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ВСТУП 

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 
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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 

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 
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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:  
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- дослідити еволюцію теоретичних засад визначення глобальної 

продовольчої проблеми та її чинників, розкрити економічний зміст категорії 

«продовольча проблема»; 

- 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. 
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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 (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. 
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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 
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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 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 
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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 

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, 
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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 



 

 
 

13 

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 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 
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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 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 – 
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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»                   
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(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 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. 
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РОЗДІЛ 1. 

НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ГЛОБАЛЬНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОБЛЕМИ 

 

1.1. Генеза теоретичних підходів до визначення глобальної 

продовольчої проблеми та систематизація її чинників 

 

Однією з найгостріших та невирішених проблем сьогодення є 

глобальна продовольча проблема. Існуючи в усі часи, вона не втратила своєї 

актуальності і в ХХІ столітті. Адже наявність якісних і доступних 

продовольчих товарів у необхідних обсягах залишається основою існування 

будь-якої людини і країни. Авторитетний американський аграрник, фахівець 

з глобальної продовольчої проблеми Лестер Браун писав, що саме 

скорочення продовольчого забезпечення було причиною падіння багатьох 

цивілізацій [49]. 

Сутність продовольчої проблеми проявляється у нерівномірному 

розподілі продовольчих ресурсів між країнами світу та недостатньому рівні 

харчування значної кількості населення планети. Так, за оцінками 

Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) кількість 

голодуючих людей у 2014 році становила 805 млн осіб [433]. Крім того 77 

країн світу віднесені експертами цієї організації до країн з низьким рівнем 

доходу і дефіцитом продовольства [148]. 

Надзвичайна важливість продовольчої проблеми обумовлена тим, що 

вона пов’язана із базовими основами існування людства як біологічного 

різновиду. Рівень забезпеченості населення продуктами харчування впливає 

на можливості фізіологічного, психологічного, інтелектуального стану 

людей, він обумовлює рівень соціального спокою або напруги у суспільстві. 

Нестача продовольства призводить до неминучої загибелі людей. Як 

відзначають українські дослідники, глобальна продовольча проблема 
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існувала в історії людства завжди і наносила величезної шкоди людській 

популяції. Голод, як її кульмінаційний прояв і величезне соціальне лихо, 

охоплював величезні маси людей в різних країнах і на всіх континентах. 

Найпоширенішим він був у стародавні часи. Так, у міфології індійців 

Центральної Америки навіть існувало окреме божество голоду. У 

середньовіччі населення окремих держав, регіонів і територій через неврожаї 

знаходилось не лише на межі вимирання, а й набагато перевищували ці 

трагічні показники [488]. Як зазначав відомий французький історик Фернан 

Бродель: «Протягом багатьох століть голод повертався з такою 

настирливістю, що став елементом біологічного режиму людей, однією з 

структур їх буденного життя» [295].Однією з причин цього він вбачав у 

нерівномірності розподілу доходів, відзначаючи, що у німецьких містах 5% 

населення привласнювали 25% національного доходу, а на останні 95% 

припадало 75% національного доходу. Таке співвідношення призводило до 

експлуатації з боку привілейованих осіб, прирікаючи тим самим більшість 

населення на режим обмеженого споживання. 

Питання забезпечення населення необхідними продуктами харчування 

досліджувалося від початку розвитку економічної науки. Ця проблема 

висвітлювалася у працях фізіократів, меркантилістів, представників 

класичної політекономії і сучасної економічної теорії. Дослідження 

зарубіжних та вітчизняних публікацій по продовольчій проблемі дало змогу 

виділити декілька підходів до аналізу її причин та сутності. Одним із перших 

наукових підходів до аналізу продовольчої проблеми був ресурсний підхід, 

сутність якого полягає у тому, що при зростанні населення планети і 

обмеженої родючості землі виникає дефіцит продовольства. Низький 

розвиток основних чинників виробництва у ХVI-XVIII століттях і система 

феодальних відносин обумовлювали перманентну проблему низького рівня 

продовольчого забезпечення, постійних проявів голоду. Одним із перших 

учених, що розглядали продовольчу проблему, був представник класичної 

школи економічних наук ХІХ століття англієць Томас Роберт Мальтус (1766-
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1834). Досліджуючи динаміку обсягів виробництва продуктів харчування та 

чисельності населення, він у своїй праці «Досвід про закон народонаселення» 

(1798) обґрунтовує, що при зростанні населення планети, на одну людину 

припадатиме все менше і менше земельного ресурсу внаслідок обмеженої 

родючості землі, що призводитиме до голоду і хвороб та служитиме 

природним обмеженням численності населення. Мальтус дійшов висновку, 

що чисельність населення зростає в геометричній прогресії, а виробництво 

продуктів харчування – в арифметичній, внаслідок чого виникає абсолютне 

перенаселення і дефіцит продовольства [386].  

Т. Мальтус вважав, що у суспільстві діє неухильний закон 

природи,який забезпечує збалансованість між кількістю населення та 

обсягами ресурсів для їх харчування. Тому чисельність населення в 

конкретний період ніколи не зможе перевищити тієї кількості, яка  

спроможна прохарчуватися наявними запасами продуктів. Перешкода 

зростанню народонаселення, за Т.Мальтусом, спричинена труднощами 

добування їжі [386]. 

Опонентами Мальтуса виступили його співвітчизники М. Т. Садлер 

(1780-1835) і Г. Спенсер (1820-1903). Перший стверджував, що примноження 

населення обернено пропорційно його щільності, отже народжуваність 

людей знижується при зростанні його чисельності. Він вважав, що 

виробництво також може зростати в геометричній прогресії. Г. Спенсер 

виходив з позиції, що чим вищий рівень розвитку окремих індивідів,тим 

нижча у них народжуваність, тому з розвитком людства темп зростання 

населення знижуватиметься і перенаселення можливе лише в окремі періоди 

[424]. Не дивлячись на різноманітні погляди розв’язання проблем 

продовольства більшість тогочасних супротивників T. Р. Мальтуса доводили, 

що за рахунок використання нових підходів у сільському господарстві, 

високих технологій, можна підтримувати існування людства протягом 

кількох століть. 

Мальтузіанський закон народонаселення хоч і підпадав під критику, 
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однак тривалий час підтверджувався реальним ходом розвитку людського 

суспільства. Особлива увага теорії Мальтуса приділялася в період глобальної 

нестачі харчів, світової продовольчої кризи середини 60-х і початку 70-х 

років ХХ-го століття, що обумовило розвиток неомальтузіанства. 

Безпосереднього визнання теорія Мальтуса дістала від відомого економіста 

Ф. А. фон Хайєка, який стверджував, що вона відповідає тогочасним умовам 

розвитку сільського господарства на основі традиційних для XVII-XVIII 

століть засобів виробництва. В умовах зростання спеціалізації, розвитку 

технології сільськогосподарського виробництва, зростання інтенсивності 

праці цей закон не спрацьовує. Беручи до уваги посилення 

світогосподарських зв’язків Ф. А. фон Хайєк вважав, що на глобальному 

рівні немає небезпеки, що в найближчому майбутньому населення світу 

перебільшить його матеріально-сировинні ресурси. Однак, у регіональному 

розрізі це можливо (в окремих зонах Центральної Африки) [501]. 

В основі мальтузіанської теорії лежить закон спадної родючості землі, 

який був сформульований французьким економістом Ж. Тюрго. Згідно з 

даним законом, кожні додаткові вкладення капіталу і праці в землю дають 

менший, порівняно з попередніми внесками, ефект. Він свідчить про 

обмеженість можливостей збільшення виробництва сільгосппродукції та 

продовольства. Цей закон враховував лише природну родючість землі, 

ігноруючи можливості науково-технічного прогресу, тому часто 

критикувався багатьма науковцями. Однак в подальшому даний закон 

отримав розвиток в теорії убиваючої продуктивності чинників виробництва. 

Д.Б. Кларка [366], згідно якого гранична продуктивність будь-якого чинника 

знижується при умові обмеженості інших чинників виробництва. 

Мають місце прояви цього закону в аграрній сфері на сучасному етапі. 

Інтенсифікація виробництва стала головним фактором і напрямком розвитку, 

оскільки екстенсивний шлях фактично вичерпав себе – практично всі 

придатні землі планети (при нинішньому рівні розвитку виробничих сил) вже 

введені в обробіток. Але на сучасному етапі виявилась одна суттєва 
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обставина, яка стала тривожним сигналом для людства – з’являється все 

більше ознак того, що індустріалізація сільськогосподарського виробництва 

стає все менш продуктивною, а її ефективність також все більше 

наближається до своєї межі. 

Розвиток капіталізму та промислового виробництва обумовив суттєве 

скорочення частки сільськогосподарських виробників. Тому, не зважаючи на 

підвищення продуктивності праці у аграрному секторі економіки, проблема 

продовольчого забезпечення населення залишалася гострою, вона 

обумовлена не лише обмеженими обсягами виробництва продуктів 

харчування, але й капіталістичною системою розподілу доходу. Саме цей 

чинник вважали головним у виникненні продовольчої проблеми для 

робітничого класу представники марксистського напрямку політичної 

економії. Джерело продовольчої проблеми марксисти вбачали в системі 

капіталістичних виробничих відносин: капіталістична система виробництва і 

розподілу обумовлює низьку заробітну плату і недостатній рівень харчування 

робітничого класу. Досліджуючи проблему життєвого рівня найманих 

працівників, К. Маркс відзначав масові прояви в європейських країнах 

недостатнього рівня харчування, а то й голоду, які обумовлені надмірною 

експлуатацією та низькою оплатою праці [387]. Наявність продовольчої 

проблеми обґрунтовувалась теорією прибуткової вартості та експлуатації 

робочої сили. Такий підхід безпосередньо пов’язувався з низькою вартістю 

робочої сили найманих працівників, яка формується в системі 

капіталістичного господарства. Вона огрунтовувалась теоріями природної 

ціни праці (Д. Рікардо, А. Тюрго), фонду заробітної плати (Дж. Ст. Міль), які 

доводили неможливість підвищення заробітної плати найманих працівників 

вище певного природного рівня. Тому Ф. Енгельс, аналізуючи становище 

робітничого класу в Англії, відзначав: «Само собою зрозуміло, що якість, як і 

кількість харчів залежить від заробітної плати і що низькооплачувані 

робітники голодують навіть тоді, коли у них є робота, в особливості коли у 

них велика сім’я; кількість цих низькооплачуваних робітників є               
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значною» [524]. 

В рамках даного напрямку аналіз глобальної продовольчої проблеми 

безпосередньо пов’язаний з теоріями імперіалізму і неоколоніалізму (поч. 

ХХ ст. (1910)) – засновники: О. Бауер, Дж. Гобсон, Р. Гільфердінг, 

В. Ульянов (Ленін). Згідно з даною концепцією неоколоніалізм – система 

нерівноправних (економічних і політичних) відносин, нав'язувана 

розвиненими державами суверенним країнам світу Азії, Африки та 

Латинської Америки, яка спрямована на збереження імперіалістичної 

експлуатації і залежності народів цих країн. Матеріальною основою 

неоколоніалізму в країнах, що розвиваються, є монополістичний капітал 

імперіалістичних держав – іноземних компаній (або їх філій), банків 

тощо[316]. Система неоколоніальних відносин не сприяє розвитку 

економіки країн, що розвиваються. Вкрай важливим фактором, що 

здійснює вплив на форми і методи неоколоніалізм в сучасних умовах, є 

науково-технічна революція, в результаті якої відбувається поглиблення 

розриву в рівнях економічного розвитку і в техніко-економічних 

досягненнях, використовуваних в розвинених капіталістичних країнах, з 

одного боку, і в країнах, що розвиваються – з іншого. 

Поряд з тенденцією збереження колишніх колоній і напівколоній як 

аграрно-сировинних придатків до економіки високорозвинених 

капіталістичних країн, з кінця XX століття широке поширення набула 

тенденція перетворення країн, що розвиваються в «виробничий придаток» 

світового капіталістичного господарства в цілому. Транснаціональні 

монополії прагнуть перевести в країни Східної Європи і колишнього СРСР, 

Азії, Африки, Латинської Америки менш рентабельні виробництва і 

виробництва, що потребують трудових та природних ресурсів і викликають 

забруднення навколишнього середовища. Використовуючи низьку вартість 

робочої сили в країнах, що розвиваються, монополістичний капітал 

намагається створити в цих країнах цілі цикли виробництв, що дають більш 

високий прибуток, ніж у високорозвинених капіталістичних країнах. Це не 
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сприяє розвитку АПК, подоланню бідності та вирішенню продовольчої 

проблеми країн, що розвиваються. 

Ще один підхід до аналізу продовольчої проблеми базується на 

нерівномірності розміщення та розвитку продуктивних сил, та 

асиметричності економічного розвитку країн світу. Продовольча проблема 

є наслідком нерівномірності виробництва і споживання продовольства в 

різних країнах світу, а не дефіциту продовольства. Цей підхід бере свій 

початок ще в теоріях абсолютних і відносних переваг, які обґрунтовували 

необхідність міжнародної торгівлі. Теорія співвідношення факторів 

виробництва Е. Хекшера і Б. Оліна відзначає, що держави наділені 

виробничими ресурсами (капіталом, працею, землею) неоднаково. В одній 

країні відносно багато робочої сили, в іншій – мінеральних ресурсів, ще в 

одній – велика кількість орних земель. Інакше кажучи, одні чинники можуть 

бути в надлишку, інші – в дефіциті, що обумовлює різний обсяг виробництва 

певних товарів у тій чи іншій країні, спеціалізацію та необхідність торгівлі 

[80]. Ця теорія пояснює нерівномірність забезпечення продовольчими 

ресурсами окремих країн світу. 

Обсяги виробництва продовольства в тій чи іншій країні залежать від 

рівня розвитку чинників виробництва. Тому наявність продовольчої 

проблеми пояснюють теорії економічного зростання. В книзі американського 

економіста і соціолога. У Ростоу «Стадії економічного зростання» (1960) 

виокремлено в залежності від рівня розвитку техніки, ділової активності та 

споживання п’ять стадій: 1) традиційне суспільство (переважання сільського 

господарства з примітивною технікою і ручною працею); 2) підготовка 

передумов до зростання (зародження підприємництва); 3) піднесення 

(домінування сил економічного прогресу); 4) рух до зрілості (індустріальне 

суспільство); 5) ера високого масового споживання [441]. В теорії 

Дж. Гелбрейта людське суспільство еволюційно проходить доіндустріальну, 

індустріальну та постіндустріальну стадії, що обумовлено різним розвитком 

чинників виробництва. Оскільки країни світу знаходяться на різних стадіях 
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розвитку, то рівень виробництва і споживання продуктів харчування також 

суттєво відрізняється, що обумовлює наявність продовольчої проблеми.  

З позицій нерівномірності економічного розвитку питання 

продовольчої проблеми висвітлюються у працях І. О. Гойчук, яка дослідила 

різноманітні причини виникнення продовольчої проблеми, серед яких 

найважливішою вважає нерівномірність виробництва і споживання 

продовольства у світі. Сутність сучасної глобальної продовольчої проблеми 

полягає у тому, що продовольства для того, щоб подолати голод у світі, 

загалом вистачає, але спостерігається нерівномірність у його виробництві та 

споживанні [318]. 

На сучасному етапі все більше науковців приділяють увагу проблемі 

асиметричного розвитку світового господарств. Асиметричність пропозиції 

продовольчих товарів в країнах світу О. Чебряк обґрунтовує масштабами та 

якістю земельних ресурсів, які залежать від природно-кліматичних умов та 

розвитку АПК країни [507]. 

У ХХ столітті продовольча проблема досліджувалась багатьма вченими 

і науковими колективами через призму ефективності діяльності суспільних 

інститутів. В рамках багатьох теорій інституціоналізму, який бере в основу 

аналізу не тільки економічні проблеми, але й пов’язує їх з проблемами 

соціальними, політичними, етичними, правовими тощо, досліджуються 

проблеми прав власності, діяльності фірм, трансакційних витрат, суспільного 

вибору, державного регулювання, циклів ділової активності – тобто всієї тієї 

сукупності відносин, яка формує сучасне середовище економічної й 

соціальної діяльності. Це дає змогу виявити недоліки сучасних інститутів, до 

яких відносять державу, сім’ю, підприємництво, монополії, приватну 

власність, профспілки, релігію, общини, організації, все, що відображає 

звичаї, етику, правові рішення, суспільну психологію і еволюцію форм 

економіки у вирішенні суспільних проблем, в тому числі і продовольчої. 

У роботі бразильського вченого Жозе де Кастро «Геополітика голоду» 

(1952) дана оцінка повоєнної проблеми із забезпеченням продовольством у 
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світі. Він відзначає, що людина, як найвища біологічна істота, так і не 

досягла вирішального успіху в боротьбі за власні засоби до існування. Навіть 

після довготривалого періоду часу, що вимірюється декількома сотнями 

тисяч років боротьби, виявляється, що у даний період часу, у відповідності з 

науковими дослідженнями, приблизно дві третини населення світу 

знаходяться в умовах постійного голоду, близько півтора мільйони людей не 

мають засобів для існування, щоб вирватись із соціальних злиднів і подолати 

межу голоду [128]. Сучасна система суспільних інститутів (відносин 

власності, форм організації бізнесу, державного управління, розподілу 

доходів тощо) не здатні вирішити продовольчу проблему. 

На недосконалість суспільних в тому числі міжнародних інститутів 

вказує директор дослідницького інституту «Продовольство перш за все» 

(Food First Institute) в Окленді (Каліфорнія, США) Ерік Холт-Хіменес, 

характеризуючи політику великих міжнародних фінансових і продовольчих 

організацій: «Світовий банк. Світова організація торгівлі. Світова 

продовольча програма. Виклик тисячоліття. Альянс за «зелену революцію» в 

Африці, Міністерство сільського господарства США і такі промислові 

гіганти, як Yara Fertilizer, Cargill, Archer Daniels Midland, Syngenia, Du Pontі 

Monsanto, намагаються уникати називати основні причини продовольчої 

кризи. «Засоби», які вони прописують, зводяться до тієї ж політики і 

технологій, які і створили проблему. Це перш за все збільшення 

продовольчої допомоги, дерегулювання глобальної торгівлі 

сільськогосподарськими товарами і великий акцент на технологічні і 

генетичні аспекти. Подібні заходи тільки посилюють нинішню роль 

корпорацій, контролюючих продовольство у світі… Майбутнє нашої 

продовольчої паливної систем de facto визначається нерегульованими 

світовими ринками, фінансовими спекулянтами і глобальними   

монополіями» [522,с. 16]. 

Враховуючи актуальність цих питань у 70-80-х роках ХХ століття 

дослідження продовольчої проблеми здійснювалося у рамках Світової 



 

 
 

26 

програми по боротьбі із голодом. Стурбованість з приводу проблеми 

продовольчого забезпечення посилилась у 70-ті роки ХХ століття у зв’язку зі 

світовою продовольчою кризою. На Всесвітньої продовольчої конференції 

1974 використано термін «продовольча безпека" з акцентом на поставку. Під 

продовольчою безпекою слід розуміти «доступність в будь-який час світових 

запасів продовольства на основні продукти харчування, щоб підтримувати 

стійке зростання споживання продуктів харчування і, щоб компенсувати 

коливання у виробництві та ціни» [232]. Пізніше до визначення було додано 

проблеми попиту і доступу. Результати дослідження продовольчої проблеми 

були оприлюднені у 1989 р. на міжнародній конференції в «Декларації 

Белладжіо», де відзначено, що мільярд людей на Землі не має грошових 

засобів, достатніх для придбання продовольства, що забезпечує нормальну 

працездатність, половина з них надто бідні навіть для купівлі продовольства, 

яке б підтримувало мінімальну життєву активність, одна дитина з шести, що 

народжується на землі, важить менше, ніж необхідно для нормального 

розвитку, кожний третій не набирає нормальної ваги до п’яти років, сотні 

мільйонів людей страждають від анемії, базедової хвороби та асиметричності 

зору через споживання їжі, яка не містить необхідної кількості заліза, йоду 

або вітаміну А [175]. Ці висновки також свідчать про недосконалість 

діяльності національних та міжнародних інституцій у сфері продовольчого 

забезпечення усіх верств населення. 

Вчені в сфері дослідження продовольчого забезпечення розрізняють 

продовольчу проблему на різних рівнях (глобальному, національному, 

місцевому, і на рівні домогосподарств), а також як безпеку задовільного 

стану харчування населення [173]. 

Вагомий внесок у дослідження проблем забезпечення продовольством 

населення у глобальному масштабі доклали американські вчені. Відомий 

аграрник спеціаліст по глобальній продовольчій проблемі Лестер Браун 

досліджував продовольчу проблему у зв’язку з екологічною. Він відзначає, 

що наша нездатність протистояти екологічним тенденціям, які підривають 
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світову продовольчу економіку – виснаження ґрунтових вод, ерозії ґрунтів і 

підвищення температури, – заставляють прийти до висновку, що можливий 

крах людської цивілізації. Директор дослідницького інституту США 

«Продовольство понад усе» розглядає продовольчу проблему як системне 

явище в своєму ґрунтовному дослідженні писав: «Погана погода, високі ціни 

на нафту, біопаливо і спекуляція є лише безпосереднім проявом більш 

глибокої системної проблеми. Докорінна причина кризи полягає в глобальній 

продовольчій системі, яка у вищій мірі підлягає економічним і екологічним 

потрясінням» [522, с.13].  

Кемпбел Р. Макконел і Стенлі Л. Брюу своєму загальновідомому 

підручнику «Економікс: принципи, проблеми і політика» висвітлюють 

ресурсні та інституціональні можливості розвитку сільського господарства та 

вирішення світової проблеми голоду [383]. Нобелівський лауреат 1998 року 

А.Сен розглядає продовольчу проблему з позицій ринкового підходу та 

суспільного вибору, згідно з яким споживання індивідуумів, сімей або 

соціальних груп залежить від того, що вони можуть купити. Доступність 

продовольства залежить від обсягів та асортименту продовольчих товарів на 

ринку, наявності їх запасів. Однак обсяги покупок залежать від рівня цін на 

продовольчі товари, доходів населення, рівня заробітної плати на наявних 

заощаджень. Тому важливо, щоб людина мала вибір в своєму житті як при 

реалізації власної життєвої стратегії щодо навчання, працевлаштування й 

отримання доходів, так і при наявних ресурсах забезпечити себе необхідною 

кількістю продуктів харчування [197]. 

У Росії дослідження продовольчої проблеми здійснювалося низкою 

вчених, у тому числі Є. В. Ковальовим, який використовуючи формаційний 

підхід визначив п’ять різновидів глобальної продовольчої проблеми. 

Відносини певної суспільно-економічної формації обумовлюють особливості 

продовольчої проблеми на певному історичному етапі розвитку людства. 

Продовольча проблема феодалізму – наслідок відносин виробництва і 

розподілу між селянами і поміщиками, відносин особистої залежності. 
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Продовольча проблема капіталізму – результат високої диференціації 

розподілу і споживання продовольства і використання фактору голоду або 

дефіциту продовольства як засобу примушення до тяжкої і непрестижної 

роботи. Можливо, саме ця роль голоду і недоїдання, відзначав він, і є тією 

головною причиною невирішеності сучасної продовольчої проблеми. 

Продовольчу проблему соціалізму вчений пов’язував із жорстким державним 

регулюванням і контролем над виробництвом і розподілом продовольства, 

що обумовило зростаючий дефіцит. Продовольча проблема країн, що 

розвиваються, – стан перехідних суспільств із рисами продовольчої 

проблеми капіталізму і передуючих капіталістичних формацій. Лише один 

різновид глобальної продовольчої проблеми, яку Є. В. Ковальов назвав 

медичною (або фізичною), не залежить від типу суспільно-економічної 

формації та виражається співвідношенням наявних продовольчих ресурсів 

(або здатності їх виробити) до чисельності населення Землі, країни або 

регіону [367].  

Чимало вчених аналізують безпосередньо причини виникнення й 

механізми розвитку самої продовольчої проблеми у глобальному масштабі з 

позицій процесів глобалізації та формування світової економічної системи. 

Низка різноманітних теорій обґрунтовують об’єктивну необхідність 

формування єдиної світової системи, яка є неоднорідною, про що свідчить 

Концепція світової системи (Теорія нового міжнародного розподілу праці 

кін. 1970-х рр., – засновники Іммануель Валерстайн, Ф. Фробел). Згідно з 

концепцією, світова система поділяється на 3 рівні: центр, периферію і 

полупереферію. Тут чітко простежується зв’язок з теоріями залежності, 

модернізації та індустріального суспільства, де аналогічно поділ проводився 

відповідно на незалежні (модернізовані, індустріальні) і залежні (традиційні) 

країни, а також ті, що знаходяться у періоді трансформації із залежних 

традиційних на незалежні модернізовані індустріальні країни [294, с. 33]. 

Країни центру, акумулюючи більшість ресурсів і доходів, мають значно 

кращі можливості для вирішення продовольчої проблеми. Країни периферії 
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(з традиційною економікою) стають залежними та не в змозі самостійно 

вирішити продовольчу проблему. 

Розуміння сутності та причин глобальної продовольчої проблеми 

розкривається також в теорії геоекономіки, обґрунтованої в працях К. Жана, 

П. Савони, Е. Лутвака, М. Згуровського, А. Філіпенка та ін. [149; 314;343]. 

Геоекономіка як наука за словами К. Жана, П. Савони та Е. Лутвака, наука, 

що вивчає ті аспекти міжнародної конкуренції, де головними дійовими 

особами є держави. Інші дослідники акцентують увагу на розширенні кола 

суб’єктів сучасної геоекономіки, додаючи до них ТНК, міжнародні 

організації, окремі особистості тощо [373; 499]. Геоекономіка, як наука, 

вивчає сукупність економічних зв’язків, які виникають між суб’єктами 

світового господарства відносно розподілу та парозподілу ресурсів і 

світового доходу. Водночас, геоекономіка і є тією сферою, де виникають ці 

відносини. Сьогодні вирішення питання продовольчого забезпечення 

виноситься на світовий рівень (геоекономічний). Нерівномірність розподілу 

ресурсів у світовому господарстві змушує національні економіки знаходити 

нові форми і способи задоволення зростаючих потреб як всередині держави, 

так і за її межами, а саме – перерозподіляти світові ресурси та дохід на свою 

користь [363, с. 79-87]. Це стосується і продовольчих ресурсів планети, які є 

основою фізіологічного існування людства. 

Аналіз продовольчої проблеми більшість зарубіжних та вітчизняних 

дослідників здійснюють у контексті концепції продовольчої безпеки. В 

доповіді Всесвітньої зустрічі на вищому рівні з проблем продовольства в 

1996 зазначено, що продовольча безпека існує, коли всі люди, у всі часи 

мають фізичний та економічний доступ до достатньої, безпечної та поживної 

їжі для задоволення своїх потреб і переваг в їжі для ведення активного і 

здорового життя [81; 185]. Продовольча безпека домашніх господарств існує, 

коли всі члени сім’ї у будь-який час, мають доступ до достатньої кількості 

їжі для активного, здорового способу життя [88]. Продовольча безпека 

окремої особи, розглядається як можливість жити не в голоді або страху 

http://en.wikipedia.org/wiki/Food_security#cite_note-autogenerated8-5
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голоду [75]. 

Значну увагу дослідженню глобальної продовольчої проблеми 

приділяють вітчизняні дослідники. В монографії П. Саблука, О. Білоруса, 

В. Власова «Глобалізація і продовольство» (2008) проаналізовано 

взаємозв’язок динаміки населення та обсягів продовольчого забезпечення, 

проблеми і можливості розвитку сільського господарства, соціально-

економічні проблеми забезпечення людства продовольством [445, с. 88]. 

Автори даної монографії відзначають, що глобалізація, яка здійснюється в 

різноманітних формах, не створила ефективного механізму подолання голоду 

в усіх країнах світу. На їх думку,оскільки проблема забезпечення 

продовольством зростаючого населення планети все більше висувається на 

перший план,тому на всепланетарному рівні мають бути сформовані нові 

поняття і системи– «геоагро», «глобалагро» і «системи глобального 

планування виробництва та розподілу продовольства» як основи розв’язання 

продовольчої проблеми людства [445, с. 88]. Погоджуючись з таким 

підходом, вважаємо, що така система має бути сформована у відповідності до 

концепцій людського і сталого розвитку. 

В. І. Власов у монографії «Глобальна продовольча проблема» (2001) 

дослідив причини і глобальні тенденції забезпечення продовольством 

населення Землі. Визначаючи роль міжнародного співробітництва у 

розв’язанні цих проблем, автор обґрунтував шляхи її вирішення на 

глобальному рівні, в яких запропонував напрями розвитку сільського 

господарства, агропромислового комплексу країн, що розвиваються, 

удосконалення соціальної політики у цих країнах та розвитку міжнародного 

співробітництва і допомоги [308]. 

Проведений аналіз зарубіжних та вітчизняних публікацій дав змогу 

зробити авторську класифікацію теоретико-методологічні підходів до 

дослідження глобальної продовольчої проблеми (табл. 1.1.). Виокремлено 

п’ять підходів, в основі яких лежить характер розвитку чинників 

виробництва і системи економічних відносин в історичній (часовій) і 
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просторовій площині, та якість інституцій, що їх регулює. 

Таблиця 1.1. 

Домінуючі підходи наукового дискурсу  

глобальної продовольчої проблеми 

Ресурсний підхід 
Асиметричність 

розвитку 

Нерівноправності 

економічних 

відносин 

Інституціональний 

підхід 

Глобалізаційний 

підхід 

Невідповідність 

обсягів ресурсів та 

потреб населення 

планети 

Нерівномірність 

розміщення 

факторів 

виробництва та 

темпів 

економічного 

розвитку 

Недосконалість 

системи 

економічних 

відносин 

капіталізму 

Неефективність 

діяльності 

суспільних 

інститутів 

Процеси 

глобалізації та 

формування 

світової 

економічної 

системи 

Закон спадної 

родючості землі 

(Ж. Тюрго) 

Теорія 

співвідношення 

факторів 

виробництва (Е. 

Хекшер, Б. Олін) 

Теорія 

прибуткової 

вартості та 

експлуатації (К. 

Маркс, Ф. 

Енгельс) 

Теорія 

недосконалості 

національних і 

міжнародних 

інститутів у 

вирішенні 

продовольчої 

проблеми (Е. Холт-

Хіменес) 

Концепція 

світової системи 

(нового 

міжнародного 

розподілу праці (І. 

Валерстайн, Ф. 

Флобел) 

Закон убуваючої 

продуктивності 

чинників 

виробництва (Д.Б. 

Кларка) 

Теорії стадій 

економічного 

зростання (У. 

Ростоу, Дж. 

Гелбрейт) 

Теорія низької 

вартості робочої 

сили і заробітної 

плати (Д. Рікардо, 

Дж. Ст. Міль, Ф. 

Енгельс) 

Теорія колапса 

цивілізацій (Лестер 

Браун, Жак Дицар) 

Теорія 

геоекономіки (К. 

Жан, П. Савона, Е. 

Лутвак, М. 

Згуровський, А. 

Філіпенко) 

Мальтузіанська 

теорія 

народонаселення 

(Т. Мальтус) 

Нерівномірність 

виробництва і 

споживання 

продовольства в 

світі (І. Гойчук) 

Теорія 

імперіалізму і 

неоколоніалізму 

(О. Бауер, Дж. 

Гобсон, Р. 

Гльфердінг, В. 

Ленін) 

Теорія суспільного 

вибору (А. Бергсон, 

К. Ерроу, А. Сен) 

Геополітика 

голоду (Ж. де 

Кастро) 

Сучасне 

неомальтузіанство 

(Ф.А. Фон Хайєк) 

Асиметричність 

пропозиції 

продовольчих 

товарів (О. Черняк) 

Теорії залежності: 

переферійного 

капіталізму (Р. 

Пребиш), 

суперекслуатації 

(Р. Маріні) 

Теорія 

продовольчої 

безпеки (Рей 

Паттел, фахівці 

ФАО, Дж. 

Гандерсен, Б. 

Клейн, Д. Роуз) 

Вітчизняні 

дослідження 

проблем 

глобалізації і 

продовольчої 

проблеми (О. 

Білорус, В. 

Власов, С. 

Саблук) 

Джерело:розроблено автором 

 

Таким чином, можна зробити висновок, що в зарубіжних і вітчизняних 

публікаціях приділяється значна увага дослідженню продовольчої проблеми. 

Під глобальною продовольчою проблемою більшість дослідників розуміють 
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недостатній рівень забезпечення усіх верств населення країн світу 

продуктами харчування, що створює загрозу для здоров’я та життя людини. 

Підтримуючи в цілому таке визначення, вважаємо за необхідне його 

конкретизувати виходячи із результатів авторського дослідження. Глобальна 

продовольча проблема – це недостатній рівень продовольчого забезпечення 

значної частки населення світу, обумовлений часовою та просторовою 

асиметричністю розвитку чинників виробництва, нерівноправністю 

економічних відносин та недосконалістю інституцій світової економічної 

системи, які стосуються виробництва, розподілу та споживання 

продовольчих ресурсів. 

Не дивлячись на значну увагу науковців до аналізу даної проблеми, 

далеко не всі її аспекти мають системне висвітлення, що стосується причин, 

механізмів розвитку глобальної продовольчої проблеми, її тенденцій та 

наслідків і стратегічних підходів до вирішення. Фахівці відзначають, що на 

сучасному етапі виникли нові тенденції у розвитку продовольчої проблеми, а 

саме: загострились питання харчової цінності продовольства. Мова йде про 

безпеку харчування (food and nutrition security). Забезпечення продовольчої 

безпеки і безпеки харчування повинно стати частиною стратегії розвитку 

країни вцілому і її сільської економіки; посилення уваги до втрат 

продовольства. За різними оцінками, в даний час від 30 до 50% 

продовольства втрачається під час зберігання та транспортування. Необхідно 

скоротити втрати продовольчих ресурсів на всіх етапах ланцюжка від 

виробництва до споживання; специфічним аспектом забезпечення 

продовольчої безпеки залишається наявність проблеми води і водних 

ресурсів для споживання та розвитку сільського господарства; ще одне 

питання – надійність потоків продовольства між країнами. До даного часу 

відсутні налагоджені системи поставки продовольства з Півдня на Північ, з 

Центральної Азії і Кавказу в Росію та інші країни; однією з нових тенденцій 

в світовому і регіональному масштабах є проблема зміни клімату, яка 

безпосередньо пов’язана з розвитком сільського господарства [84]. 
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Отже, можливості поглиблення дослідження даної проблеми не 

вичерпані й потребують нових підходів наукового пошуку, враховуючи при 

цьому динаміку глобальної економіки. 

Науковці відзначають, що у сучасних умовах продовольча проблема 

стала глобальною внаслідок низки причин [371]: вона стосується всіх без 

винятку країн світу;продовольча проблема тісно пов’язана з іншими 

глобальними проблемами: енергетичною, сировинною, екологічною; її 

вирішення залежить не тільки від розвитку АПК, але й системи міжнародних 

економічних, політичних відносин; продовольча проблема окремих країн, що 

розвиваються, в сучасних умовах не може бути вирішена ними самотужки, а 

потребує зусиль міжнародної спільноти. 

В цьому контексті глобальна продовольча проблема обумовлена 

низкою чинників, які досліджуються науковцями. Більшість із них 

відзначають, що її не слід пов’язувати лише з недостатнім виробництвом 

продуктів харчування, її наявність обумовлена сукупністю соціально-

економічних чинників. Тому є необхідність в їх більш комплексному та 

системному обґрунтуванні. Проведене дослідження дало змогу виокремити 

такі групи чинників глобальної продовольчої проблеми: демографічні, 

природно-кліматичні, технологічні, соціально-економічні та інституційні. 

Демографічні чинники охоплюють динаміку чисельності населення, 

його структуру та міграційні процеси. Зокрема, останні століття 

характеризуються значним приростом населення. Відділ 

народонаселення секретаріату ООН наводить такі цифри:якщо у 1804 р. 

населення Землі становило лише 1 млрд. осіб, у 1927 р. – 2 мільярди, то у 

другій половині XX століття зростання населення значно посилилося. 

У1960 р. світове населення склало 3 мільярди осіб, у 1974 р. – 4 мільярди, у 

1987 р. – 5 мільярдів, у 1999 р. – 6 млрд.[255]. В 2010 році світ перетнув 

відмітку в 7 млрд. Таким чином, за останні 40 років XX століття населення 

планети подвоїлося і за прогнозами ООН до 2020 р. населення Землі зросте 

до 7,5 млрд. осіб, а до 2050 року – перевищить 9,3 млрд. осіб [255].  
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Однак, за розрахунками вчених, чисельність населення може бути 

значно більшою. Так, академік РАН С. П. Капиця, підтримуючи теорію 

демографічного переходу, який, на його думку, триватиме з 1960 по 2050 рр. 

вважає, що населення зросте до 12-13 млрд. осіб [357, С. 153]. 

Такі тенденції збільшать попит на продовольство внаслідок зростання 

кількості мешканців Землі та намаганням усіх країн покращити продовольче 

забезпечення. Динамічне зростання населення, яке здійснюється переважно 

за рахунок країн, що розвиваються, може спричинити загострення 

продовольчої проблеми. Прикладом цього є світова продовольча криза 

середини 60-х- початку 70-х рр. ХХ століття. До цього негативного явища 

слід додати стрімкі процеси урбанізації, внаслідок яких збільшується 

чисельність міського населення, призводячи до утворення великих 

мегаполісів, завдаючи невиправданої шкоди безцінним ресурсам Землі [342]. 

Урбанізація зменшує частку населення, яке може забезпечити себе 

продуктами харчування самостійно, вирощуючи їх на присадибних ділянках. 

За даними ФАО ще два десятиріччя тому виробництво продовольства у 

світі випереджало зростання населення, однак уже на початку ХХІ ст. 

відбуваються зворотні процеси.  

Природно-кліматичні чинники охоплюють низку явищ, обумовлених 

наявністю, місцем розташування, якістю природних ресурсів Землі, 

необхідних для виробництва продовольства. До них слід віднести: 

– нерівномірність розподілу земельних і водних ресурсів між 

країнами та окремими територіями; 

– суттєву диференціацію якості земельних ресурсів (природної 

родючості ґрунтів) на окремих територіях; 

– виведення земель сільськогосподарського призначення із 

аграрного обороту та зниження родючості земель внаслідок ерозії ґрунтів; 

– погіршення екологічного стану планети, що негативно 

позначається на виробництві сільгосппродукції. 

Відбувається втрата ґрунтової родючості внаслідок вітрової і водної 
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ерозії, ущільнення землі через інтенсивний механічний обробіток, 

заболочення перезволожених земель і засоленість зрошуваних, збільшення в 

ґрунті залишків хімічних добрив тощо. Фахівці з розвитку сільського 

господарства відзначають, що ерозія оброблюваних земель за останні 40 

років призвела до втрати 430 млн. га. Тобто щорічно із обігу вибуває 10 млн. 

га землі, у тому числі 5-6 млн. га стають неродючими, 2-3 млн. га виводяться 

для промислового, дорожнього і міського будівництва [357, с. 153].  

На сучасному етапі в світі в якості сільськогосподарських земельних 

ресурсів знаходиться 4810 млн. га земель (з них рілля – 1340 млн. га). 

Найбільшими розмірами ріллі володіють сім країн: США (185 млн. га), Індія 

(160 млн. га), Росія (134 млн. га), Китай (95 млн. га), Канада (46 млн. га), 

Казахстан (36 млн. га) та Україна (32 млн. га) [298]. У більшості з них 

внаслідок інтенсивного розвитку сільського господарства втрачається значна 

кількість запасів ріллі. 

Внаслідок економічної та побутової діяльності людей відбувається 

порушення природної рослинної й біологічної системи Землі, лісової та 

водної систем, що стало найважливішим чинником виснаження й знищення 

родючого шару землі , деградації  природної системи зрошення, захисту та 

відновлення грунтів, водоймищ, необхідних для ведення сільського 

господарства. 

Техніко-технологічні чинники глобальної продовольчої проблеми 

пов’язані з господарською діяльністю людини і технологічним розвитком 

агропромислового комплексу. Найбільшою мірою вони проявляються у 

такому: 

– бурхливий розвиток промисловості, систем комунікації, 

інфраструктури та зростаюча урбанізація виводять із сільськогосподарського 

обороту значну частку земельних угідь, що скорочує виробництво 

продовольства; 

– внаслідок низького технологічного рівня сільськогосподарського 

виробництва в країнах, що розвиваються, та у пострадянських країнах 
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залишається низьким рівень урожайності основних сільськогосподарських 

культур та низькою є продуктивність тваринництва. У більшості країн 

Африки та Азії використовуються застарілі,у тому числі архаїчні технології, 

що не дозволяє отримувати високі врожаї. Якщо середня врожайність усіх 

зернових у країнах Північної Америки в 2005 р. досягла 53,0 ц/га, у країнах 

Європейського Союзу – відповідно 56,3 0 ц/га, що обумовлено високим 

технологічним рівнем сільського господарства, то у країнах Південної Азії 

врожайність зернових становила тільки 25,0 ц/га, тобто в 2 рази нижчою. 

Однак найнижчою врожайність цих культур булав африканських країнах, що 

розташовані нижче арабської півночі Африки, всього 9,8 ц/га [445]; 

– інтенсивна промислова діяльність призводить до забруднення 

повітря, води та підвищення радіації, що обумовлює зниження врожайності в 

рослинництві й продуктивності у тваринництві. За різними оцінками в 

розвинених країнах в наслідок забруднення навколишнього середовища 

врожайність знижується на 5-10%. 

Мають місце значні втрати продовольчих ресурсів внаслідок 

недостатнього рівня розвитку системи збереження та переробки вирощеної 

продукції. Внаслідок відсутності розвиненої інфраструктури АПК значна 

частина продовольства щорічно втрачається, загальні втрати харчової 

сировини у світі досягають 500 млн. тонн. Значна частка продовольчих 

ресурсів поїдається різними природними шкідниками, частина втрачається в 

процесі зберігання і транспортування. Наприклад, у Китаї внаслідок цих 

причин втрачається близько 25% зернових, у В’єтнамі – 13-16% рису і 20% 

овочевих культур [445].  

