; розроблено концептуальні засади 

продовольчої безпеки держави. 

Проаналізовано механізми міжнародного регулювання продовольчої 

проблеми та визначено напрями його вдосконалення; обґрунтовано імперативи 

вирішення продовольчої проблеми на глобальному рівні. 

Ключові слова: глобалізація, глобальна продовольча проблема, 

продовольче забезпечення, продовольча безпека, асиметричність глобальної 

продовольчої проблеми, детермінанти продовольчої проблеми, інтеграція в 

АПК, глобальний ринок продовольства, міжнародна торгівля, сталий розвиток, 

імперативи вирішення продовольчої проблеми. 

 

АННОТАЦИЯ 

Стежко Н.В. Императивы решения глобальной продовольственной 

проблемы в условиях асимметричности мирового развития. – На правах 

рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук 

по специальности 08.00.02 – Мировое хозяйство и международные 

экономические отношения. – Институт международных отношений Киевского 

национального университета имени Тараса Шевченко, Министерства 

образования и науки Украины, Киев, 2015. 

Диссертационная работа посвящена разработке теоретико-

методологических основ решения глобальной продовольственной проблемы в 

условиях асимметричного развития мирового хозяйства путем обоснования 

императивов и механизмов продовольственного обеспечения согласно 

принципам устойчивого развития. 

Проанализирована эволюция теоретических основ исследования 

глобальной продовольственной проблемы, систематизированы ее факторы; 

дано определение категории «глобальная продовольственная проблема», 

определены основные формы ее проявления; обоснованны асимметричный 

характер продовольственной проблемы и его причины; обнаружено диалектику 

взаимосвязи продовольственной проблемы и продовольственной безопасности. 

Исследована глобализация как детерминанта мирового развития и ее влияние 

на продовольственную проблему; определены современные факторы развития 

глобальной продовольственной проблемы; влияние ТНК на ее динамику; 
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выявлена взаимосвязь продовольственной и других глобальных проблем; 

обоснована необходимость и возможность решения продовольственной 

проблемы на принципах устойчивого развития; определена роль 

интеграционных процессов в формировании мировой продовольственной 

системы; проанализированы тенденции глобального рынка продовольствия и 

международной торговли продовольственными ресурсами. 

Исследованы и систематизированы опыт стран, которые достигли лучших 

показателей в сфере решения продовольственной проблемы, а также 

особенности продовольственной проблемы Украины; разработаны 

концептуальные основы продовольственной безопасности государства. 

Проанализированы механизмы международного регулирования 

продовольственной проблемы и определены направления его 

совершенствования; обоснованно императивы решения продовольственной 

проблемы на глобальном уровне. 

Ключевые слова: глобализация, глобальная продовольственная 

проблема, продовольственное обеспечение, продовольственная безопасность, 

асимметричность глобальной продовольственной проблемы, детерминанты 

продовольственной проблемы, интеграция в АПК, глобальный рынок 

продовольствия, международная торговля, устойчивое развитие, императивы 

решения продовольственной проблемы. 

 

ANNOTATION 

Stezhko N.V. Imperatives in solving of global food problem under 

conditions of world development asymmetry. – As a manuscript. 

The thesis for the degree of Doctor of Economics, specialty 08.00.02 – World 

Economy and International Economic Relations.– Institute of International Relations 

of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine Ministry of Education 

and Science, Kyiv, 2015. 

The thesis is devoted to the development of theoretical and methodological 

foundations for solving global food problems under the conditions of asymmetric 

development of the world economy by means of grounding imperatives and 

mechanisms for food supply on the basis of sustainable development. 

The thesis has analyzed the evolution of the theoretical grounds for the 

research of global food problem and has systematized its factors which include 

demographic, socio-economic, climatic, technical, technological and institutional; the 

paper has defined the basic forms of global food problem and has explained its 

asymmetric nature and its causes; the thesis has provided the original definition of the 

category "global food problem", which is insufficient level of food supply of a 

significant part of the world population, caused by temporal and spatial asymmetry of 

production factors development, inequality of economic relations and the 

imperfection of the world economic system institutions, relating to production, 

distribution and consumption of food resources; the paper has also given reasons for 

the dialectics of relationship between food problem and food security. 

The thesis has studied globalization as the determinant of global development 

and its impact on the food problem and has defined modern determinants of the 
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development of global food problem: progress in science and technology, 

transnational corporations, global socio-economic and environmental problems; the 

paper has established the controversial impact of transnational corporations on the 

dynamics of food supply; by comparing the global indexes the thesis has proved the 

relationship between food problem and other global problems (demographic, 

environmental, energy, socio-economic, institutional); it has grounded the necessity 

and possibility of solving the food problem on the basis of sustainable development 

through the formation of an effective global system of agro-industrial complexes on 

innovation basis, modernization of social systems and providing realization of a 

person’s unconditional right for adequate food in all countries; the formation of a 

viable and self reproducing ecosystem, strengthening and improving of international 

cooperation in the field of solving of interconnected global problems; the paper has 

defined the role of integration processes in shaping of the global food system; it has 

analyzed the development trends of the global food market and international trade in 

food resources. 

The paper has investigated and systematized the experience of the countries 

that have achieved the best results in food problem solving: the EU, the US, China; it 

has determined that the basic tools of an effective food supply policy are the 

introduction of complex state support for domestic farmers, encouraging their active 

participation in the international integration and food trade. The generalization of 

positive experience of world leading countries in solving of the food problem creates 

methodological basis for solving of the world food problem through its distribution 

and use in other countries. 

The paper has researched the features of the food problem in Ukraine, which 

manifests itself in the discrepancy between the diet and dietary intake levels, its 

imbalance, low availability of high quality food under conditions of low income, and 

a large share of food expenses (more than 50%) in total household expenses; the 

thesis has made the forecast of production and consumption of basic kinds of food 

and has defined the role of Ukrainian foreign food trade in solving of national and 

global food problem; it has investigated the process of transformation of foreign 

economic policy in the WTO conditions; the paper has developed  the conceptual 

foundation for providing food security in Ukraine. 

The thesis has analyzed the mechanisms of international regulation of food 

problem and has defined the directions of its improvement aimed at enhancing the 

effectiveness of international organizations, national governments, extension of the 

tools of their impact on the production conditions, trade, food supply formation; the 

paper has grounded the necessity of joint efforts of all actors (national governments, 

international organizations and companies) in solving the global food problem; it has 

studied the process of liberalization of world trade in food resources as a factor in 

solving the food problem; the paper has generalized the world experience in forming 

of an effective foreign policy in the context of achievement of the national food 

security; the thesis has suggested the modeling of the perspectives of solving the 

global food problem; it has provided grounds for the imperatives of solving the food 

problem at the global level: the active development of the agricultural sector of the 

national economy and transition to innovative developmental models, integration of 
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agro-industrial complex producers and the formation of national and international 

clusters, development and liberalization of international trade in food resources, 

ensuring the stability of global food markets, poverty reduction, increasing living 

standards in rural areas. 

Key words: globalization, global food problem, food supply, food safety, 

asymmetry of global food problem, determinants of food problem, integration in 

agro-industrial complex, global food market, international trade, sustainable 

development, imperatives of solving the food problem. 
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