Усі ці причини призводять до того, що, не зважаючи на розвиток 

сільського господарства, темпи приросту виробництва продукції 

зменшуються. За розрахунками Е. Аронова темпи приросту 

сільгоспвиробництва у світі складали: 1960-1969 рр. – 3%, 1970-1979 рр. – 

2,3%, 1960-1992 рр. – 2%, 1993-2010 рр. – 1,8% [64], 2003-2012 рр. – 2,1%, 

а в 2013-2022 роках повинен складати 1,5% щорічно [170]. Проведений 
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аналіз свідчить про необхідність докорінної зміни економіки  сільського 

господарства, виваженого підходу з застосуванням нових прогресуючих 

методів виробництва в цій сфері. 

Соціально-економічні чинники пов’язані з розподілом доходів, рівнем 

життя, купівельною спроможністю різних верств населення, що обумовлює 

можливості отримати необхідну кількість продовольства. Серед соціально-

економічних чинників слід виокремити такі: 

- неефективна система зайнятості і розподілу доходів, що 

обумовлює значну поширеність бідності та неспроможність великої кількості 

людей придбати необхідний обсяг продуктів харчування. Нині у світі 

нараховується близько 1 млрд. осіб, які існують менше ніж на 1 дол. на день, 

2,5 млрд. осіб існують менше ніж на 2 дол. на день. Більше 800 млн. осіб в 

країнах, що розвиваються, страждають від недостатнього харчування. При 

цьому відбувається наростання нерівності між країнами світу, що 

позначається на продовольчій проблемі. За даними Світового банку, 1973 

року відмінність у прибутках між найбагатшими й найбіднішими країнами 

визначалася співвідношенням 44:1, а на початку XXI ст. збільшилася і 

становить 72:1. Розрив між найзаможнішою й найбіднішою групами людей 

на Землі за рівнем життя протягом останніх 20 років зріс майже в десять разів 

[324]. Поглиблюється майнова нерівність і в межах окремих країн, особливо 

це характерно для країн з перехідною економікою; 

– нестабільні умови аграрного виробництва, значна залежність від 

природно-кліматичних умов, що спричиняє значні коливання в обсягах 

виробництва продовольства, нестабільність агровиробництва посилюється 

під впливом зміни клімату. В основі глобальних змін клімату лежать 

антропогенні явища, які накладаються на його природні варіації. При цьому 

відомо, що навіть невелике втручання в природну систему часто призводить 

до руйнівних і незворотніх процесів. Наслідком цього є стихійні лиха: 

землетруси, урагани або тропічні циклони, повені й інші природні 

катастрофи, які негативно впливають на ресурси аграрного виробництва. 
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Землетруси порушують цілісність ґрунтів; посухи, які виникають у 

результаті тривалої й значної нестачі опадів, частіше за підвищеної 

температури й зниженої вологості повітря, у результаті чого вичерпуються 

запаси вологи ґрунтів, призводять до зниження або загибелі врожаю; урагани 

й повені знижують посіви та призводять до деградації значних площ 

сільгоспугідь. 

- неухильне зростання цін на продовольчі товари, яке 

обумовлене низкою причин (підвищенням цін на енергоресурси, 

збільшенням попиту на продовольство, скороченням його пропозиції 

внаслідок вибування із обороту сільгоспугідь та більш частих стихійних 

лих, які шкодять сільськогосподарському виробництву тощо). Фахівці 

відзначають «фронтальне» зростання цін, тобто їх підвищення на основні 

групи товарів. У 2009 р. загальний індекс цін на продовольство, за 

розрахунками ФАО, склав 172,4%, у 2010 р. – 214,7%, у 2011 р. – 230,1%, 

у 2012 р. – 213,4%, а у 2013 р. – 209,9% [263]; 

– нестабільність на світових продовольчих і фінансових ринках, що 

впливає на економічну діяльність в усіх країнах та в усіх сферах 

виробництва, у тому числі і в АПК; 

– зміна структури сільгоспвиробництва не на користь 

продовольства, а на технічні потреби, передусім виробництва біопалива. В 

сучасних умовах для цих цілей  збільшуються обсяги вирощування пшениці, 

кукурудзи, ріпаку. Це стимулюється урядами багатьох країн, в томучислі 

урядом США, який надає значні субсидії своїм сільгоспвиробникам, як 

фермерам, так і корпораціям, які вирощують культури для біопалива. У ЄС 

передбачається відведення 4-13% площ сільськогосподарських угідь на 

виробництво сировини для біопалива згідно з Директивою 2003/30/ ЄС, в 

якій наголошується на необхідності заміни 5,75% дизеля та бензину на 

транспорті й просування біопалива [277]. 

Інституційні чинники стосуються законодавства, аграрної політики 

держав і міжнародних організацій, ефективності управління 
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агропромисловим комплексом та умовами для розвитку 

сільськогосподарського підприємництва. До найбільш вагомих чинників, що 

впливають на регулюючий механізм вирішення продовольчої проблеми слід 

віднести такі: 

– недосконала аграрна політика й законодавство в багатьох 

країнах, які не забезпечують динамічний розвиток сільськогосподарського 

виробництва на новій технологічній основі внаслідок недостатнього 

залучення інвестицій в АПК, недостатню підтримку вітчизняних виробників 

продовольчої продукції тощо; 

– невдалі реформи в аграрному секторі економіки щодо власності 

на землю, організації фермерських господарств, розвитку ринкових відносин 

у сфері виробництва та переробки продовольчих ресурсів. Особливо це 

стосується пострадянських країн, ринкові перетворення в яких призвели до 

скорочення виробничих потужностей в АПК, скорочення сільгоспугідь, 

знищення поголів’я тварин тощо; 

– недостатній рівень розвитку підприємництва і фермерства, 

обумовлений слабкою державною підтримкою, нестачею фінансових 

ресурсів для організації ефективного господарства; 

– недосконала система митно-тарифного та нетарифного 

регулювання міжнародної торгівлі продовольчими товарами в рамках СОТ, 

нерідко при вступі до СОТ країни (в тому числі і Україна) змушені 

погоджуватися на невигідні для себе умови торгівлі – знижувати імпортні та 

підвищувати експортні митні тарифи; 

- неефективна система надання країнам, що потерпають від 

дефіциту продовольства і голоду, міжнародної гуманітарної продовольчої 

допомоги [297]. 

Системно чинники глобальної продовольчої проблеми викладено на 

рис. 1.1, що свідчить про складний її характер. 
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Рис. 1.1. Основні чинники глобальної продовольчої проблеми 

Джерело: розроблено автором 

 

Таким чином, глобальна продовольча проблема обумовлена значною 

кількістю чинників. Причини та напрямки її вирішення знаходяться у сфері 

виробництва, розподілу і споживання продовольчих ресурсів як в окремих 

країнах, так і в світі в цілому.  

Демографічні: 

високі темпи 

зростання 

населення планети 

нерівномірність 

зростання 

населення в різних 

країнах і частинах 

світу, 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 стану 

планети. 

Техніко-технологічні: 

 низький 

технологічний рівень 

розвитку сільського 

господарства у країнах, 

що розвиваються та з 

перехідною економікою; 

 виведення частки 

земельних угідь із 

сільгоспобороту для 

виробничих та 

інфраструктурних 

потреб; 

 промислове 

забруднення сільгосп 

ресурсів; 

 значні втрати при 

зберіганні та 

перевезенні 

продовольства. 

Соціально-економічні: 

 неефективна система 

зайнятості і 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 та невдалі аграрні 

реформи в багатьох 

країнах; 

 недостатній рівень 

розвитку підприємництва в 

агропромисловому секторі 

економіки; 

 недосконала система 

регулювання міжнародної 

торгівлі в рамках СОТ; 

 неефективна система 

надання міжнародної 

гуманітарної продовольчої 

допомоги  
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1.2. Економічний зміст категорії «продовольча проблема» 

 

На сучасному етапі досить високого розвитку продуктивних сил, у 

тому числі в сільському господарстві, проблема продовольства залишилася 

не тільки невирішеною, але набуває особливої гостроти у міру зростання 

чисельності населення Землі. Сьогодні середньостатистичний мешканець 

нашої планети, який біологічно запрограмований більш ніж на 100 років 

життя, реально живе близько 70, що обумовлено несприятливими умовами 

життя, в тому числі також недостатністю продуктів харчування. Значна 

частина населення (17%) світу хронічно недоїдає, а до 2030 р. за прогнозами 

число голодуючих збільшиться не менш ніж у півтора рази, половина з них 

може опинитися на межі виживання. Все це змушує глибше усвідомити цю 

проблему і перейти до формування спільної глобальної системи «світового 

продовольчого порядку». Для вирішення продовольчої проблеми важливо 

визначити її сутність і форми прояву. 

Слід відзначити, що продовольча проблема як соціально-економічне 

явище, не має однозначного трактування і потребує поглиблення її наукового 

осмислення й визначення. Серед науковців існує багато підходів щодо її 

розуміння. Так, за визначенням А. Колесняка продовольчу проблему слід 

розглядати як багатобічну задачу, яка охоплює виробництво, розподіл, обмін 

і споживання продовольства у світі й окремих країнах. У вузькому сенсі 

продовольча проблема – це забезпечення продуктами харчування населення, 

його різних класів і соціальних груп [371]. Тобто, на його думку, сутність 

продовольчої проблеми полягає у забезпеченні продуктами харчування 

різних груп населення. Тут не йдеться ані про обсяги продуктів, ані про їх 

структуру та якість, що не відповідає сучасному розумінню 

багатоаспектності продовольчої проблеми. 

Колектив авторів монографії «Глобалізація і продовольство» 

відзначають, що глобальна продовольча проблема настільки багатогранна й 
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багатоаспектна, що фактично вона є комплексом проблем, які пов’язані між 

собою й взаємно впливають одна на одну [445]. При цьому вони відзначають, 

що забезпечення населення світу в цілому та окремих країн зокрема 

продовольством є основним завданням людства при вирішенні продовольчої 

проблеми, яке потребує формування сталого зростаючого сільського 

господарства. 

С. П. Капиця вважає, що під продовольчою проблемою слід розуміти 

комплекс економіко-технологічних, соціально-демографічних і політичних 

аспектів виробництва, розподілу і споживання продуктів харчування, 

загострення яких викликає напругу в забезпеченні суспільства необхідними 

продуктами харчування [357, с. 128]. Сам діапазон конкретних проявів 

продовольчої проблеми досить широкий: від локального охоплення частини 

будь-якої держави до глобальних масштабів, від тимчасової нестачі тих чи 

інших продуктів до масового голоду [357, с. 153]. 

Однак на сучасному етапі продовольча проблема не зводиться лише до 

забезпечення населення продуктами харчування. Продовольча проблема 

може характеризуватися різним рівнем фактичного споживання їжі та 

неоднаковими завданнями, що стоять перед кожною окремою державою або 

кожною їх групою з його поліпшення. Вона може проявлятися у 

невідповідності білкового споживання нормативу, в незбалансованості 

білкового та енергетичного споживання, в недостатності споживання білків 

тваринного походження [371]. Продовольча проблема може проявлятися на 

рівні окремої людини, домогосподарства, окремих територіальних поселень, 

країни в цілому, а також на глобальному рівні.  

Попередній аналіз показав, що продовольча проблема виникає 

внаслідок різноманітних чинників, які формуються в процесі виробництва і 

розподілу не лише продовольчих ресурсів, але й доходів країни, а також 

внаслідок недосконалості управлінських механізмів на різних рівнях 

функціонування економіки. Як економічна категорія, продовольча проблема 

виражає певну сукупність соціально-економічних відносин між окремими 



 

 
 

43 

людьми, населенням і державою, окремими країнами світу з приводу 

виробництва, розподілу(обміну) і споживання продовольчих товарів та 

характеризує недостатню можливість для населення споживання необхідної 

кількості та відповідної якості продуктів харчування, потрібної для 

підтримки життєдіяльності людини.  

Аналіз зарубіжних та вітчизняних публікацій, присвячених 

продовольчій проблемі, дав змогу виокремити такі її форми прояву у 

сучасному світі. 

По-перше, дефіцит продовольства, його нестача відносно існуючої 

потреби. Дефіцит може бути наслідком низького рівня розвитку аграрного 

сектору, що проявляється у низьких врожаях сільськогосподарських культур 

і низькій продуктивності тваринництва, обмеженості сільгоспугідь, 

надмірному експорті продовольчих товарів і недостатньому їх імпорті. Така 

форма прояву продовольчої проблеми найчастіше спостерігається у країнах з 

низьким рівнем розвитку та архаїчним сільським господарством. В окремі 

періоди дефіцит може виникати внаслідок стихійного лиха (повені, засухи 

тощо). 

По-друге, дефіцит коштів у певної частини населення (а то і більшості) 

на придбання продуктів харчування, що обумовлено бідністю та 

злиденністю. Глибинною причиною цього може бути низький рівень 

розвитку економіки країни та недосконала система розподілу національного 

доходу. У цьому випадку продовольча проблема може проявитися і в умовах 

наявності продовольчих ресурсів. У даний момент світове сільське 

господарство здатне виготовляти достатню кількість продуктів харчування 

для усього населення Землі. Сучасний світовий агропромисловий комплекс 

виробляв би значно більшу кількість продуктів харчування, як би це 

забезпечувалось платоспроможним попитом. 

Обидві форми дефіциту призводять до таких наслідків як недостатнє 

харчування, коли його калорійність є значно нижчою фізіологічних норм, 

необхідних для повноцінної життєдіяльності людини; голод, коли спожитих 
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продуктів харчування не вистачає навіть на підтримку фізіологічних процесів 

організму, що може призвести до незворотних наслідків. Як відзначають 

науковці, голод є фізичним, або «медичним» виразом бідності. Його 

причина – низькі доходи частини населення, розрив у рівні доходів, 

характерний для існуючої зараз у світі системи розподілу. Голод – результат 

не лише виробництва продовольства і стану сільського господарства, він 

продукт всієї економічної системи. 

По-третє, незбалансоване харчування, яке не забезпечує достатньої 

кількості усіх поживних речовин, мінералів і вітамінів, необхідних для 

нормального функціонування і розвитку людського організму. На сучасному 

етапі в харчуванні населення більшості країн, що розвиваються, а також 

бідного та малозабезпеченого населення розвинених країн має місце дефіцит 

тваринного білка, якого за нормою, визначеною ФАО, має споживатися 100 г 

на день, а фактично споживається на третину менше. 

По-четверте, поширюється неякісне харчування, що обумовлено 

широким застосуванням у харчовій промисловості різноманітних штучних 

добавок (консервантів, емульгаторів, поліпшувачів смаку тощо), надмірним 

використанням у сільськогосподарському виробництві хімічних добрив, 

засобів захисту рослин тощо, широким розповсюдженням у системі 

харчування фаст-фудів, дешевих замінників більш якісної сировини для 

харчування. Усе це спричиняє різноманітні захворювання. 

Продовольча проблема стосується передусім країн, що розвиваються, 

однак вона має місце і в розвинених країнах світу та стосується 

малозабезпеченого населення, яке неспроможне отримати повноцінне і 

збалансоване харчування. 

В науковій літературі поряд з поняттям «продовольча проблема» для 

більш повного, всебічного і системного розуміння категорії «продовольча 

проблема» використовується низка близьких за змістом категорій: 

продовольча забезпеченість (або незабезпеченість), недоїдання, продовольча 

криза, продовольча безпека (або небезпека). Слід констатувати, що 
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продовольча проблема, продовольча забезпеченість, продовольча криза і 

продовольча безпека, як правило, чітко не розмежовуються, в більшості 

публікацій вони не розглядаються як самостійні категорії. Тому доцільно 

більш детально проаналізувати ці поняття з позицій їх розмежування та 

визначення категоріального апарату дослідження. 

Аналіз та систематизація різноманітних підходів до визначення 

категоріального апарату, що описує продовольчу проблему, дозволяє зробити 

висновок, що продовольча проблема є похідною від продовольчого 

забезпечення. 

В основі виникнення продовольчої проблеми лежить рівень 

забезпеченості населення продуктами харчування. Вона визначається 

фізичною, економічною та соціальною доступністю для населення продуктів 

харчування. Як відзначає О. Пабат, фізична доступність передбачає просту 

наявність на споживчому ринку життєво необхідних продуктів, економічна 

доступність включає фінансову можливість їх отримання, а соціальна – 

мінімальну диференціацію у споживання головних продуктів серед різних 

верств населення [415]. Недостатня забезпеченість населення продуктами 

харчування незалежно від її причин породжує продовольчу проблему. Слід 

відзначити, що на сучасному етапі суспільного розвитку недостатня 

продовольча забезпеченість розглядається не лише з позицій недостатніх 

обсягів продуктів харчування, але й з позицій якості раціону харчування – 

тобто, його повноцінності відносно наявності усіх необхідних для організму 

людини поживних речовин і мікроелементів, а також безпечності продуктів 

харчування для здоров’я людини.  

В той же час вітчизняні дослідники розглядають категорію 

«продовольче забезпечення» досить широко, як комплекс відносин щодо 

формування продовольчих ресурсів, куди входить виробництво 

продовольства, його розподіл і реалізація, забезпечення споживання. Слід 

погодитися з думкою С. Афанасьєва, що продовольче забезпечення – це 

організаційно-економічна система, яка охоплює весь відтворювальний 
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процес формування продовольчих ресурсів та доведення їх до споживача. 

Воно включає в себе організацію виробництва продуктів харчування, їх 

переробку і зберігання, створення товаропровідної мережі, що займається 

просуванням як вітчизняної, так і імпортної сільськогосподарської продукції, 

сировини і продовольства від виробника до споживача та економічні 

відносини, що складаються між учасниками цього процесу [281]. Поняття 

продовольчого забезпечення охоплює не лише внутрішні національні 

соціально-економічні відносини, але й міжнародні, адже для забезпечення 

населення продовольством країна може імпортувати певну частину 

продовольчих ресурсів. Продовольче забезпечення залежить від рівня цін, які 

склалися на продовольчі товари на національному чи світовому ринках. 

Дослідники виділяють вісім типів країн за рівнем та характером 

продовольчої забезпеченості. До групи країн, які повністю забезпечують 

власні потреби та експортують продовольство слід віднести: основних 

експортерів - США, Канаду, Австралію, ПАР, Таїланд і деяких держав 

Європейського Союзу;малих країн Європи, що активно експортують 

продукти харчування (Угорщина, Фінляндія Україну). 

 До групи країн, які забезпечують в основному себе продовольством за 

рахунок власного виробництва, але не виступають значними  експортерами:  

це країни, що ледь забезпечують свої потреби в продовольстві за рахунок 

власного виробництва (Індія, Китай, країни Південної Америки) та  країни, 

чия забезпеченість продуктами харчування не впливає на глобальну 

продовольчу ситуацію (Папуа – Нова Гвінея, Ісландія). 

До групи країн, що мають дефіцит продовольства віднесено: Японію, 

яка має дефіцит продуктів харчування, але здатна його придбати; країни, що 

активно освоюють водні і земельні ресурси для досягнення самозабезпечення 

продуктами харчування(Індонезія, Пакистан, Філіппіни);країни зі сталою 

тенденцією до погіршення продовольчого забезпечення(країни Африки на 

південь від Сахари);країни з ознаками продовольчої кризи, в яких  приріст 

населення випереджає ресурсні можливості (Гаїті, Непал, Сальвадор) [438]. 
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Рівень забезпеченості продовольством населення на кожний 

конкретний період визначається шляхом зіставленням фактичної кількості 

спожитих продовольчих продуктів із загальноприйнятими норми споживання 

продуктів харчування в розрахунку на душу населення. У світовій статистиці 

розрахунків душового споживання продовольства прийняті норми, 

рекомендовані ФАО. Середньодобове споживання продуктів, за нормативами 

ФАО, має становити 3000 ккал. Населення, яке споживає 1520 ккал на добу, 

відноситься до голодуючого, а 2150 – на межі голоду [332]. 

Автори монографії «Методологічні основи вирішення продовольчої 

проблеми і забезпечення продовольчої безпеки» пропонують наступну 

класифікацію рівнів продовольчої забезпеченості: 

1) надлишкова забезпеченість – наявність всіх видів продовольства за 

обсягом та асортиментом для харчування населення і для вивозу надлишку за 

межі країни, регіону; 

2) нормальна забезпеченість продовольством означає достатню 

кількість необхідних продуктів харчування по калорійності і асортименту, 

відповідних фізіологічним нормам; 

3) мінімальна забезпеченість – наповнення споживчого кошика 

обмеженого асортименту основних продуктів харчування і за мінімальними 

фізіологічними нормами, що опускається до 30% нижче загальноприйнятих 

середніх фізіологічних норм у розрахунку на душу населення; 

4) критичний рівень забезпеченості продовольством на межі голоду – 

до 50% нижче прийнятих фізіологічних норм. 

Згідно з даною класифікацією, обсяг споживання в 2150 ккал 

вважається мінімальним, а в 1520 ккал – критичним рівнем [332]. 

На наш погляд, більш обґрунтованою є класифікація рівнів 

продовольчого забезпечення, запропонована З. М. Ільїною, сутність якої 

полягає в наступному [351]: 

– перший рівень передбачає середньодобове споживання на душу 

населення 1800-2300 ккал, що достатньо для подолання хронічного 
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недоїдання і створення умов простого відтворення народонаселення; 

– другий рівень при добовому споживанні на душу населення 2300-

2800 ккал характеризує досягнення таких обсягів продовольчих ресурсів, за 

яких виключаються епізодичні голодовки і забезпечується стійке зростання 

народонаселення; 

– для третього рівня характерно середньодобове споживання 2800-3300 

ккал на одну особу. Це свідчить, що продовольства достатньо для 

задоволення потреб у стабільному, хоча і незбалансованому по елементах 

живлення, харчовому раціоні; 

– четвертому рівню властиві споживання в межах 3300-3500 ккал на 

добу на душу населення при обов’язковому збалансуванні харчових 

продуктів по білку, вітамінах та інших найважливіших компонентах; 

– вимогам п’ятого рівня відповідає середньодушове споживання не 

тільки збалансованих, але й екологічно чистих продуктів; 

– шостий рівень передбачає споживання збалансованих, екологічно 

чистих продуктів не тільки в середньому на душу населення, але й усіма його 

соціальними групами; 

– сьомий рівень продовольчого забезпечення характеризує структура 

харчування, що дозволяє удосконалювати природу людини, продовжувати її 

активну життєдіяльність. 

Запропоновані О. С. Щекович рівні продовольчого забезпечення є 

певною мірою схожими із пропонованими З. М. Ільїною, яка визначає: 

I-й рівень – катастрофічний. Як відзначає автор, при ньому добове 

споживання на одну людину складає 1500-1800 ккал, що свідчить про 

хронічне недоїдання. Якщо ж добове споживання становить менше 1520 

ккал, то це вже свідчить про голод, оскільки енергії не вистачає навіть на 

підтримку фізіологічних процесів організму. 

II-й рівень автором віднесено до критичного, при якому калорійність 

середньодобового споживання людини складає 1800-2200 ккал. Воно 

достатнє лише для подолання хронічного недоїдання та існування на межі 
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виживання особи. Такий рівень продовольчого забезпечення підтримує 

просто відтворення населення. 

III-й рівень є мінімальним, при ньому середньодобова енергетична 

цінність харчування складає 2300-2800 ккал на душу населення. Цей рівень 

передбачає наявність таких обсягів продовольчих ресурсів, які виключають 

можливість появи голоду. 

IV-й рівень є достатнім. Калорійність середньодобового споживання 

перебуває у межах 2800-3600 ккал на одну людину, однак воно може бути 

незбалансованим за елементами живлення. Отже на даному рівні обсяг 

продовольчих ресурсів в країні достатній для стабільного споживання, однак 

він не забезпечує повноцінного харчування та здорового способу життя. 

V-й рівень З. Ільїна вважає раціональним (нормативним), при якому 

середньодобове споживання перебуває не лише у межах 3300-3600 ккал на 

одну людину, але й воно збалансовано за білками, вітамінами та іншими 

важливими компонентами. Відзначається, що показники такого споживання 

слід використовувати як нормативи для соціально-економічних розрахунків 

(соціальних стандартів, планів тощо) на державному рівні в умовах 

стабільного розвитку. 

VI-й рівень є оптимальним для сучасних умов розвитку. При ньому 

споживання продуктів харчування не лише відповідає V-му рівню за обсягом 

і збалансованістю харчових компонентів. На оптимальному рівні має бути 

забезпечено споживання екологічно чистих продуктів харчування, що 

позитивно впливає на здоров’я населення та тривалість його життя. 

VII-й рівень є перспективним, при якому має бути досягнено такого 

продовольчого забезпечення для всіх соціальних груп населення, яке 

дозволить удосконалювати природу людини і максимально продовжувати її 

активну життєдіяльність, розширюючи межі сучасної природної тривалості 

життя [521]. 

Проведений аналіз свідчить, що до основних показників рівня 

забезпеченості продовольством можна віднести калорійність реальних 
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обсягів продовольства для добового споживання в розрахунку на душу 

населення у порівнянні з фізіологічними нормами, показники гарантованого 

надходження продовольства з основних джерел: власне виробництво 

(показники стабільності та зростання виробництва); надходження ззовні, 

імпорт (показники обсягів, надійність поставок і гарантії платоспроможності 

з імпорту продовольства). 

ФАО для оцінки рівня глобальної продовольчої проблеми регулярно 

досліджує стан продовольчого забезпечення країн світу, публікуючи звіти 

«Стан продовольчої незабезпеченості в світі» на основі яких визначає 

кількість людей, які недоїдають. 

Термін «недоїдання» також характеризує продовольчу проблему. 

Недоїдання пов’язано з таким станом харчування населення, при якому 

прийом їжі не забезпечує достатню кількість калорій для задоволення 

основних потреб організму людини в калоріях. Недоїдання прямо пов’язане з 

дефіцитом для окремої особи, родини, групи людей продуктів харчування. 

Воно може бути обумовлене різними причинами. В країнах, що розвиваються 

воно обумовлено здебільшого низьким рівнем розвитку сільського 

господарства та низькими доходами населення. Хронічне недоїдання 

характеризується як голод. У ФАО розроблено методику оцінки поширеності 

недоїдання, яка вимірюється часткою населення країни, що недоїдає, серед 

всього населення. Поширеність недоїдання характеризує тяжкість 

продовольчої проблеми для тієї чи іншої країни. 

В 2000 році відбулася зміна методології вимірювання продовольчої 

проблеми та продовольчої безпеки нації. ФАО прийняла концепцію 

позбавлення (депривації) їжі, яка оцінюється за допомогою комбінації 

поширеності та глибини недоїдання. Оцінка ступеня депривації є відправною 

точкою в аналізі продовольчої проблеми в різних країнах світу [433]. 

У 2010 році чисельність населення, яке не доїдало, скоротилася до 925 

мільйонів осіб, проти 1023 млн. осіб у період піку 2009 року,в той же час 

кількість страждаючих від недоїдання залишається неприпустимо високою 
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(рис. 1.2.) [433]. 

Млн. осіб 

 

Рис. 1.2. Чисельність населення світу, яке недоїдало  

у 1969-2010 роках  

Джерело: побудовано за даними [433] 

 

Зниження чисельності голодуючих у 2010 році змінило тенденцію до 

зростання, яка постійно спостерігалася впродовж 1995-2007 років, після 

повільного скорочення у 1970-1997 роках. Ця зростаюча тенденція різко 

посилилася у 2008 році під час зростання цін на продовольство. Чисельність 

тих, хто недоїдає, зросла у 2009 році в результаті фінансової кризи і 

збереження високих цін на продовольство на внутрішньому ринку багатьох 

країн, що розвиваються. 

Незважаючи на збільшення абсолютної кількості людей, що недоїдають 

починаючи з 1995 року, частка населення країн, що страждає від недоїдання, 

продовжувала знижуватися, хоча і дуже повільно, навіть після 1995-1997 

років, перш ніж вона підвищилася знову в 2008 та 2009 роках (рис. 1.3.). У 

2010 році від недоїдання потерпало 16% населення країн, що розвиваються, 

це менше порівняно з попереднім роком (18%), але цей показник 

залишається все ще вище рівня передбаченого в Цілях розвитку тисячоліття, 

якими заплановано скоротити його в період 1990-2015 років до 10% [433]. 
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Рис. 1.3. Частка людей, які недоїдають,у регіонах,  

що розвиваються у 1969-2010 роках  

Джерело: побудовано за даними [433] 

 

Останні оцінки ФАО свідчать про те, що тенденція скорочення 

масштабів голоду в світі зберігається. У 2012-2014 роках від хронічного 

недоїдання страждало близько 805 млн осіб, що більш ніж на 100 млн осіб 

менше, ніж у попередньому десятилітті, і на 209 млн осіб менше, ніж у 1990-

1992 роках. Однак приблизно кожен дев'ятий в світі як і раніше не має 

достатньо продуктів харчування для активної здорового життя. Переважна 

більшість людей, які страждають від недоїдання проживає в країнах, що 

розвиваються, де кількість хронічно голодуючих в 2012-2014 роках 

оцінюється в 791 млн осіб. За останні два десятиліття становище в цій сфері 

найбільшою мірою покращилося в країнах, що розвиваються: з 1990-1992 

років загальна чисельність що недоїдають скоротилася на 203 млн осіб; і все 

ж, майже кожен восьмий в цих регіонах або 13,5% загальної чисельності 

населення – як і раніше страждає від хронічного недоїдання (рис. 1.4.) [433]. 

Найбільше страждає від голоду населення в Південній Азії, де темпи 

зростання чисельності населення високі. Оціночні дані показують, що в 2012-

2014 роках кількість населення, яке хронічно недоїдало склало 276 млн осіб, 

хоча масштаби поширення недоїдання скоротилися з 24,0% в 1990-1992 

роках до 15,8% в 2012-2014 роках. 
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Всього 805,3 млн. осіб 

Рис. 1.4. Чисельність населення світу, що недоїдало у 2012-2014 рр., 

за регіонами 

Джерело: побудовано за даними [433] 

 

Тривале не вирішення продовольчої проблеми призводить до 

виникнення різноманітних видів продовольчої небезпеки – недостатнього 

харчування за калорійністю, неякісного харчування, голоду, що 

супроводжується погіршенням здоров’я населення. Виникає потреба 

забезпечення продовольчої безпеки. Продовольча небезпека і продовольча 

безпека – явища альтернативні. Продовольча небезпека є похідною від 

продовольчої проблеми, а продовольча безпека свідчить про вирішення 

продовольчої проблеми, або про її існування у незагрозливих формах. 

B. Балабанов і Е. Борисенко дають наступне визначення: «Продовольча 

безпека – це, в кінцевому рахунку, продовольча забезпеченість і 

збалансоване харчування населення. У загальному вигляді під продовольчою 

безпекою розуміють такий рівень національного виробництва продовольства, 

який дозволяє реалізувати принцип самозабезпечення населення основними 

продуктами харчування та державних резервів відповідно до науково 

обґрунтованих норм» [284]. 

У «Концепції економічної безпеки України», розробленій Інститутом 

економічного прогнозування, під продовольчою безпекою розуміють певний 
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рівень захищеності населення країни від недоїдання, голоду, а також 

наявність в державі можливостей його забезпечення. Забезпечення 

достатнього в кількісному та якісному виразі харчування всім громадянам 

країни є критерієм продовольчої безпеки за нормальних умов розвитку, а в 

надзвичайних умовах має бути досягнено мінімально необхідне продовольче 

забезпечення [313].  

А. Орлов під продовольчою небезпекою розуміє такий стан економіки, 

який характеризується поглибленням диференціації доходів і споживання 

білка тваринного і рослинного походження [412].А. Гордєєв вважає, що 

продовольчу безпеку країни характеризують рівень споживання 

продовольства; стан агропромислового комплексу; продовольча незалежність 

країни; стійкість системи продовольчого забезпечення [321]. На його думку, 

стабільне забезпечення населення продовольством у необхідній кількості 

повинно стати основою забезпечення продовольчої безпеки національного та 

міжнародного рівнів. 

В окремі періоди продовольча проблема може значно загострюватися і 

приймати форму продовольчої кризи, яка ставить на межу виживання значні 

маси населення. Впродовж останнього століття спостерігалися дві світових 

продовольчих кризи. 

В середині 70-х років XX ст. виник гострий дефіцит продовольства в 

капіталістичному світі, що ускладнило проблему забезпечення мільйонів 

людей, головним чином в аграрно-сировинних країнах капіталістичної 

системи світового господарства. У багатьох районах Азії, Африки та 

Латинської Америки виробництво продовольчої продукції на душу населення 

зменшилося. Причини продовольчої кризи полягають насамперед у низькому 

рівні розвитку продуктивних сил в країнах, що розвиваються, в порівнянні з 

розвинутими країнами, що була наслідком жорстокої експлуатації їх 

економіки з боку метрополій протягом тривалого колоніального періоду. 

Загострення світової продовольчої кризи в даний період обумовило 

динамічне зростання населення в країнах, що розвиваються. Демографічний 
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вибух спричинив динамічне зростання потреби у продовольчих ресурсах, до 

чого не був готовий аграрний сектор світової економіки. 

Світова продовольча криза 2007-2008 рр. проявилася в суттєвому 

зростанні цін на всі продукти харчування, що охопило як розвинені країни, 

так і країни, що розвиваються. Основними причинами наприкінці 2006 року 

стали посуха в країнах виробниках зернових і зростання цін на нафту. 

Останнє також спричинило зростання ціни на добрива, перевезення 

продуктів. До причин також відносять збільшення використання біопалива в 

розвинених країнах і зростання чисельності середнього класу в країнах Азії 

[256]. Це загострило проблеми доступності продовольства практично в усіх 

країнах світу. 

Отже, продовольча криза – це суттєве загострення продовольчої 

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

регіони та позначається на рівні продовольчого забезпечення майже всього 

населення планети. Фахівці прогнозують неминучість глобальної 

продовольчої кризи. Сьогодні ми як цивілізація знаходимося на порозі 

головної кризи – глобального продовольчого дефіциту, ймовірно, 

безпрецедентного в історії людства (Cox, Lowe, and Winter, 2008). Нинішня 

ситуація відрізняється від більш традиційних сценаріїв млявого голоду в 

країнах третього світу, навіть незважаючи на достатні обсяги виробництва 

пшениці у світі. За даними Міжурядового Комітету світової продовольчої 

програми ФАО (FAO), світові ціни на продовольство збільшились на 45%, а 

також існує серйозний брак рису, пшениці та кукурудзи. Причиною 

неминучої глобальної продовольчої кризи є комбінація наступних явищ: по-

перше, рішення уряду США надати надмірні субсидії своїм фермерським та 

сільськогосподарським компаніям для збільшення обсягів вирощування 

зернових з метою вироблення біопалива; по-друге, зміна клімату; по-третє, 

величезне споживання продуктів такими країнами, як, приміром, Китай 

(Gurgel and Reilly, 2007). Явища, які виникають разом із кризою – нестримна 

інфляція, природні лиха, продовольчий та паливний дефіцит, – імовірно є 
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результатом екологічного виснаження. Ми вже досягли піку нафтовидобутку, 

але ось пік вичерпання продовольчих ресурсів і питної води вже зовсім 

близько [26]. 

На основі проведеного дослідження виявлено такий взаємозв’язок між 

основними поняттями, які характеризують продовольчу проблему (рис. 1.5.). 

Отже, продовольча проблема може мати різні форми прояву, різні 

масштаби, виникає загроза її переростання в продовольчу кризу, яка в 

більшій чи меншій мірі може охопити всі країни світу. Тому завдання, яке 

стоїть перед світовою спільнотою – створення системи глобальної 

продовольчої безпеки, яка здатна буде вирішувати поточні продовольчі 

проблеми та забезпечити попередження розвитку таких загроз і ризиків у 

продовольчому забезпеченні, які можуть перерости у продовольчу кризу. 

 

1.3. Асиметричність форм прояву продовольчої проблеми у 

сучасному світовому господарстві 

 

Попередній аналіз показав, що продовольча проблема має різні форми 

прояву. Для оцінки її поширеності та гостроти на глобальному рівні 

використовуються такі показники: як частка населення, яка недоїдає, в 

загальній чисельності країн, що розраховується ФАО, та характеризує 

ступінь гостроти продовольчого незабезпечення в тому, чи іншому регіоні, 

або країні світу;індекс продовольчої безпеки (ІПБ), який розраховується 

ФАО і характеризує всю систему продовольчого забезпечення окремих країн 

світу та дає змогу порівнювати ступінь досягнення продовольчої безпеки. 

Аналіз даних оціночних показників, які наведено в Додатку А, таблиці 

1,2, свідчить, що продовольча проблема є суттєвою для багатьох країн світу. 

Частка населення, яке недоїдає, коливається в різних країнах від декількох 

відсотків до 50%. У розвинених країнах світу питома вага таких осіб мізерна 

і вони навіть не представлені в інформаційних таблицях ФАО щодо 

поширеності цього явища. Низькою вона є у низці країн Північної Африки – 

в Алжирі, Єгипті – менше 5%, однак на Гаїті вона складає 51,7%, в Ефіопії – 35% [425]. 
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Рис. 1.5. Взаємозв’язок основних понять, які характеризують продовольчу проблему 

Джерело:розроблено автором 

Продовольча забезпеченість – 

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 небезпека – 

виникнення загроз та ризиків 

для окремих груп населення 

або країн, обумовлених 

недостатністю харчування 

(недоїдання - голод). 

Продовольча криза – 

тотальне погіршення 

продовольчого 

забезпечення для всіх 

країн світу або 

глобальних регіонів. 

Продовольча безпека – такий 

стан соціально-економічного 

розвитку окремої країни або 

світу вцілому, який забезпечує 

населення у достатній 

кількостіпродуктів харчування, 

необхідній для розширеного 

відтворення. 

Перманентне вирішення 

різноманітних продовольчих 

проблем. 

Недопущення ризиків та загроз 

продовольчому забезпеченню. 

Механізм досягнення продовольчої безпеки 
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Індекс продовольчої безпеки також має надзвичайно великий розрив, 

від найнижчого показника в Демократичній республіці Конго (24,8) до 

найвищого в США (89,3), що свідчить про значні відмінності в умовах 

продовольчого забезпечення країн світу. У 2013 р. ІПБ розраховувався для 

108 країн світу. При цьому для 20 країн він складав 80 і більше, для 28 країн 

– від 60 до 80, для 16 країн від 50 до 60, а для 29 країн був менше 40 умовних 

одиниць [221]. 

Наведені дані свідчать, що на сучасному етапі глобальне продовольче 

забезпечення та продовольча проблема усе в більшій мірі приймають 

асиметричний характер. Проблема асиметричності досліджується багатьма 

науковцями.  

Асиметрія більшістю дослідників розглядається як нерівномірність, 

диспропорційність розвитку будь-яких систем. Нерівномірність світового 

розвитку аналізується представниками практично всіх напрямів економічної 

науки, починаючи від класичної політекономії до сучасних економічних 

концепцій, які розглядають нерівномірність нагромадження капіталу, 

розвитку ТНК, інноваційно-технологічного, соціально-економічного 

розвитку та ін. В останні десятиліття нерівномірність пов’язується з 

асиметрією. 

Дослідження питань пов’язаних з асиметрією глобального 

економічного розвитку знайшли своє відображення в наукових працях 

вітчизняних вчених. Загальні підходи до розуміння асиметрії викладено у 

публікаціях Н. Кравчук, яка асиметрію розглядає як модальну від «симетрії» 

категорію і вбачає її джерелом розвитку, еволюції, утворення нового і саме в 

цьому на її думку полягає методологічний статус асиметрії (рис. 1.6.). На її 

думку симетрію слід вважати станом рівноваги, асиметрію розглядати як 

систему причинно-наслідкових взаємозв’язків, а саме джерелом дисбалансів, 

які породжують нестабільність, кризові явища та розгортання криз у світовій 

економіці [374].  
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Рис. 1.6. Методологічний статус асиметрії як модальної категорії 

багатовимірної системи відображення глибинних сторін світу  

Джерело: [374] 

 

Більшість вітчизняних дослідників поняття асиметрії застосовують до 

аналізу нерівномірностей регіонального розвитку. У працях І. Вахович, 

І. Сторонянська досліджено теоретико-методологічні основи визначення 

сутності та підходів до розуміння поняття асиметрії регіонального        

розвитку [305; 483]. 

Досліджуючи асиметрію у системі соціально-економічних З. Варналій 

визначає її як одну із основних загроз регіонального розвитку України [304]. 

Через призму економічної безпеки аналізують асиметрію регіонального 

розвитку вчені Національного Інституту стратегічних досліджень [492]. 

Дослідження М. Жук зосереджені на методичному апараті визначення 

регіональних відмінностей та асиметрії соціально-економічного розвитку 

регіонів, і націй основі – вироблення державної політики регіонального 

вирівнювання [347]. О. Дудкіна, П. Дудкін визначають концептуальні засади 

дослідження соціально-економічної асиметрії регіонального розвитку 

України та систему проблем, загроз і чинників впливу регіональної асиметрії 
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на трансформацію регіонального розвитку України [336]. 

Окремі науковці аналізують асиметрію на міжнародному рівні. 

Так,І. Артьомов визначає асиметрію через контекст економічного потенціалу 

країн та їх місця в системі міжнародних відносин, на його думку держави 

можуть бути симетричними за своєю територією, але асиметричними, за 

економічним потенціалом [278]. 

Найбільш повно і системно асиметрію глобального розвитку 

висвітлено в монографії та дисертаційному дослідженні Я. Столярчук, яка 

обґрунтовує визначення асиметрії глобального економічного розвитку та 

аналізує її ключові форми. Я. Столярчук розуміє її «…як усталену 

відсутність структурної рівноваги глобальної економічної системи, яка 

проявляється у непропорційності розвитку підсистем і елементів світового 

господарства в силу об’єктивно існуючих суперечностей між ними» [482]. До 

ключових форм прояву асиметрії глобального економічного розвитку автор 

відносить асинхронність та стрибкоподібність розвитку окремих глобальних 

корпорацій та транснаціональних державно-монополістичних об’єднань 

галузевого типу, диспропорційність в рівнях розвитку регіонів світового 

господарства, нерівномірність розвитку виробничих кластерів у межах 

глобального відтворювального процесу, різнорівневий характер участі країн 

у техноглобалізаційних процесах, глобальні фінансові дисбаланси, соціальна 

поляризація та ін. [482]. 

В даному дослідженні асиметрія форм прояву продовольчої проблеми 

не розглядається, однак окремі дослідники приділяють увагу цьому питанню. 

Причини асиметрії глобального попиту та глобальної пропозиції на 

продовольчі товари висвітлено у працях О. Черебяка, який зазначає, що 

асиметричність пропозиції залежить від продуктивності 

сільськогосподарського сектору економіки, яка прямо залежить від 

масштабів, якості та ефективності використання земельних ресурсів, 

геополітичного розміщення і кліматичних умов різних країн світу. 

Асиметричність попиту проявляється в низькій еластичності попиту на 
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продукти харчування, тобто через фізіологічну обмеженість, населення 

країни не буде купувати продовольства більше, ніж необхідно для 

задоволення власних потреб за низької ціни та буде купувати мінімальний 

набір продовольства навіть при зростанні цін [507]. 

У працях Ю. Маханьової висвітлено асиметричні зобов’язання, які 

прийняла Україна в рамках угоди із СОТ у відношенні експорту продукції 

агропромислового комплексу, які суттєво обмежують можливості 

вітчизняних підприємств щодо експортування агропродовольчих товарів на 

зовнішні ринки. Асиметричність узгоджених нетарифних заходів 

регулювання ринку агропродовольчих товарів виявляється у скасуванні і 

забороні впроваджувати в подальшому кількісні обмеження на імпорт, 

застосуванні антидемпінгових мит, ускладненні застосування 

компенсаційних заходів та невикористанні спеціальних захисних заходів 

СОТ по відношенню до розвинених країн [390]. 

Отже, системно асиметрія форм прояву глобальної продовольчої 

проблеми поки що не викладена, хоча існує безліч ілюстрацій 

асиметричності глобального продовольчого забезпечення. Проведений аналіз 

дає змогу окреслити основні її види та визначити характерні ознаки. 

Аналізуючи світову продовольчу проблему можна відзначити такі 

форми прояву глобальної асиметрії у продовольчому забезпеченні (рис. 1.7.): 

1. Асиметрія між глобальними обсягами виробництва продовольчих 

товарів і глобальним попитом на них. Світовий обсяг виробництва продукції 

сільського господарства останні 15 років збільшувався на 2,2% на рік, у тому 

числі сільськогосподарських культур на 2%, але зернових – тільки на 1%. 

Значна частина продукції виробляється в країнах, що розвиваються (67%), у 

той час як чверть століття тому їх частка становила лише половину.  
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Рис. 1.7. Асиметричність форм прояву глобальної продовольчої проблеми  
Джерело: розроблено автором 

Асиметрія між 
глобальними обсягами 
виробництва 
продовольчих товарів і 
глобальним попитом на 
них. 

Асиметрія в забезпеченні 
калорійності та якісного 
складу раціона харчування 
населення країн світу. 

Асиметрія у застосуванні 

інноваційних методів 

розвитку аграрного сектору. 

Асиметрія в застосуванні 
інтенсивних та екстенсивних 
методів ведення сільського 
господарства, які зумовлюють 
обсяги виробництва 
продовольства та 
ефективність галузі. 

Територіальна асиметрія 

виробництва і споживання 

продуктів харчування в світі. 

Асиметрія в обсягах 
споживання основних 
продуктів харчування за 
групами країн світу. 

Асиметрія у обсягах 
платоспроможного 
попиту населення на 
продукти харчування. 

Асиметрія світового продовольчогозабезпечення–диспропорційність у виробництві та 
споживанні продуктів харчування у країнах світу, неспіврозмірних між обсягами потреб 
у продовольстві та можливостями їх забезпечення. 

Форми прояву 

Глобальна асиметрія рівня 
економічного розвитку країн 
світу. 
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Незважаючи на зростання обсягів, потреба в продовольстві випереджає 

виробництво. У результаті кількість голодуючих і тих, хто недоїдає, у світі, 

досягнувши майже мільярда осіб, поки що має не значне скорочення. 

Очікується, що ця тенденція матиме місце до 2030 року. Оскільки 

забезпеченість зерном є визначальним фактором стійкості продовольчої 

системи, зменшення кінцевих запасів цієї продукції по відношенню до 

загальної потреби з 23,7% у 2013 р. до 22,9% у 2014 р. чинить 

дестабілізуючий вплив на світовий ринок. За прогнозами ФАО світові запаси 

зернових на закриття сільськогосподарського сезону, що завершиться в 2015 

році, скоротяться до 565,8 млн. т., що на 1,4% нижче відносно рівня на 

початок сезону (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Оцінка світових балансів зерна, млн. тонн  
 

Джерело та напрямок 

використання ресурсів 

Роки 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

прогноз 

Виробництво 2253,7 2344,1 2307,3 2518,8 2458,2 

Торгівля* 281,4 293,1 310,2 335,7 330,8 

Загальне споживання 2275,4 2324,7 2327,3 2420,6 2465,7 

Продовольче споживання 1059,4 1073,4 10752 1092 1108,2 

Фуражне споживання 763,8 789,8 802,1 858,2 882,8 

Інше споживання 452,2 461,5 449,9 470,3 474,8 

Кінцеві запаси 500,6 515,2 502,7 573,9 565,8 

Відношення кінцевих 

запасів до загальної 

потреби, % 

22,0 22,16 21,6 23,7 22,9 

*Дані про торгівлю відображають експорт за збутовий сезон липень-червень для пшениці і 

кормового зерна та за збутовий сезон січень-грудень для рису. 

Джерело: [433] 

 

Дані таблиці свідчать про позитивну динаміку світового виробництва 

зернової продукції, торгівлі зерном та його споживання. Однак фахівці 

відзначають, що на перспективу у світі дефіцит зерна складе майже 530 млн. 

тонн, значним буде дефіцит м’яса та морепродуктів – 40 і 68 млн. тонн 

відповідно. За іншими оцінками продовольча ситуація в перспективі буде ще 

більш напруженою. Зокрема, в Доповіді про світовий розвиток 2008, 

підготовленій співробітниками Міжнародного банку реконструкції та 
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розвитку, вказується, що для вирішення проблеми продовольства в період 

2000-2030 років потрібно збільшити виробництво зерна на 50%, м’яса  на 

85% [427]. Це обумовлено тим, внаслідок динамічного розвитку низки країн, 

що розвиваються, прогнозується підвищення світового попиту на 

продовольство, що обумовлено зростанням чисельності населення та 

потребою підвищення рівня життя. Тому, за експертними оцінками, загальна 

потреба населення нашої планети у продуктах харчування у 2025 році може 

зрости у два рази [326]. 

За розрахунками експертів ФАО, до 2030 року виробництво зерна 

збільшиться на 20-21%, його загальний обсяг сягне 2149-2150 млн. тонн при 

потребі 2675 млн. тонн. Виробництво м’яса зросте (головним чином за 

рахунок свинини і бройлерів) на 50-80 млн. тонн, тобто до 230-260 млн. тонн 

при потребі 300 млн. тонн. Використання морепродуктів збережеться на рівні 

100 млн. тонн при потребі 168 млн. тонн [427]. 

Динаміка попиту при цьому буде вищою, оскільки населення планети у 

2030 році складатиме приблизно 8,9 млрд. осіб (щорічний приріст – 90 млн. чол.) 

при загальній нерівномірності його розподілу по регіонах світу. Становище з 

продовольчим забезпеченням ускладнюється ще й з причини прагнення держав 

підвищити якість харчування, недоступного в даний час приблизно для мільярда 

людей. 

2. Територіальна асиметрія виробництва і споживання продуктів 

харчування в світі. Збільшуються диспропорції виробництва продовольства в 

окремих регіонах світу, як то, Китаї, Індії, Пакистані, Ірані тощо. Знижується 

рівень стабільності на продовольчому ринку, обумовлений зменшенням 

резервів, що дозволяють вирівнювати кон’юнктурні коливання. Диспропорції 

між країнами проявляються у такому: 

– у розвинених країнах у найближчі двадцять років попит на 

продовольство збережеться на сформованому рівні, але зміниться структура 

споживання на користь більш якісних та безпечних продуктів; 

– у світовому експорті продовольства на перше місце вийдуть США, 
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Австралія і Нова Зеландія, істотно потіснивши країни ЄС; 

– низка країн, що розвиваються, – у східній Європі і Східній Азії – 

перетворяться на нетто-імпортерів, а, отже, великі країни – виробники 

продовольства отримають додаткові можливості збуту. 

Потенціал світового експорту зерна в обсязі 200 млн. тонн на рік 

формують кілька країн (США – 50%, Канада – 12-15%, Австралія – 5-6%, 

Аргентина, Франція, Англія, Італія – інше). Найбільш істотним імпорт 

очікується для зерна і цукру, дещо менше для м’яса. Значною мірою 

відімпорту зерна залежать такі країни як Японія, Південна Корея, Куба, 

Тайвань. За рахунок імпорту вони забезпечують до 70% від потреби своїх 

національних ринків. Найбільш вагомий і довготривалий чинник динаміки 

попиту на зерно – зростання чисельності населення. Крім того, у найбільш 

населених країнах (Китаї, Індії) на тлі значного економічного зростання 

стрімко підвищується рівень життя, все більше споживається м’яса, що, в 

свою чергу, підвищує загальний попит на зерно. 

3. Асиметрія у обсягах платоспроможного попиту населення на 

продукти харчування, що обумовлено рівнем життя, який сформувався у тій 

чи іншій країні. Платоспроможний попит визначається рівнем ВВП на душу 

населення, рівнем заробітної плати та номінального доходу. 

Існує колосальний розрив у рівнях доходів і споживання між 

населенням розвинених країн, та країн, що розвиваються. 

Найнижчий платоспроможний попит населення у країнах Південно-

Африканського регіону. В цьому регіоні найбільша серед країн світу частка 

населення живе на 1,25 дол. на добу і становить 48,5%, найменша частка 

населення цієї категорії мешкає у Європі і Центральній Азії (0,7%). 

(таблиця 1.3.). 
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Таблиця. 1.3. 

Частка населення за регіонами світу, що живе на 1,25 та 2 дол на добу 

у 2012 р., %  

 

Частина населення, що 

живе на 1,25 дол на 

добу, % 

Частина населення, що 

живе за 2 дол на добу, 

% 

Східна Азія і Тихоокеанський регіон 12,5 29,7 

Європа і Центральна Азія 0,7 2,4 

Латинська Америка і Карибський регіон 5,5 10,4 

Східний Схід і Північна Африка 2,5 12,0 

Південна Азія 31,0 66,7 

Країни Південно-Африканського регіону 48,5 69,9 

Джерело: [315] 

 

Число людей, що живе в умовах крайньої бідності, за останні три 

десятиліття різко скоротилося. У 2012 році кількість людей, що живуть в 

умовах крайньої бідності, тобто менш ніж на 1,25 дол. в день, скоротилася на 

721 млн осіб порівняно з 1981 роком, але воно включало 400 млн. дітей. Це 

третина від усіх, хто живе у жахливих умовах. Проте серед найбідніших 

людей діти становлять непропорційно велику частку. У 2010 році у світі діти 

становили одну третину тих, хто жив в умовах крайньої бідності, і лише одну 

п'яту тих, хто жив вище межі бідності. У країнах з низьким рівнем доходу 

цей показник був ще гіршим: кожен другий бідняк був дитиною. 

4. Асиметрія в обсягах споживання основних продуктів харчування за 

групами країн світу. при збільшенні споживання продовольства у світі 

зберігаються відмінності по групах країн. У розвинених країнах споживання 

наближається до нормативу, удосконалюється його структура та якість. У 

країнах, що розвиваються, пріоритет віддається підвищенню забезпеченості 

продовольством, якість залишається на другому плані. У країнах з 

перехідною економікою істотно зростає забезпеченість продовольством, 

проте споживання на 6-10% буде нижче рівня, досягнутого на початку 80-х 

років XX сторіччя. Для мільярда людей стандарт нормального харчування 

недосяжний навіть у віддаленій перспективі. Відзначаючи позитивні 



 

 

67 

тенденції продовольчого забезпечення у світі, слід підкреслити, що динаміка 

його за групами країн суттєво різниться (табл. 1.4). 

Як свідчать дослідження, стабільність продовольчого забезпечення та 

підвищення якості продуктів характерні для індустріальних країн, де 

досягнуто оптимальне споживання хлібопродуктів і цукру, наближається до 

нормативу забезпеченість зерном, рослинною олією, збільшується в раціоні 

частка продуктів тваринного походження, а також продуктів, що 

характеризують національні особливості споживання і підвищують якість 

харчування. 

У країнах, що розвиваються, при загальній тенденції підвищення 

продовольчого забезпечення його рівень ще недостатній: менше 80% 

нормативного значення в аналізований період і близько 85% у віддаленій 

перспективі. Структура раціону також не відповідає нормативним 

параметрам. Для цих країн характерна низька забезпеченість зерном, олією, 

продуктами тваринного походження, іншими продуктами, що підвищують 

збалансованість раціону за найбільш важливими поживними речовинами. 

Для країн з перехідною економікою характерна продовольча 

нестабільність. Досить високий рівень споживання продовольства в 80-ті 

роки XX століття (майже 97% від нормативного рівня, що на 10 пунктів вище 

рівня індустріальних країн) зберегти не вдалося. На початку XXI століття 

споживання знизилося до 83% нормативного рівня (на 14 пунктів нижче 

рівня індустріальних країн) при погіршенні якісних характеристик. На думку 

фахівців ФАО, продовольче забезпечення в країнах з перехідною економікою 

буде нижче рівня 80-х років минулого століття навіть на кінець 

прогнозованого періоду, тобто до 2030 року. 
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Таблиця 1.4 
Споживання продуктів харчування по групах країн (кг / особу / рік)  

Роки 

Продукти харчування 

Зернові 

(споживання) 

Зернові 

(всього) 

Коренеплоди та 

бульбоплоди 
Цукор 

Бобові 

(сухі) 

Масло 
рослинне і 

масло 
насіння 

М’ясо (у 
забійному 
вигляді) 

Молоко та 
молокопродукти, 

виключаючи масло (в 
перерахунку на молоко) 

Інші 
продукти 

(ккал / особу 
/ день) 

Всього 
(ккал / 
особу / 
день) 

Світ 

1964-1966 147 283 83 21 9 6 24 74 208 2358 

1974-1976 151 304 80 23 7 7 27 75 217 2435 
1984-1986 168 335 68 24 6 9 31 79 237 2655 

1997-1999 171 317 69 24 6 11 36 78 274 2803 
2015 171 332 71 25 6 14 41 83 280 2940 

2030 171 344 74 26 6 16 45 90 290 3050 
Країни, що розвиваються 

1964-1966 141 183 75 14 11 5 10 28 122 2054 

1974-1976 150 201 77 16 8 5 11 30 129 2152 
1984-1986 172 234 62 19 8 8 16 37 155 2450 

1997-1999 173 247" 67 21 7 10 26 45 224 2681 
2015 173 265 71 23 7 13 32 55 240 2850 

2030 172 279 75 25 7 15 37 66 250 2980 

Індустріальні країни 
1964-1966 136 483 77 37 3 11 62 186 461 2947 

1974-1976 136 504 68 39 3 15 74 192 485 3065 
1984-1986 147 569 69 33 3 17 81 212 510 3206 

1997-1999 159 588 66 3 4 20 88 212 516 3380 
2015 158 630 63 32 4 22 96 217 540 3440 

2030 159 667 61 32 4 23 100 221 550 3500 

Країни з перехідною економікою 
1964-1966 211 556 148 37 5 7 43 157 288 3223 

1974-1976 191 719 132 45 4 8 60 192 356 3386 
1984-1986 183 766 114 46 3 10 66 181 384 3379 

1997-1999 173 510 104 34 1 9 46 159 306 2906 

2015 176 596 102 35 1 12 54 169 330 3060 
2030 173 685 100 36 1 14 61 179 350 3180 

Джерело: [258] 
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Дослідження показують, що при недостатності продовольства менше 

споживається не тільки основних продуктів, але й тих, які характеризують 

національні особливості харчування і його якість (наведені в таблиці 1.2 як 

«інші продукти»). І якщо в індустріально розвинених країнах питома вага 

цих продуктів у структурі споживання становить 15-16%, у країнах з 

перехідною економікою – 10-11%, то у країнах, що розвиваються. – тільки 

8%. 

5. Асиметрія в забезпеченні калорійності та якісного складу раціона 

харчування населення країн світу. Існує фізіологічна потреба в їжі: для 

чоловіка щодня необхідно 2700 ккал, для жінки – 2100 ккал; критична межа 

становить 2000 ккал. Для нормального функціонування організмові людини 

необхідно близько 80 основних хімічних елементів. Ці норми не 

універсальні, вони змінюються з віком людини, її масою, станом здоров’я, 

професією тощо. Вважається, що кожного місяця людина споживає кількість 

їжі, що дорівнює масі її тіла. Оптимальне щоденне середнє меню людини – 

близько 1 кг сухої речовини, в тому числі 750 г рослинного походження і 

250 г тваринного [350]. Недотримання вимог харчування спричиняє багато 

хвороб, які тривалий час були бідою як для людини. 

Задовольняється потреба людини в їжі в основному завдяки 

використанню білків, вуглеводів і жирів. У світі протягом останніх 33 років 

енергетична поживність харчування в розрахунку на душу населення 

збільшилася від 2287 до 2718 ккал (на 18,8%), у тому числі енергії 

рослинного походження – від 1927 до 2286 ккал за день, або на 18,6%, 

тваринного – від 359 до 428 ккал (на 19,2%). 

Детальний аналіз світової статистики щодо рівня харчування людини 

свідчить, що у кінці XX століття досягнуто таке щоденне споживання енергії: 

в Європі – 3410 ккал за день, Північній Америці – 3384, Океанії – 3199, у 

Південній Америці – 2689, Африці – 2718, Азії – 2585 ккал за день [433].  

Якщо проаналізувати світову статистику продовольчих ресурсів, 

можна дійти висновку, що продукти рослинного і тваринного походження 
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чинять головний і неоціненний взаємодоповнюючий внесок у раціон людини, 

їжа рослинного походження забезпечує 84,3% спожитої людиною енергії, 

тваринного – 15,7%. Для оптимального харчування необхідно дещо 

зменшити частку рослинної їжі, а тваринної – збільшити. Важливо 

відзначити, що за континентами існує вкрай велика різниця у частці енергії 

рослинної їжі для людей: в Океанії – 66,5%, Європі – 67,9%, Північній 

Америці –72,2%, Південній Америці – 81,3%, Азії – 89,4%, Африці – 92,6%. 

Частка енергії, що надходила з їжею тваринного походження, була значно 

меншою і становила: в Африці – 7,4%, Азії – 10,6%, Південній Америці – 

18,7%, Північній Америці – 27,8%, Європі – 32,1%, Океанії – 33,5% [433]. 

Якщо в середньому у світі за цей період зміни у співвідношенні джерел 

рослинної і тваринної енергії були, на перший погляд, несуттєвими, то по 

окремих континентах вони були досить істотними. Наприклад, за останню 

третину століття у Північній Америці збільшилася частка енергії рослинної 

їжі від 67,5% до 72,2%, а тваринної зменшилася від 32,5% до 27,7%; в Азії – 

рослинної зменшилася від 93,9% до 89,4%, тваринної збільшилася від 6,0% 

до 10,6 %; в Європі – рослинної зменшилася від 71,9% до 67,9%, тваринної 

збільшилася від 28,1% до 32,1%; в Океанії – рослинної збільшилася від 60,7% 

до 66,5%, тваринної зменшилася від 39,3% до 33,5%. Отже, по континентах, 

що означає і по країнах, відбувалися і відбуваються відчутні структурні зміни 

у співвідношенні рослинних і тваринних джерел енергії в харчуванні 

людини. 

У більшості країн, як і багато століть тому, в енергетичному харчуванні 

людей й нині переважають продукти рослинного походження над 

продуктами тваринного походження. В Японії, наприклад, це співвідношення 

становить 78% і 22%, Китаї – 87,3% і 12,7%, Україні – 72% і 28%, США – 

67% і 33%, Великобританії – 68% і 32%, Угорщині – 64% і 36%, Німеччині – 

65% і 35%, Франції – 60% і 40%, Канаді – 68% і 32%, Італії – 75% і 25%, 

Польщі – 67% і 33% [433]. 

На основі існуючих даних світової статистики можна констатувати, що 
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харчування людини поліпшувалося. Причому кращим воно було в країнах 

Північної Америки, Європи і Океанії, дещо гіршим – в Африці і Південній 

Америці. 

При загальному зростанні народонаселення у світі, на трьох 

континентах із п’яти забезпечення енергетичної поживності раціону людей 

практично досягло норми. Хоч на всіх континентах є країни, де населення 

повністю в достатній мірі забезпечене продовольством, є й такі країни, де 

забезпеченість продовольством дещо гірша і не досягла норми, а є ще й такі, 

де поряд із багатими люди живуть бідно і голодують. 

Згідно з прогнозом, виконаним фахівцями ФАО, навіть при збереженні 

стійкої тенденції приросту продукції, характерної для кінця XX і початку 

XXI століття, вирішення продовольчої проблеми залишається неоднозначним 

(табл. 1.5).  

Таблиця 1.5 

Світове фактичне і прогнозоване споживання продовольства  

Країни роки 

 
 

1964-1966 1974-1976 1984-1986 1997-1999 2015 2030 

Споживання продовольства, ккал / особу / день 

Світ 2358 2435 2655 2803 2940 3050 
Країни, що розвиваються 2054 2152 2450 2681 2850 2980 

Індустріальні країни 2947 3065 3206 3380 3440 3500 

Країни з перехідною економікою 3222 3385 3379 2906 3060 3180 

Чисельність населення, ккал / особу / день (млн. осіб.) 

Менше 2200 1893
1
 228 I

і
 558 571 462 196 

2200-2500 288 307 1290
2
 1487

2
 541 837 

2500-2700 154 141 1337
3
 222 351 352 

2700-3000 302 256 306 1134 2397
2
 2451

2
 

Більше 3000 688 1069 1318 2464
3
 3425

3
 4392

3
 

Світ у цілому 3325 4053 4810 5878 7176 8229 
1 з Індією та Китаєм 
2
 з Індією 

3
 з Китаєм 

Джерело: [258] 

 

Надаючи винятково важливого значення білково-калорійному 

харчуванню, ФАО і ВОЗ прийняли для позначення дефіциту білка й енергії в 

харчуванні людини термін «білково-калорійна недостатність». Дефіцит білка 
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призводить до вкрай важких захворювань, втрати здоров’я і працездатності. 

Сучасні раціональні норми харчування рекомендують споживання людиною 

мінімум 2/3 білка рослинного походження, 1/3 – тваринного. За даними ФАО 

щоденне споживання харчового білка у світі становить 71 г на людину при 

середній потребі 100 г, дефіцит білка складає 29%. 

За останню третину ХХ століття споживання білка у світі з розрахунку 

на душу населення збільшилося від 62,6 до 70,8 г, або на 13,1%. За цей період 

відбулися зміни в структурі його споживання практично на всіх континентах. 

Якщо взяти відношення до припустимої норми забезпеченості потреби 

людини білком, то вже 85% країн досягли припустимого рівня споживання 

білка населенням, у 8-10% країн його дефіцит перевищує 50%. Через нестачу 

білка близько половини населення має незбалансоване харчування. 

За останні 100 років світове середньорічне виробництво білка зростає, 

однак виробляється більше білка рослинного походження, ніж тваринного. 

Якщо брати мінімальну потребу людини в білку, то вона в переважній 

частині країн в основному вже задовольняється. А коли брати оптимальну 

потребу в білку, то щоденне споживання його задовольняється в середньому 

в країнах Європи, Північної Америки і Океанії, не задовольняється – в Азії, 

Південній Америці й Африці. 

У багатьох країнах споживання білка досягло норми або наблизилося 

до неї: в Австралії – 100,4 г, Австрії – 100,8, Аргентині – 99,3, Ізраїлі – 98,7, 

Ісландії – 123,3, Італії – 108,7, Канаді – 96,1, Німеччині – 100,2, Польщі – 

99,3, США – 112,9, Туреччині – 100,5, Угорщині – 93,6, Фінляндії – 94,2, 

Франції – 116, Швеції – 94, Японії – 98 г. Отже, стало можливим розв’язання 

проблеми харчового білка на цілих континентах. Однак, в багатьох країнах 

споживання білка є низьким і не відповідає науково обґрунтованим нормам, 

зокрема в Мозамбіку – 30,8 г, Ліберії – 32,5, Заїрі – 32,8, Сьєра Леоні – 34, 

Анголі – 39,6, Гаїті – 40,3, Комаросі – 41,8, Бангладеші – 42,5, Афганістані – 

43, Нігерії – 43, Сомалі – 43,5, Шрі Ланці – 46,9, Камеруні – 48, Танзанії – 

48,8, Папуа Новій Гвінеї – 48,9, Перу – 49, Гвінеї Бісау – 49,9, Непалі – 50,1, 
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Домініканській Республіці – 50,1, Мадагаскарі – 50,6, В’єтнамі – 52,1, 

Еквадорі – 52,2, Філіппінах – 52,4, Болівії – 52,5 г [433]. 

Для забезпечення населення білком тваринного походження важливо 

надати пріоритетного значення розвитку найбільш інтенсивним галузям 

тваринництва, створити сучасну кормову базу і забезпечити збалансовану 

годівлю тварин і птиці. У багатьох країнах на це витрачено дуже великі 

кошти, матеріально-технічні засоби, що й забезпечило вирішення питання 

кормового білка та інтенсивний розвиток провідних галузей тваринництва. 

6. Асиметрія в застосуванні інтенсивних та екстенсивних методів 

ведення сільського господарства, які обумовлюють обсяги виробництва 

продовольства та ефективність галузі. 

Зростання виробництва у світовому сільському господарстві в кінці 

минулого століття досягнуто як за рахунок інтенсивних, так і екстенсивних 

факторів, найважливіші з яких наступні: 

– рівень розвитку в АПК технічного прогресу, запровадження в 

усіх сферах сільського господарства механізації, хімізації, меліорації, що 

підвищує продуктивність рослинництва й тваринництва; 

– застосування сучасних  інтенсивних технологій вирощування 

рослин і тварин, що скорочує біологічний цикл виробництва; 

– розвиток  селекції та аграрної науки, що забезпечує  створення 

високоврожайних сортів рослин та більш продуктивних видів тварин; 

– збільшення площі зрошуваних земель; 

– розширення площі  ріллі, залучення незайманих  земель в 

сільськогосподарський оборот; 

розвиток змішаних фермерських систем, де поєднуються різноманітні 

види діяльності -  рослинництво, тваринництво, лісівництво, ставкове 

рибальство тощо [455]. 

Слід відзначити, що інтенсивні методи широко використовуються в 

розвинених країнах світу, що дає їм можливість підвищувати обсяги 

виробництва сільгосппродукції та домінувати на продовольчих ринках країн 
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світу. В країнах, що розвиваються та країнах з перехідною економікою 

переважають в основному екстенсивні методи, що обумовлює низьку 

продуктивність сільського господарства. І незважаючи на те, що це 

переважно аграрні країни, їх частка у світовому обсязі виробництва 

продовольства є незначною, а населення цих країн стикається із 

найгострішими формами прояву дефіциту продовольства. 

7. Асиметрія у застосуванні інноваційних методів розвитку аграрного 

сектору. 

До переваг сільськогосподарської продукції, отриманої за допомогою 

біотехнологій, науковці та представники агробізнесу, які оперують генетично 

модифікованими продуктами, відносять збільшення врожайності культур за 

рахунок надання їм заданих властивостей і зниження втрат від хвороб і 

шкідників; зниження використання пестицидів і гербіцидів і зменшення, 

таким чином, хімічного впливу на ґрунт; вивільнення поновлюваних 

природних ресурсів для використання їх у промисловості та заміщення цих 

ресурсів більш продуктивними видами і сортами, отриманими за допомогою 

біотехнологій; створення продуктів харчування з наперед заданими 

медикаментозними властивостями: продуктів для людей із захворюваннями 

системи травлення, для хворих на рак та СНІД, замінників молока для 

немовлят; зменшення ступеня впливу на навколишнє середовище в 

результаті застосування більш сприятливих методів обробки ґрунту; 

зниження захворювань рослин і тварин. 

Вплив науково-технічного прогресу на АПК різних країн  проявляється 

не однаково, що обумовлено як рівнем розвитку самого агропромислового 

комплексу, так і економічними можливостями країн, щодо використання 

досягнень НТП.  Розвинені країни мають більші можливості фінансування 

аграрної науки, підтримки фермерів, які запроваджують інновації. Тому вони 

досягають більш високої ефективності сільськогосподарського виробництва, 

що є запорукою високої конкурентоспроможності. Це дає можливість  не 

лише збільшення прибутку виробників продовольчої продукції, а за рахунок 



 

 

75 

поліпшення характеристик товару забезпечити розширення можливостей 

промислової експансії [283]. 

Країни, що розвиваються, в меншій мірі мають можливості 

застосовувати інноваційні методи розвитку АПК, що обумовлено низкою 

причин: відсутністю власної аграрної науки, переважанням малих 

фермерських господарств, недостатністю фінансових ресурсів для 

запровадження новітніх технічних засобів і технологій, низьким рівнем 

кваліфікації працівників сільського господарства. Бар’єром на шляху 

проникнення інноваційних технології в сільськогосподарські галузі країн, що 

розвиваються, є приватна власність на наукові розробки в сфері 

біотехнологій, їх висока капіталоємність. 

На сучасному етапі все більшого розвитку здобуває органічний сектор 

сільського господарства, який характеризується високим рівнем 

наукоємності. З огляду на великий і зростаючий попит на екологічно чисту 

продукцію, в розвинених країнах склалася широка  мережа наукових центрів, 

які працюють на потреби розвитку органічного продовольчого забезпечення. 

Принципова відмінність НДДКР в органічному секторі від аналогічних робіт 

у галузі генетично модифікованих продуктів полягає в споживчих 

особливостях створеного товару. Результатом НДДКР у секторі органічного 

сільського господарства є розробка товарів поліпшеної якості,які не містять 

хімічних речовин та інших небезпечних для людини елементів. Такий підхід 

є більш складним, оскільки передбачає  застосування певних методів, 

максимально наближених до природного процесу. 

В той же час в країнах, що розвиваються, значна частка 

сільськогосподарського виробництва фактично відноситься до органічної 

продукції, оскільки там мало застосовуються хімічні добрива,  засоби захисту 

рослин та стимулятори росту. Це обумовлює попит на таку продукцію зі 

сторони населення розвинутих країн, особливо це стосується Європи, яка на 

сучасному етапі  є лідером у споживанні органічних  продуктів 

(біопродуктів). 
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У даний час продукти, забезпечені торговими знаками «біо», широко 

відомі споживачам. Сам товар зовнішньо може бути ідентичний аналогічній 

продукції, отриманій традиційним способом,однак споживча вартість 

органічних продуктів є вищою. 

Світова торгівля органічними продуктами харчування за десятиріччя 

активного розвитку набула характерних рис й особливостей, які невластиві 

секторам генетично модифікованих і традиційних товарів. Оскільки 

платоспроможний попит на органічні продукти харчування, які мають 

більшу вартість, в основному сконцентрований у високорозвинених країнах 

(ЄС, США),  то потоки світової торгівлі органічними продуктами спрямовані 

саме сюди. Тобто, органічна продукція попадає переважно в країни з 

високим ступенем забезпечення продовольством. Країни, що розвиваються, 

зваблені високою ціною на органічні продукти, також експортують 

високоякісні продукти в розвинуті країни, хоч мають  значні внутрішні 

проблеми у забезпеченні продовольством. 

Проведене дослідження дало змогу виявити основні тенденції розвитку 

глобальної продовольчої проблеми та шляхи її вирішення. 

По-перше, це загострення проблеми дефіциту продовольства у світі.  

По-друге, посилення глобальних диспропорцій у виробництві та 

споживанні продуктів харчування, підвищення нестабільності на світових 

продуктових ринках. 

По-третє, у вирішенні світової продовольчої системи зростає роль 

міжнародної торгівлі продовольством. На сучасному етапі майже 25% 

світового обсягу продовольства та продовольчої сировини проходить до 

споживачів через зовнішні ринки. 

По-четверте, у формуванні тенденцій кон’юнктури ринків 

продовольства визначальна роль належить зерновим, оскільки їх питома вага 

у вартісній структурі світового експорту становить 16%. 

По-п’яте, однією з основних тенденцій функціонування світової 

продовольчої системи XXI століття є проникнення в галузь нової продукції 
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аграрних біотехнологій – генних модифікацій. 

По-шосте, характерною рисою сучасного розвитку світової 

продовольчої системи є її екологізація, що виражається у формуванні та 

реалізації спеціальних регіональних програм екологічного землеробства, 

виробленні стандартів екологічного харчування, розробці освітніх і 

навчальних проектів з охорони навколишнього середовища аграрного 

виробництва, у зростанні обороту органічних продуктів. 

На основі проведеного дослідження можна дійти висновку, що сучасна 

світова продовольча система формується під впливом природних, 

економічних, технологічних, торгово-політичних, соціальних, екологічних 

параметрів. Існує суттєвий розрив у рівні розвитку продовольчих систем 

високо розвинутих країн та країн, що розвиваються. Пріоритетним завданням 

ефективного функціонування глобальної продовольчої системи  є 

забезпечення населення світу продовольством, що потребує вирівнювання 

розвитку національних АПК, комплексної їх взаємодії з природним 

навколишнім середовищем, що забезпечує збереження біологічного 

різноманіття та продовольчих ресурсів землі. 

На сучасному етапі розвиток світового господарства здійснюється під 

впливом обмежуючих факторів глобального потепління, зростаючого впливу 

на навколишнє середовище, нестабільності виробництва, а також 

зростаючого попиту на сільськогосподарську сировину для біопалива, що не 

сприяє швидкому вирішенню продовольчої проблеми. Слід також 

відзначити, що нестабільні процеси у світовій економіці (фінансові, 

економічні кризи) не дозволяють прогнозувати високі темпи приросту 

продовольчих і сировинних ресурсів навіть у віддаленій перспективі. 

Очікується, що приріст продовольчих товарів до 2030 року щодо досягнутого 

рівня скоротиться більш ніж в три рази при стабільному збільшенні попиту 

[455]. Отже, світова продовольча система, забезпечуючи певне зближення в 

споживанні продовольства за групами країн, поки що нездатна вирішити 

проблему збалансованості попиту і пропозиції на глобальному рівні у 
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найближчій та у середньостроковій перспективі. 

Розглядаючи продовольчу проблему в цілому, необхідно відзначити, 

що її вирішення в перспективі, як і в даний час, очікується доволі складним з 

багатьох причин, які можна звести до наступних: 

1) у розвинутих країнах знижується потреба в нарощуванні обсягів 

сировини і продовольства через обмеженість попиту і можливостей 

нарощування продовольчих ресурсів за рахунок впровадження досягнень 

науково-технічного прогресу, в першу чергу за рахунок нових технологій; 

2) у країнах, що розвиваються, ресурсний потенціал сільського 

господарства та можливості науково-технічного прогресу використовуються 

недостатньо внаслідок складності природно-кліматичних умов для 

виробництва, нестачі фінансових ресурсів на їх поліпшення і освоєння 

передових технологій; 

3) погіршення екології, що призводить до скорочення потенціалу 

природних ресурсів, необхідних для нарощування обсягів виробництва і 

формування продовольчих ресурсів у необхідних обсягах; 

4) негативний вплив довготривалого характеру на виробництво 

продовольства чинять порушення рослинного світу Землі і водний дисбаланс. 

У зв’язку з цим сучасні стратегії інтенсифікації сільського господарства 

повинні враховувати обмеженість ресурсів, необхідність їх відновлення та 

охорону навколишнього середовища; 

5) неможливість для більшості країн, які залежать від імпорту, 

закуповувати необхідну кількість продовольства внаслідок зміни 

кон’юнктури світового продовольчого ринку, що викликає загострення 

внутрішньої продовольчої кризи. 

 

1.4. Діалектика взаємозв’язку глобальної продовольчої проблеми і 

продовольчої безпеки 

 

Попередній аналіз показав, що незважаючи на значні досягнення 
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людства, пов’язані з впровадженням організаційних, технічних і 

технологічних досягнень у землеробстві і тваринництві, забезпеченість 

продовольством населення світу в ХХ столітті було недостатньою, що 

спричинило невирішеність продовольчої проблеми. Це обумовило 

виникнення низки загроз для людини і держави, які проявляються у 

недоїданні або неякісному харчуванні, що спричиняє хвороби, виникненні 

соціальної напруги в суспільстві, необхідності імпорту значних обсягів 

продовольства. Тривале існування цих загроз може призвести до виникнення 

продовольчої небезпеки (рис. 1.8.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8. Процес трансформації продовольчої проблеми  

у продовольчу небезпеку  

Джерело: розроблено автором 

 

Загострення глобальної продовольчої проблеми обумовило 

необхідність забезпечення продовольчої безпеки. Продовольча проблема і 

продовольча безпека діалектично взаємопов’язані як причина, наслідок і 

комплекс заходів щодо вирішення першої. Наявність продовольчої проблеми 

обумовлює необхідність дій щодо її вирішення та досягнення безпечного 

стану у сфері задоволення найнеобхідніших потреб людини. Проблема 

продовольчої безпеки опинилася в центрі уваги світової політики і економіки 

на початку 70-х років ХХ століття, коли виникла проблема дефіциту світових 
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продовольчих ресурсів, що спонукало один з найавторитетніших 

міжнародних органів ООН – Продовольчу і сільськогосподарську 

організацію (ФАО) розробити міжнародну стратегію продовольчої безпеки. 

Теоретичні та практичні підходи до вирішення проблеми продовольчої 

безпеки змінювалися у міру розуміння глибини цієї проблеми. При 

традиційному підході продовольча безпека розглядалася як один з аспектів 

національної безпеки переважно з позицій розвитку агропромислового 

комплексу країни, виробництва агропромислової продукції. Такий підхід 

отримав поширення в 50-60-ті роки минулого століття. Він робив наголос на 

необхідність розвитку національного виробництва продовольчих ресурсів та 

підвищення рівня продовольчої незалежності від зовнішнього ринку. Однак в 

умовах поглиблення міжнародної інтеграції, розвитку світогосподарських 

зв’язків та підвищення добробуту населення такий підхід є обмеженим. 

Взагалі можна виділити кілька періодів, що характеризують дану проблему з 

різних боків. 

Перший період, пов’язаний із зерновою кризою початку 70-х років XX 

століття, для якого характерно те, що проблема продовольчої безпеки 

аналізувалася на рівні країни. Основна увага акцентувалася на національному 

виробництві продовольства, на тому, чи забезпечує воно потреби населення 

країни, що оцінювалось за допомогою розрахунку балансу продовольства. 

Перевага надавалась самозабезпеченню продовольством. Головним 

вважалося звести баланс виробництва продовольства з потребами населення 

за науково обґрунтованими нормами споживання.  

У 80-х роках XX століття стало очевидно, що наявність продовольства 

на національному рівні необов’язково означає, що всі регіони, і особливо 

домашні господарства, були достатньою мірою ним забезпечені. Так, окремі 

африканські країни до середини 80-х років залишалися нетто-експортерами 

продовольства, у той час як більше половини їх населення хронічно 

недоїдало. Це показує, що продовольча безпека на національному рівні не 

завжди переходить у продовольчу безпеку для всіх домогосподарств 
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всередині країни. Таким чином, відповідність виробництва продовольства з 

потребами в ньому не завжди означає досягнення продовольчої безпеки, 

оскільки існуюча система розподілу продовольства часом не забезпечує 

доступ населення (індивідів і сімей) до продовольчих ресурсів. 

Визначальним елементом нової концепції є не наявність продовольства 

(місцевого або імпортного) на ринках, а забезпечення будь-якої людини 

матеріальними і економічними умовами, що дозволяють їй задовольнити свої 

потреби в продовольстві. Таким чином, важливим питанням на 

національному і світовому рівнях стає питання розподілу ресурсів. Існування 

голоду в сучасному світі свідчить про нездатність окремих країн забезпечити 

одночасно необхідний обсяг виробництва продовольчих ресурсів та їх 

відповідний розподіл. 

У сучасних наукових публікаціях не існує однозначного трактування 

поняття «продовольча безпека». Термін «food security» розуміють двояко: як 

продовольча безпека, та як продовольча забезпеченість. Як вважає 

П. Бурдуков, термін «продовольча забезпеченість» точніше відображає зміст 

поняття, оскільки дає змогу визначити забезпечення гарантованої фізичної та 

економічної доступності продуктів харчування для населення [300]. Однак, 

на наш погляд, поняття «продовольча безпека» є ширшим, ніж поняття 

«продовольча забезпеченість», оскільки забезпеченість передбачає тільки 

наявність продуктів харчування у населення, а безпека ще й включає існуючі 

ризики та можливості відтворення продовольчих ресурсів. 

У концепції людського розвитку ПРООН важливою складовою є 

безпека людини. В цьому контексті розглядається і продовольча безпека як 

необхідна умова забезпечення здоров’я людини. Основні положення згаданої 

концепції були викладені у звіті ПРООН з людського розвитку за 1994 рік. 

Під продовольчою складовою безпеки людини тут розглядалась доступність 

основних продуктів харчування. Це передбачає наявність необхідної 

кількості продуктів харчування і вільного доступу до них, достатню 

купівельну спроможність населення [335]. 
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Що стосується найбільш відомих визначень продовольчої безпеки, 

пропонованих конкретними західними дослідниками, то, відповідно до 

одного з найпоширеніших серед них – це гарантування «доступу всіх 

мешканців і в будь-який час до продовольства в кількості, необхідній для 

активного та здорового життя» [97]. 

У світовій економіці виділяють хронічну і тимчасову продовольчу 

незабезпеченість. Перша виникає, якщо постійне споживання продовольства 

є недостатнім через відсутність можливостей придбати (нестача грошових 

доходів) або виробити необхідну кількість харчових продуктів. Тимчасова 

продовольча незабезпеченість настає при періодичних порушеннях 

стабільності доступу до продовольства з причини зростання цін на продукти 

харчування, неврожаїв або падіння рівня доходів [226]. 

Ю. Хромов додає до перерахованих видів небезпеки поняття 

«потенційної продовольчої небезпеки», яка має місце в будь якій країні. Її 

чинниками можуть бути не лише внутрішні проблеми продовольчого 

виробництва, а здебільшого зовнішні загрози - міжнародні економічні кризи, 

погіршення кон’юнктури на сільськогосподарських ринках, торговельні 

війни тощо [504]. У цих випадках продовольча небезпека може 

перетворитися з потенційної у тимчасову або навіть хронічну, при умові. Що 

держава неадекватно реагує на існуючі загрози, не забезпечує розвиток та 

підвищення ефективності національного агропромислового комплексу. Разом 

із тим продовольча небезпека може виникнути не тільки при дефіциті 

продуктів, але й при експорті, якщо він стає самоціллю (монокультурою), а 

також при зростанні зобов’язань з погашення зовнішнього боргу при 

нестабільному курсі національної валюти. 

На наш погляд, потенційна продовольча небезпека може бути не тільки 

для держави, але і для світу в цілому, домогосподарства, окремої людини, 

хоча, звичайно, для кожного рівня кризові явища можуть бути різними. 

Наприклад, домогосподарство може виявитися уразливим через збільшення 

кількості членів сім’ї або збільшення кількості утриманців. Для окремої 
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людини можна сказати, що вона буде вразливою через невизначеність у 

майбутніх доходах. 

Римська зустріч на вищому рівні з проблем продовольства прийняла 

важливі документи щодо продовольчої безпеки. Так, у «Плані спільних дій» 

зазначено, що «продовольча безпека існує (досягається), коли всі люди і в 

будь-який час мають фізичний і економічний доступ до достатньої в 

кількісному відношенні, безпечної та поживної їжі, щоб задовольняти свої 

дієтичні потреби та смакові переваги для ведення активного і здорового 

життя» [423]. А в «Римській декларації з світової продовольчої безпеки» 

мова йде про обов’язок будь-якої держави забезпечувати «право кожного на 

доступ до безпечних для здоров’я і повноцінних продуктів харчування у 

відповідності з правом на адекватне харчування і основним правом на  

життя» [437]. 

У відповідній науковій літературі та в офіційних документах 

міжнародних організацій до цих пір, нажаль, не склалося єдиного розуміння 

самого змісту продовольчої безпеки, що дозволяє охарактеризувати і 

виділити цю проблему з широкого кола питань, пов’язаних із 

продовольством. Але разом з тим, варто повторитися, що матеріали Римської 

зустрічі на вищому рівні з проблем продовольства містять не тільки 

узгоджене визначення продовольчої безпеки та окремих її характеристик 

(критеріїв), але й план відповідних спільних дій. Однак у вітчизняній 

науковій літературі залишається дискусійним питання ідентифікації самого 

поняття продовольчої безпеки і шляхів її досягнення. 

Продовольча безпека – відносно нова для вітчизняних економістів 

сфера наукових досліджень. У радянській економічній науці категорія 

«продовольча безпека» розглядалася переважно з позицій порівняння зі 

зовнішнім світом і фактично не трактувалась як внутрішня проблема в 

умовах функціонування самодостатнього продовольчого комплексу СРСР, 

який розвивався на планово-централізованих засадах. Перші наукові праці у 

сфері продовольчої безпеки на пострадянському просторі з’явилися на 
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початку 90-х років XX століття у зв’язку з радикальними економічними 

реформами і проблемами продовольчого забезпечення, які мали місце й в 

Україні. 

На початкових етапах дослідження продовольчу проблему розглядали в 

соціально-економічному плані як наявність достатньої кількості продуктів 

харчування для задоволення потреб населення. В цьому контексті 

продовольча безпека країни – це  спроможність держави забезпечення 

потреби населення у продовольчих товарах як за рахунок власного 

виробництва, так і за рахунок зовнішніх надходжень. Такий підхід до 

визначення сутності продовольчої безпеки ґрунтувався на концепції 

недостатнього харчування [443]. За рівнем забезпечення потреб населення у 

продовольстві фахівці виокремлюють такі види недостатнього та 

незбалансованого харчування: недоїдання; вторинне недостатнє харчування; 

дієтична незабезпеченість; переїдання. Саме недоїдання, тобто споживання 

недостатньої кількості харчових продуктів, які не забезпечують необхідну 

калорійність, лежить в основі продовольчої проблеми. 

Вторинне недостатнє харчування  слід розглядати як медичну 

проблему, а не соціально-економічну, оскільки воно є наслідком певних 

захворювань. Дієтична незабезпеченість, або незбалансованість, має місце 

тоді, коли в раціоні харчування відсутнє достатнє різноманіття продуктів, які 

забезпечують організм необхідними мікроелементами та вітамінами. Вона 

виникає внаслідок низького рівня доходів населення, яке вимушене 

споживати більшу кількість дешевих продуктів з високим вмістом вуглеводів 

(картоплю, хлібобулочні вироби та ін.) та економити на більш дорогих 

білкових, а також на фруктах. Переїдання  також є різновидом продовольчої 

проблеми, яка набирає все більшої гостроти у країнах з високими доходами. 

У нинішніх умовах зацікавленість дослідників проблемами 

національної продовольчої безпеки пов’язана з набуттям Україною членства 

в СОТ. Оскільки внутрішні і зовнішні умови функціонування вітчизняного 

АПК динамічно змінюються і зовсім не в кращий бік, проблема продовольчої 
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безпеки не тільки загострюється, а завдання щодо її забезпечення суттєво 

ускладнюються. Це, у свою чергу, вимагає ефективного вирішення цих 

проблем, насамперед, здійснення відповідних теоретичних досліджень. 

Згідно з прийнятим у 2011 році Законом України «Про продовольчу 

безпеку», остання визначається як соціально-економічне та екологічне 

становище, за якого всі соціальні і демографічні групи населення стабільно 

та гарантовано забезпечені безпечним і якісним продовольством у необхідній 

кількості та асортименті, необхідних і достатніх для фізичного і соціального 

розвитку особистості, забезпечення здоров’я населення України [434]. 

У відповідності з проектом Національної доктрини продовольчої 

безпеки України її визначають як стан економіки, при якому забезпечується 

продовольча незалежність країни, гарантована фізична, соціальна й 

економічна доступність для населення достатньої, безпечної та поживної їжі, 

що відповідає раціону харчування, кулінарним уподобанням в обсягах 

відповідно до рекомендованих раціональних норм, встановлених в 

орієнтованому наборі основної продовольчої сировини і харчових продуктів, 

забезпечення у середньому на душу населення України для ведення 

активного та здорового способу життя й відповідно до вимог чинного 

законодавства України [446]. 

У цьому контексті продовольча безпека країни розглядається як 

головний критерій ефективності державної економічної стратегії, а саме: 

політична здатність держави у забезпеченні населення доступними 

продуктами харчування згідно з вимогами міжнародних організацій; 

економічна здатність у забезпеченні потреб внутрішнього ринку та 

постачання сільськогосподарської продукції незалежно від зовнішніх ринків; 

соціальна консолідованість економічних інтересів населення в аграрному 

секторі з відповідними умовами праці та її оплатою суб’єктами господарської 

діяльності. 

В українській науковій літературі [287, 309, 313, 333, 418, 486, 508] 

наводяться різноманітні визначення продовольчої безпеки, що свідчить про 
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багатоаспектність даного явища, українські вчені переважно визначають 

основним у характеристиці продовольчої безпеки здатність держави 

гарантовано задовольняти потреби в продуктах харчування населення країни 

як за звичайних, так і надзвичайних умов.  

Б. Пасхавер у своїй науковій праці «Цінова конкурентоспроможність 

аграрного сектору» визначає продовольчу безпеку як забезпечення 

доступності і достатності продовольчого споживання усіма прошарками 

населення переважно за рахунок вітчизняного агропромислового 

виробництва [418]. 

В. Саблук, В. Власов, М. Лисак вважають, що розглядаючи 

продовольчу безпеку, доцільно використовувати дві взаємопов’язані 

категорії – «продовольча безпека людини» і «продовольча безпека країни». 

Першу слід розуміти як відповідальність держави за забезпечення кожного 

громадянина необхідними енергетично-елементними складовими щоденного 

раціону харчування її віку, фізичному навантаженню і стану здоров’я, а 

другу – як продовольчу незалежність країни, яка оцінюється окремо за 

кожним видом продуктів [309]. Таке трактування сутності продовольчої 

безпеки виходить з двох її аспектів – соціально-економічного і політико-

економічного.  

На думку Л. Чемарєва, продовольча безпека – це захищеність життєво 

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

держава, на рівних для всіх умовах, здатна гарантувати фізичну та 

економічну доступність, якість і безпечність життєво важливих харчових 

продуктів населенню згідно з достатніми для забезпечення здорового 

функціонування організму, продуктивного життя і соціального розвитку 

людини наборами харчових продуктів, відповідно до платоспроможного 

попиту та ринкових цін на харчові продукти; підтримувати стабільність і 

надійність продовольчого забезпечення населення у будь-який момент часу 

за нормальних і надзвичайних умов; забезпечувати продовольчу 

незалежність [508]. 
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Більш лаконічно визначає продовольчу безпеку В. Ткаченко, 

акцентуючи увагу на можливостях держави захистити населення країни від 

недостатнього харчування та голоду [486]. О. Добросоцький, визначаючи 

сутність продовольчої безпеки, розглядає її як здатність держави забезпечити 

населення належним рівнем споживання продовольчих товарів, 

застосовуючи, разом з агроекономічним потенціалом, всі наявні в державі 

виробничі, фінансові ресурси, політичні можливості та інші фактори [333]. 

Л. Березіна та О. Березін продовольчу безпеку пов’язують також з 

державною діяльністю, яка має гарантувати безперешкодний економічний 

доступу людини до продуктів харчування з метою підтримки її 

життєдіяльності [287]. 

Цікавою є класифікація підходів до розуміння сутності продовольчої 

безпеки,запропонована Ю. Малєвою (рис. 1.9.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.9. Класифікація поглядів на розуміння продовольчої безпеки  

Джерело:[385] 

ХVIII століття 

Песимістичний підхід  

(Т. Мальтус) 

Оптимістичний підхід  

(Дж. Андерсон) 

Закони природи свідчать про 

невідповідність між темпами 

зростання населення і збільшенням 

засобів існування 

Безмежні можливості 

сільськогосподарського виробництва 

збільшуються зі зростанням 

народонаселення 

ХХ століття 

Економічний підхід 
Технооптимістичний підхід 

Дотримується концепції 

обмеженості здатності планети 

Земля 

Дотримується концепції 

необмеженого зростання здатності 

планети Земля на основі розвитку 

технічного прогресу, досягнень у 

біотехнології і агрохімії 
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Можна припустити, що у сучасних умовах, коли відбувається бурхливе 

зростання технічного прогресу, розвиток генної інженерії, вдосконалюються 

технології виробництва продовольства, все більше використовуються 

ресурси Світового океану, оптимістичний підхід стає більш реалістичним. 

У своїх працях Б. Черняков, визначаючи як найважливішу умову 

існування і незалежності держави, трактує продовольчу безпеку як 

«... забезпечення життєво важливими продуктами харчування з власних 

джерел і доступність його всім громадянам країни в обсягах та асортименті, 

що максимально задовольняють необхідні і корисні потреби» [510]. Майже 

аналогічне визначення дає Л. Чешинський, роблячи наголос на власному 

виробництві та економічній доступності продовольства [512]. 

Н. Посунько пов’язує поняття продовольчої безпеки країни з 

продовольчою незалежністю, підкреслюючи провідну роль держави в 

гарантуванні доступності життєво важливих продуктів харчування всім 

громадянам країни в обсягах, необхідних для здорового життя [429]. 

І. Лупашко-Стальський при характеристиці продовольчої безпеки 

робить наголос  на самозабезпечення основними продуктами харчування та 

досягненні максимально можливої продовольчої незалежності, та на  

пріоритетності у забезпечення продуктами найбільш вразливих, 

малозабезпечених верств населення [380]. 

А. Гордєєв вважає, що продовольчу безпеку країни характеризують 

рівень споживання продовольства; стан агропромислового комплексу; 

продовольча незалежність країни; стійкість системи продовольчого 

забезпечення [321]. На його думку, визначальною вимогою продовольчої 

безпеки, як на міжнародному, так і на національному рівнях, є стабільне 

забезпечення населення продовольством у потрібній кількості. 

А. Алтухов і Д.Ф. Вермеля під продовольчою безпекою розуміють 

стійке до негативних внутрішніх і зовнішніх впливів забезпечення всіх 

верств населення продовольством у необхідній кількості, асортименті і  

якості [273]. 



 

 

89 

B. Балабанов і Е. Борисенко дають наступне визначення: «Продовольча 

безпека – це, в кінцевому рахунку, продовольча забезпеченість і 

збалансоване харчування населення. У загальному вигляді під продовольчою 

безпекою розуміють такий рівень національного виробництва продовольства, 

який дозволяє реалізувати принцип самозабезпечення населення основними 

продуктами харчування та державних резервів відповідно до науково 

обґрунтованих норм» [284]. 

Н. Харитонов та Н. Радугін вкладають у поняття продовольчої безпеки 

забезпеченість відповідними ресурсами, потенціалом і гарантіями, здатність 

держави незалежно від зовнішніх і внутрішніх умов (погроз) задовольнити 

потреби населення країни в цілому і кожного громадянина окремо в 

продуктах харчування, питній воді та інших харчових продуктах в обсягах, 

якості й асортименті, необхідних і достатніх для фізичного і соціального 

розвитку особистості, забезпечення здоров’я і розширеного відтворення 

народонаселення [502]. Це визначення продовольчої безпеки є досить 

повним,однак якщо розглядати категорію продовольчої безпеки як вираз 

системи виробничих відносин, то вона у трактовці авторів недостатньо 

розкрита. Передбачається, але не виділяється головне в системі відносин – 

власне виробництво продовольства і відносин в механізмі його доведення до 

споживання, що забезпечує доступність або, як сказано у визначенні, – 

«задовольнити потреби населення країни в продуктах харчування». 

Р. Гумеров і В. Назаренко вважають, що продовольча безпека – це, по-

перше, підтримка постачання продуктів харчування на рівні, достатньому для 

забезпечення здорового харчування населення, по-друге, усунення 

залежності країни від імпорту, досягнення самозабезпеченості 

сільськогосподарською продукцією та захист інтересів виробників 

сільськогосподарської продукції [325]. 

З. Бактімірова дає наступне визначення продовольчої безпеки – це 

доступність основних продуктів харчування, яка припускає наявність 

необхідної їх кількості і вільного до них доступу, достатню купівельну 
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спроможність населення [283]. 

С. Афанасьєв під продовольчою безпекою розуміє можливість держави 

забезпечити для кожного  громадянина та домогосподарства економічну та 

фізичну доступність до якісного продовольства на рівні науково 

обґрунтованих або тимчасових норм харчування населення. [281]. Отже, 

використовуючи нормативи харчування, можна оцінити рівень досягнення 

продовольчої безпеки країни. 

Аналіз наведених визначень поняття «продовольча безпека» дає змогу 

систематизувати основні її риси: самозабезпеченість країни продовольчими 

ресурсами; економічна доступність продуктів харчування для всіх верств 

населення; збалансованість і повноцінність харчування населення, якість 

продовольства; відповідальність держави за продовольче забезпечення. 

Поняття «продовольча безпека» може застосовуватися для різних 

рівнів соціально-економічної діяльності. Одні автори вважають, що існує сім 

рівнів продовольчої безпеки – глобальний, субрегіональний, регіональний, 

національний, місцевий, сімейний, по групах населення. Інші автори 

розподіляють продовольчу безпеку тільки на світову, континентальну, 

міждержавну та національну [382]. 

У цілому продовольча проблема може розглядатися стосовно всього 

людства (глобальна), окремих регіонів, країн, групи населення, сім’ї 

(домогосподарства) і окремої людини (табл. 1.6.). 

Продовольчі проблеми різних рівнів мають певний взаємозв’язок. 

Вирішуючи їх на глобальному рівні, світове співтовариство сприяє в 

подоланні голоду конкретним регіонам і країнам.  В той же час, 

забезпечуючи розвиток власного виробництва продовольчих ресурсів, 

національні уряди окремих держав сприяють вирішенню глобальної 

продовольчої проблеми та створенню світової продовольчої безпеки. 
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Таблиця 1.6. 

Рівні продовольчої безпеки 
Рівень Суб’єкт, що вирішує 

продовольчу проблему 

Функції суб’єкта 

Глобальний ООН, спеціалізовані органи 

(FAO, СОТ, Комітет з 

продовольчої безпеки, Світовий 

банк тощо) 

Сприяння стабільному економічному 

розвитку держав, довготривалі 

програми забезпечення 

продовольством і створення його 

запасів 

Субрегіональний Міжрегіональні формування з 

відповідними органами, форуми 

Сприяння стабільному економічному 

розвитку, поліпшення якісних 

параметрів продовольства 

Міжнаціональний 

(міждержавний) 

Недостатньо розвинені 

формування (виключення ЄС), 

солідарна поведінка, шляхом 

укладання угод із торгівлі, цін, 

стандартизації продовольства, 

форуми тощо 

Сприяння стабільному економічному 

розвитку та формування державних і 

місцевих продовольчих фондів, 

поліпшення якісних параметрів 

продовольства 

Національний 

(державний) 

Уряди, законодавчі органи 

влади 

Стабільність економічного розвитку, 

формування державних 

продовольчих фондів, баланс попиту 

та пропозиції 

Місцевий Територіальні органи 

управління (район, область) 

Створення умов для отримання 

доходів від домашніх господарств, 

забезпечення продовольством і 

контроль за якістю 
Групи населення Домашні господарства за 

групами доходів 

Досягнення доходів, що 

забезпечують споживання за 

встановленими нормами 

Сімейний Домашнє господарство Придбання і використання продуктів 

харчування тощо 

Джерело:складено автором на основі [382] 

 

Отже, структура забезпечення продовольством має горизонтальну і 

вертикальну складові. Горизонтальна структура передбачає вирішення 

продовольчої проблеми країни як складової частини системи національної 

безпеки. Вертикальна структура включає такі рівні – глобальний, 

субрегіональний, міжнаціональний, національний, місцевий, соціальних груп 

і домашніх господарств. 

У всьому різноманітті визначень продовольчої безпеки важливе місце 

належить визначенню доступності продуктів харчування. Більшість авторів 

відзначає фізичну і економічну доступність продовольства. Економічна 
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доступність трактується ними як «... можливість різних верств населення 

купувати в необхідному обсязі та асортименті продукти харчування шляхом 

купівлі їх за відповідними цінами, а також за рахунок коштів, що 

виділяються державою для оплати поставок продовольства спецспоживачам» 

[372]. Отже, економічна доступність залежить від доходів населення та рівня 

цін на продукти харчування. Підвищується економічна доступність завдяки 

можливості вироблення сільгосппродукції для власного споживання в 

особистих господарствах домогосподарств. 

Фізична доступність забезпечується безперебійним постачанням 

продовольства у необхідних обсягах та асортименті в місця споживання. 

Тому вона залежить від розвитку АПК та його продуктивності, від розвитку 

інфраструктури збереження та переробки сільгосппродукції, логістики, 

оптової та роздрібної торгівлі продовольчими товарами. 

Викладені та проаналізовані вище підходи дають змогу визначити 

основні структурні компоненти поняття «продовольча безпека» (рис. 1.10.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.10. Основні структурні компоненти продовольчої безпеки  

Джерело: складено автором на основі [502] 
 

В економічній літературі нерідко поняття «продовольча безпека» і 

«продовольча незалежність» використовуються як ідентичні, що є 

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА 

Стабільне забезпечення 

населення необхідними 

продуктами харчування 

Економічна доступність основних 

продуктів харчування для всіх 

верств населення 
Забезпечення економічного 

зростання, яке дозволяє 

задовольнити потреби людей 

у продуктах харчування 

Можливість самозабезпеченості 

населення продовольством 

Забезпеченість збалансованого 

харчування 

Стійке до негативних внутрішніх 

і зовнішніх чинників 

забезпечення продовольством 

населення країни та планети. 

Розвиток АПК, забезпечення 

його розширеного відтворення 

Можливість імпорту необхідних 

обсягів продовольства 
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неправомірним. Слід відзначити, що першочерговою вимогою продовольчої 

безпеки країни є достатнє самозабезпечення продовольством, яке 

виражається через продовольчу незалежність. У зв’язку з цим доцільно 

навести точку зору з цього питання І. Ушачева, який вважає, що 

«…задоволення основної частини потреб населення в продуктах харчування 

за рахунок внутрішнього виробництва – це показник самозабезпечення 

країни, її продовольчої незалежності, яка є необхідною умовою продовольчої 

безпеки…» [494]. 

У вітчизняній економічній літературі немає єдиного розуміння поняття 

«рівень продовольчої незалежності». Одні автори наголошують на  

необхідності максимально можливого задоволення потреби у продовольстві 

шляхом вітчизняного виробництва. Однак в умовах глобалізації включення 

національних АПК у світогосподарські зв’язки робить країну більше, або 

менше залежною від них. Тому інша група авторів про неможливість повної 

незалежності. Усе залежить від ступеню цієї залежності. А в розрізі 

конкретних видів продуктів харчування, країна може бути або повністю 

незалежною, або повністю залежною ( наприклад, для України – експорт 

какао, бананів тощо). 

Слід також розмежувати поняття «продовольча безпека» та 

«продовольче забезпечення». У вітчизняних публікаціях вони нерідко 

ототожнюються. Між зазначеними категорія  не вирізняють чіткої межі і не 

розглядаються як самостійні. 

Під продовольчим забезпеченням розуміють комплекс відносин 

відтворювального процесу: від виробництва продовольства, його реалізації 

до споживання. Основою продовольчого забезпечення є виробництво, однак 

важлива роль відведена організації торгової (оптової та роздрібної) мережі, 

що займається просуванням як вітчизняної, так і імпортної 

сільськогосподарської продукції до споживача [281]. Продовольче 

забезпечення залежить від організації процесу формування продовольчих 

ресурсів за рахунок як власного  виробництва, так і  імпорту. Рівень 
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забезпеченості населення продовольством визначається шляхом зіставлення 

нормативів споживання продуктів харчування в розрахунку на душу 

населення з фактичною кількістю споживаного продовольства в тому ж 

вимірі. У світовій статистиці розрахунків душового споживання 

продовольства прийняті норми, рекомендовані ФАО. Середньодобове 

споживання продуктів за нормативами ФАО має становити 3000 ккал. 

Населення, яке споживає 1520 ккал на добу, відноситься до голодуючого, а 

2150 – на межі голоду [332]. 

Найважливішою умовою гарантованості забезпечення є створення 

резервів продовольства, які сприяють нормальному наповненню ринку і 

стабільності цін. За нормами ФАО, цей резерв повинен становити 10-12% 

річної потреби. Але ФАО веде розрахунки тільки по зерну. Необхідно вести 

розрахунок і формувати резервні запаси всіх найважливіших видів 

продовольства на випадок природних катаклізмів, стихійних лих, серйозних 

екологічних порушень та на випадки порушення експортно-імпортних 

відносин [332]. 

З проведеного аналізу можна зробити висновок, що забезпечення і 

забезпеченість значною мірою, але не повністю характеризують продовольчу 

безпеку. На підставі аналізу економічної літератури з даного напрямку 

можна висловити власну точку зору з цих питань. 

Аналіз найбільш істотних підходів до вирішення продовольчої безпеки 

дав змогу визначити такі основні напрями: з позицій задоволення потреб, 

ресурсного забезпечення та соціально-економічної політики держави (рис. 

1.11). 

Запропонована блок-схема окреслює основні аспекти продовольчої 

безпеки: забезпечення потреб людини у продуктах харчування необхідної 

кількості та якості; створення умов для ресурсного забезпечення 

продовольством. Це стосується стабільності та стійкості агропродовольчої 

сфери, її здатності до постійного відновлення і самовдосконалення; 

соціально-економічного розвитку села, регіональних агропродовольчих 
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систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.11. Блок-схема забезпечення продовольчої безпеки за її 

основними напрямами 

Джерело: розроблено автором 
 

Наведений авторський підхід до розуміння сутності продовольчої 

безпеки акцентує увагу на наступних моментах:  

1) достатня пропозиція продовольства на внутрішньому ринку, 

включаючи імпорт;  

2) ефективний платоспроможний попит і адекватні («справедливі») 

механізми розподілу і споживання продовольства; 

3) ефективність соціально-економічної політики, що мінімізує 

негативний вплив різного роду ендогенних і екзогенних чинників коливань 

на ситуацію на внутрішньому продовольчому ринку. 

Продовольча безпека 

З позицій 

задоволення базових 

потреб населення 

Забезпечення 

населення 

необхідною 

кількістю 

продовольства у 

відповідності до 

фізіологічних потреб 

Забезпечення 

споживання якісних і 

безпечних продуктів 

харчування 

Забезпечення 

доступності усіх 

верств населення до 

продовольчих 

ресурсів незалежно 

від доходів 

З позицій соціально-

економічної 

політики держави 

Забезпечення 

конституційних прав 

людини у сфері 

задоволення базових 

потреб 

Забезпечення 

продовольчої 

незалежності країни 

за рахунок розвитку 

АПК та виваженої 

експортно-імпортної 

політики 

З позицій ресурсного 

забезпечення 

Забезпечення 

достатніх обсягів 

виробництва 

продовольчих 

ресурсів вітчизняних 

АПК 

Забезпечення при 

необхідності 

можливості імпорту 

продовольства в 

достатніх обсягах 

Створення 

сприятливих умов для 

самозабезпечення 

населення певним 

обсягом продовольчих 

ресурсів 
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Отже, продовольча безпека є складним соціально-економічним 

явищем, яке потребує активного державного регулювання у сфері розвитку 

аграрного виробництва та забезпечення продовольчою сировиною і готовими 

продуктами харчування, формування стабільних внутрішніх і зовнішніх 

джерел продовольчих ресурсів та їх резервних фондів, зниження впливу 

несприятливих чинників та підтримки продовольчої незалежності. Вихідним 

принципом продовольчого забезпечення має бути відповідність його 

завданням відтворення народонаселення, збереження активної 

життєдіяльності людини та вдосконалення її природи. 

Проведений аналіз дозволяє сформулювати загальне авторське 

визначення: продовольча безпека – це 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. 

В основу дослідження продовольчої безпеки необхідно покладати 

системний підхід. При цьому слід пам’ятати, що кожний структурний 

елемент системи виконує свою роль, але, загалом, система зберігає цілісність. 

Основні характеристики національної продовольчої безпеки представлено на 

рис. 1.12. 

Вона включає: 

– спроможність агро-продовольчої системи країни виробляти, зберігати 

і доставляти до населення продукти харчування в необхідних обсягах, при 

потребі забезпечувати імпорт необхідних продуктів харчування,  створювати 

умови для задоволення раціональних потреб всіх верств населення  та 

попереджати можливі ризики дефіциту продовольства; 
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Рис. 1.12. Комплексна схема продовольчої безпеки як соціально-економічного явища  
Джерело: розроблено автором 

Об’єкти– продовольча безпека національного і 

регіонального рівнів, груп населення і домашніх 

господарств, яким повинно бути гарантовано 

задоволення потреб у продовольстві на рівні, який 

забезпечує нормальну життєдіяльність 

Суб’єкти – організації, державні інститути, 

служби, які забезпечують дію механізму 

забезпечення продовольчої безпеки Продовольча безпека – це 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. 

Основні поняття 

Критерії продовольчої безпеки: 
- ступінь задоволення фізіологічних потреб у 
компонентах і енергетичному вмісті харчового 
раціону; 
- відповідність обмеженням за наявністю в 
продуктах шкідливих для здоров’я елементів; 
- рівень фізичної і економічної доступності 
продовольства; 
- ступінь залежності продовольчого постачання 
країни і ресурсного забезпечення агропромислового 
комплексу від імпортного постачання; 
- розміри стратегічних і оперативних продовольчих 
запасів у відповідності до нормативних потреб 

Показники – найбільш важливі параметри, які 

дозволяють визначити стан системи продовольчого 

забезпечення, її стійкість і мобільність 

Порогові значення – граничні величини, 
відхилення від яких перешкоджає нормальному 

функціонуванню продовольчої системи і призводить 

до формування загроз безпеці 

Загрози 
- загальне руйнування агропромислового комплексу 
(підприємств, інфраструктури тощо; 
- втрата державного управління сільськогосподарським 
виробництвом, оподаткуванням, ціноутворенням, 
зовнішньою торгівлею; 
- контроль зовнішніх товаровиробників над внутрішнім 
ринком; 
- антропогенна деградація сільськогосподарських угідь; 
- згортання розробок агропромислових технологій; 
- ризикованість землеробства; 
- відсутність потенціалу трудових ресурсів у сільській 
місцевості; 
- зниження купівельної спроможності населення; 
- відсутність реальної статистичної звітності в АПК 

Стратегічна мета продовольчої безпеки – гарантоване (стійке) забезпечення 
сировиною і продовольством, яке не підлягає впливу несприятливих внутрішніх і 

зовнішніх чинників. Загальносистемною умовою її досягнення є стабільність джерел 

продовольчих і сировинних ресурсів (як внутрішніх, так і зовнішніх), а також наявність 

відповідних резервних фондів 

Задачі продовольчої безпеки: 
- створення стабільних економічних умов; 
- ефективна аграрна політика; 
- раціональна політика в сфері зайнятості населення; 
- забезпечення рівних можливостей для суб’єктів господарювання; 
- адекватність продовольчих поставок потребам населення; 
- досягнення стійкого, інтенсивного виробництва продовольства; 
- активна зовнішньоекономічна діяльність, оптимізація експортно-імпортних потоків; 
- використання переваг міжнародного і міжрегіонального поділу праці; 
- світове сприяння інвестуванню аграрної сфери; 
- сприяння використанню передових технологій і програм у сфері виробництва, 
зберігання і переробки сировини і продовольства; 

- удосконалення механізму виявлення і попередження загроз продовольчій безпеці 

Механізм забезпечення – система організаційно-економічних і правових заходів, яка забезпечує збалансоване 
функціонування продуктових ринків і передбачення загроз продовольчій безпеці. 

Елементи: визначення порогових значень соціально-економічних показників; моніторинг для виявлення і прогнозування 
загроз; діяльність державних і громадських організацій щодо забезпечення стійкого розвитку системи, виявлення і 
попередження загроз 

Складові продовольчої безпеки: 

- потенційна фізична доступність продуктів 

харчування; 

- економічна можливість придбання 

продуктів харчування; 

- якість і безпечність харчування; 

- продовольча незалежність; 

- надійний доступ до продовольства; 

- стійкий розвиток 

Система продовольчої безпеки 
включає: 
- агропромисловий комплекс; 
- збут і розподіл; 
- продовольчий резерв; 
- споживання; 
- управління; 
- кадрове, інформаційне, фінансове, 
матеріально-технічне, технічне, наукове 
забезпечення. 
Мета функціонування системи – захист 
від внутрішніх і зовнішніх загроз життєво 
важливих інтересів населення з 
безперервного і якісного забезпечення 
продуктами харчування 
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– можливість споживання всіма соціальними групами достатнього в 

кількісному відношенні і збалансованого за асортиментом набору продуктів 

харчування, що відповідає прийнятим стандартам поживності і якості 

(економічна можливість придбання продовольства); 

– споживання продуктів високої якості і в кількості, достатній для 

раціонального харчування за енергетичною цінністю та збалансованого за 

найважливішими життєзабезпечуючими елементами (якість харчування); 

– спроможність системи продовольчого постачання досягти безпеки 

харчування шляхом виробництва і закупівлі якісних і безпечних харчових 

продуктів та продовольчої сировини; 

– – максимальна автономність і економічна самостійність 

національної продовольчої системи, її адаптивність до коливань кон’юнктури 

світового ринку (продовольча незалежність) за умови раціонального 

використання виробничого потенціалу і проведення активної 

зовнішньоекономічної діяльності; 

– здатність системи безпеки мінімізувати вплив несприятливих 

економічних і природно-кліматичних умов виробництва на постачання 

населенню продовольства в усі без винятку регіони країни (надійний доступ 

продовольства); 

– – збалансований розвиток продовольчих систем різного рівня в 

режимі розширеного відтворення в усіх його аспектах: виробничому, 

соціальному, екологічному (сталий розвиток). 

Для системи продовольчої безпеки різних рівнів характерні єдині 

принципи формування: 

– комплексність, що передбачає сукупний вплив на систему одночасно 

як всіх елементів, що до неї входять, так і кожного з них окремо; 

– етапність у виборі стабілізаційних чинників, пов’язана з 

неоднозначністю дії елементів у різні періоди розвитку економічної системи; 

– пропорційність на кожному етапі становлення і розвитку системи та 

рівні взаємодії елементів; 
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– циклічність розвитку, обумовлена впливом процесів глобального 

характеру (загальних закономірностей функціонування світової продовольчої 

системи); 

– стійкість системи, що передбачає обов’язкове дотримання вище 

зазначених принципів комплексності, етапності, пропорційності та 

циклічності при наявності змін зовнішнього середовища. 

Враховуючи дію внутрішніх і зовнішніх загроз продовольчій безпеці та 

продовольчого забезпечення населення в Україні, запропоновано наступну 

концептуальну модель. 

Джерелом формування і виникнення загроз є різноманітність 

внутрішніх і зовнішніх протиріч суспільного розвитку як в окремій країні, 

так і глобальному середовищі, яке постійно еволюціонує. Але це одночасно і 

головний критерій глобалізованого процесу. 

Глобалізаційні процеси все більше визначатимуться посиленням 

трансформації у таких сферах як економіка, геополітика, продовольча 

безпека, навколишнє середовище, суспільні відносини й розвиток технологій. 

Безумовно, кризові явища у світовій економіці, зростання чисельності 

населення земної кулі до 7 млрд. осіб і пов’язані з цим зміни в суспільстві й 

навколишньому середовищі – недвозначні ознаки глобальної трансформації. 

Однак глобальні процеси – це складна система, яка постійно 

розвивається і змінюється, а її окремі частини стають усе більше 

взаємозалежними. Під впливом глобальних викликів нинішнє ускладнення 

взаємодії взаємозалежних факторів системи загрожує країнам, компаніям, 

цілим культурам і суспільствам серйозними потрясіннями. Це свідчить про 

те, що чим складніша система, тим вищий ризик збою у її роботі, але тим 

вищий і її потенціал. І якщо цю систему запровадити на глобальному рівні, 

це дасть можливість вирішувати виникаючі проблеми колективними 

зусиллями, спрямованими на посилення захисту від можливих загроз на 

користь світового суспільства. 

Продовольча безпека має тісний  взаємозв’язок з іншими складовими 
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системи національної безпеки: економічною, енергетичною, соціальною, 

зовнішньополітичною тощо. Так, зовнішньополітична безпека має прямий 

зв’язок з вирішенням продовольчих проблем. Дефіцит продовольчих ресурсів 

формує залежність країни від імпорту продуктів харчування з інших держав,  

ставлячи таким чином і в  певну політичну залежність, що створює загрозу 

для  суверенітету країни. Тому стратегія продовольчого забезпечення має 

певний політичний контекст, орієнтація на пріоритетний розвиток  

національного АПК має своїм наслідком підвищення рівня безпеки країни в 

системі зовнішньополітичних та міжнародних економічних відносин.  

В Україні сьогодні дослідники відзначають низку  загроз продовольчій 

безпеці.  

1. Поширення бідності  та майнового розшарування населення. Це не 

лише обумовлює зниження споживання якісних продуктів харчування, але й 

призводить до деформації структури споживання в бік недорогих і менш 

якісних продуктів, що негативно позначається на здоров’ї.  

2. Надмірний імпорт продуктів харчування і продовольчої сировини 

для його виробництва створює перешкоди для вітчизняних агровиробників, 

звужує внутрішній попит на їх продукцію та змушує скорочувати обсяги 

сільгоспвиробництва.  

3. Нерівномірність продовольчого забезпечення в регіонах обумовлює 

дефіцит тих чи інших продовольчих ресурсів, підвищення рівня цін на 

продукти харчування та зростання невдоволення населення. Це досить часто 

провокує нелегітимні обмеження на переміщення продуктів харчування, що 

наносить шкоду товаровиробникам та знижує надійність продовольчого 

забезпечення в окремих регіонах. 

На сьогодні продовольча безпека  виступає актуальним чинником 

міжнародної політики. Нерідко окремі розвинені країни в своїх інтересах 

використовують продовольчу залежність країн, що розвиваються. Це може 

бути  з метою  просування своїх товарів, або національних компаній, 

отримання більш сприятливих умов доступу до енергоносіїв та інших 
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ресурсів, отримання інших вигод. Це призводить до нагнітання напруженості 

в окремих регіонах світу, виникненні регіональних конфліктів, формування 

системи залежних відносин між розвиненими країнами та тими, що стали на 

шлях розвитку. Нерідко гуманітарна допомога необхідними продуктами 

харчування  та  комерційне постачання демпінговими цінами мають 

негативним наслідком руйнування національних АПК та посилення 

продовольчої залежності країн, що розвиваються.  

Забезпечення економічної безпеки безпосередньо пов’язане з 

проблемами виробництва продовольства. Від того, наскільки успішно 

функціонує агропромисловий комплекс, залежить загальний стан         

економіки [330]. Збільшення прямих та непрямих витрат в АПК і 

забезпечуючих галузях, зростання вартості імпорту продовольства та 

продовольчих ресурсів створюють загрозу економічній безпеці. Необхідно 

відзначити, що навіть у розвинених країнах сільське господарство є галуззю, 

що дотується, тому її економічний стан багато в чому визначатиметься 

розмірами державної підтримки [349]. Дотації, які отримують селяни в 

Європі, становлять 350 євро на 1 га сільськогосподарських угідь, в Україні – 

32 євро. Тому продукція цих країн має конкуренті переваги на світових 

ринках, в тому числі і в нашій державі. Внаслідок такої політики 

виробництво молока зменшилось з 24,5 до 11,6 млн. тонн, або в 2,1 рази. 

Виробництво м’яса яловичини з 3,2 млн. тонн до 700 тис. тонн. Як 

стверджують експерти, причина криється у зростанні вартості енергоносіїв, 

засобів хімізації та інших матеріальних витрат, з одного боку, та зниженні 

ціни на сільгосппродукцію – з іншого, що об’єктивно витіснили з ціни 

витрати на оплату праці, питома вага на які зменшилась з 33,6% до 9,7%, або 

в 3,5 рази, що негативно вплинуло на мотивацію праці та відтік робочої сили 

із села [348]. 

З продовольчою безпекою тісно пов’язана соціально-демографічна 

безпека в суспільстві. Добробут населення та поліпшення демографічних 

показників значною мірою  визначається доступністю основних продуктів 
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харчування. В Україні на даний час економічна доступність якісних 

продуктів харчування  внаслідок низького рівня життя знаходиться на 

низькому рівні, тому основна маса населення стикається з певними 

труднощами з купівлею продуктів харчування. Як свідчать соціологічні 

опитування, найбіднішими себе вважають 25,5% населення, 

малозабезпеченими – 67%, відносно бідними – 7,3%, середньо забезпеченими 

– 0,1%, дуже забезпеченими себе не вважає майже ніхто [513]. Заданими 

ООН сьогодні в Україні за межею бідності знаходяться 76% населення. 

Заощаджувати на продуктах змушені 11% українців (на 2% більше ніж 

наприкінці 2010 року). До речі, витрати на харчування у сукупному доході 

українських сімей складають майже 50%. Тоді як дані ООН свідчать, якщо ця 

стаття витрат становить 60% і більше, сім’я зараховується до бідних. Для 

порівняння: сьогодні в Німеччині сім’я витрачає на харчування 10% свого 

доходу, у Польщі – 25%. Таке загрозливе співвідношення свідчить не просто 

про бідність більшості населення країни – воно спотворює психіку, породжує 

у «верхах» свавілля та беззаконня, а в «низах» – зневіру, втрату сенсу життя, 

заздрість, взаємну недовіру, стабільну депресію, агресивність [285]. 

Обсяги та якість харчування суттєво впливає на стан здоров’я 

населення  та на забезпечення соціально-демографічної безпеки. Повноцінне 

харчування підвищує репродуктивні функції населення, стійкість людей до 

захворювань, впливає на рівень продуктивності праці та загалом на якість 

життя. Зауважимо, що найбільшою життєвою цінністю в оцінках сучасного 

українського селянина є саме здоров’я (82,8%), друге місце посідає 

матеріально забезпечене життя (44,3%), третє – гідне майбутнє його         

дітей (42,5%). 

Зменшення демографічних втрат українського села зовсім не свідчить 

про те, що воно відроджується. Для України, як і раніше, дуже гострою є 

проблема відтоку жителів сільської місцевості в міста – люди, особливо 

молодь, не хочуть жити в селах, або принаймні працювати там. З 1991 року 

урбанізовано майже 7 млн. сільського населення. Соціальна криза селян 
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залишається видимою, можливості доступу для них до суспільних благ, як і 

раніше, звужені, відчуття безперспективності життя на селі лише 

загострилося. Село не вимирає – воно деградує [285]. 

Окрім усіх негараздів в Україні залишається вкрай низька тривалість 

життя населення. Нині очікувана тривалість життя громадян України 

становить у чоловіків 63 роки, у жінок – 74 роки,тоді як в країнах ЄС-27 в 

середньому у чоловіків 76,1, у жінок 82,2 роки. Скажімо в Польщі цей 

показник становить для чоловіків – 71,5 роки, для жінок – 80,1 [340]. 

Продовольча та енергетична безпеки також взаємозалежні. США, як 

найбільший експортер продовольства, використовує свої позиції у 

формуванні політики енергозабезпечення. Можливість отримати на 

пільгових умовах імпортні енергоресурси дозволяє їм проводити політику 

протекціонізму по відношенню до власних природних ресурсів. Тому не 

дивлячись на те, що сільське господарство США є великим споживачем 

енергоресурсів (17% всіх енерговитрат у США), країна має змогу  

заощаджувати власні енергетичні ресурси для забезпечення майбутніх 

потреб.  

Екологічна безпека також найтіснішим чином пов’язана з 

продовольчою. Сільськогосподарське виробництво здійснює суттєвий вплив 

на навколишнє середовище. Інтенсивне використання земель, придатних для 

сільського господарства в останні декілька десятиліть, спричинили 

незворотні наслідки, які проявилися в деградації земельних угідь та 

природних ресурсів. Тому «зелена революція» 50-70 років XX століття мала 

сприяти збалансованості екологічної та продовольчої безпеки. 

За підрахунками Шведського інституту продовольства і біотехнологій 

(SIK), який нещодавно опублікував підготовлене для Продовольчої й 

сільськогосподарської організації ООН (ФАО) дослідження «Втрати й 

псування харчових продуктів», при виробництві кілограма продовольства в 

атмосферу потрапляє кілограм вуглекислого газу. А 1,3 млрд. т діоксину 

вуглецю – це більш ніж чверть світових викидів цього газу на рік. При цьому 
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в усьому світі третина вироблених продуктів харчування, а це приблизно 1,3 

млрд. т, пропадає або псується, не доходячи до споживача. Це означає, що 

величезні ресурси, необхідні для сільськогосподарського виробництва, теж 

витрачаються марно [433]. 

Ще однією проблемою є деградація природних ресурсів, яка стає 

серйозним обмеженням розвитку рослинництва і тваринництва для багатьох 

країн світу. Стає очевидним, що ефективність сільськогосподарського 

виробництва повністю залежить від якості природних ресурсів і швидкості їх 

відновлення. Зниження їх якості призводить до зменшення врожайності та 

погіршення якості виробленої продукції. Україна, яка є одним з найбільших у 

Європі виробників мінеральних добрив, істотно відстає від неї в частині 

їхнього споживання. У нас у середньому вноситься приблизно 60 кг/га 

посівів, тоді як у західноєвропейських країнах цей показник рідко коли 

опускається нижче рівня 100 кг/га, а нормальним вважається внесення 

корисних речовин в обсязі 170-180 кг/га [520]. Концепція державної цільової 

програми «Зерно 2008-2015» визначає умови  ефективної діяльності 

підприємств, що вирощують зерно: їх мінімальна рентабельність має бути не 

нижче 20%, а оптимальна - щонайменше 40%. Тільки така рентабельність 

створює необхідні умови для оновлення основних фондів, застосування 

новітніх технологій виробництва, що дозволяють підвищувати         

врожайність [334]. 

У загальному плані проблеми забезпечення продовольством, як 

правило, впливають на життя країни як вирішальний фактор або як складова 

національного добробуту і потенційних можливостей держави. 

У той же час глобальні трансформації, які відбуваються у сучасному 

світі, включають безперечно і проблеми забезпечення продовольчої безпеки. 

У світі відбувається зростання чисельності населення, поширюються 

міграційні процеси, збільшуються потоки біженців, що в свою чергу створює 

загрозу продовольчій безпеці в глобальному масштабі. Тому проблема 

забезпечення продовольством не обмежуються національними межами, а 
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стає глобальною і вимагає вирішення. 

Формування економічної незалежності висуває на перший план завдання 

забезпечення продовольством. Вони потребують формування стійкої та 

розвиненої системи, яка має здійснювати оперативну оцінку стану 

економічної безпеки, прийняття рішень відповідно до її потреб і реалізацію 

цих рішень як по вертикалі влади, так і на рівні самих об’єктів впливу. 

Вирішення продовольчої проблеми країни сприятиме забезпеченню 

стабільних процесів розширеного відтворення АПК, формуванню стратегії 

антикризового управління, технологічної та організаційної модернізації й 

економічного зростання. 

За таких умов зростає попит на стратегії розвитку, що забезпечують 

максимальну консолідацію суспільних зусиль. Об’єднання зусиль органів 

влади і бізнесових структур у результаті поєднання стратегії забезпечення 

національної безпеки та вирішення продовольчої проблеми держави і 

суб’єктів її господарювання дозволить суттєво підвищити ефективність 

політики у сфері забезпечення продовольчої безпеки як основи безпечного 

розвитку країни та її населення. 

Підсумовуючи викладене вище, зазначимо, що глобальні продовольчі 

проблеми, з якими стикається людство в сучасних умовах, вже досягли 

певної межі, ігнорування якої може призвести до незворотних процесів. 

Зважаючи на те, що ці проблеми накопичувалися протягом багатьох 

десятиліть, сподіватися на швидке їх вирішення протягом останніх років 

вважається досить сумнівним, проте втручання всієї світової спільноти у 

вирішення нагальних проблем сьогодення (призупинення негативних дій 

людства по відношенню до навколишнього середовища, активізація 

діяльності щодо забезпечення здорового способу життя і вирішення 

соціальних проблем у більшості країн) сприятиме призупиненню негативних 

наслідків і покращенню ситуації в світі. 
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Висновки до розділу 1 

 

На основі проведеного дослідження зроблено такі висновки. 

1. 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 глобальної продовольчої 

проблеми, яка базується на: ресурсному підході в рамках класичної 

політекономії; підході з позицій несправедливості системи виробничих 

відносин капіталізму в рамках марксистської політекономії; недостатньої 

ефективності діяльності суспільних інститутів в рамках інституціоналізму; 

нерівномірності економічного розвитку та розміщення продуктивних сил і 

виробництва, теорій асиметричного розвитку; концепцій глобалізації та 

формування світової економічної системи. 

2. На основі систематизації різних підходів до розуміння продовольчої 

проблеми обґрунтовано авторське визначення глобальної продовольчої 

проблеми, яка проявляється у недостатньому рівні продовольчого 

забезпечення значної частки населення світу, обумовленому часовою та 

просторовою асиметричністю розвитку чинників виробництва, 

нерівноправністю економічних відносин та недосконалістю інституцій 

світової економічної системи, які стосуються виробництва, розподілу та 

споживання продовольчих ресурсів. Недостатній рівень продовольчого 

забезпечення окремих верств населення створює загрозу для здоров’я і життя 

значної кількості населення та людського розвитку більшості країн світу. 

Систематизовано основні чинники, що обумовлюють наявність 

глобальної продовольчої проблеми, які об’єднано у групи демографічних, 

соціально-економічних, техніко-технологічних, природно-кліматичних та 

інституційних чинників. 
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3. Виявлено, що глобальна продовольча проблема на сучасному етапі 

має різноманітні форми прояву, однак найбільш поширеними формами її 

існування являються такі: дефіцит продовольства відносно існуючої потреби, 

що обумовлено недостатнім розвитком агропромислового сектору економіки; 

дефіцит коштів у певної частини населення (а то і більшості) на придбання 

продуктів харчування, що обумовлено бідністю та злиденністю; 

незбалансоване харчування, яке не забезпечує достатньої кількості усіх 

поживних речовин, мінералів і вітамінів, необхідних для нормального 

функціонування і розвитку людського організму; поширення неякісного 

харчування, що обумовлено широким застосуванням у харчовій 

промисловості та АПК різноманітних хімічних засобів. 

4. Доведено, що на сучасному етапі продовольча проблема має 

асиметричний характер. Визначено, що асиметрія глобальної продовольчої 

проблеми – це диспропорційність у виробництві та споживанні продуктів 

харчування у країнах світу, неспіврозмірність між обсягами потреб у 

продовольстві та можливостями їх забезпечення. Асиметрія глобального 

продовольчого забезпечення обумовлена: нерівномірністю забезпечення 

країн світу природними ресурсами для розвитку АПК; нерівномірністю 

економічного розвитку країн світу; різною спрямованістю та ефективністю 

соціально-економічної та аграрної політики в різних країнах. 

5. Виявлено такі сучасні форми прояву асиметрії глобальної 

продовольчої проблеми: асиметрія між глобальними обсягами виробництва 

продовольчих товарів і глобальним попитом на них; асиметрія у застосуванні 

інноваційних методів розвитку аграрного сектору; територіальна асиметрія 

виробництва і споживання продуктів харчування в світі; асиметрія в 

застосуванні інтенсивних та екстенсивних методів ведення сільського 

господарства, які обумовлюють обсяги виробництва продовольства та 

ефективність галузі; асиметрія у обсягах платоспроможного попиту 

населення на продукти харчування; асиметрія в забезпеченні калорійності та 

якісного складу раціона харчування населення країн світу; асиметрія в 
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обсягах споживання основних продуктів харчування за групами країн світу. 

6. Обґрунтовано безпосередній взаємозв’язок продовольчої проблеми 

та продовольчої небезпеки. Існуючі форми прояву продовольчої проблеми 

формують низку загроз для населення та країни в цілому, які, при умові 

недостатніх зусиль для їх подолання, переростають у продовольчу небезпеку, 

що приймає форми дефіциту продовольства, голод; втрати людського 

потенціалу внаслідок недостатнього й незбалансованого харчування; втрати 

економічної та політичної незалежності країни; соціальної нестабільності 

суспільства. Тому важливим завданням є створення умов для досягнення 

продовольчої безпеки. 

7. Досліджено різноманітні підходи до визначення сутності 

продовольчої безпеки, надано її авторське визначення, за яким продовольча 

безпека – це такий стан соціально-економічного розвитку країни, світу в 

цілому, 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, 

розроблено комплексну схему соціально-економічної категорії «продовольча 

безпека». 

8. Розроблено блок-схему забезпечення продовольчої безпеки з позицій 

задоволення базових потреб населення, соціально-економічної політики 

держави, ресурсного забезпечення. Систематизовано чинники, що знижують 

та підвищують рівень продовольчої безпеки. 

Основні положення цього розділу автором викладено у власних працях 

та опубліковано у наукових статтях фахових видань з економіки [460; 461; 

462;464;465; 467; 470], а також у збірниках матеріалів конференцій [468; 

472]. 
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РОЗДІЛ 2.  

ГЛОБАЛЬНА ПРОДОВОЛЬЧА ПРОБЛЕМА В КОНТЕКСТІ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

2.1. Глобалізація як домінанта сучасного взаємозалежного 

розвитку країн світу та її вплив на продовольчу проблему 

 

На сучасному етапі глобалізація стала домінантою розвитку як світової 

економіки, так і окремих країн. Вона здійснює потужний геоекономічний і 

геополітичний вплив на розвиток кожної країни, не зважаючи на те, 

наскільки вона втягнута у світо господарські зв’язки. Глобалізація – одна із 

найбільш впливових сил, що визначає тенденцію, подальший шлях розвитку 

світового співтовариства, здійснюючи суттєвий вплив на економічні, 

політичні, соціальні, гуманітарні, екологічні процеси.  

Глобалізація походить від англійського слова “globe”, що в перекладі 

означає земна куля.  Вона має безліч проявів та охоплює багато проблем, є 

складним та багатогранним процесом, що носить планетарний характер. У 

зв’язку з цим дати однозначно сформульоване та єдине визначення, яке б 

охарактеризувало багатогранність його проявів, складно. Дослідники 

відзначають, що глобалізація означає поступове перетворення світового 

простору в єдину зону, де без перешкоди переміщуються капітали, товари, 

послуги, де вільно розповсюджуються ідеї і пересуваються їх носії, 

стимулюючи розвиток сучасних інститутів, відшліфовуючи механізми їх 

взаємодій [459]. 

Сучасна наука розглядає глобалізацію з позиції тенденцій розвтку 

процесу інтернаціоналізації, який охоплює різні сфери суспільного життя: 

економічні, політичні, культурні. На цій стадії інтернаціоналізація поступово 

охоплює усе світове співтовариство, досягаючи планетарних масштабів. 

На думку М. Шимана, глобалізація – це найвища стадія 

інтернаціоналізації [515]. З цим дослідником погоджуються В. Пефтієв і 
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В. Черновська, які також вважають, що глобалізація – це вища на даний 

момент фаза інтернаціоналізації (інтеграції) економіки і політики, а в 

початковому стані – і культури [422]. Інтернаціоналізація являє собою 

сукупність таких процесів і явищ, як трансграничні потоки товарів, послуг, 

капіталу, технології, інформації і переміщення людей між країнами, перевагу 

в орієнтації на світовий ринок у торгівлі, інвестуванні та інших трансакціях 

(на рівні фірми), територіальну та інституціональну інтеграцію ринків тощо 

[516]. 

Предметом наукових досліджень процеси глобалізації стали в 50-60-і 

роки ХХ ст. Термін «глобалізація» в економічну науку вперше був 

запроваджений американським економістом Т. Левітом, відомим 

спеціалістом з організації та управління виробництвом. У статті, 

опублікованій в журналі «Harvard business review» у 1983 р., він термін 

«глобалізація» використав для характеристики процесу злиття ринків різних 

продуктів  у виробництві яких приймають участь багатонаціональні 

корпорації [317]. Концепція глобалізації в завершеному вигляді була 

сформована в першій половині 90-х років, коли фактично будь-які економічні 

і соціальні зміни розглядались з позиції розвитку цього процесу [353].  

Досліджуючи процеси глобалізації, науковці акцентують, що головним 

у цьому процесі є взаємозалежність, як відзначає К. Кайзер, суб’єктами 

економічних взаємовідносин було створено систему світової економічної 

взаємозалежності, яка еволюціонувала і зараз знаходиться на стадії 

глобалізації [354]. Ряд дослідників  акцентують увагу на тому, що процеси 

взаємозалежності, які обумовили розвиток глобалізації, поширились на всі 

сфери діяльності людини, а не обмежуються лише економічною  [292]. 

Економічна взаємозалежність сприяє розвитку кооперації на 

макрорівні, разом з тим створюючи можливості  для діяльності компаній  на 

світовому ринку, надаючи їм таким чином статусу суб’єктів міжнародної 

діяльності. Цьому сприяють процеси концентрації капіталу та створення 

потужних національних компаній. Саме тому представник Гарвардської 
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школи бізнесу К. Оме у книзі «Світ без кордонів» (1990 р.) відзначав, що 

провідна роль в світовій економіці в сучасних умовах належить 

«глобальним» фірмам, які і виражають сутність глобалізації[171].  

Т. В. Савелко зазначає, що глобалізація стала важливим реальним 

аспектом сучасної світової системи, однією з найвпливовіших сил, що 

визначають подальший розвиток нашої планети. На їх думку, вона зачіпає усі 

галузі суспільного життя, в тому числі економіку, політику, соціальну сферу, 

культуру, екологію, безпеку тощо [447]. Намагаючись показати суть 

глобалізації як нової стадії процесу інтернаціоналізації господарського 

життя, Ю. Шишков зазначив, що коли дослідники обговорюють глибинну, 

системоутворюючу частину процесу глобалізації – глобалізацію економіки, 

то частіше за все її зводять до зростаючої економічної відкритості країн, 

лібералізації національних режимів торгівлі й руху капіталу, формування 

глобального фінансового ринку та всесвітньої інформаційної мережі. Ще раз 

підкреслюючи те, що глобалізація є найновішим етапом багатовікового 

процесу інтернаціоналізації господарського життя, він стверджує, що 

насправді глобалізація економіки – це не просто чергове посилення 

тенденцій, які сприяють взаємозміцненню національних господарств, не 

просто досягнення світової економіки глобальних масштабів. Глибина 

сутності глобалізації, на його думку, полягає в тому, що при значній 

подібності з попередніми періодами своєї історії світова економіка 

переходить в якісно новий стан, коли світова економічна спільнота із 

аморфної сукупності більш-менш взаємопов’язаних країн перетворюється в 

цілісну економічну систему, в якій національні соціуми стають складовими 

елементами єдиного всесвітнього економічного організму [516]. 

На думку Д. Найяра, глобалізація може бути визначена як зростаючий 

процес, пов’язаний з економічною відкритістю, підвищенням економічної 

залежності і з поглибленням інтеграції в світову економіку [400]. Більшість 

представників глобалістики розглядають глобалізацію як процес 

планетарного об’єднання всіх сфер людської діяльності, що охоплює 
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виробництво, інформацію, технологію, торгівлю, культуру, політичні й 

державні інститути [514]. Вона формується на основі постіндустріальної 

економіки, ліберальної демократії та новітніх інформаційних технологій. 

Глобалізаційним процесам сприяють динамічне зростання чисельності 

населення планети та посилення міграційних потоків між країнами. 

На підставі аналізу поглядів різних вчених на процес глобалізації 

визначено основні тенденції, що його характеризують, серед яких слід 

видітити: розширення масштабів процесу глобалізації, шляхом залучення 

переважної більшості країн світу; динамічний розвиток глобалізації за всіма 

напрямками; розвиток глобальної інтеграції, в першу чергу в економічній 

сфері; нерівномірний розвиток глобалізації за регіонами світу, що 

виражається через різний рівень залучення країн до цього процесу; 

нерівномірність розподілу між країнами отриманих від глобалізації зисків. 

Глобалізація створює додаткові умови і стимули для розвитку світової 

економіки. Серед наслідків глобалізації слід відзначити: стимулювання 

економічного прогресу шляхом посилення міжнародної конкуренції в 

процесі ринково-господарської експансії як окремих корпорацій, так і країн 

світу; розвиток нових форм міжнародного поділу праці, що сприяє суттєвому 

прискоренні оптимізації та раціоналізації виробництва, формування 

міжнародного ринку праці, що підвищує рівень зайнятості та продуктивність 

суспільної праці, формування міжнародного фінансового ринку, що збільшує 

приплив інвестицій, необхідних для модернізації економіки. Як відзначає 

Ю. М. Пахомов, глобалізація несе незліченні економічні та соціальні новації, 

тому процес глобалізації є безальтернативним, оскільки ізоляціонізм в 

сучасних умовах породжує відсталість [420]. Однак, в процесі глобалізації 

зіштовхуються різноманітні сили та інтереси, тому вона не є прямолінійним 

прогресивним процесом, а пов’язана з виникненням глобальних проблем як 

таких, що охоплюють увесь світ, все людство, створюють загрозу для його 

сучасного і майбутнього і потребують для свого вирішення об’єднання 

зусиль, спільних дій усіх держав і народів» [368]. 
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Поняття глобальних проблем як загальноприйнятого терміну виникло у 

70-х роках XX ст., після появи першої доповіді Римського клубу (1972 р.), під 

назвою «Перерозподіли зростання», яка була підготована групою фахівців 

під керівництвом американського вченого Д. Л. Медоуза і використовувала 

набір ідей, висунутих його вчителем професором кібернетики 

Д. Форрестером за рік до цього у книзі "Світова динаміка". Останній 

прогнозував на початок XXI ст. неминучість всесвітніх катастроф, 

пов’язаних із виснаженням природних ресурсів, забрудненням 

навколишнього середовища, а також із демографічним вибухом у країнах, що 

розвиваються. Для запобігання таких проявів у відповідності до теорії 

Т. Р. Мальтуса автором пропонувалося призупинення чисельності зростання 

населення Землі з тим, щоб воно до кінця XX ст. не перевищувало 4,5 млрд. 

осіб [367]. 

Завдяки доповіді Римського клубу ці ідеї отримали загальне визнання, 

особливо у розвинених країнах, оскільки містили заклик до світового 

співтовариства уповільнити або навіть зупинити зростання чисельності 

населення і технологічну експансію людства на тому рівні, при якому 

збереглися всебічні економічні переваги західних держав. Нині концепція 

глобальних проблем людства стала загальновизнаною основою розгляду на 

міжнародному рівні головних питань існування і розвитку сучасної 

технологічної цивілізації. 

Серед важливих глобальних проблем дослідники відзначають 

нерівноправність становища окремих країн в глобальному просторі. Так, на 

думку С. Кірєєва, досвід глобалізації показав, що країни геоекономічної 

периферії виступають споживачами кінцевої продукції та постачальниками 

дешевої робочої сили і сировини, а не рівноправними учасниками і 

партнерами глобального підприємництва [365]. Глобалізація через 

нерівномірність стартових можливостей неминуче спричиняє асиметричний 

характер відносин між країнами, породжує нерівність, тому не дає змоги 

країнам, що розвиваються, використати повною мірою переваги глобального 
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ринку, глобальних фінансів та інвестиційних ринків [525]. Серед інших 

глобальних проблем дослідники відзначають обмеженість ресурсів, 

перенаселення планети, дефіцит продовольства, порушення екологічної 

рівноваги. 

Підсумовуючи проведений аналіз процесів глобалізації можна 

відзначити такі основні параметри глобалізації: 

1. Глобалізація являє собою планетарне явище, вона включає в себе 

геоекономічні, геополітичні, геогуманітарні процеси. 

2. Рушійними силами глобалізації є: інтернаціоналізація, інтеграція, 

концентрація капіталу, розвиток НТП, утворення міжнародних формувань, 

демографічний бум. 

3. Суб’єктами глобалізацій них процесів на сучасному етапі 

виступають: держави, ТНК, міжнародні організації, інтеграційні 

угруповання, регіони, цивілізації. 

4. Форми прояву глобалізації:  

 вільний рух і мобільність товарів, послуг, капіталів, робочої сили, 

інформації та збільшення обсягів міжнародної торгівлі;  

 функціональна інтеграція та координація у міжнародному 

масштабі різних видів діяльності;  

 транснаціоналізація бізнесу, поява трансконтинентальних і 

міжрегіональних моделей діяльності;  

 інтернаціоналізація всієї системи соціальних зв’язків;  

 виникнення глобальних проблем. 

Процеси глобалізації створили економічне підґрунтя для формування 

світової продовольчої системи, яка в сучасному вигляді сформувалася лише у 

ХХ столітті. Вона ґрунтується на агропромисловій інтеграції і 

інтернаціоналізації обміну агропромисловою продукцією та включає основні 

і допоміжні галузі, які  задіяні у виробництві продовольства. Але на початку 

ХХІ століття на ефективність її функціонування впливають два 

різноспрямовані процеси: 
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1) глобалізація процесів ресурсозабезпечення, виробництва, збуту; 

2) існування специфічних традицій споживання в певних регіонах і 

країнах. 

Це створює перешкоди на шляху збалансованого розвитку світової 

продовольчої системи, оскільки породжує диспропорційність у розвитку 

учасників світового господарства. У результаті, за словами колишнього 

генерального директора Продовольчої і сільськогосподарської організації 

ООН (ФАО) Жака Діуфа, «глобалізація світової економіки і лібералізація 

міжнародної торгівлі продовольством підвищують можливості вирівнювання 

різких диспропорцій для тих, у кого є ресурси, інформація та досвід» [226]. В 

інших країнах диспропорції посилюються. 

У зв’язку з цим для забезпечення населення їжею виникає необхідність 

збільшення як обсягів виробництва, так і розвитку міжнародної торгівлі 

продовольством. Отже, під впливом глобалізації сучасна світова продовольча 

система повинна виконувати соціальну, економічну, цивілізаційну функції, 

тобто забезпечувати населення планети продовольством, в необхідній 

кількості, асортименті, певної якості, при наявності необхідних ресурсів та 

існування економічних умов для його виробництва, розподілу та обміну. 

Незважаючи на формування світової продовольчої системи, на 

сучасному етапі надзвичайно гострою залишається проблема забезпечення 

людства продовольством, яку несправедливо, на нашу думку, відносять лише 

до другої групи глобальних проблем. Далеко не всі вітчизняні науковці 

розуміють важливість вирішення продовольчої проблеми. Так, колектив 

відомих українських науковців, обговорюючи значення для України науки та 

інноваційного розвитку, навіть не згадав про необхідність інноваційного 

розвитку сільського господарства країни [311], яке вже багато років є 

наріжним каменем її економіки не тільки тому, що забезпечує населення 

країни потрібним продовольством, а й тому, що підживлює фінансово всі 

інші галузі народного господарства за рахунок диспаритету цін на 

промислову та сільськогосподарську продукцію, що призводить щорічно до 
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вимивання із сфери сільськогосподарського виробництва мільярдів            

гривень [358], що в свою чергу загострює проблеми його розвитку.  

У першій половині XX ст. у більшості країн світу пріоритетні позиції 

займав аграрний сектор, стан якого і в теперішній час значною мірою 

визначає рівень економічного розвитку та місце держави на світовій арені. 

Одним з найважливіших чинників людського розвитку, соціальної 

стабільності і прогресу була забезпеченість населення необхідними 

продуктами харчування як в окремих країнах, так і в світі в цілому. 

Ще більш актуальним це завдання є тепер, коли населення планети 

збільшується надто швидко. Якщо на початок XX ст. на планеті проживали 

1,62 млрд. осіб, протягом наступних 60 років чисельність подвоїлась, а ще 

через 25 років збільшилась втричі. У 2000 р. населення Землі складало понад 

6,1 млрд. жителів, що при збереженні теперішніх темпів до 2050 року 

призведе до зростання населення від 8,9 до 10 млрд. осіб, а частка населення 

старше 65 років, становитиме у 2050 році 21% проти 10% у 2000 році, яка 

буде тільки споживацькою. Якщо у 1950 р. коефіцієнт демографічної 

підтримки (кількість осіб у віці 15-64 роки на одну особу у віці 65 і більше 

років) становив 12, то у 2050 році він становитиме лише 4, тобто зменшиться 

у 3 рази, а в Україні – лише 2 проти 8,6 у 1950 році [310]. 

У другій половині ХХ століття глобальне виробництво продовольства 

збільшувалося вищими темпами порівняно зі зростанням чисельності 

населення, тому сформувалася тенденція збільшення кількості харчових 

продуктів на душу населення. Технологічні зрушення в АПК (механізація, 

хімізація, меліорація, а також «зелена революція», біотехнологічна 

революція) забезпечили не лише зростання виробництва, але й зниження 

витрат, що сприяло зниженню цін на сільськогосподарську продукцію. Це 

позитивно позначилося на продовольчому забезпеченні населення більшості 

країн світу. 

На початку XXI ст. проявились нові тенденції у продовольчій сфері: 

зростання виробництва продуктів харчування стало постійно 
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уповільнюватися, загальмувалось зниження собівартості, а відповідно і ціни 

одиниці продукції. Почала зростати екологічна ціна продовольчих товарів, 

яку людство платить за зростання сільськогосподарського виробництва. Це 

знайшло своє відображення у зростанні незворотнього впливу сільського 

господарства і галузей, з ним пов’язаних, на оточуюче природне середовище 

і здоров’я людей, і у все більш помітному антропогенному підриві загальних 

умов самого землеробства. Як відмічав відомий неомальтузианець П. Ерліх, 

«... намагаючись прогодувати зростаючу кількість собі подібних, ми 

наражаємо на небезпеку саму спроможність землі взагалі підтримувати будь-

яке життя» [368]. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва у 

порівнянні з його екстенсивним розвитком після досягнення певної 

абсолютної межі, що визначається можливістю природи до самовідновлення, 

поступово втрачає свої переваги. 

Процеси глобалізації здійснюють суттєвий вплив на вирішення 

глобальної продовольчої проблеми. Однак, цей вплив має неоднозначний 

характер. З одного боку, він сприяє нарощуванню обсягів виробництва 

продовольчих ресурсів та торгівлі ними, що поліпшує стан продовольчого 

забезпечення, з іншого боку – до виснаження ресурсів землеробства, що 

створює загрозу зниження його продуктивності у майбутньому. Виявлено 

такі напрями впливу глобалізаційних процесів на можливості продовольчого 

забезпечення. 

По-перше, у функціонування продовольчої системи та глобальний 

світовий оборот сільськогосподарської продукції втягуються практично всі 

країни світу, навіть найменш розвинуті. Цьому сприяють: розвиток 

політичних та економічних міжнародних зв’язків; діяльність 

транснаціональних корпорацій, які активно проникають в різноманітні сфери 

економічної діяльності країн, що розвиваються з метою отримання прибутку 

шляхом використання дешевих ресурсів та національних ринків збуту; 

лібералізація міжнародної торгівлі; розвиток глобальної системи 

комунікацій. Це сприяє більш активному залученню ресурсів усіх країн світу 



 

 
 

118 

для вирішення продовольчої проблеми як на національному, так і 

глобальному рівнях. 

По-друге, відбувається все більше залучення до 

сільськогосподарського виробництва світових земельних ресурсів. В даний  

час в сільськогосподарському обробітку знаходиться практично вся придатна 

для обробки земля, але незважаючи на те, що сільськогосподарські площі 

продовжують збільшуватися, площа орних земель суттєво відстає від 

розширення сільськогосподарських угідь. Як свідчать дані міжнародної 

сільськогосподарської і продовольчої організації ООН (ФАО), частка ріллі за 

останні 30 років зросла з 10,41 до 11,03%, а вцілому площа 

сільськогосподарських земель збільшилася з 33,13 до 35,71% всієї суші. 

Площі оброблюваних земель за останні 30 років збільшились з 1,3 млрд. га до 

1,4 млрд. га. Практично відбулася стабілізація площ орних земель [433]. 

По-третє, скорочення можливостей розширення посівних площ 

викликає необхідність нарощування сільськогосподарського виробництва 

шляхом його інтенсифікації, в основі якої лежить використання сучасних 

високотехнологічних систем землеробства. Це дало змогу суттєво збільшити 

обсяги виробництва сільгосппродукції та продовольства. За даними ФАО у 

2013 р. зростання світового виробництва зерна становило 7% і склало 2479 

млрд. тонн, а урожайність пшениці підвищилася на 6,8%і склала 704 млн. 

тонн [410]. 

Однак процеси інтенсифікації мають негативний вплив на ресурсну 

базу продовольства. Використання інтенсивних технологій у сільському 

господарстві загострило проблеми водної і вітрової ерозії та призвело до 

зниження родючості на значних площах земної поверхні. У багатьох місцях 

відбувається ущільнення верхнього шару ґрунту, викликане використанням 

потужної техніки, що призводить до зниження врожайності. За підрахунками 

американського Інституту світових ресурсів, деградація ґрунтів складає 16% 

світових сільськогосподарських площ. Нарощування обсягів виробництва 

відбувається переважно за рахунок знищення сільськогосподарських 
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ресурсів. Це свідчить про те, що в сучасних умовах задоволення потреб 

населення у продовольстві відбувається за рахунок майбутніх поколінь з 

екологічної точки зору.  

Суттєвою проблемою сьогодення є широко розповсюджене у країнах 

Півдня засолення ґрунтів, викликане інтенсивним випаровуванням, особливо 

у зонах зрошувального землеробства. У цих країнах 80% придатної для 

споживання води використовується на потреби сільського господарства, тому 

із зрошуванням пов’язане і загострення проблеми використання води. За 

прогнозами, у 2015 році більшість країн, що розвиваються, будуть не в змозі 

підтримувати теперішній рівень зрошення, і майже половина світового 

населення житиме у країнах з обмеженим водним балансом, тобто матиме 

менше ніж 1,7 тис. куб. м води в рік на одну людину [433]. 

По-четверте, інтенсифікація сільськогосподарського виробництва і 

виведення нових високоврожайних сортів пшениці, рису, кукурудзи, сої та 

інших культур, збір яких у результаті «зеленої революції», за допомогою 

використання технологічного комплексу (добрив, пестицидів, сучасних 

систем обробки тощо) збільшився у 2-3 рази, призвели до заміни існуючих 

традиційних систем сільського господарства, заміни місцевих різновидів 

культур високоврожайними сортами. Це значно зменшило чисельність 

різновидів, що використовуються у землеробстві, і у кінцевому рахунку, 

призвело до падіння біорізноманіття у сільському господарстві, що підриває 

генетичну базу його розвитку на перспективу. Розвиток індустріальних міст, 

вирубування лісів, розширення сільськогосподарських площ, інтенсивне 

впровадження високотехнологічних сучасних систем у землеробстві, 

використання отрутохімікатів і генетично модифікованих сортів, стало 

результатом зменшення біорізноманітності в природі. 

По-п’яте, глобалізаційні процеси обумовили значні зміни у 

співвідношенні використання орних земель при вирощуванні окремих груп 

культур як у світі в цілому, так і в окремих його регіонах. Так, якщо в 1961 

році понад половину орних земель займали зернові – 648 млн. га з 1276,6 
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млн. га загальної площі ріллі, або 50,7%, то в 2005 році ці показники 

становили відповідно 679,2 млн. із 1404,1 млн. га і 48,4%. Найсуттєвіші зміни 

відбулися у розширенні площ під кукурудзою та рисом – відповідно на 41,5 і 

45,8 млн. га, що зумовило збільшення їх частки з 8,2 до майже 10,5% і з 9 до 

майже 10,7%. Одночасно частка площ пшениці зменшилася з 16 до           

15,3% [433]. 

Що стосується порівняння показників окремих груп країн, то слід 

зазначити, що починаючи з 80-х років розвинені країни почали 

цілеспрямовано скорочувати площі під зерновими культурами на користь 

олійних, площа яких разом зросла на 40,2 млн. га, в тому числі сої – на 20,8, 

ріпаку – на 10,5 і соняшника – на 9 млн. га проти зменшення площ зернових 

на 52 млн. га. Але при цьому площі під кукурудзою зростали, а під 

пшеницею, ячменем та вівсом – скорочувалися. Одночасно були зменшені й 

площі під овочевими культурами з 8,5 до 7,8 млн. га [433]. 

Щодо країн, що розвиваються, то стрімке зростання чисельності 

населення примусило їх у цілому збільшувати площі всіх культур, у тому 

числі зернових – на 84,2 млн. га (кукурудзи – на 37,5, пшениці – на 25,3 млн. 

га), олійних культур – на 62,2 млн. га (сої – на 46,8, ріпаку – на 9,7 і 

соняшника – на 5,7 млн. га) і овочів – на 28,4 млн. га, або майже у 2,9              

рази [433]. 

Погіршення стану навколишнього середовища, забруднення земельних 

і водних ресурсів промисловими викидами, інтенсивне використання 

мінеральних добрив і отрутохімікатів спричиняють збільшення вмісту в 

продовольчих товарах речовин, які негативно відображаються на здоров’ї 

людей, а саме від 60 до 80% всіх ракових захворювань є наслідком наявності 

хімікатів у повітрі, воді і продовольстві. Швидка втомлюваність, головний 

біль, різні види алергії, хронічні захворювання різними інфекціями на фоні 

швидкого зростання харчовими отруєннями викликані токсичністю 

навколишнього середовища і продовольства, що споживається [459]. 

По-шосте, процес глобалізації, сприяв розвитку та удосконаленню 



 

 
 

121 

транспортної системи і морозильної техніки, що зробив доступним більшість 

видів продовольства для населення різних куточків планети. Це дало змогу 

оперативно переміщати значні обсяги продуктів харчування між країнами, 

оперативно реагувати на вирішення проблеми дефіциту продовольства. Все 

більша кількість продовольства від одного джерела може широко 

реалізовуватись по всьому світі. Однак, збільшилася загроза харчових 

отруєнь. Тому у багатьох розвинених країнах існує досить жорстка система 

перевірки наявності токсинів у продуктах харчування у всіх ланках 

агропромислового ланцюга, чого не можна сказати про більшість країн, що 

розвиваються. 

По-сьоме, глобалізація сприяла формуванню міжнародних організацій і 

фондів, які займаються вирішенням продовольчої проблеми. Серед яких 

провідну роль відведено Продовольчій і сільськогосподарській організації 

ООН (ФАО), Міжнародному фонду сільськогосподарського розвитку, 

Всесвітній продовольчій раді, Світовій продовольчій програмі, яка 

займається продовольчою допомогою і є спільним органом ООН і ФАО. 

По-восьме, збільшилися можливості надання міжнародної допомоги 

країнам, які найбільше страждають від продовольчої проблеми. За 

підрахунками ФАО, зовнішня продовольча допомога потрібна 34 країнам, з 

яких 27 розташовані в Африці. Продовольча безпека відсутня у більшості 

країн Центральної Африки, де загострюються громадянські заворушення, а в 

Західній Африці велика кількість людей все ще не може відновитися після 

конфлікту і тривалих наслідків продовольчої кризи 2011-2012 років. У 

Сомалі, Судані, Південному Судані [410]. 

Як свідчать дані таблиці 2.1. чисельність голодуючих в цілому в світі 

скоротилася на 210 млн. осіб. Найбільш позитивна динаміка спостерігалась в 

Східній Азії, де чисельність населення з недостатнім харчуванням 

скоротилася на 134 млн., що обумовлено економічним розвитком країн цього 

регіону (Китай). По окремих регіонах вона зростає, в період з 2012-2014 рр. в 

порівнянні з 1990-1992 рр. чисельність голодуючих в Субсахарській Африці 



 

 
 

122 

зросла на 38 млн. осіб або на 9,3%, в Південній Азії за кількість зменшилась 

на 16 млн., але у відносному значенні зросла на 5,5%, У Західній Азії 

голодуючих збільшилось на 11 млн. осіб або на 1,5%, в Північній Африці на 

7 млн. (1%). Отже, проблема голоду для багатьох країн Азії та Африки не 

вирішується. 

Таблиця 2.1 

Чисельність голодуючого населення за регіонами світу 

Регіони 
Чисельність (млн.) 

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 

Всього 1015 805 -210 100 100 - 

Джерело: [425, с. 11] 

 

На сучасному етапі формується розуміння, що проблема недоїдання та 

голодування населення цих країн, яка одночасно є й найважливішою 

соціально-економічною проблемою світового співтовариства, лежить у 

площині не стільки дефіциту продовольства і впливу на його виробництво 

окремих чинників, скільки обмеженості його споживання через 

малозабезпеченість і бідність. У звіті ФАО відзначається, що поки існує 

бідність і малозабезпеченість, навряд чи можна отримати повну перемогу над 

голодом, скільки б не проголошувалось у деклараціях і документах 

міжнародного співтовариства право на гідне існування людини. Глобальна 
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продовольча проблема може бути вирішена тільки у тому випадку, якщо 

більшість країн прийме політику соціальної інтеграції, що передбачає більш 

рівномірний розподіл доходів [433]. 

 

2.2. Сучасні детермінанти глобальної продовольчої проблеми та 

можливості її вирішення на засадах сталого розвитку 

 

В попередньому підрозділі визначено напрями впливу глобалізаційних 

процесів на можливості продовольчого забезпечення країн світу. Разом з тим 

на сучасному етапі виокремлюються найбільш вагомі чинники впливу на 

продовольчу проблему, які, з одного боку, поглиблюють її гостроту, а з 

іншого – створюють нові можливості її вирішення. Проведене дослідження 

дало змогу зробити висновок, що основними сучасними детермінантами 

глобальної продовольчої проблеми в сучасних умовах виступають: 

науково-технічний прогрес; 

діяльність транснаціональних корпорацій; 

глобальні політичні, соціально-економічні та екологічні проблеми; 

потреби переходу світової соціально-економічної системи на засади 

сталого розвитку. 

На сучасному етапі розвиток світової економічної системи, в тому числі 

і продовольчої, відбувається під впливом науково-технічного прогресу(НТП). 

Основними рисами сучасного НТП є: 

динамічний розвиток науки, формування потужного науково-

дослідного сектору економіки та його інтеграція з реальним виробництвом; 

охоплення НТР усіх сфер економіки, розвиток нових галузей на основі 

наукових досягнень (так званих наукомістких галузей),якісна зміна всіх 

елементів продуктивних сил; 

створення нових видів енергії, матеріалів, технологій та їх перманентне 

оновлення; 

зміна характеру та змісту праці, зростання значення творчих, і 
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інтелектуальних складових, що вимагає підвищення рівня загальної та 

спеціальної освіти, формування інтелектуального потенціалу суспільства як 

важливої умови економічного зростання; 

зростання соціального та економічного значення інформаційного 

сектору, формування глобальної інформаційної системи. 

НТП суттєво впливає на розвиток світової економіки АПК та 

можливості вирішення продовольчої проблеми. По-перше, відбуваються 

суттєві структурні зрушення, зменшується частка первинного сектору 

економіки, куди відноситься сільське господарство, та суттєво збільшується 

частка третинного сектору – сфери послуг (транспорт, торгівля, фінанси 

тощо). В першу чергу це стосується розвинених країн світу. У структурі ВВП 

цих країн у 60-90-і рр. XX ст. неухильно знижувалася частка сільського 

господарства (з 6,5 % у 1960 р. до 3 % у 2005 р.). Однак, у галузевій структурі 

ВВП країн, що розвиваються, частка сільського господарства залишається 

високою (20-35 %) [456].  

Такі структурні зрушення вказують на те, що у вирішенні глобальної 

продовольчої проблеми все більшу роль починають відігравати 

обслуговуюча сфера, торгівля, транспортно-логістична та інформаційна 

система, що в умовах нерівномірності світового виробництва продовольчих 

ресурсів має велике значення для перерозподілу та обміну продовольчими 

ресурсами. 

По-друге, сільськогосподарське виробництво більшості країн світу 

переходить на новий технологічний рівень. У 60-і рр. XX ст. у багатьох з них 

відбулися значні перетворення у сільському господарстві на основі сучасної 

агротехніки, яка отримала назву "зеленої революції". Вона містила три 

складові частини: виведення нових сортів культур, насамперед зернових; 

розширення зрошуваних земель; підвищення рівня механізації та хімізації 

сільського господарства; у результаті "зеленої революції" врожайність 

зернових культур зросла в 2-3 рази, а такі країни як Китай, Індія, Індонезія, 

Пакистан, Таїланд та деякі інші почали забезпечувати свої потреби 
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продукцією власного виробництва [522]. 

По-третє, внаслідок НТП відбуваються структурні зрушення всередині 

сільського господарства. Сільське господарство практично всіх країн світу 

складається з двох великих взаємозалежних галузей: землеробства 

(рослинництва) і тваринництва, співвідношення між якими помітно 

змінюється під впливом НТП на користь тваринництва. НТП у тваринництві 

призвела до впровадження не тільки механізації, але й автоматизації 

виробництва (птахофабрики, свиноферми). Так, у Швеції і Фінляндії на 

частку тваринництва зараз припадає 75-80% валової продукції сільського 

господарства. Зростання частки тваринництва сприяє вирішенню проблеми 

дефіциту тваринних білків, яка є актуальною в забезпеченні збалансованого 

раціону харчування. 

По-четверте, під впливом НТП відбувається динамічний розвиток 

світової торгівлі сільгосппродукцією та продовольством. Темпи її розвитку є 

випереджаючими порівняно з темпами виробництва продукції, що сприяє 

кращому обміну продовольчими ресурсами між країнами світу. 

В той же час слід відзначити, що досягнення НТП посилюють 

диференціацію країн світу за рівнем технологічного розвитку АПК, оскільки 

здобутки технічного прогресу більш інтенсивно та ефективно 

використовуються в розвинених країнах. НТП впливає також на 

організаційні форми господарювання, сприяє розвитку великих міжнародних 

та транснаціональних компаній. 

Найвагомішою детермінантою глобальної продовольчої проблеми є 

транснаціональні корпорації (ТНК). В сучасних умовах ТНК перетворилися в 

головних суб’єктів світової економіки. Володіючи великими фінансовими 

активами та виробничими потужностями, ТНК займають провідну роль у 

виробництві та реалізації світового продукту, в тому числі і продовольчих 

ресурсів. На сучасному етапі крупні ТНК зосередили у своїх руках контроль 

на природними багатствами. За даними ЮНКТАД, від трьох до шести ТНК 

контролюють 80-85% світового ринку міді, 90-95% світового ринку залізної 
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руди, 80% ринку бавовни, пшениці, кукурудзи, кави, какао інше. Це дає їм 

можливість контролювати ціни на ресурси і продукти, проводити таку 

стратегію економічного розвитку, яка їм найбільше вигідна. 

Діяльність ТНК є об'єктом дослідження багатьох науковців. В Україні 

О. Рогач [439], О. Жук [345], О. Антоненко, О. Чурилова [275], А. Семенов, 

В. Крижавнівська [453],В. Федоренко [497] та ін. 

На сучасному етапі під ТНК розуміють корпорації, які мають дочірні 

підрозділи будь-яких організаційно-юридичних форм чи сфер діяльності у 

двох або більше країнах та здійснюють загальну координацію діяльності 

своїх зарубіжних підрозділів (Конференція ООН з торгівлі та розвитку 

(ЮНКТАД)) [413]. Критерії віднесення компанії до транснаціональних, що 

використовуються ООН, є такими: обсяг зарубіжних активів та їх частка в 

загальному обсязі активів компанії; частка зарубіжних продажів у загальному 

обсязі реалізації продукції; частка зарубіжного персоналу у загальній 

кількості персоналу компанії [242]. Головною відмінною рисою ТНК від 

національних компаній, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, є 

інтернаціональний характер їх діяльності, що передбачає створення своїх 

представництв закордоном шляхом іноземного інвестування. 

Вітчизняні дослідники систематизували основні ознаки ТНК, до яких 

віднесено такі: здійснення компанією виробництва товарів або послуг не 

менше ніж у 6 країнах; частка іноземних робітників у складі персоналу 

становить не менше ніж 25 %; у структурі активів не менше ніж 25 % 

капіталовкладень знаходиться за кордоном;річний обсяг товарообороту 

складає не менше 1 млрд дол.;обсяг реалізації товарів за межами головної 

материнської компанії складає не менше 20 %; має місце єдина стратегія 

управління розвитку національних підприємств, які входять в організаційну 

структуру ТНК [399]. 

У світовій економіці нині нараховується 82000 ТНК та 82000 їх 

філіалів, при цьому більшість материнських компаній (80%) розміщується в 

промислово розвинених країнах, які отримують основні вигоди від їх 
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діяльності [406]. Згідно з оцінками аналітиків, експорт зарубіжних філій ТНК 

складає приблизно 1/3 від загальносвітового експорту товарів та послуг, 

ринкова капіталізація окремих ТНК перевищує 500 млрд дол., а щорічно 

реалізовується продукції на 150-200 млрд дол. [254]. За оцінками експертів, у 

2010р. обсяги реалізації і доданої вартості закордонних представництв ТНК 

складали відповідно 33 трлн дол. і 7 трлн дол., а їх експорт складав більше як 

6 трлн дол. і становив одну третину від глобального експорту. В 

загальносвітовому масштабі у 2010 р. ТНК як у країнах свого базування, так і 

закордоном, отримали додану вартість приблизно в 16 трлн дол., тобто 

приблизно ¼ сукупного світового ВВП [346].  

Серед провідних найбільших ТНК світу провідна роль належить, тим, 

що працюють у сфері електроніки, автомобілебудування, нафтопереробки і 

виробництва продовольства. Їхні продажі складають близько 80% загальної 

активності ТНК. 

Надзвичайно важливою є роль ТНК у виробництві та торгівлі 

продовольчими товарами. Практично вся торгівля сільськогосподарською 

сировиною на світових ринках здійснюється під контролем ТНК, у тому 

числі 90% світової торгівлі пшеницею, кавою, кукурудзою, тютюном, 80% – 

чаєм [449]. У харчовій індустрії світу лідирують швейцарська компанія 

Nestle, бельгійська AB In Bev, американські Kraft foods та Coca-Cola 

Company, англо-голландська Unilever. Слід відзначити, що більшість ТНК, 

які представлені на українському ринку, спеціалізуються на харчовій 

промисловості та торгівлі. Для них характерні низька комерційна 

ризикованість та швидкий обіг капіталу. Серед найбільших ТНК, які діють в 

Україні є такі: McDonald’s Corporation (США), Nestlé S.A. (Швейцарія), Coca-

Cola (США), Unilever (Великобританія, Нідерланди), PepsiСo (США). 

На сучасному етапі ТНК виступають у числі основних учасників у 

світовій економічній системі, оскільки вони володіючи значним капіталом 

виступають в ролі інвесторів, є носіями нових технологій, управлінського 

досвіду, здійснюють значний за обсягами експорт та імпорт факторів 
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виробництва. Маючи потужний економічний потенціал, який нерідко 

перевищує потенціал окремих країн, ТНК своєю діяльністю здійснюють 

потужний вплив на економіку, політику, соціальну та екологічну сфери країн 

присутності. 

ТНК мають позитивний соціально-економічний вплив на економіку 

приймаючої країни. Відкриваючи свої філії в різних державах світу, вони 

сприяють розвитку окремих галузей національної економіки, зайнятості 

місцевого населення, включаючи висококваліфікованікадринауково-

технічнихпрацівників,менеджерівта ін. Однак мають місце і негативні 

наслідки діяльності ТНК на економіку приймаючої сторони.  

М. Овчарук та В. Мотриченко систематизували загальний позитивний і 

негативний вплив діяльності ТНК в Україні [406]. Слід відзначити, що 

аналогічні наслідки проявляються і в інших пострадянських країнах та 

країнах, що розвиваються. До позитивного впливу ТНК на економіку 

України належать: 

- значне вливання капіталовкладень в економіку; 

- створення додаткових робочих місць та підвищення кваліфікації 

робітників; 

- збільшення податкових надходжень до бюджету країни; 

- пожвавлення внутрішньої торгівлі в середині країни, насичення ринку 

високоякісними товарами та послугами; 

- впровадження інновацій, ноу-хау та найновіших розробок, 

модернізація підприємств; 

- поширення міжнародних стандартів ведення виробництва. 

Негативний вплив діяльності ТНК на вітчизняну економіку 

проявляється у такому: 

- держава стає фінансово залежною від стратегії діяльності ТНК; 

- ТНК впливають на уряди країн, диктуючи правила гри на ринку; 

- корпорації впливають на уряд, відстоюючи власні інтереси, 

викачуючи природні та трудові ресурси; 
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- придушують та знищують національних виробників, які мають низьку 

конкурентоспроможність продукції на світовому ринку; 

- використовують небезпечне та шкідливе виробництво для власного 

збагачення, не відновлюють родючість ґрунтів тощо. 

Неоднозначний є їх вплив на розвиток АПК країн, що розвиваються, та 

вирішення глобальної продовольчої проблеми. ТНК, організовуючи масове 

виробництво експортних культур на сучасній технологічній основі, надають 

перевагу створенню власних великих господарств, не опираючись на 

місцевих фермерів, а витісняючи їх. В результаті цього вогнище «зеленої 

революції» згасає. Відсутність значних успіхів в цьому напрямку сприяє 

збереженню в значних масштабах дрібного споживчого і дрібнотоварного 

господарства та архаїчних форм землеробства.  

На сучасному етапі ТНК є основним джерелом прямих іноземних 

інвестицій (ПІІ) в сільське господарство та агропромислове виробництво 

країн, що розвиваються. Агропромисловий комплекс представлений трьома 

сферами: 

І – передвиробнича сфера – включає галузі, які виробляють засоби 

виробництва для сільського господарства:сільськогосподарське 

машинобудування, виробництво насіння, мінеральних добрив, кормів, 

сільське виробниче будівництво, мікробіологічна промисловість; 

ІІ – сфера безпосереднього виробництва сільськогосподарської 

продукції: землеробство, тваринництво, лісне господарство, риболовство; 

ІІІ – поствиробнича сфера – галузі, що забезпечують заготівлю, 

зберігання, транспортування, реалізацію і переробку сільськогосподарської 

сировини, наприклад харчова, галузі легкої, хімічної, фармацевтичної 

промисловості. 

Дослідники відзначають, що в сучасний період відбулася 

диференціація діяльності ТНК різних країн світу в певних секторах 

сільського господарства. Слід відмітити певні спільні риси такої 

диференціації – крупні ТНК західних країн зосередили свою діяльність на 
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перші і третій сфері агропромислового комплексу, знизивши свою участь в 

безпосередньому процесі сільськогосподарського виробництва, в АПК – ІІ. 

Тенденція до скорочення участі ТНК в процесі безпосереднього 

аграрного виробництва і концентрації в суміжних галузях економіки, які 

почали формуватися на межі 70-80-х років, зараз проявляються чіткіше. 

Особливість інтеграційного етапу виробничих сил в 

сільськомугосподарстві полягає в тому, що вся сфера АПК – І, яка 

включає виробництво засобів виробництва, розробку наукових знань у 

вигляді нових сортів насіння, нових технологій обробітку культур, 

унікальних систем зрошення та ін., практично повністю виноситься з 

національної економіки і монополізується ТНК. В майбутньому це 

призведе до різкого посилення залежності дрібних сільськогосподарських 

виробників від діяльності великих європейських і американських ТНК і як 

наслідок, до збільшення присутності іноземного капіталу в агробізнесі 

країн, що розвиваються [331]. 

Розширення діяльності ТНК пов'язане з комерціалізацією АПК. 

Внутрішньою основою і формою глобалізації в аграрній сфері є 

всеохоплююча комерціалізація сільськогосподарського виробництва, 

переробки і збуту продовольства. Через неї відбувається витіснення дрібного 

споживчого господарства і звуження рамок дрібногосподарського сектору. 

Зростання концентрації виробництва, зменшення чисельності господарств, 

посилення вертикальної інтеграції в агросфері, зростання ролі ТНК, легко 

долаючих державні кордони, виробництво, переробка і збут 

сільськогосподарської і продовольчої продукції – все це в певній мірі 

визначає механізм комерціалізації. Саме комерційний характер всієї світової 

агропродовольчої системи знайшов своє відображення в зростанні кількості 

голодних і недоїдаючих в результаті світової продовольчої кризи. 

Отже, діяльність ТНК не сприяє незалежному розвитку сільського 

господарства країн, що розвиваються, та його орієнтації на якнайшвидше 

вирішення продовольчої проблеми. Слід також відзначити, що збільшення 
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прямих іноземних інвестицій в АПК цих країн, що спостерігається в останнє 

десятиліття, пов'язане не з збільшенням випуску продовольчої продукції, а з 

розширенням використання сільськогосподарської сировини для 

виробництва біопалива, створення нових видів продуктів хімічної і 

фармацевтичної промисловості на основі досягнень біологічної революції. 

Таким чином, можна зробити висновок, що діяльність ТНК хоч і сприяє 

певному розвитку АПК країн, що розвиваються, та вирішенню їх 

продовольчої проблеми, однак вона керується передусім власними 

інтересами збагачення, тому нерідко вступає в протиріччя з головним 

завданням вирішення продовольчої проблеми – створення виробничого 

потенціалу АПК, здатного задовольнити потреби в продовольстві. 

На сучасному етапі розвитку глобальна продовольча проблема 

детермінується низкою інших глобальних проблем. На виникнення 

глобальних проблем здійснює вплив як середовище життєдіяльності 

суспільства, так і соціально-економічне, де відбувається реалізація інтересів 

людини. 

Подібні проблеми привернули до себе увагу західних учених Д. Медуз 

[69], Дж. Форрестер [500], Е. Тоффлер [13], Р. Хейлбронер [503], які до 

глобальних проблем відносили такі як: перенаселення планети, порушення 

екологічної рівноваги, вичерпання ресурсів. В. Леонтьєв [377], Я. Тінберген 

[118], визначаючи існування значної кількості глобальних проблем, 

пріоритетною вважали економічну відсталість країн, що розвиваються. Г. 

Кан [108] виділяє 9 головних глобальних проблем людства з можливих 20. 

Важливий внесок в дослідження глобальних проблем у світлі цивілізаційного 

розвитку зробили також вітчизняні вчені Д.Г. Лук’яненко, А.М. 

Поручник,А.М. Колот [379], А.П. Румянцев, Г.Н. Климко, В.В. Рокоча, В.Ю. 

Шевченко, В. І. Савчук[442], А.С. Філіпенко [498], які аналізували 

різноманітні форми прояву глобальних проблем та причини їх виникнення. 

В даному дослідженні глобальні проблеми аналізуються в контексті їх 

взаємозв’язку із продовольчою проблемою. До найбільш вагомих віднесено 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/11428/source:default
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такі: демографічні, екологічні, енергетичні, соціально-економічні, 

інституційні, політичні. 

Глобальна демографічна проблема пов’язана з динамічним зростанням 

чисельності населення, його старінням, нелегальною міграцією, надмірною і 

неконтрольованою урбанізацією. Демографічна проблема тісно пов’язана з 

екологічною та продовольчою проблемами. 

У наш час найгостріша демографічна ситуація склалася в країнах, що 

розвиваються. У більшості країн Азії, Африки, Південної і Центральної 

Америки населення подвоюється за кожні 20–30 років. Це переважно 

економічно слаборозвинені, бідні країни. Стрімке зростання їх населення – 

одна з причин існування великої армії безробітних і бездомних, які не мають 

економічних можливостей достатнього харчування, тому саме ці країни є 

епіцентром голодного та напівголодного існування. 

Відносно новими демографічними проблемами є "псевдоурбанізація" 

(Індія, країни Латинської Америки), криза великих міст (США), нелегальна 

міграція (з Азії до Західної Європи, з Латинської Америки до США та Канади 

тощо), які пов’язані з поширенням «трущоб», безробіттям, бідністю і як 

наслідок – недоїданням. 

Внаслідок демографічного буму виникає загроза, пов’язана з тим, що 

на планеті буде жити більше людей, ніж вона зможе витримати, виходячи з 

наявних природних ресурсів. На думку експертів Пентагону, уже до 2020 

року в людства можуть виникнути реальні проблеми, пов’язані з 

катастрофічною недостачею води, енергії, продуктів харчування, що може 

породити нові конфлікти на Землі [523] Для оцінки відповідності між 

чисельністю населення та ресурсними можливостями Землі (в тому числі і 

продовольчими) використовується показник «екологічний слід», який являє 

собою оцінку споживання ресурсів і пов’язаного з цим екологічного 

навантаження, яке може бути визначено як частина суші та води, потрібна 

для підтримування матеріального рівня життя певної кількості людей, з 

використанням домінуючої технології. Він вимірюється усередненим для 
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всієї Землі глобальним гектаром. На 2003 рік екологічний слід становив 2,2 

глобальних гектари на людину, однак фактичні біологічні можливості Землі 

були на 0,3 глобального гектара меншими [274, С. 23]. Ситуація за минуле 

десятиліття не поліпшилася, оскільки чисельність населення планети зросла, 

а її біологічні ресурси зменшилися. Це вказує на недостатність життєвих 

ресурсів планети, при нинішньому техніко-технологічному, структурному 

розвитку світової економіки, для підтримки нормальної життєдіяльності 

населення Землі. Внаслідок цього може загострюватися проблема дефіциту 

продовольчих ресурсів, вирішення якої потребує переводу світової економіки 

на більш високий технологічний рівень та суттєвої модернізації системи 

розвитку продовольства. 

Соціально-економічна глобальна проблема пов’язана з економічним 

відставанням, наростаючою нерівністю та застійною бідністю країн, що 

розвиваються. В світі зберігається і посилюється значний розрив в 

економічному розвитку та у розмірі ВВП на душу населення. Різниця між 

цим показником складає десятки раз. Так, наприклад, обсяг ВВП на душу 

населення за ПКС в 2013 р. складав в Австрії 44402 дол., у Гвінеї 1321 дол., а 

у Малаві – 748 дол. Це визначає економічну спроможність населення на 

споживчому ринку, в тому числі і щодо купівлі продуктів харчування. 

Порівняння даних по ВВП на душу населення і частки населення, що 

недоїдає, показує обернену залежність між цими показниками. В Алжирі у 

2013 р. вартість ВВП на душу населення складала 13788 дол., а частка 

населення, яке недоїдало, була менше 5%; в Тунісі ці показники відповідно 

були такими – 10988 дол. і 5%; в Афганістані – 1924 дол. і 24,8%; в Мозамбік 

– 1046 дол. і 27,9% [436]. При низькому обсязі ВВП бідні країни невзмозі 

забезпечити достатнє харчування населення.  

Проблема економічного відставання країн, що розвиваються, є однією з 

найбільших глобальних проблем соціально-економічного характеру. Вона 

належить до групи глобальних проблем, пов’язаних із взаємовідносинами 

між державами. Рис глобальності їй надає те, що її можна подолати 
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виключно глобальним справедливим регулюванням у межах світового 

товариства, яке, у свою чергу, гарантувало б економічну безпеку всіх країн та 

народів, сприяло б стабільному та гармонійному розвиткові міжнародної 

економіки. Одним із проявів цієї проблеми є криза заборгованості. 

До глобальних інституційних проблем слід віднести зростання та 

розповсюдження корупції, а також нездатність державних органів 

забезпечити стабільний розвиток країни. Корупція – найбільша перешкода 

економічному зростанню й соціальному розвитку суспільства. Вона ставить 

під загрозу будь-які перетворення. Корупція стала не тільки головною 

причиною бідності, але й перешкоджає її подоланню. Незважаючи на те, що 

корупція існувала здавна, її «вибух» стався наприкінці ХХ – початку ХХІ 

століття, у процесі бурхливого розвитку глобалізації [274, с. 26]. 

Міжнародними організаціями розраховується Індекс сприйняття 

корупції. Його значення показують, що в таких країнах Чад, Зімбабве, 

Афганістан та низці інших країн, які мають низькі показники даного індексу 

(від 1 до 2), частка населення, що недоїдає перевищує 25-30%. 

Неспроможність держави забезпечити стабільний розвиток також 

негативно позначається на можливостях вирішення продовольчої проблеми, 

оскільки це перешкоджає припливу прямих іноземних інвестицій, розвитку 

малого підприємництва, не створює сприятливі умови на фінансовому ринку 

для отримання кредитів. 

Глобальні політичні проблеми проявляються у: політичному 

протистоянні країн та блоків; гонці озброєння; збройних конфліктах 

регіонального або локального характеру; державній нестабільності. Усі ці 

прояви глобальної політичної проблеми між собою тісно пов’язані. 

Глобальне протистояння стимулює гонку озброєнь, яка у ХХ ст. досягла 

нечуваних масштабів. Протягом сторіччя світові військові витрати 

збільшилися більше ніж у 30 разів. Якщо в період між двома світовими 

війнами людство витрачало на військові цілі від двадцяти до двадцяти 

двохмлрд. дол. США щорічно, то на сьогодні така сума перевищує один 
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трлн. доларів США [523]. 

У сферу світової військово-виробничої діяльності, за розрахунками 

експертів ООН, втягнуто близько 50 млн. чол., а у військових дослідженнях 

та створенні нової зброї зайнято від 400 до 500 тис чол. На ці цілі припадає 

2/5 усіх витрат на розвиток науки [523].  

Гонка озброєнь безпосередньо впливає на величину національного 

багатства, на рівень життя населення. Утримання сучасних збройних сил та 

забезпечення їхніх потреб відволікають значні матеріальні та фінансові 

ресурси світового господарства, посилюють диспропорції в його структурі. 

Гонка озброєнь є фактором забруднення природного навколишнього 

середовища, головними носіями якого виступають виробництво та 

випробування зброї масового знищення – ядерної, хімічної, бактеріологічної. 

В наш час у світі накопичено близько 50 тис. різних ядерних зарядів. Крім 

того, що вони самі загрожують людству, процес їх створення та зберігання 

також несе в собі загрозу. Радіоактивні відходи, які потрапляють в 

навколишнє середовище, впливають на імунну систему людини, викликають 

різноманітні захворювання. 

Дослідники відзначають, що сучасна геополітична система ряснить 

нестабільними, неуспішними й слабкими країнами. Послаблення 

стримуючих механізмів, які були властиві двополярному світу та загострення 

конфлікту між фундаментальними цінностями різних культур викликало 

нову хвилю протистоянь, тероризму, насильства, територіальних претензій і 

нерівномірного розвитку. Вплив глобальних політичних проблем на 

продовольчу проблему проявляється у тому, що: 

відволікаються значні фінансові й матеріальні ресурси, які могли б бути 

спрямовані на розвиток агропромислового комплексу багатьох країн світу та 

на продовольчу допомогу найменш забезпеченим країнам; 

в ході воєнних дій відбувається знищення матеріально-технічної бази 

сільгосппідприємств, посівів, врожаю, поголів’я худоби тощо; 

із сільськогосподарського обороту вилучаються значні площі 
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сільгоспугідь під військові бази, полігони та зони збройного протистояння; 

внаслідок воєнних дій, нестабільності знижується життєвий рівень 

населення та погіршується економічна доступність до продовольчих 

ресурсів. 

На сучасному етапі Україна сама опинилася в стані збройного 

конфлікту внаслідок сепаратизму та окупації частини території Донецької та 

Луганської областей. Це обумовило значні втрати територій і підприємств, 

зниження обсягів виробництва, в тому числі сільгосппродукції. За даними 

державної служби статистики у січні – червні 2015 р. індекс продукції 

сільськогосподарських підприємств склав 86,7% до відповідного періоду 

2014 р., а ціни на сільгосппродукцію зросли на 60% [458]. У Донецькій обл. 

за 5 місяців 2015 р. обсяг виробництва м’яса і молока склали 75%. а яєць – 

32% до відповідного періоду у 2014 р. [306]. Мають місце також значні 

втрати державного бюджету та витрати із нього на ведення війни та 

зменшення її негативних соціальних наслідків. Forbes оцінив на кінець січні 

2015 р. (по мінімуму) прямі втрати від війни на Сході України, які 

складаються із витрат на ведення воєнних дій та озброєння, втрат 

промисловості, сільського господарства та інших сфер економічної 

діяльності, втрат податкових надходжень, витрат на відновлення 

інфраструктури, соціальний захист і підтримку учасників АТО та 

переселенців. Усі втрати країни від війни на Донбасі оцінено в 132,7 млрд. 

гривень у річному обчисленні, або 364 млн. гривень на день [402]. Більшість 

з них пов’язані з формуванням та витратами державного бюджету. Це 

обумовило заморожування соціальних стандартів та гарантій, у2015 р. вони 

залишаються на рівні 2013 р. При такій ситуації поширюється бідність та 

загострюється продовольча проблема. 

Продовольча проблема безпосередньо пов’язана з глобальною 

енергетичною проблемою. В умовах динамічного економічного розвитку 

гостро стоїть проблема забезпечення людства енергією. Значення 

енергоносіїв та джерел сировини у вирішенні продовольчої проблеми 



 

 
 

137 

пояснюється тим, що вони є важливою передумовою та фактором 

економічного зростання, прогресу виробничих сил в АПК, фактором 

природокористування. Сутність енергетичної проблеми полягає у наростанні 

дефіциту енергетичних ресурсів, суттєвому погіршенні умов їх добування; 

затримці в освоєнні альтернативних енергоносіїв; наявності диспропорції у 

світовому енергобалансі; переважання традиційних енергоносіїв; залежності 

енергозабезпечення багатьох країн від зовнішніх джерел і т.п. Використання 

паливно-енергетичних і сировинних ресурсів на сьогодні зростає значними 

темпами, однак забезпечення енергетичними ресурсами в різних країнах 

світу суттєво відрізняється, в країнах, що розвиваються, вона є нижчою в 

десятки разів порівняно з розвиненими країнами. 

Розвиток енергетичного сектору безумовно впливає на вирішення 

глобальної продовольчої проблеми, оскільки дає змогу розвивати 

агропромисловий сектор на сучасній техніко-технологічній базі і 

застосовувати механізацію, автоматизацію, меліорацію, комп’ютеризацію 

сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості, 

забезпечити функціонування сучасних комплексів по збереженню 

продовольчих ресурсів (елеватори, холодильники тощо) та їх 

транспортування до безпосередніх споживачів. Нерівномірність розподілу 

енергетичних ресурсів між країнами та нерозвиненість енергетичного 

сектору багатьох країн Азії, Африки, Латинської Америки негативно впливає 

на можливості вирішення продовольчої проблеми. 

В той же час, сучасна енергетика, яка базується на вуглеводнях, є 

обмеженою та неефективною. Інтенсивне використання нафти, газу, вугілля 

призвело до виснаження цих ресурсів, а їх видобуток змінює антропогенне та 

природне середовище, знищує родючі ґрунти, змінюють природний 

ландшафт, що знижує можливості розвитку АПК та виробництва 

продовольства. Можливості запобігання загостренню проблеми знаходяться 

у пошуках альтернативних джерел енергії та використання місцевих 

ресурсів, що потребує інноваційних підходів. Основними шляхами 
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вирішення енергетичної проблеми з точки зору матеріально-речового змісту 

суспільного способу виробництва є: швидкий розвиток і використання таких 

основних видів самовідновлюваної енергії як сонячна, вітрова, океанічна, 

гідроенергетична інше;структурні зміни у використанні існуючих 

невідновлюваних видів енергії, а саме: збільшення частки вугілля в 

енергобалансі при зменшенні питомої ваги нафти і газу, оскільки запаси 

останніх на планеті значно менші, а їх цінність для хімічної промисловості 

набагато більша; розвиток екологічно чистої вугільної енергетики, яка б 

працювала без шкідливих викидів газу.  

Глобальна екологічна проблема також напряму корелюється із 

продовольчою. З початку 70-х років у світі розпочалася екологічна криза, яка 

означає різке загострення протиріч між людиною і природою, їх конфлікт, 

глобальне порушення рівноваги у природному кругообігу речовин. 

Обумовлена надмірним антропогенним впливом результатів діяльності 

людини на природу, екологічна проблема проявляється у виснаженні 

природних ресурсів, в тому числі земельних та водних у забрудненні 

навколишнього середовища, у зміні клімату та глобальному потеплінні, що 

негативно впливає на обсяги виробництва продовольства. 

Внаслідок інтенсивного ведення сільськогосподарського виробництва 

значна частина сільгоспугідь деградує. Як свідчать дослідження Всесвітньої 

комісії ООН з навколишнього середовища та розвитку, щорічно близько 6 

млн. га. родючих земель перетворюються на пустелю, на 11 млн. га. 

скорочуються площі тропічних лісів, 31 млн. га. лісів втрачено через 

забруднення та кислотні дощі. Інтенсивна хімізація сільського господарства 

та промислові викиди шкідливих речовин викликають непоправні наслідки. 

Лише в США 50 видів пестицидів отруюють ґрунтові води у 32 штатах, 2500 

звалищ токсичних відходів вимагають термінової очистки. У світі від 

отруєння пестицидами щорічно помирає 14000 людей та захворюють понад 

700 тис. осіб [226]. 

Майже апокаліптичну картину деградації природних умов світового 
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землеробства намалював Джеймс А. Поль і Катаріна Вальберг, які писали: 

«Сучасний обробіток, переобтяження пасовищ, використання хімічних 

добрив і пестицидів призводять до стійкого виснаження ґрунтів по всьому 

світу. Вода і вітер відносять оброблений ґрунт, коли він не закріплений 

рослинним покровом. Вважається, що кожен рік в результаті ерозії 

втрачається 25 млрд. т. ґрунту. Повені та зливи через зміни клімату ще 

більше погіршують стан сільгоспугідь. За оцінками ООН, ерозія вже 

призвела до серйозної деградації близько 40% світових 

сільськогосподарських площ» [522, С.19]. 

Важливими ознаками цієї кризи є глобальні зміни клімату і виникнення 

парникового ефекту. В результаті безпрецедентних масштабів впливу 

людини на навколишнє середовище, виходу людської діяльності за межі 

планети у космічний простір, втягування у виробничий процес всіх 

складових біосфери (повітря, води, рослинного і тваринного світу) озоновий 

шар над планетою різко зменшується, що може призвести до всесвітнього 

потепління, танення льодовиків Арктики, затоплення більшої частини 

населених пунктів Землі, посилення ураганів інше.  

Інтенсивна виробнича та побутова діяльність людей пов’язана з 

надмірним викидом газів, що викликають парниковий ефект та обумовлює 

зміну клімату. Міжнародна група експертів зі зміни клімату ООН розробила 

кліматичні моделі, які прогнозують зростання середньої температури Землі 

на декілька градусів за Цельсієм. Потепління призведе й до інших 

кліматичних змін, зокрема підвищення рівня Світового океану на 0,1-5 м 

(імовірно, через 30-40 років), появи нових видів вірусів і до зміни кількості й 

розподілу атмосферних опадів. У підсумку можуть почастішати природні 

катаклізми – повені, посухи, урагани тощо, знизитися врожаї 

сільськогосподарських культур, з’явитися нові епідемії хвороб і зникнути 

багато біологічних видів [116], що негативно позначається на ресурсному 

потенціалі розвитку світової системи АПК. 

Внаслідок екологічних негараздів загострюється проблема забезпечення 
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населення водою. На планеті дедалі гостріше відчувається нестача прісної 

води, придатної для пиття і вживання в їжу, вирощування злакових культур, 

худоби та птиці. За розрахунками FАО, щоб одержати 1 кг картоплі, потрібно 

1000 літрів води, кукурудзи – 1400, пшениці – 1450, курятини –4600 літрів. 

Рекомендована норма витрати води людиною становить 50 літрів на добу. 

Мінімум – 30 літрів: п’ять – для пиття, 25 – для гігієнічних потреб. Але якщо 

середній американець споживає 500 літрів води на добу, британець – 200, у 

Гамбії цей показник становить 4,5 літра, Малі – 8, Сомалі – 8,9, Мозамбіку – 

9,3 літра води на добу. Близько 2 млрд. чоловік не мають доступу до джерел 

питної води [433]. 

В деяких районах Африки, Китаю, Індії та Північної Америки 

резервуари підводних вод скорочуються через підвищення попиту на воду 

що перевищує її реальне природне поповнення. Все це не може не впливати 

на тваринний та рослинний світ. Очікується, що в найближчі 20 років може 

зникнути 1/5 всіх існуючих видів тварин та рослин. 

Надмірно інтенсивне залучення природних ресурсів, в тому числі і 

земельних, обумовлює зменшення ареалів існування різноманітних 

представників рослинного і тваринного дикого світу, що підриває генофонд 

розвитку землеробства і тваринництва. Генофонд тваринного та рослинного 

світу України також знаходиться під загрозою. На відміну від США, 

Німеччини, Великої Британії, Франції, Канади та інших країн, де 

обробляється близько чверті земель, в Україні цей показник перевищив 80%. 

Площа природного фонду, де обмежена чи заборонена господарська 

діяльність, в Україні становить лише 2% території, У США – 7.8; Канаді – 

4.5; Японії – 5.6; Норвегії – 12%. У наш час в Україні під загрозою знищення 

знаходиться 531 вид диких рослин та грибів, 380 видів диких тварин [226]. 

Ще однією ознакою екологічної кризи є проблема відходів внаслідок 

виробничої діяльності людини. Значні відходи накопичуються у Світовому 
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океані. Океанський планктон щорічно поглинає близько 50 млрд. т 

вуглекислого газу, значна частина якого осідає на дно. Цей процес суттєво 

впливає на зростання вмісту вуглекислого газу в атмосфері планети. Експорт 

отруйних речовин складає на сьогодні більше 3 млн. т. в рік. 

Виникнення екологічної проблеми, значною мірою пов’язане з 

прискоренням науково-технічного прогресу, яке створює можливості для 

посилення впливу людини на навколишнє середовище. Однак, навіть 

позитивне перетворення природи в інтересах суспільства не може не мати 

хоч і вторинних та третинних, але негативних наслідків для навколишнього 

середовища. Отже, НТП не лише виявив нові взаємозв’язки між людиною та 

природою, а й визначив нові конфлікти в ході реалізації таких взаємозв’язків. 

Пов’язані зі станом природи проблеми виникають на різних рівнях: 

регіональному, коли мова йде про забруднення або порушення природи на 

обмежених ділянках поверхні; національному, коли техногенний вплив 

стосується інтересів цілої держави; планетарному, оскільки діяльність 

людини впливає і глобальні природні процеси. Особливість цієї проблеми на 

нинішньому етапі полягає в тісному взаємозв’язку всіх цих рівнів. 

Регіональне та національне в наш час збільшуються до глобальних 

масштабів. Наприклад, випадання кислотних дощів на території сусідніх 

країн, експорт екологічної кризи внаслідок розповсюдження у глобальних 

масштабах міжнародними каналами токсичних технологій, відходів 

підприємств або свідомого перетворення у звалище токсичних відходів країн, 

що розвиваються, та країн, що переходять до ринку. Конференцією ООН з 

навколишнього середовища та розвитку було визначено 5 суб’єктів, що 

перешкоджають вирішенню глобальних екологічних проблем. Це США, які 

відмовляються підписувати міжнародну конвенцію з біологічного розмаїття; 

Саудівська Аравія, яка постійно збільшує видобуток та продаж нафти; 

Японія, яка підтримує США; Малайзія, на території якої знищують тропічні 
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ліси; МАГАТЕ, яка підтримує подальший розвиток атомної енергетики на її 

сучасному рівні, при цьому багато інших суб’єктів так і не було названо 

[226]. На сьогоднішній день людство не має єдиної програми вирішення 

екологічної проблеми. Зусилля вчених та суб’єктів господарювання 

зосереджені: на розробці нових технологій (перехід на ресурсозберігаючі та 

безвідходні технології); пошуку засобів для фінансування заходів зі 

збереження навколишнього середовища; розробці національних програм 

раціонального природокористування. Це потребує значних державних витрат 

на природоохоронні заходи. Але якщо у США і Німеччині на ці цілі 

використовується щорічно до 2% ВВП, в Японії – 3%, то пострадянських 

країнах – лише 1,2%. Відбувається розробка всіма країнами конкретних 

заходів з дотримання екологічних стандартів – чистоти повітря, водних 

басейнів, раціонального споживання енергії, підвищення ефективності своїх 

енергетичних систем, вивчення запасів всіх ресурсів з використанням 

найновіших досягнень НТР. Національні програми охорони навколишнього 

середовища будуть ефективними лише тоді, коли відповідатимуть 

міжнародним потребам. Організатором та координатором цієї діяльності 

виступає ООН та її спеціалізовані організації, передусім створена у 1972р. в 

системі ООН Програма з навколишнього середовища (UNEP).В сучасних 

умовах вирішення екологічних проблем можливе лише за умови формування 

нової філософії економічного розвитку, а також посилення міжнародної 

співпраці в екологічній сфері. Такою філософією стала концепція сталого 

розвитку. 

Теоретичні засади стійкого розвитку формувалися впродовж ХХ 

століття. Значний внесок в підґрунтя даної концепції зробив В.І. 

Вернадський, обґрунтувавши концепцію неосферного розвитку. Інтенсивний 

розвиток індустріальної економіки в середині ХХ століття значно загострив 

екологічну проблему. В наукових колах з’являється низка публікацій щодо 
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аналізу цієї проблеми та пошуку шляхів її вирішення. В 1972 р. Вийшла 

доповідь Римському клубу Д.Х. и Д.Л. Медоузов «Пределы роста». На основі 

комп’ютерного моделювання прогнозних сценаріїв соціально-економічного 

розвитку людства автори проаналізували можливі наслідки впливу 

виробництва і росту народонаселення на природні системи. В якості 

висновків були сформовані пропозиції перейти до ефективного 

матеріального виробництва, соціально справедливого і екологічно стійкого 

суспільному устрою [68]. 

Обґрунтуванню необхідності переходу до моделі стійкого розвитку 

були присвячені роботи К. Боулдінга, який зробив висновок, що в умовах 

досягнення людською цивілізацією критичних меж впливу на природу 

економічні системи повинні бути переорієнтовані від кількісного 

нарощування виробництва матеріальних благ до якісного удосконалення 

умов соціального розвитку людей [47]. М. Месаровича і Е. Пестеля 

«Человечество – на перепутье» (1974)[155], а також Я. Тінбергена і А.Я. 

Долмана «Перегляд міжнародного порядку»[229]. 

Дослідники відзначають, що впродовж останніх декількох десятиліть 

людство все більше стикається з проблемою дефіциту природних ресурсів. 

Природний капітал, який все більше вичерпується, стає обмежувальним 

чинником подальшого розвитку [66]. У цьому новому контексті необхідно 

концептуально переосмислити поняття і призначення економіки. У цій новій 

моделі має бути дотримано вимог екологічної сталості, соціальної 

справедливості та реальної економічної ефективності [384].  

Це обумовило формування концепції сталого розвитку. Під сталим 

розвитком розуміється такий розвиток суспільства, задоволення потреб якого 

у природних ресурсах теперішніх поколінь не повинно ставити під загрозу 

можливості майбутніх поколінь, коли узгоджені екологічні, економічні та 

соціальні складові розвитку, та техногенне навантаження не буде 
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перевищувати можливостей навколишнього природного середовища до 

самовідновлення, а суспільство усвідомить перевагу екологічних пріоритетів 

над іншими. Як визначають фахівці зі сталого розвитку наріжним каменем у 

визначенні сталого розвитку є забезпечення зростаючого потенціалу 

задоволення потреб людини. При цьому мається на увазі не лише потреби 

нинішнього покоління, але й усіх наступних поколінь, що має забезпечити 

необмеженість у часі існування людської цивілізації. Формування концепції 

сталого розвитку відбувалося під безпосереднім впливом потреби вирішення 

світових соціальних проблем, в тому числі продовольчої проблеми.  

У 1972 році в Стокгольмі (Швеція) вперше пройшла Конференція ООН 

з проблем навколишнього середовища, що стосується взаємозв'язку між 

економічним розвитком і погіршенням стану навколишнього середовища. 

Після Конференції уряди заснували Програму ООН з навколишнього 

середовища (ЮНЕП), яка залишається провідною установою в світі з 

проблем навколишнього середовища. В Стокгольмській декларації 

відзначається, що мільйони людей продовжують жити в умовах, які далекі 

від мінімально необхідних для гідного людини існування, відчувають 

дефіцит їжі та одягу, житлах та освіти, медичного та санітарно-гігієнічного 

обслуговування. Тому країни, які розвиваються, повинні спрямовувати свої 

зусилля на розвиток, виходячи зі своїх першочергових завдань та 

необхідності зберігати і покращувати якість навколишнього середовища. 

3-14 червня 1992 в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) відбулася Конференція 

ООН з навколишнього середовища і розвитку. На зустрічі була прийнята 

декларація, яка свідчила, що «для досягнення сталого розвитку захист 

навколишнього середовища повинен складати невід'ємну частину процесу 

розвитку і не може розглядатися окремо від нього». На конференції в Ріо-де-

Жанейро була прийнята «Agenda 21» (порядок дня на ХХІ століття) – 

програма, як зробити розвиток стійким з соціальної, економічної та 
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екологічної точок зору. Важливою темою «Agenda 21» є необхідність 

ліквідації бідності за допомогою надання бідним ширшого доступу до 

ресурсів, які їм необхідні для стабільного життя. А в принципі 5 Декларації 

Ріо-92 відзначено, що всі держави і всі народи співпрацюють у вирішенні 

вкрай важливого завдання викорінення бідності – завдання, що є необхідною 

умовою сталого розвитку, – з метою зменшення розбіжностей у рівнях життя 

та більш ефективного задоволення потреб більшості населення світу. 

Більш конкретно завдання переходу на засади сталого та соціального 

розвитку визначено в Цілях Розвитку Тисячоліття, прийняті Генеральною 

Асамблеєю ООН 18 вересня 2000 р. «Цілі» визначали вісім головних груп 

цілей, метою яких було привернути увагу світової спільноти до вирішення 

найбільш нагальних проблем, які постали перед людством на початку ХХІ 

століття. Відмінною рисою даного документу було те, що в ньому 

конкретизувались показники і було визначено конкретні дати їх досягнення 

до 2015 року. Перша ціль була спрямована на ліквідацію крайньої бідності і 

голоду – скоротити вдвічі частку населення, яке має дохід менше ніж 1 долар 

на день, і частку населення, що страждає від голоду.  

Необхідність та шляхи забезпечення сталого розвитку обговорювалися 

на Всесвітній зустрічі на вищому рівні по проблемах стійкого розвитку в 

Йоханезбурзі в 2002 році та у 2012 р. на конференції по навколишньому 

середовищі «Ріо+20» [243]. Низка питань, які обговорювалися на «Ріо+20» 

мають безпосереднє відношення до вирішення продовольчої проблеми: 

перехід до більш безпечної для екології економіки з наданням особливої 

уваги викоріненню бідності; 

захист океанів від вилову риби, руйнування морських екосистем і 

негативного впливу зміни клімату; 

раціональне облаштування міст і створення в них більш сприятливих 

умов для життя; 
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більш широке використання відновлюваних джерел енергії, що 

дозволить істотно скоротити викиди вуглецю і масштаби забруднення 

навколишнього середовища усередині і поза приміщеннями, водночас 

сприяючи економічному зростанню; 

більш ефективне управління лісами, що дозволить уникнути збитків від 

зміни клімату в результаті викиду парникових газів, що становить, за 

оцінками, 3,7 трлн дол. США. 

покращення способів збереження та управління водними ресурсами з 

метою сприяння розвитку та захисту від опустелювання. 

Сталий розвиток передбачає тісну інтеграцію та збалансованість 

економічної, екологічної та соціальної систем, спрямованих на розвиток 

людини та забезпечення соціального прогресу. Так, конференція ООН по 

сталому розвитку РІО+20 (20-22 червня 2012 р.) підтвердила важливість 

забезпечення свободи, миру і безпеки, дотримання усіх прав людини, у тому 

числі права на розвиток та права на гідний рівень життя [296]. Це означає 

також вирішення глобальної продовольчої проблеми та забезпечення 

достатнім харчуванням всіх мешканців планети. Вирішення продовольчої 

проблеми в контексті сталого розвитку означає, що забезпечується 

задоволення потреб у продуктах харчування всіх мешканців планети на 

достатньому рівні і при цьому не створюються загрози для виробництва 

продовольства і задоволення потреб в ньому майбутнім поколінням. 

Основними складовими елементами сталого розвитку є екологічна 

(збереження та відновлення ресурсів планети, всієї екосистеми), соціальна 

(подолання бідності й нерівноправності, забезпечення людського розвитку) 

та економічна (стабільний та ефективний розвиток економіки) складові. В 

умовах глобалізації важливою є міжнародна складова, яка має об’єднати 

зусилля міжнародного співтовариства для запровадження сталого розвитку. 

Системне узгодження економічної, соціальної та екологічної складових 
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на національному та міжнародному рівнях є актуальним і складним 

завданням. Вони мають розвиватися на нових засадах інноваційності, 

модернізації інституційних та духовно-етичних принципів. Так, зменшення 

споживання природних ресурсів та їх відновлення можливе не лише на 

основі техніко-технологічних інновацій, але й зміни моделей споживання та 

формування нової культури життєдіяльності людини, яка забезпечує її 

неконфліктну інтеграцію з природним середовищем. 

Вирішення глобальної продовольчої проблеми на засадах сталого 

розвитку можливо такими шляхами. 

Формування ефективної економічної системи АПК на інноваційній 

основі, яка забезпечить: виробництво якісних, високотехнологічних та 

екологічно чистих продуктів харчування; розвиток інфраструктури АПК та 

забезпечення збереження сільгосппродукції;раціональне використання 

природних сільськогосподарських ресурсів; зниження на основі 

раціоналізації, модернізації та інновацій в АПК витрат та цін на 

продовольство; створення високотехнологічних робочих місць в аграрному 

секторі економіки, підвищення зайнятості і заробітної плати; поліпшення 

умов праці та життя сільського населення. 

Модернізації соціальної системи на засадах демократії, раціональності, 

взаєморозуміння та відповідальності. Це передбачає: забезпечення реалізації 

прав людини в усіх країнах світу, в першу чергу права на достатнє 

харчування; забезпечення економічних та соціальних можливостей доступу 

до необхідних продуктів харчування; раціоналізацію і оптимізацію 

споживання; зменшення обсягів надмірного, незбалансованого та шкідливого 

харчування; формування відповідального відношення до природи, 

спрямованого на збереження природних ресурсів;поліпшення 

взаєморозуміння та форм взаємодії різних верств населення, в тому числі 

міського і сільського населення; соціальну підтримку і допомогу 
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малозабезпеченим і бідним; соціальну відповідальність за власний добробут 

кожного члена суспільства. 

формування життєздатної та самовідтворювальної екосистеми в 

кожній країні та в світі вцілому. Для вирішення продовольчої проблеми 

важливим є збереження сільгоспугідь, рослинного та тваринного світу, 

природних ресурсів світового океану. Це досягається шляхом раціонального 

та екологічно безпечного агропромислового виробництва, застосування 

ресурсозберігаючих технологій, прогресивних методів землеробства і 

тваринництва; зменшення промислових та побутових відходів, раціональної 

організації природокористування в усіх сферах економічної діяльності; 

забезпечення рекультивації земель та відновлення водоймищ. 

Посилення та удосконалення міжнародної співпраці в сфері вирішення 

взаємопов’язаних глобальних проблем – економічної, екологічної, 

енергетичної, демографічної, соціальної. Активізація співпраці в сфері 

охорони навколишнього середовища, що забезпечує збереження природних 

ресурсів для розвитку АПК. Це реалізується шляхом посилення міжнародної 

взаємодії шляхом економічної інтеграції, політичних домовленостей, 

міжнародних форумів, проектів, діяльності міжнародних організацій. Це 

сприятиме розвитку співпраці в АПК, міжнародній торгівлі продовольством, 

консолідації зусиль при наданні продовольчої допомоги окремим країнам. 

Схематично взаємозв’язок сталого розвитку з вирішенням 

продовольчої проблеми представлено на рис. 2.1. 

Проведене дослідження дає змогу зробити висновок, що вирішення 

глобальної продовольчої проблеми в довготривалому періоді потребує 

взаємоузгодженого вирішення інших глобальних проблем та забезпечення 

переходу економіки всіх країн світу на засади сталого розвитку. 
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Рис. 2.1. Структурна схема впливу складових сталого розвитку на вирішення 
глобальної продовольчої проблеми 

Джерело: розроблено автором
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є таким соціально-економічним розвиткомокремої країни та світової системи в цілому, який забезпечує 

раціональне й ощадливе використання природних ресурсів для виробництва необхідної кільності 

матеріальних благ іне створює загрозу для ресурсних можливостей розвитку наступних поколінь. 
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2.3. Глобальні індекси в оцінці продовольчої проблеми та  

чинників впливу 

 

Оцінка глобальної продовольчої проблеми потребує залучення 

всеохоплюючих інструментів аналізу, до яких слід віднести різноманітні 

глобальні індекси, що розраховуються міжнародними організаціями. 

Комплексну оцінку продовольчої проблеми в світовому масштабі дає 

глобальний індекс продовольчої безпеки (ГІПБ). Глобальний індекс 

продовольчої безпеки (Global Food Security Index), розроблений 

дослідницьким підрозділом ВД The Economist (Economist Intelligence Unit), 

оцінює основні аспекти фінансової і фізичної доступності продовольства, а 

також якості та безпеки продуктів харчування в 109 країнах світу. Фінансова 

доступність продовольства визначається за показниками частки витрат на 

продовольство у загальних витратах домогосподарств, частки населення, яке 

живе за межею бідності, доступності кредитування для 

сільськогосподарських підприємств, рівня ввізного мита на продовольчі 

товари, фізична доступність продовольчих товарів формується за рахунок 

виробництва сільгосппродукції та її запасів. При розрахунку цього показника 

враховуються умови виробництва, такі як волотильність 

сільгоспвиробництва, політична нестабільність, корупційні ризики, розвиток 

сільськогосподарської інфраструктури, витрати на наукові дослідження. 

Показник якості продовольчої безпеки враховує відповідність продуктів 

харчування до загальновизнаних стандартів за вмістом мікроелементів, 

вітамінів та структури поживних речовин. Індекс являє собою динамічну 

кількісно-якісну модель, засновану на більш ніж 28 показниках, яка вимірює 

фактори продовольчої безпеки в розвинених країнах. З травня 2014 р. Індекс 

також враховує вплив двох факторів – ожиріння і продовольчі втрати – на 

доступ до безпечної, поживного і фінансово доступного продовольства. В 

рамках даного Індексу продовольча безпека визначається як стан, при якому 
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у людей в будь-який час є фізичний, соціальний та економічний доступ до 

продовольства (в достатній кількості і достатньою харчової цінності), що 

відповідає потребам їх раціону харчування для здорового та активного життя. 

Основною метою дослідження є виявлення країн найбільш і найменш 

уразливих з точки зору продовольчої безпеки за такими категоріями, як 

фінансова та фізична доступність, а також якість і безпеку харчових 

продуктів. 

У 2014 р. значення індексу коливалося від 24,8 до 83,9 балів. США 

посіли перше місце в рейтингу, набравши 89,3 бали, за ними йдуть Австрія, 

Нідерланди, Норвегія і Сінгапур. Німеччина, Франція і Великобританія 

розташувалися на 8-му, 10-му і 16-му місцях відповідно. Україна отримала 

56.4 бали і зайняла 52-е місце. Росія знаходиться на 40-му місці з 62.7 

балами, Білорусь – на 47-му місці з 60.8 балами, Казахстан – на 57-му місці з 

53,3 балами і Азербайджан на 62-му місці з 50,3 балами (Додаток В) [490]. 

Найнижчі індекси такі країни як Конго, Чад, Мадагаскар, Того, 

Бурунді, Танзанія, в яких значення ГІПБ не досягає 30 балів. Групування 

країн за рівнем продовольчої безпеки показує, що найбільш численну групу 

складають країни з низьким її рівнем (рис. 2.2.). 

До групи країн з індексом нижче 50 бал. увійшли 46 країн, як правило, 

це ті країни, де найвищою є частка населення, що недоїдає, на Гаїті воно 

складає 51,8%, в Замбії 48,3%, в Чад – 41,5%. 

Розрахунок глобального індексу продовольчої безпеки дає змогу 

оцінити стан вирішення продовольчої проблеми у більшості країн світу за її 

складовими (Додаток Г). Групування країн за складовими рівня глобальної 

продовольчої безпеки (рис 2.3.) свідчать, що для переважної більшості країн 

з низьким рівнем ІГПБ характерним є низький показник доступності при 

середньому значені показників наявності, якості і безпеки харчування, серед 

таких країн Єгипет, В’єтнам, Пакистан, Гана, Кенія, Сенегал, Камерун, 

Непал, М’янма, Нігерія, Бангладеш, Ефіопія, Сьєрра-Леоне, Ангола, Руанда, 

Малаві, Малі, Камбоджа, Судан, Замбія, Гвінея,Буркіна-Фасо, Нігер, Гаїті, 
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Танзанія, Бурунді, Мадагаскар, Чад, Конго, що свідчить, про неможливість 

населення придбати продовольство обумовлене низьким рівнем доходу.  

 

Рис. 2.2. Розподіл країн світу за рівнем глобальної продовольчої безпеки 

Джерело: складено автором за [221]  
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Рис. 2.3. Розподіл країн світу за складовими індексу глобальної 

продовольчої безпеки 

Джерело:складено автором за [221] 
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ІГПБ також дає змогу дослідити взаємозв’язок продовольчої проблеми 

з іншими глобальними проблемами. В Додатку Е наведені дані основних 

глобальних індексів по країнах, які мають найбільшу частку населення, що 

недоїдає. Так, Гаїті має найбільшу частку населення, що недоїдає – 51,8% та 

низький індекс продовольчої безпеки – 30,2, як свідчать дані по складових 

ГІПБ найбільший вплив має показник доступності, він становить – 24,8, 

країна має також низький показник ВВП на душу населення – 1703 дол. 

Серед таких країн Чад, Руанда, Танзанія, Нігер, Малаві, Мадагаскар. В той 

же час є країни, які мають високі показники ВВП на душу населення і при 

цьому характеризуються низьким показником ГІПБ, серед таких країн Конго, 

при показнику ВВП на душу населення в 6559 дол., частка населення, яке 

недоїдає становить 31,5%, а серед складових ГІПБ найнижчим є рівень 

доступності – 16. 

Отже, найважливішим чинником, який впливає на продовольче 

забезпечення країни та досягнення продовольчої безпеки 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. Він є основою високого рівня життя 

населення та забезпечує доступність усіх верст до продуктів харчування. 

Порівняне значення ГІПБ з розміром ВВП на душу населення показує 

тісний взаємозв’язок між цими показниками (табл. 2.2.). Країни з низьким 

обсягом ВВП мають низькі індекси продовольчої безпеки. Винятком є лише 

декілька країн, які маючи відносно високі значення ВВП на душу населення, 

мають низький ГІПБ. Ангола у 2014 р. мала 7203 дол. ВВП на душу 

населення, однак займала 92 позицію за продовольчою безпекою (ГІПБ=34,3 

бали). Це свідчить про наявність проблем у розподілі ВВП, які не сприяють 

викоріненню бідності. Цей висновок певною мірою відноситься до Судану, 

Нігерії. Не зважаючи на такі відхилення спостерігається певна залежність 

між динамікою обох показників: зростання ВВП на душу населення 
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супроводжується підвищенням ГІПБ. 

Таблиця 2.2. 

Співвідношення країн за рейтингами та глобальними індексами 

продовольчої безпеки, конкурентоспроможності та розміром ВВП 
Країни ВВП на 

душу 

населення, 

дол. США 

Індекс ГІПБ Індекс ГІК Індекс сприйняття 

корупції 

Ранг * Індекс, 

бал 

Ранг** Індекс, 

бал 

Ранг*** Індекс, 

бал 

Філіппіни 6962 65 49.4 59 4,29 85 38 

 Єгипет  10877 66 49.3 118 3.63 94 37 

 В'єтнам  5635 67 49.1 70 4.18 119 31 

 Сальвадор  8021 68 48.8 97 3.84 80 39 

 Індія  5855 69 48.3 60 4,28 85 38 

 Алжир  14259 70 47.5 100 3.79 100 36 

 Гватемала  7503 71 46.9 86 4.04 115 32 

 Індонезія  10641 72 46.5 38 4.53 107 34 

 Узбекистан  5609 73 46.0   166 18 

 Нікарагуа  4736 74 45.6 99 3.84 133 28 

 Уганда  2023 74 45.6 129 3.45 142 26 

 Кот-Д’Івуар  3131 76 44.7 126 3.50 115 32 

 Пакистан 4736 77 43.6 133 3.41 126 29 

Гана  4129 78 43.1   61 48 

 Сирія   79 40.3   159 20 

 Кенія  3084 80 40.1 96 3.85 145 25 

 Таджикистан  2688 81 38.7   152 23 

 Бенін  1870 82 38.4 130 3.45 80 39 

 Сенегал  2311 82 38.4 113 3.70 69 43 

 Камерун  2981 84 38.1 115 3.68 136 27 

 Непал  2376 85 37.7 117 3.66 126 29 

 М'янма  4706 86 37.6 139 3.23 156 21 

 Нігерія  6031 87 36.5 120 3.57 136 27 

 Бангладеш  3373 88 36.3 110 3.71 145 25 

 Ефіопія  1589 89 35.8 127 3.50 110 33 

 Сьєрра-Леоне 2027 89 35.8 144 3.01 119 31 

Ємен  3774 91 35.2 145 2.98 161 19 

 Ангола  7203 92 34.4 142 3.15 161 19 

 Руанда  1698 93 34.2 66 4.21 55 49 

 Малаві  780 94 33.9 136 3.32 110 33 

 Малі  1729 95 33.4 135 3.33 115 32 

 Камбоджа  3263 96 33.1 88 4.01 156 21 

 Судан  4267 97 32.7   173 11 

 Замбія  4064 98 32.6 88 4.01 85 38 

 Гвінея  1313 99 32.5 147 2.91 145 25 

 Буркіна Фасо 1682 100 31.6 140 3.21 85 38 

Мозамбік  1174 101 31.0 137 3.30 119 31 

 Нігер  1048 102 30.5   103 35 
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Продовження таблиці 2.2. 

 Гаїті  1750 103 30.2 143 3.11 161 19 

 Танзанія  2667 104 29.9 125 3.50 119 31 

 Бурунді  877 105 28.8 146 2.92 159 20 

Того  1450 106 28.4   126 29 

 Мадагаскар  1437 107 27.7 132 3.42 133 28 

 Чад  2617 108 25.5 132 3.42 154 22 

 Демократична 

Республіка Конго 

6559 109 24.8   152 23 

* Із 109 країн, для яких розраховується даний індекс 

** Із 148 країн, для яких розраховується даний індекс 

*** Із 174 країн, для яких розраховується даний індекс 

Джерело:складено за [221; 233; 261]  

 

Узагальнюючим світовим індексом, який характеризує можливості 

економічного розвитку окремих країн, є Індекс глобальної 

конкурентоспроможності (ГІК), який розраховується всесвітнім 

економічним форумом. Він включає 113 змінних, за допомогою яких можна 

визначити рівень конкурентоспроможності країн світу, які відрізняються за  

рівнем економічного розвитку. З метою врахування значної кількості 

факторів, які здійснюють вплив на бізнес-клімат в країнах, які досліджуються 

змінні показника на дві третини складаються з результатів глобального 

опитування керівників компаній, а також враховано на одну третину 

статистичні дані і результати досліджень, що постійно здійснюються 

міжнародними організаціями. Зазначенні змінні в сукупності дозволяють 

визначити національну конкурентоспроможність і включають 12 

контрольних показників: 

1. Якість інститутів. 

2. Інфраструктура. 

3. Макроекономічна стабільність. 

4. Здоров'я і початкова освіта. 

5. Вища освіта і професійна підготовка. 

6. Ефективність ринку товарів і послуг. 

7. Ефективність ринку праці. 

8. Розвиненість фінансового ринку. 
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9. Рівень технологічного розвитку. 

10. Розмір внутрішнього ринку. 

11. КС компаній. 

12. Інноваційний потенціал. 

Визначаючи можливості економічного розвитку країн, він також 

побічним шляхом свідчить про можливості вирішення продовольчої 

проблеми. 

Порівняння значень ГІК з значенням ГІПБ дасть змогу прослідкувати 

наявність взаємозв’язку між конкурентоспроможністю країни та 

продовольчою безпекою (табл. 2.2.). ГІК розраховується для 148 країн світу. 

У 2014 р. його значення були в межах 5,67 балів (найвища оцінка, 

Швейцарія) – 2,87 балів (найнижча оцінка, Чад). В таблиці наведені значення 

ГІК тих країн, які мають низькі рівні продовольчої безпеки. Аналіз цих 

показників свідчить, що країни з низькими рейтингами ГІК, як правило, 

мають і низький рівень продовольчої безпеки. Так, Чад займає останнє місце 

за показником ГІК та передостаннє за рейтингом продовольчої безпеки; 

Бурунді займає 146 місце за рейтингом ГІК (із 148 країн) та 105 місце за 

рейтингом ГІПБ (із 109 країн). Підвищення місця країн за індексом 

конкурентоспроможності корелюється із підвищенням їх рейтингів за 

продовольчою безпекою. Так, Філіппіни мають 65 місце за ГІПБ і 59 – за ГІК, 

В’єтнам відповідно 67 і 70. Аналіз показує, що в окремих країнах високий 

рівень конкурентоспроможності не забезпечує вирішення продовольчої 

проблеми, це стосується Індонезії, яка посідає 38 місце за ГІК і 72 місце за 

ГІПБ. Причиною може бути неефективна аграрна політика даної країни, 

однак ці причини потребують більш глибокого аналізу. 

Важливим міжнародним індексом який характеризує інституціональні 

умови вирішення продовольчої проблеми, є Індекс сприйняття корупції. Це 

щорічний рейтинг держав світу, що відображає оцінку рівня сприйняття 

корупції аналітиками і підприємцями за десятибальною шкалою, він 

розраховується компанією «Transparency International» з 1995 року. Індекс 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Transparency_International
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ґрунтується на декількох незалежних опитуваннях, в яких беруть участь 

міжнародні фінансові та правозахисні експерти, в тому числі з Азіатського і 

Африканського банків розвитку, Світового банку та американської 

організації Freedom House. Індекс являє собою оцінку від 0 (максимальний 

рівень корупції) до 10 (відсутність корупції) [61]. 

Даний індекс розраховується для 174 країн світу і в 2014 р. його 

значення були в межах 92 балів (найкращий показник, який мала Данія) – 8 

балів, (Сомалі, Північна Корея – країни з найвищим рівнем корупції). Вплив 

корупції на вирішення продовольчої проблеми однозначно негативний, 

оскільки вона перешкоджає розвитку підприємництва, нормальному 

функціонуванню агропродовольчого ринку, впровадженню інновацій тощо. 

Через різноманітні корупційні схеми втрачаються величезні кошти, які б 

могли бути спрямовані на розвиток АПК. Наведені в таблиці 5.7. дані по 

індексу сприйняття корупції (ІСК) свідчать, що практично всі країни з 

низьким рівнем продовольчої безпеки мають і низькі ранги за індексом 

сприйняття корупції. Порівняння досліджуваних індексів показує, що ті 

країни, які мають відносно вищі показники економічного розвитку (Ангола, 

ВВП на душу населення – 7203 дол. США, Судан, ВВП на душу населення – 

4267 дол. США), однак низький рівень сприйняття корупції, мають низький 

рівень продовольчої безпеки. 

В попередніх підрозділах вже було відзначено значну роль у вирішенні 

продовольчої проблеми людського чинника – якості людських ресурсів, 

тобто рівня освіченості населення, рівня кваліфікації працівників АПК, 

фермерів, їх спроможність до освоєння сучасних агротехнологій, 

впровадження інноваційних методів господарювання. 

Вплив якості людських ресурсів на вирішення продовольчої проблеми 

на глобальному рівні можна дослідити за допомогою Індексу людського 

розвитку (ІЛР) ПРООН, розрахунок якого здійснюється по 187 країнах світу. 

ІЛР складається із трьох показників: очікуваної тривалості життя при 

народженні; рівня життя, який вимірюється ВВП на душу населення; рівня 
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освіченості населення. Порівняння ІЛР з глобальним індексом продовольчої 

безпеки дає змогу прослідити взаємну залежність цих показників (табл. 2.3.). 

Практично всі країни з низьким рівнем ІЛР відносяться до групи країн з 

низьким індексом продовольчої безпеки. Отже, недостатній рівень розвитку 

людського потенціалу, передусім освіти, є перешкодою на шляху вирішення 

проблеми голоду. Тому в стратегіях розвитку АПК багатьох країн ставиться 

завдання підвищення освіти, кваліфікації. Наприклад, завдяки тому, що уряд 

Китаю націлився на підвищення кількості фахівців для народного 

господарства, в найближчі десять-двадцять років рівень освіченості у цій 

сфері суттєво зросте. Крім цього, до 2020 року на сто тисяч учнів 

припадатиме тринадцять тисяч випускників з вищою, тридцять одна тисяча з 

середньою освітою. Рівень неграмотності знизиться до 3%[404]. 

Таблиця 2.3. 

Порівняльна таблиця глобальних індексів продовольчої  

безпеки, людського розвитку та екологічної ефективності  

у 2014 р. для країн з низьким ГІПБ  
Країни ІЛР Індекс 

екологічної 

ефективності 

(ІЕЕ) 

Індекс ГІПБ 

Ранг Індекс, 

бал 

Ранг Індекс, 

бал 

Ранг  Індекс, 

бал 

Філіппіни 177 0.660 114 44,02 65 49.4 

 Єгипет  110 0.682 50 61,11 66 49.3 

 В'єтнам  121 0.638 136 38,17 67 49.1 

 Сальвадор  115 0.662 115 43,79 68 48.8 

 Індія  135 0.586 155 31,23 69 48.3 

 Алжир  93 0.717 92 50,08 70 47.5 

 Гватемала  125 0.628 98 48,06 71 46.9 

 Індонезія  108 0.684 112 44,36 72 46.5 

 Узбекистан  116 0.661 117 43,23 73 46.0 

 Нікарагуа  132 0.614 90 50,32 74 45.6 

Уганда  164 0.484 135 39,18 74 45.6 

 Кот-д'Івуар  171 0.452 129 39,72 76 44.7 

 Пакистан 146 0.537 148 34,58 77 43.6 

Гана  138 0.573 151 32,07 78 43.1 

 Сирія  118 0.658 68 54,5 79 40.3 

 Кенія  147 0.535 140 36,99 80 40.1 

Таджикистан  133 0.607 154 31,34 81 38.7 

 Бенін  165 0.476 150 32,42 82 38.4 

 Сенегал  163 0.485 124 40,83 82 38.4 

 Камерун  152 0.504 141 36,68 84 38.1 
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Продовження таблиці 2.3. 
 

 Непал  145 0.540 139 37 85 37.7 

 М'янма  150 0.524 164 27,44 86 37.6 

 Нігерія  152 0.504 134 39,2 87 36.5 

 Бангладеш  142 0.558 169 25,61 88 36.3 

 Ефіопія  173 0.435 131 39,43 89 35.8 

 Сьєрра-Леоне 183 0.374 173 21,74 89 35.8 

Ємен  154 0.500 157 30,16 91 35.2 

 Ангола  149 0.526 160 28,69 92 34.4 

 Руанда  151 0.506 146 35,41 93 34.2 

 Малаві  174 0.414 128 40,06 94 33.9 

 Малі  176 0.407 177 18,43 95 33.4 

 Камбоджа  136 0.584 145 35,44 96 33.1 

 Судан  166 0.473 171 24,64 97 32.7 

 Замбія  141 0.561 121 41,72 98 32.6 

 Гвінея  179 0.392 144 35,98 99 32.5 

 Буркіна Фасо 181 0.388 126 40,52 100 31.6 

Мозамбік  178 0.393 158 29,97 101 31.0 

 Нігер  187 0.337 142 36,28 102 30.5 

 Гаїті  168 0.471 176 19,01 103 30.2 

Танзанія  159 0.488 143 36,19 104 29.9 

 Бурунді  180 0.389 167 25,78 105 28.8 

Того  166 0.473 163 27,91 106 28.4 

 Мадагаскар  155 0.498 166 26,7 107 27.7 

 Чад  184 0.372 156 31,02 108 25.5 

 Демократична 

Республіка Конго 

186 0.338 170 25,01 109 24.8 

Джерело: складено за [74; 241] 

 

Вплив екологічних чинників на вирішення продовольчої проблеми 

можна дослідити за допомогою Індексу екологічної ефективності (ІЕЕ). 

Даний індекс було розроблено командою Єльського та Колумбійського 

університетів. Методологія індексу була розроблена так, щоб держави могли 

порівнювати власні успіхи і недоліки з іншими країнами [74]. 

Порівняння проводилося за 16 показниками (в індексі екологічної 

стійкості було 76) з шести категорій політики, об'єднаних у дві всеосяжні 

екологічні групи: 1) зниження навантаження навколишнього середовища на 

здоров'я людини; 2) забезпечення життєздатності екосистем і розумного 

використання природних ресурсів. 

Екологічна стійкість є основою природно-ресурсної бази та екосистем, 

якими потрібно користуватися так, щоб задовольняти потреби в 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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продовольстві, а також інші екологічні та соціально-економічні потреби 

населення. Разом з тим голод і злидні часто змушують бідні верстви 

населення зловживати природними ресурсами, від яких залежить їх власне 

існування. Зміна клімату, зростаючий дефіцит води і конфлікти через 

природних ресурсів є перешкодами на шляху до досягнення екологічної 

стійкості та продовольчої безпеки.  

Наведені в таблиці 2.3. дані по індексу екологічної ефективності (ІЕЕ) 

свідчать, що практично всі країни з низьким індексом екологічної 

ефективності мають і низькі ранги за рівнем продовольчої безпеки, 

виключення ставлять Сирія, яка за ІЕЕ посідає 68 місце, а за ІГПБ – 79, та 

Єгипет – відповідно 50 та 66. 

Проведене дослідження взаємозв’язку між глобальними індексами 

свідчить, 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. Це вказує 

на значну взаємозалежність глобальної продовольчої проблеми та інших 

глобальних проблем людства. 

 

2.4. Роль інтеграційних процесів у вирішенні глобальної 

продовольчої проблеми та подоланні її асиметрії 

 

Процеси глобалізації економіки є об’єктивними і закономірними, а їх 

розвиток призводить до створення єдиного економічного простору в межах 

інтеграційних об’єднань. Сучасне світове господарство характеризується 

інтенсивним розвитком інтеграційних процесів. Вагомий внесок у розвиток 

концептуальних підходів дослідження розвитку економічної інтеграції на 

глобальному та регіональному рівнях пов’язаний з науковими працями 

зарубіжних та українських вчених Д. Белла [33], Т. Левітта [144], М. 

Сторпера [211], А. Філіпенка [498], Ю. Пахомова, Д. Лук’яненка, Б. 
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Губського [419],І. Школи [517], О. Шниркова [519] та ін.  

Основою інтеграційних процесів є міжнародний розподіл праці та 

економічні взаємозв’язки між країнами. Так А. Кіреєв відзначає, що 

міжнародна економічна інтеграція є процесом господарсько-політичного 

об'єднання країн на основі розвитку глибоких стійких взаємозв'язків і розподілу 

праці між національними господарствами, взаємодії їх відтворювальних 

структур на різних рівнях і в різних формах [360]. 

У визначенні О. Булатової економічна інтеграція характеризується як 

процес зближення національних економік шляхом утворення єдиного 

економічного простору для вільного переміщення товарів і послуг, капіталів, 

робочої сили через національні кордони, а національні економіки, 

спеціалізуючись на певних товарах та послугах, водночас доповнюють одна 

одну в системі світового господарства. Міжнародна економічна інтеграція є 

процесом взаємодії країн на основі розвитку стійких взаємозв’язків і поділу 

праці між ними, що забезпечується погодженою внутрішньою і зовнішньою 

політикою держав, які інтегруються [277, с. 30]. На розвиток інтеграційних 

процесів у сучасному світовому господарстві значний вплив здійснюють 

наступні чинники: участь в міжнародному поділі праці; зростаюча 

інтернаціоналізація національної економіки; підвищення рівня її відкритості; 

спорідненість економічних структур; технологічна подібність країн-

партнерів; науково-технічна революція. Дослідники вказують на наявність 

двох форм інтеграційних процесів на міжнародному рівні: глобальна 

інтеграція (всесвітня економічна інтеграція), яка ґрунтується на процесах 

транснаціоналізації і виявляється у формі глобалізації; регіональна 

інтеграція, яка пов’язана з міждержавною взаємодією і ґрунтується на 

територіальній системі розміщення продуктивних сил і формуванні 

відповідних міждержавних територіально-виробничих комплексів[33, 144, 

517]. Близькість споживчих переваг в регіональному масштабі просуває 

світогосподарські зв’язки до інтеграційного типу розвитку. Передумовою 

розвитку регіональної економічної інтеграції виступає нерівномірність 
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інтернаціоналізації виробництва, тому в тих регіонах, де існують тісні 

економічні зв’язки вона розвивається більш інтенсивно.  

Інтеграцію характеризують за наступними ознаками: 

взаємопроникнення і злиття національних виробничих процесів; поглиблення 

міжнародної спеціалізації і кооперування виробництва, інтенсивний розвиток 

науки і техніки; ґрунтовні структурні зміни в економічних системах держав-

учасниць; регулювання інтеграційного процесу; уніфікація економічної 

стратегії; координація спільної політики; регіональність територіальних 

масштабів.  

Інтеграційний процес охоплює такі ланки економічної системи: 

виробництво; сферу обігу; сферу послуг; організаційно-управлінську систему 

бізнесу. В основі інтеграційних процесів лежать економічні інтереси 

суб’єктів економічної діяльності різних країн. Драйверами інтеграції 

виступають транснаціоналізація, міжнародна конкуренція, інформатизація. 

Саме в епоху розвитку інформаційних технологій відбувається найбільш 

динамічний розвиток інтеграційних процесів. Дослідники вказують на якісно 

нові ознаки інтеграції: перехід до відкритої моделі регіональної інтеграції; 

поширення більш глибоких форм інтеграції; активне залучення до процесів 

регіональної інтеграції країн з різним рівнем розвитку, але які виступають як 

рівноправні партнери (угоди типу Північ-Південь), а також розширення 

інтеграційної взаємодії між країнами, що розвиваються, та країнами з 

перехідною економікою (угоди типу Північ-Південь); розвиток інтеграції між 

країнами, які не обов’язково пов’язані фактором географічної близькості та 

спільності кордонів [298, с.11] 

Міжнародна економічна інтеграція функціонує на наступних рівнях: 

1) приватнокорпораційному (інтеграція на міжфірмовому, 

мікроекономічному рівні); 

2) державному, державно-корпораційному (інтеграція на 

макроекономічному рівні). 

Ці рівні існують поряд, тісно переплітаючись та взаємодоповнюючи 
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один одного. Перевага однієї з форм не виключає іншу, а навпаки, 

передбачає її підтримку. При цьому чітко проявляється дія тенденції до 

посилення державного регулювання взаємних економічних зв’язків. 

Міжнародна інтеграція формує якісно новий рівень економічних 

відносин між країнами, забезпечує синергетичний ефект в сфері економічної 

діяльності завдяки поглибленню кооперації і спеціалізації, забезпечує 

розширення ринків збуту. Фахівці з міжнародних відносин відзначають, що 

створення міжнародних інтеграційних об'єднань дає їх учасникам цілий ряд 

очевидних переваг:  

переваги економії масштабу – розширення розмірів ринку, скорочення 

трансакційних витрат, залучення прямих іноземних інвестицій;  

створення сприятливого зовнішньополітичного середовища, зміцнення 

взаєморозуміння і взаємної співпраці країн в різних неекономічних областях – 

військовій, політичній, соціальній, культурній;  

вирішення задач торгівельної політики – погоджена участь в переговорах 

Світової організації торгівлі (СОТ) цілого блоку країн ефективніше, ніж 

багатосторонні переговори, учасники яких часто мають полярні інтереси;  

сприяння структурній перебудові економіки країн, що здійснюють 

глибокі перетворення, передача ринкового досвіду більш розвинених країн 

менш розвиненим;  

підтримка пріоритетних галузей національної промисловості, 

наприклад, сільського господарства [271, с.157]. Найбільш динамічно 

інтеграційні процеси почали розвиватися з 90-х років ХХ століття, про що 

свідчить кількість укладання внутрішньо регіональних та міжрегіональних 

угод. За підрахунками О. Булатової в країнах Європи було укладено за 

період з 1990 по 1999 рр. 22 угоди, а за період з 2000 по 2010 рр. – 43 угоди; в 

країнах Південної і Центральної Америки відповідно 27 і 51 угод; в країнах 

Африки – 23 і 20 угод [298, с. 11]. 

Розвиток інтеграційних процесів передбачає певне їх правове 

закріплення або інституціоналізацію у формі міжнародних союзів. 
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Основними типами торгово-економічних союзів є: зона вільної торгівлі; 

митний союз; спільний ринок; економічний союз; повна економічна 

інтеграція. Це п’ять послідовних етапів розвитку інтеграційних процесів. У 

сучасному світі лише одне міжнародне інтеграційне угруповання пройшло 

реально чотири етапи – Європейський союз. Інші інтеграційні об’єднання 

поки що пройшли в своєму розвитку 1-й та 2-й етапи.  

При створенні зони вільної торгівлі учасники домовляються про 

взаємне скасування митних тарифів та квот. Разом з тим по відношенню до 

третіх країн кожен учасник зони вільної торгівлі має право проводити власну 

політику. Створення зони вільної торгівлі, поступовий процес, який 

передбачає зниження та  скасування мита та інших нетарифних обмежень 

протягом обумовленого терміну. По відношенню до сільськогосподарських 

товарів лібералізація носить обмежений характер. 

Відмінність митного союзу від зони вільної торгівлі полягає в тому, що 

його учасники не тільки скасовують тарифи і квоти в торгівлі між своїми 

країнами, а й проводять узгоджену зовнішньоторговельну політику щодо 

третіх країн (єдиний зовнішній митний тариф).У межах митного союзу 

відбуваються істотні зміни в структурі виробництва і споживання країн-

учасниць. По-перше, єдиний зовнішній митний тариф регулює товарні 

потоки. По-друге, спричиняє переорієнтацію ресурсів, зміни в структурі 

виробництва і споживання.  

Третім етапом у розвитку міжнародної економічної інтеграції є 

спільний ринок. На сьогодні цей тип торгово-економічних союзів 

реалізований в ЄС, на досвіді якого зроблені практичні і теоретичні 

висновки. Досвід показує, що створення спільного ринку передбачає 

узгодження наступного кола питань:розробка спільної політики розвитку 

окремих галузей та секторів економіки. Їх вибір здійснюється, виходячи з їх 

значення для наступного закріплення інтеграції та соціального резонансу 

після прийняття відповідних заходів (в ЄС такими секторами були сільське 

господарство та транспорт);формування спільних фондів сприяння 
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соціальному та регіональному розвитку, орієнтованих на задоволення 

«потреб на місцях», які б дозволили реально відчути переваги 

інтеграції;впровадження системи заходів для запобігання порушенню норм, 

які регулюють конкуренцію. 

Передумовою розвитку інтеграційних процесів в ЄС стали економічні 

чинники. Вони викликані необхідністю розвитку продуктивних сил, які 

виходять за державні межі, що сприяє поглибленню міжнародного поділу праці 

і зростанню взаємозалежності між країнами. Розвиток інтеграційних процесів 

у ЄС охоплює не лише нові країни, але й нові сфери взаємодії між країнами, 

впливаючи на національний суверенітет країн. Але незважаючи на існуючі 

проблеми Співтовариством досягнуто високого рівня зближення 

національних ринків, узгодження економічної політики, розробки та 

реалізації спільних дій. 

Розвиток інтеграційних процесів у ЄС свідчить про складність і 

поступовість даного процесу. За останні 40 років Західною Європою 

накопичено значний досвід розвитку регіональної інтеграції, тому на думку 

ряду вчених ЄС доцільно розглядати, за словами В. Л. Шмулевича [518], як 

лабораторію, в якій відпрацьовується модель майбутнього світового розвитку, 

в тому числі і в сфері вирішення продовольчої проблеми. 

Міжнародна економічна інтеграція створює сприятливі умови для 

розвитку світової продовольчої системи і вирішення продовольчої проблеми 

як в розвинених країнах, так і в країнах, що розвиваються. Інтеграція 

відкриває нові можливості для експорту і підсилює приплив іноземного 

капіталу і технологій. Потужні ланцюжки формування вартості інтегрують 

ринки в світовому масштабі, з’явилося нове сільське господарство 

високоцінних товарів, що прагне відповідати на мінливі запити споживачів. 

Регіональні ринки відкриваються також для традиційних 

сільськогосподарських культур, як це відбувається у Західній Африці і 

країнах МЕРКОСУР. 

Інституційні нововведення, які є результатом інтеграційних процесів, 
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пропонують більш ефективні механізми доступу до землі, фінансових послуг 

і засобів виробництва, а також створюють більш ефективні організації 

виробників. Нові біологічні та інформаційні технології надають потенціал 

значного підвищення продуктивності за умови, що в сільських районах 

впроваджуватимуться протоколи біологічної безпеки та сільські 

інформаційні системи, необхідні для їх експлуатації. 

Реформи в макроекономічній політиці, режимах торгівлі і політиці 

збуту, проведені в багатьох найбідніших країнах у 1990-ті роки, призвели до 

посилення стимулів до інвестування для фермерів, активізували приватну 

торгівлю, переробку продукції і підвищили віддачу від державних і 

приватних інвестицій у сільському господарстві та сільських районах у 

цілому [322]. 

У розвинених країнах світу аграрною політикою, основою якої є 

концепція продовольчої забезпеченості гарантується доступність до якісного 

продовольства всіх верств населення. Завданням державної продовольчої 

політики є не лише забезпечення розвитку виробництва продовольства, але й 

справедливий їх розподіл. Метою такої політики є забезпечення стійкості 

розвитку АПК та сприяння створенню сприятливих умов для розвитку 

сільських регіонів.  

Історичні передумови розвитку Західної Європи стали підґрунтям для 

реального втілення досвіду міжнародного співробітництва в аграрній сфері. 

Ці країни мали вузькі рамки внутрішніх ринків у поєднанні з високим рівнем 

економічного розвитку. З метою уникнення перешкод на шляху об’єднання 

своїх внутрішніх ринків та проведення спільної економічної політики країни 

Західної Європи шукали вихід з суперечностей викликаними існуючими 

національними митними бар’єрами, які перешкоджали транснаціоналізації 

виробництва і капіталу та ефективному залученню до міжнародного поділу 

праці. Але ці країни мали високий рівень міжрегіональної торгівлі, 

приблизно однаковий рівень доходів населення, високий ступінь 

індустріалізації, сприятливі умови для внутрішньогалузевої спеціалізації і 
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кооперування, що давало змогу вирішити існуючі протиріччя. 

Пріоритетність аграрної політики в ЄС викликана двома причинами. 

По-перше, забезпечення населення своєї країни продовольством завжди 

відігравало ключову роль у  будь-якій державі. Досягнення цієї мети 

можливе лише в тому випадку, коли держава самостійно має можливість 

виробити продовольчі товари і створити їх запаси, навіть у випадку 

неврожаїв. По-друге, сільськогосподарський сектор є залежним від природно 

кліматичних умов, які складно спрогнозувати, на них людина не завжди 

може вплинути. Погодні умови впливають на врожайність і як наслідок на 

доходи сільгоспвиробників. 

Стурбованість правлячих кол країн Західної тенденціями розвитку 

АПК змусила знаходити вихід із ситуації, що склалася за допомогою 

міжнародних економічних союзів і угод [388]. 

З метою реалізації єдиної аграрної політики (ЄАП) держави ЄС 

змушені були відмовитись від існуючої національної аграрної і продовольчої 

політики. Передбачалося, що ЄАП повинна задовольняти вимоги всіх 

держав-членів ЄС. Для забезпечення власного виробництва і підтримки 

продовольчого експорту виникала необхідність у розробці захисту від 

імпорту, але в той же час і підтримки ринків для забезпечення продовольчої 

безпеки. 

Незважаючи на те, що для країн є характериним високий рівень 

економічного розвитку розробка і реалізація спільної політики так чи інакше 

пов’язана з певними труднощами. На початкових етапах розвитку 

інтеграційних процесів аграрній політиці в ЄС відводилося особливе місце: 

вона належить до пріоритетних основ Європейського співтовариства. Це 

обумовлено тим, що всередині ХХ століття європейські країни зіткнулися з 

гострою проблемою нестачі продовольства, а також значними 

диспропорціями між великими і дрібними фермерами та між процвітаючими 

і менш сприятливими для сільського господарства регіонами. Головним 

напрямком, на думку А. Л. Пучкова, було надання аграрному сектору 
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стратегічного значення, більш детальне вивчення природних, економічних, 

соціальних факторів сільського господарства для стабілізації споживчого 

ринку [435]. 

У січні 1962 року Радою міністрів ЄС було прийнято ряд документів, 

які дали підстави для існування спільного аграрного ринку Європи. Сільське 

господарство вже перестало формально бути об’єктом лише національного 

управління і контролю. Узгоджена (комуні тарна) аграрна політика Європи 

грунтувалася на наступних принципах. 

Формування Спільного ринку стало першим принципом. Спільний 

ринок передбачав запровадження єдиної європейської системи регулювання 

попиту і пропозиції на продовольство. На 98% сільськогосподарських товарів 

були установлені фіксовані закупівельні ціни. Це забезпечило стабільність 

цін, можливість прогнозувати обсяги виробництва, витрати і доходи та дало 

змогу забезпечити стабільний дохід селянам. 

Превалюючу роль отримали продовольчі товари, які вироблялися 

Співтовариством, а не імпортовані, це стало другим принципом. 

Проведення в рамках ЄС єдиної аграрної політики було можливим при 

захисті аграрних товаровиробників Співтовариства від конкуренції з 

зовнішніми виробниками сільськогосподарської продукції, передусім США. 

Це надавало певну підтримку економічної стабільності європейських 

фермерів. Інструментами такого захисту було введення мит на імпорт з тих 

країн, де сільгосппродукція могла вироблятися з меншою собівартістю, ніж у 

європейських країнах, а також запровадження програм субсидування 

експорту. Необхідність такої політики була обумовлена тим, що закупівельні 

ціни в країнах ЄС виявилися вищими за середньосвітові, і продукція 

європейських фермерів опинялася на світовому ринку занадто дорогою. 

Фінансова солідарність це третій принцип ЄАП. В рамках якого було 

визначено, що усі країни-члени Спільного ринку мають докладати свою 

частку у фінансове забезпечення комунітарної аграрної політики в рівній 

мірі. 
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Реалізація спільної аграрної політики країнами ЄС здійснювалася за 

допомогою низки механізмів:  

1) створення Європейського сільськогосподарського орієнтаційного та 

гарантійного фонду (FEOGA). Структурні заходи ЄАП фінансувалися з 

орієнтаційної частини FEOGA, а підтримка цін і експортні субсидії 

забезпечувалися з гарантійної частини; 

2) розробки та реалізації програм та планів розвитку агропродовольчого 

сектору Європейського Союзу, а саме: 

 довгострокової програми «Сільське господарство-1980», де були 

запропоновані нові підходи до структурної політики та політики цін. 

Структурна політика в сільському господарстві передбачала надання 

субсидій, які сприяли створення сучасних виробничих одиниць на 

високотехнологічній основі. Цінам у рамках цінової політики відводилась 

притаманна їм роль регулятора виробництва. 

 програма реформи ЄАП, яка отримала назву План Макшеррі. 

Основний зміст Плану Макшеррі зводився до наступних заходів [487]: 

– ціни на продукцію рослинництва та тваринництва, а саме  

виробництво яловичини, повинні відповідати світовим протягом трьох років; 

– фермери отримують компенсаційні платежі за зниження цін; 

– компенсаційні платежі повинні мати залежність з умовами виведення 

землі з виробництва, наприклад, отримання компенсаційних платежів у 

виробництві яловичини залежало від максимальної кількості голів худоби на 

гектар; 

– супроводжуючі заходи – схеми агроекологічного розвитку ферм, 

заліснення території, раннього виходу на пенсію; 

3) проведення спільної тарифної політики. Метою такої політики було 

підвищення продуктивності праці в АПК, стабілізації ринків збуту 

виробленої продукції, стабільність постачання продовольчих товарів та 

встановлення фіксованих цін на продовольство. Для їх досягнення вводилися 

тарифи на сільськогосподарську продукцію з метою захисту аграрних 
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господарств від конкурентів. Політика протекціонізму створювала умови, за 

яких скорочував імпорт і підтримувався експортсубсидованих товарів. 

Ще одним важливим напрямом розвитку інтеграційних процесів в ЄС є 

формування транскордонних кластерів. Розвиваючи транскордонне 

співробітництво, розвинені країни створили транскордонні кластери в АПК, 

до яких ввійшли фермерські господарства,  підприємства з переробки та 

маркетингу, а також установи, які сприяють розвитку такого співробітництва. 

Вони являють собою сучасні мережеві структури, які на основі спільних 

ринкових інтересів об’єднують низку технологічно, територіально або 

організаційно взаємопов’язаних між собою суб’єктів економічної діяльності. 

В ЄС сформовано низку таких кластерів Agrimip Innovation (Франція 

(Південні Піренеї), Іспанія (Провінції Арагон і Каталонія) в рамках 

Євробіорегіон Піренеї), Arla Foods (Данія (4 північні регіони), Швеція (3 

південні регіони)), ICBAN (Англія (північно-західні території) – Північна 

Ірландія (східні території), Lebens mittel (Австрія (федеральна земля Верхня 

Австрія) – Чехія (Південночеський край), Guelph Agri-Food Cluster (Канада 

(провінція Онтаріо) – США (штат Мічиган), «Linz Cluster OO» (Австрія 

(федеральна земля Верхня Австрія) – Німеччина (федеральна земля Баварія), 

TECH for TASTE (Австрія (федеральна земля Штірія) – Словенія (область 

Нижня Штірія) [364, с. 11-12]. Більшість із них мають форму асоціації, 

об’єднуючи фермерські господарства та підприємства інфраструктури 

кластери в АПК сприяють: підвищенню технологічності, зниженню затрат на 

основі ефекту масштабу; формуванню кращих позицій на міжнародних 

ринках; зростанню конкурентоздатності. Це сприяє підвищенню 

ефективності і стійкості агропродовольчого сектору. 

У ЄС зовнішноторгівельна політика продукцією АПК посідає особливе 

місце. Протягом тривалого часу вона змінювалася, сприяючи нарощуванню 

обсягів експорту в треті країни при незначному зростанні імпорту з них. 

Набуття членства в ЄС Іспанією та Португалією вплинуло на тактику 

здійснення зовнішньоторгівельних операцій. Обсяг торгівля в межах ЄС 



 

 

172 

суттєво зріс ще до початку 1990-х років, а це в свою чергу сприяло 

нарощуванню обсягів торгівлі з третіми країнами, але в той же час по 

окремих видах продовольства обсяг імпорту скоротився. 

Завдяки реалізації спільної аграрної політики Об’єднана Європа 

виступає одним з найбільших експортерів продовольчих товарів. Інтеграційні 

процеси забезпечили розвиток національного сільського господарства, де в 

результаті розширеного високоефективного виробництва відбулося 

зростання основних видів продовольства. Так, зокрема, Нідерланди стали 

лідером з виробництва овочів, м’яса птиці та свинини. Маючи природні 

переваги виробництва у скотарстві, Ірландія досягла високих показників при 

низькій собівартості у виробництві яловичини і молока. Данія отримала 

максимальні показники з виробництва птиці та свинини. Франція досягла 

найкращих абсолютних значень у виробництві зернових і особливо насіння 

олійних культур, а також у виробництві м’яса птиці. 

Результати проведеної політики в сфері розвитку АПК в країнах ЄС 

стало стабілізація сільськогосподарського виробництва у більшості країн 

об’єднання та зростання продуктивності аграрного сектору (таблиця 2.4.). 

Таблиця 2.4. 

Індекс сільськогосподарського виробництва по окремих країнах ЄС 

(2004-2006=100; відсотків) 
Країна 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

Австрія 95,2 93,9 98,7 100,9 99,7 108,1 101,4 

Великобританія 106,6 106,7 103,4 100,3 101,9 104,6 98,6 

Греція 84,5 103,8 106,3 103,3 81,6 84,7 85,9 

Данія 91,0 94,2 97,5 100,8 99,7 100,3 102,4 

Іспанія 83,1 69,7 99,8 94,6 101,0 104,8 89,9 

Італія 89,4 94,9 100,1 100,5 96,9 94,5 86,6 

Нідерланди 100,9 104,9 103,9 100 111,2 115,0 111,5 

Німеччина 106,8 91,3 99,1 99,9 103,3 104,2 104,6 

Польща 126,3 103,5 102,0 98,5 100,4 102,4 107,0 

Фінляндія 108,6 94,9 98,6 102,1 94,4 98,7 94,2 

Франція 98,5 98,2 104,0 100,0 97,7 99,1 98,3 

Швейцарія 107,6 102,8 102,0 99,5 102,6 108,8 104,3 

Швеція 112,6 100,5 104,2 100,4 94,0 96,3 95,7 

Джерело: [454] 
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Дані таблиці свідчать, що обсяги виробництва в окремих країнах – 

Великобританії, Нідерландах, Польщі, Швейцарії – зростали,у Фінляндії, 

Франції, Швеції вони знижувалися, в інших країнах їх динаміка мала 

висхідну та нисхідну траєкторію. Однак за рахунок спеціалізації, 

застосування прогресивних технологій продуктивність 

сільськогосподарського виробництва суттєво підвищилася в усіх країнах 

ЄС. За досліджуваний період урожайність зернових у Франції (одного із 

найбільших виробників зерна в ЄС) зросла з 60 до 74 ц/га; у Німеччині з 53 

до 68 ц/га; урожайність картоплі в Нідерландах з 402 до 452 ц/га, у Франції 

– 290 до 411 ц/га; урожайність овочів і баштанних в Іспанії з 230 до 393 

ц/га, у Польщі – з 225 до 312 ц/га; удій молока на одну корову в Німеччині 

з 4927 до 7280 кг на рік, у Великобританії – з 5314 до 7684 кг             

(Додаток Б) [454] 

Інтеграційні процеси позитивно впливають на розвиток АПК та 

вирішення продовольчої проблеми і в країнах, що розвиваються. Для них 

це особливо важливо, оскільки у більшості таких країн основою економіки 

є аграрний сектор, однак він не забезпечує високий рівень життя та 

споживання продуктів харчування. Дослідники виокремлюють три типи 

країн за рівнем розвитку сільського господарства та рівнем життя 

населення(рис. 2.4.). 

Наведений рисунок свідчить, що ті країни, які мають найбільший 

внесок сільського господарства в зростання національної економіки є 

найбіднішими. В основному це країни Африки. Тому розвиток 

міжнародної інтеграції в агропромисловому секторі цих країн є 

надзвичайно актуальним завданням. 
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Рис. 2.4. Внесок агропродовольчої системи в економічне зростання і 

подолання бідності в країнах світу 

Джерело:[487] 

 

Сільське господарство є критично важливим у забезпеченні 

продовольчої безпеки домогосподарств країн Африки на південь від Сахари. 

Для того, щоб його потенціал зробив свій внесок у розвиток регіону, 

необхідно досягти успіху в двох пріоритетних напрямках: збільшити 

конкурентоспроможність дрібних земельних власників у районах з високим і 

середнім потенціалом розвитку, де віддача від інвестицій найвища, і 

спрямовувати інвестиції в сільськогосподарські технології і управління 

природними ресурсами з метою підвищення добробуту, продовольчої 

безпеки та відновлюваності навколишнього середовища у віддалених 

районах і районах, які піддаються високим екологічним ризикам. 

Для досягнення продовольчої безпеки на рівні країн і домогосподарств 

необхідний збалансований підхід до трансфертів та інвестицій, спрямований 

на зростання продуктивності сільського господарства. Передумовами успіху 

є макроекономічна стабільність і мир. Інтеграційні процеси сприятимуть 
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удосконаленню структурування економіки, поглиблення галузевих і 

макроекономічних реформ і надання їм незворотного характеру. Розвиток 

різноманітних форм міжнародної економічної інтеграції, втягнення 

національних економік у світо господарські зв’язки сприяє: 

– покращення доступу до ринків ресурсів і продуктів та забезпечить 

розвиток сучасних ринкових ланцюжків; 

 – здійснення в сільському господарстві Африки великомасштабної 

реструктуризації в сфері продуктивності на базі дрібних селянських 

господарств з акцентом на полегшення їх виходу на ринок і заохочення 

розвитку сталого управління ресурсами; 

- підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств та 

збільшення обсягів випуску продукції; 

– забезпечення продовольчої безпеки та зростання добробуту осіб, які 

продовжують вести натуральне господарство, незважаючи на зміни клімату. 

– використання результатів зростання сільськогосподарського 

виробництва для розвитку несільськогосподарського сектора сільської 

економіки. 

Інтеграційні процеси сприяють також оновленню форм державно-

приватного партнерства з метою вдосконалення ланцюжків формування 

вартості, здатних реагувати на нові можливості, що відкриваються. Прогрес у 

справі реформування товарних ринків в Африці став значно помітним в 1990-

ті роки. Однак необхідно забезпечити подальший розвиток міжнародних 

економічних зв’язків. Особливо це стосується стимулювання регіональної 

торгівлі. У багатьох країнах відчувається потреба в поліпшенні 

функціонування ринку засобів виробництва, які не менш необхідні для 

збільшення сільськогосподарського виробництва. 

Важливим для розвитку АПК країн, що розвиваються є забезпечення 

значного зростання рівня інвестицій. Сьогодні обсяги державного 
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інвестування в сільське господарство в країнах 1 типу, вимірювані часткою 

ВВП у сільському господарстві, складають менше половини того, що 

витрачають інші країни. Тому важливо розвивати такі форми економічної 

інтеграції як спільні підприємства із залученням прямих та портфельних 

інвестицій. 

Стагнація процесу інвестування у сільськогосподарські наукові 

дослідження та консультативні послуги повинна змінитися їх припливом з 

метою розробки більш сучасних і широко розповсюджених технологій. 

Зростання інвестицій у дослідницькі роботи повинно поєднуватися з 

продовженням реформ у сфері систем наукових досліджень і поширення 

знань у сільському господарстві, підготовкою зміни для покоління вчених, 

що йде на пенсію, а також зі зміцненням партнерства з організаціями 

виробників і приватним сектором [312]. Важливості набувають також 

міжнародні та національні дослідницькі програми, що здійснюються за 

допомогою таких організацій як Консультативна група з міжнародного 

сільськогосподарського розвитку і Форум з аграрних досліджень в Африці. 

Особливо важливим для країн, що розвиваються, в процесі 

міжнародної інтеграції є регулювання та усунення тарифних бар’єрів. 

Країни Африки на південь від Сахари мають серйозний потенціал і для 

розширення експорту на іноземні ринки. ОЕСР та уряди африканських країн 

повинні ще чимало зробити для стимулювання експорту 

сільськогосподарської продукції. Встановлені в індустріальних країнах митні 

бар’єри роблять надзвичайно витратним виробництво таких ключових 

експортних культур як бавовна і перероблених продуктів харчування. 

Африканські країни продовжують обкладати податками експортну 

продукцію, але там, де експортні ринки лібералізовані, їх прибутковість 

істотно зросла (бавовна в Замбії, кава в Уганді). Такі відкриті ринки 

вимагають нової ролі уряду, зокрема, полегшення доступу до технологій у 
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цілях зростання продуктивності і забезпечення справедливого та 

ефективного функціонування системи збуту. 

Успішне зростання АПК впливає на економіку не 

сільськогосподарських секторів, підвищуючи попит на продукти їх 

виробництва, особливо на переробку сільськогосподарської продукції, і 

діяльність, яка підвищує додану вартість [448]. Привабливий інвестиційний 

клімат у сільській економіці, сприяючий припливу капіталу за рахунок як 

грошових переказів, так і внутрішніх заощаджень, підсилює цей ефект 

переливу і стимулює утворення більш необхідних робочих місць. 

Отже, розвиток міжнародної інтеграції сприяє вирішенню глобальної 

продовольчої проблеми та зменшенню її надмірної асиметрії. На основі 

проведеного дослідження розроблено модель впливу інтеграційних процесів 

на вирішення глобальної продовольчої проблеми (рис. 2.5.). 

Результатом інтеграційних процесів є формування спільної (або 

узгодженої) аграрної політики, спрямованої на розвиток АПК і підвищення 

рівня продовольчого забезпечення. Це може бути досягнуто такими 

методами: 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. 
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Рис. 2.5. Модель впливу інтеграційних процесів на вирішення глобальної продовольчої проблеми 
Джерело: розроблено 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 в 

міжнародному поділі 

праці; 

відкритість 

економіки; 

спорідненість 

економічних 

структуркраїн; 

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: 
впровадження технічного прогресу і раціональної організації виробництва, що 
забезпечує раціональне використання землі та робочої сили; 
забезпечення справедливої оплати праці зайнятим у сільському господарстві і 
усунення розривув 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 коопераціїу 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 і 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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2.5. Глобальний ринок продовольства та міжнародна торгівля як 

ринковий інструмент перерозподілу продовольчих ресурсів 

 

Найважливішою компонентою глобальної агропродовольчої системи 

виступає інфраструктура та інститути світової торгівлі продовольчими 

товарами. Їх функціонування і взаємодія з іншими галузевими складовими 

світового господарства визначають сучасну роль аграрної продовольчої 

системи в глобальному економічному прогресі, ефективність її щодо 

вирішення проблеми недостатнього забезпечення продовольством багатьох 

країн світу. В існуючих умовах сучасним продовольчим системам стає все 

складніше забезпечувати всіх людей достатніми за кількістю, безпечними, 

різноманітними і багатими поживними речовинами харчовими продуктами, 

що забезпечують здоровий раціон харчування, зокрема, у зв'язку з 

обмеженнями, зумовленими дефіцитом ресурсів та погіршенням стану 

навколишнього середовища, а також нестійкими моделями виробництва і 

споживання, продовольчими втратами і харчовими відходами та 

незбалансованим розподілом; дефіцитом продовольства і низьким рівнем 

платоспроможного попиту, що обумовлюють незбалансованість 

внутрішнього продовольчого ринку за попитом і пропозицією; залежністю 

внутрішнього ринку від імпортних поставок продовольства, не 

конкурентоспроможність національного агропромислового комплексу; 

низькою конкурентоздатністю продукції за якістю та/або ціною при 

достатності продовольства власного виробництва; нерозвиненістю 

зовнішньоекономічних зв’язків, замкнутість внутрішнього продовольчого 

ринку; низькою ефективністю діяльності господарюючих суб’єктів в АПК; 

перетворенням експорту продовольчої продукції на самоціль розвитку 

агропромислового комплексу; зростанням зобов’язань із покриття 

зовнішнього боргу при нестабільному курсі національної валюти. Тому у 

вирішенні глобальної продовольчої проблеми роль світового ринку та 

міжнародної торгівлі продуктами харчування важко переоцінити. 
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Світовий ринок являє собою сферу товарообміну між окремими 

країнами, а також міжнародними та транснаціональними компаніями. 

Втягуючи в сферу міжнародної торгівлі всі країни планети, світовий ринок 

стає глобальним. Являючись найважливішим структурним елементом 

світової економіки, він виконує низку важливих функцій, таких як 

формування попиту і пропозиції на ті чи інші товари, формування ринкових 

цін на них, забезпечення ринкових транзакцій шляхом укладання контрактів, 

здійснення реальних товарообмінних операцій. У функціонуванні світового 

ринку найбільше місце займає міжнародна торгівля продовольчими 

товарами. Торгівля є одним з ключових елементів забезпечення продовольчої 

безпеки і харчування, а торгівельна політика повинна сприяти забезпеченню 

продовольчої безпеки і харчування в рамках справедливої міжнародної 

торгівельної системи, що ґрунтується на ринкових принципах. Обсяг світової 

торгівлі продовольчими товарами неухильно зростає (рис. 2.6.). 

З 1990 р. по 2013 р. загальний обсяг експорту продовольчих товарів 

зріс з 315559 млн. дол. до 1456682 млн. дол., тобто в 4.6 разів. Зросла також 

його частка в загальному експорті товарів, якщо в 2005 р. вона складала 

6,7%, то в 2013 р. – 8%. 

 

 

Рис. 2.6. Динаміка обсягів світового експорту продовольства, млн. дол.  

Джерело: [267] 
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На сучасному етапі міжнародна торгівля стала потужним інструментом 

перерозподілу продовольчих ресурсів між країнами світу. У 2013 році 

шляхом експорту перерозподілилось між країнами світу 

сільськогосподарської продукції на 1745 млрд. дол., його структура за 

регіонами представлена в таблиці 2.5. 

Таблиця 2.5. 

Розподіл загального обсягу експорту сільськогосподарської продукції та 

продуктів харчування за регіонами 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 * * 

* – дані відсутні 

Джерело: [267] 

 

Частка продовольства в загальному обсязі експорту сільгосппродукції 

складає 83%, інша продукція має технічне призначення (біопаливо) та може 

являтися кормом для тваринництва. Дані таблиці свідчать, що найбільшим 

експортером сільськогосподарської продукції та продовольства є Європа, яка 

забезпечує більше 40% світового експорту продукції. Друге місце займає 

Азія, однак вона майже вдвічі поступається своєю часткою Європі. Незначну 

частку експорту продовольчих ресурсів мають країни СНД та Африки (3,5-

4%). Не зважаючи на великий потенціал аграрного сектору північної 

Америки, її частка в експорті складає лише 15,3%. 

Слід відзначити, що за останнє десятиліття відбулися певні структурні 

зміни в обсязі експорту за групами країн-експортерів. Знизилася частка 

Європейських країн з 46,8% у 2005 р. до 40,6% у 2013 р., зросла частка країн-

експортерів Азії (з 18,3% до 22,3%) та Південної і Центральної Америки (з 
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10,6% до 12,4%). 

Серед 15 основних експортерів та імпортерів сільськогосподарської 

продукції найбільш значними є Європейський Союз, США, Китай. Всього 9 

країн мають одночасно значний обсяг і експорту і імпорту (рис. 2.7.). 

Рис. 2.7. Обсяги експорту та імпорту сільськогосподарської продукції 15-ма 

провідними експортерами та імпортерами у 2013 р., млрд. дол. 

Джерело: [267] 

 

Як видно із рис. 2.7., особливе місце в структурі міжнародної торгівлі 
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сільгосппродукцією займає Європейський Союз. Його обсяги експорту та 

імпорту практично співпадають, при цьому частка експорту країн ЄС в інші 

країни ЄС складала в 2013 р. 76%. Це свідчить про високий рівень 

виробничої кооперації та спеціалізації даних країн, активний розвиток 

внутрірегіональної зовнішньої торгівлі продовольством, чому сприяє 

спільний ринок та відсутність тарифних бар’єрів. Це також вказує на 

ефективну політику ЄС у сфері розвитку АПК. 

Слід відзначити, що частка експорту продовольства в загальному обсязі 

експорту сільгосппродукції була за групами країн неоднаковою: в Європі – 

86%, в Азії – 78%, Північній Америці – 80%, Південній і Центральній 

Америці – 91%, Африці – 82%. Отже, значна частка сільгосппродукції 

спрямовується на технічні потреби і вона зростає. 

Розвиток світового ринку продовольства та міжнародної торгівлі 

обумовив динамічне зростання обсягів експорту й імпорту продовольчих 

товарів (Додаток Б табл. 1, 2). В цілому у світі за період 1990-2013 рр. обсяг 

експорту продовольства зріс у 4,6 рази. Експорт продовольства складає різну 

частину в загальному експорті товарів країн. В країнах ЄС і США – 9%, в 

Канаді 10%. В той же час в низці країн, які самі потерпають від нестачі 

продовольства, він складає досить значну частку: в Ефіопії – 77%, Нікарагуа, 

Малаві – 76%, Уругваї – 66%. Така ситуація виникає при нерозвиненості 

економіки країни та монокультурному розвитку сільського господарства. 

Найбільш динамічно експорт продовольства зростав за досліджуваний 

період у таких країнах: Об’єднані Арабські Емірати у 101,2 рази, Канада – 

23,9, Єгипет – 18,2, Індія – 13,5, Україна – 12,7, Парагвай – 12,2, Індонезія – 

11,2, Ефіопія – 11,2, Гана – 10,7, Перу – 9,6, Уругвай – 8,9. 

Експорт продовольства є вагомим внеском у вирішення глобальної 

продовольчої проблеми, оскільки дає змогу країнам з 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 
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спрямувати на розвиток сільського господарства, соціальну сферу та на 

імпорт дефіцитних продуктів харчування. Це можливо при умові 

справедливого паритету цін як на різні види продуктів харчування, так і на 

інші товари, особливо енергоносії та засоби виробництва. 

Імпорт продовольчої продукції передусім пов’язаний з вирішенням 

питань продовольчого забезпечення окремих країн. Його обсяги залежать не 

тільки від потреби в тих чи інших продуктах харчування, але і від рівня 

світових цін, економічних можливостей держави та населення країни, різних 

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

Найбільшу частку продовольства (більше 20%) в загальному обсязі 

імпорту у 2013 р. мали такі країни: Ємен (30%), Іран (27%), Сенегал (24%), 

Сирія, Бангладеш (21%), Єгипет (20%), тобто країни з досить низьким рівнем 

продовольчої безпеки. Тому імпорт продовольства для таких країн має дуже 

важливе значення. 

Динаміка імпорту продовольства, яка наведена в таблиці 2 Додатку Б, 

показує, що найбільш високими темпами імпорт зростав у таких країнах: 

Індія – 21,6 рази, Китай – 21,4, Чилі – 19,9, Індонезія – 14,9, Колумбія – 14,8, 

Гватемала – 13,7, В’єтнам – 13,6, Венесуела – 13, Сальвадор – 12,8, Еквадор – 

12,7, Бангладеш – 11,9, Аргентина у 10,5, Об’єднані Арабські Емірати – 10,5, 

Україна – 8,9, Південна Африка – 8, Таїланд – 7,7, Саудівська Аравія – 7,3. 

Для аналізу впливу експорту та імпорту продовольства на зміну частки 

населення, що недоїдає, в окремих країнах, було відібрана та група країн, по 

яких були дані за цими показниками (табл. 2.6.). 

Таблиця 2.6. 

Динаміка за 1990-2013 рр. імпорту, експорту продовольства та частки 

населення, яке недоїдає в окремих країнах світу  
Країни Динаміка 

експорту, раз 

Динаміка імпорту, 

раз 

Динаміка частки 

населення, що 

недоїдає, % 

Колумбія 2,3 14,8 -47,3 

Кот д’Івуар 2,9 4,3 37,7 

Еквадор 6,4 12,7 -42,2 

Гватемала 5,7 13,7 -3,8 

Індія 13,5 21,6 -36 
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Продовження таблиці 2.6. 
Індонезія 11,2 14,9 -56,2 

Кенія 5,04 9,1 -26,5 

Пакистан 9,7 3,5 -13,5 

Філіппіни 3,8 4,9 -56,3 

Шрі-Ланка 4 4,3 -19,8 

В’єтнам 6,4 13,6 -71,7 

Бангладеш  11,9 -50 

Нігерія  4,9 -69,7 

Сенегал  4,5 -32 

Ефіопія 6,4  -53,3 

Гондурас 3,6  -47,3 

Малаві 2,4  -51,3 

Уганда 5,5  11,1 

Джерело: [337, 433] 

 

Розподіл країн за цим показником здійснювався за допомогою методу 

квадрантів (квадратичної матриці), коли країни розподілялися в 4 групи: 

І. низька динаміка експорту (імпорту) – менше 5 раз; невисоке 

скорочення частки населення, що недоїдає (до -25%), або зростання цього 

показника; 

ІІ. висока динаміка експорту (імпорту) більше 5 раз; невисоке 

скорочення частки населення, що недоїдає (до -25%), або зростання цього 

показника; 

ІІІ. висока динаміка експорту (імпорту) більше 5 раз; значне 

скорочення частки населення, що недоїдає (більше -25%); 

ІV. низька динаміка експорту (імпорту) – менше 5 раз; значне 

скорочення частки населення, що недоїдає (більше -25%). 

Найбільшу залежність між позитивною динамікою експорту (імпорту) 

та скороченням частки голодуючих будуть ілюструвати країни ІІІ групи; у 

другій групі позитивний потенціал зовнішньої торгівлі не позначився на 

бідних, які недоїдають, отже, його отримали інші верстви населення; у ІV 

групі скорочення чисельності голодуючих було обумовлено іншими 

чинниками (розвитком сільськогосподарського виробництва, наданням 

продовольчої допомоги та ін.). На рис. 2.8. представлені відповідні матриці 

по експорту і по імпорту. 
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Рис. 2.8. Розподіл країн за динамікою експорту (імпорту) і частки населення, 

що недоїдає  

Джерело: складено автором 
 

Результати аналізу свідчать, що імпорт на вирішення продовольчої 

проблеми здійснює більший вплив ніж експорт. Висока динаміка імпорту 

продовольства сприяла зменшенню чисельність голодуючих у 7-ми країнах, а 

саме Бангладеші, Колумбії, Еквадорі, Індії, Індонезії, Кенії, В’єтнамі, 

аналогічний вплив експорту у 5-ти країнах: Еквадорі, Ефіопії, Індії, Індонезії, 

Кенії. До країн у яких експортний потенціал не позначився на скороченні 

чисельності голодуючих належать Гватемала, Пакистан, Уганда. Серед країн 

у яких скорочення чисельності голодуючих відбулося за рахунок інших 

чинників Колумбія, Гондурас, Малаві, Філіппіни, Сенегал, Нігерія. 

Проведений аналіз показав, що торгівля продовольчими ресурсами є 

вагомим чинником вирішення продовольчої проблеми. Однак не в кожній 

країні проявляється її позитивний вплив. Це вказує на необхідність 

удосконалення умов торгівлі та її структури. Для раціоналізації структури 

світової торгівлі продовольчими товарами використовуються три групи 

інструментів: 

– доступ до ринку (імпортні тарифи і квоти, що захищають внутрішніх 

виробників від іноземних конкурентів); 
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– експортні субсидії (виплати з боку держави, що покривають деякі 

витрати експортерів із просування товару на ринок і спеціальні транспортні 

збори); 

– внутрішні заходи підтримки (пряма допомога фермерам, пов’язана з 

видом виробленої продукції, цінами та обсягами виробництва) [381]. 

Аналіз реформ у сфері торгівлі продовольством демонструє їхню 

політичну чутливість, складність у здійсненні. Це стосується застосування 

таких інструментів як оподаткування та субсидування. Країни з низьким 

доходом схильні обкладати відносно високими податками фермерів, які 

виробляють експортну продукцію, вважаючи їх найважливішим джерелом 

поповнення бюджету, у той час як розвинені країни прагнуть надавати 

фермерам великі субсидії. Ці відмінності нерідко породжують політичні 

непорозуміння не в інтересах бідного населення як на внутрішніх, так і на 

міжнародних ринках [395]. 

Економічні і соціальні витрати сьогоднішніх торгових, цінових і 

дотаційних політичних заходів у світовій агропродовольчій системі досить 

значні, які здатні знизити ціни на світових товарних ринках у середньому 

приблизно на 5% [359],стримують зростання аграрного сектора в країнах, що 

розвиваються. Вони поглинають значну частку державного бюджету і 

перешкоджають інвестуванню, яке сприяє прискореному зростанню. Хоча в 

останні два десятиліття подібні соціально-економічні витрати дещо знизилися, 

вони все ще відіграють досить важливу роль, особливо в країнах, що 

розвиваються, поглиблюючи нерівність у доходах. Виправлення подібного роду 

помилок обраного політичного курсу і невірної інвестиційної політики сприяло 

б прискоренню економічного зростання і зниженню бідності. 

Останнім часом значна увага приділяється зниженню негативного 

впливу політики, яка здійснюється розвиненими країнами у відношенні 

країн, що розвиваються, у тому числі через спроби відкрити ринки перших 

для других і скоротити субсидування в розвинених країнах, стимулюючи 

власне виробництво і знижуючи світові ціни. 
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Зростаючий аграрний протекціонізм у розвинених країнах і проблеми, 

пов’язані з його впливом на більш бідні країни, що розвиваються, сприяли у 

1980-х роках запровадженню міжнародних заходів зі зменшення різниці у 

цінах на світових ринках. З початком роботи у 1986 році Уругвайського 

раунду торговельних переговорів декілька країн-експортерів 

сільськогосподарської продукції утворили Кернську групу і досягли того, що 

учасники Генеральної угоди з тарифів і торгівлі поставили на одне з перших 

місць на порядку денному цього раунду питання про торгівлю 

сільськогосподарською продукцією і реформи субсидування. У 2003 році під 

час Канкунської міністерської конференції в рамках Дохійського раунду 

країни, що розвиваються, заснували Групу 20 (G-20) для послаблення 

протекціоністських заходів у розвинених країнах [405]. 

Країни-члени Організації міжнародного співробітництва і розвитку 

(ОЕСР) у даний момент займаються переглядом аграрної політики, однак 

справа просувається поки що повільно. Середній рівень підтримки аграрних 

виробників знизився з 37% від загального обсягу доходів фермерів у 1986-

1988 роках (на момент відкриття Уругвайського раунду) до 30% у 2003-2005 

роках. Цей показник, іменований оцінкою підтримки виробників (ОПВ), 

показує щорічний обсяг грошових виплат, одержуваних від споживачів і 

платників податків та перерозподілених на користь сільгоспвиробників, і 

вимірюється на рівні селянських господарств як частка від валового обсягу їх 

доходів. Здійснення подібної оцінки є частиною політичних заходів на 

підтримку сільського господарства незалежно від їх природи, спрямованості 

чи впливу на виробництво або дохід фермерських господарств. Хоча 7-

відсоткове скорочення підтримки можна вважати прогресом, її (абсолютний) 

розмір за згаданий період зріс з 242 млрд. дол. США на рік до 273 млрд. дол. 

США [381]. 

Понад 90% обсягу підтримки сільського господарства в країнах ОЕСР 

(у дол. США) забезпечується Європейським Союзом (близько половини 

загальної суми), Японією, Сполученими Штатами та Республікою Корея. 
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Деякі держави ОЕСР надали країнам, що розвиваються, преференційний 

режим доступу на свої внутрішні ринки. 

Так, у 2000 році США підписали Закон про забезпечення зростання і 

розширення можливостей Африки, який сприяє просуванню африканських 

продуктів на американських ринках завдяки застосуванню пільг. 

ЄС відповідно до Угоди Котону в односторонньому порядку надав 

широкий преференційний доступ на ринок країнам Африки на південь від 

Сахари, Карибського басейну і Тихого океану. 

Цінова підтримка створює фермерам країн ОЕСР стимули для 

нарощування виробництва. Недавній перехід на незалежну допомогу, тобто 

необумовлену обсягами і цінами на продукцію, демонструє прагнення 

розвинених країн послабити негативний вплив фактора торгівлі на поточне 

або майбутнє виробництво і зберегти підтримку сільськогосподарських 

виробників. Більше 40% ОПВ зараз не пов’язані з виробництвом, порівняно з 

більш як 20% у 1986-1988 роках. 

Незалежні платежі меншою мірою спотворюють картину, ніж види 

підтримки, прив’язані до випуску продукції, такі як захист тарифів, однак 

теж впливають на виробництво. Вони можуть зменшити небажання фермерів 

приймати рішення, пов’язані з ризиками (ефект підвищення добробуту), та 

знизити непостійність сільськогосподарських доходів (ефект страхування). 

Більшість програм незалежних виплат не має обмежень у часі, як це 

спостерігається в ЄС і в Туреччині. У США у Законі про сільське 

господарство 1996 року була передбачена тимчасова програма, але вона не 

була затверджена. У Мексиці програма незалежних виплат спочатку була 

обмежена за часом дії – передбачалося, що її термін мине, коли у 2008 році 

закінчиться поетапне введення в дію Угоди про Північноамериканську зону 

вільної торгівлі (НАФТА), але уряд вже оголосив, що в якомусь вигляді вона 

таки збережеться. 

Історично склалося так, що макроекономічні принципи вимагають 

більш високого оподаткування сільського господарства, ніж це поєднується 
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із заходами аграрної політики, але для бідних країн необхідно здійснення 

перетворень як на макрорівні, так і в галузі сільськогосподарського 

виробництва. У 1982 році непряме оподаткування аграрного сектора з 

причини завищених курсів валют і промислового протекціонізму виявилося 

майже втричі вище, ніж прямі податки в цій сфері економіки. З початком 

реформ 1980-х і 1990-х років минулого століття прямі і непрямі податки в 

багатьох найбідніших країнах були знижені з метою відновлення 

макроекономічного балансу, поліпшення розподілу ресурсів і відновлення 

зростання. 

Зниження завищених курсів національних валют, які накладали 

додатковий податковий тягар на експорт сільськогосподарської продукції 

(експортованої за офіційним курсом) та субсидували продовольчий імпорт, 

виразилося в різкому зниженні премій на паралельних ринках іноземної 

валюти. У 59 країнах, що розвиваються, середньозважений за обсягами 

торгівлі розмір премії знизився з більш ніж 140% у 1960-ті роки до 

приблизно 80% у 1970-1980-ті роки і до 9% на початку 1990-х років [494]. 

За період між 1980-1984 і 2000-2004 роками реформи в країнах 

першого типу, в основному в Африці на південь від Сахари, призвели до 

більш ніж подвійного зниження рівня чистого оподаткування аграрного 

сектора – з 28 до 10%. Незважаючи на макроекономічні коригування, 

протягом 1980-х років реальні внутрішні ціни на продукти 

сільськогосподарського експорту в усіх цих країнах не дуже змінилися в 

порівнянні із середнім рівнем, оскільки макроекономічні поліпшення лише 

компенсували зниження світових товарних цін. 

У 1990-ті роки ситуація змінилася: більш сприятливі світові ціни, 

макроекономічні реформи і реформи аграрного сектора призвели до більш 

істотного зростання реальних внутрішніх цін на товари 

сільськогосподарського експорту. 

У період між 1980-1984 і 2000-2007 роками країни першого типу в 

середньому знизили захист від імпортних товарів із тарифного еквівалента в 
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14% до 10%, однак мало місце і суттєве скорочення оподаткування товарів, 

що вивозяться – з 46% до 19%. Значна частина зниження податків 

обумовлена поліпшенням макроекономічної політики. 

У країнах другого типу чисте оподаткування знизилося в середньому з 

15% до 4%, однак всередині цієї групи країн мають місце значні міждержавні 

відмінності. Деякі з них перейшли до посилених протекціоністських заходів 

щодо аграрного сектора (Індонезія, Індія, Малайзія і Таїланд), інші 

продовжували обкладати його податками, хоча і на менш високому рівні, ніж 

в 1980-х роках (Єгипет і Сенегал). 

Країни цього типу за період між 1980-1984 і 2000-2007 роками в 

середньому дещо знизили захисні заходи відносно аграрного імпорту з 

величини митного тарифу в 13% до 11% і скоротили оподаткування експорту 

з 29% до 13%. 

У країнах третього типу середнє чисте оподаткування змінилося з 

від’ємного значення у 19801984 роки до чисто протекціоністського значення 

в 9% у 2000-2007 роках. Урбанізовані країни Східної та Центральної Європи 

в середньому посилили протекціонізм у відношенні сільського господарства: 

чисті протекціоністські заходи зросли в середньому з 4% у 1992-1993 роках 

до 31% у 2002-2003 (середнє арифметичне по країнах) [225]. 

При цьому між країнами існують значні відмінності. Наприклад, 

Естонія, Латвія і Литва у 1992-1993 роках запровадили майже 30-відсотковий 

податок на продукцію аграрного сектора, у той час як Словенія вдалася до 

протекціоністських заходів. У період між 1992-1993 і 2002-2003 роками 

протекціоністські заходи стосовно сільськогосподарського імпорту 

посилилися, що виразилося у підвищенні митних зборів на ввезення 

продукції цього сектора в середньому з 13% до 38%. 

Хоча на даний час у країнах, що розвиваються, фермери меншою 

мірою піддаються впливу несправедливої політики в сфері цін і торгівлі на 

внутрішньому ринку, ніж це було у 1980-ті роки,подібна ситуація все ж таки 

зберігається. Майже у всіх країнах рівень чистого оподаткування сільського 
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господарства залишається досить низьким. Однак якщо розкласти податки на 

стягнення з експортованих і з імпортозамінних видів продукції, то виявиться, 

що в багатьох країнах експорт все ще обкладається значними податками, у 

той час як деякі види імпорту обкладаються високим митом. 

Це створює певні умови для покращення ситуації. Необхідна розробка 

подальших реформ з урахуванням рівня розвитку кожної країни. Багатьом 

країнам, що розвиваються, де сільське господарство має значну частину у 

ВНП, необхідно буде продовжувати оподаткування цього сектора економіки 

(не допускаючи диспропорцій), щоб забезпечити додаткові кошти для 

здійснення більш широких програм розвитку. 

Глобальні загальні витрати на проведення поточних торговельних 

стратегій несуть як розвинені, так і країни, що розвиваються. Останні оцінки 

доводять, що глобальні витрати від дії торгових мит і субсидій до 2015 року 

становитимуть від 100 до 300 млрд. дол. США на рік. Ймовірно на 2/3 ці 

витрати обумовлені митами і субсидіями на сільськогосподарську 

продукцію, інша частина – митами і субсидіями на продукцію інших 

секторів. Це набагато перевищує 6%, які припадають на сільське 

господарство і виробництво продовольства в глобальному ВВП, або 9% 

частки цих галузей у світовій торгівлі. Хоча такі витрати країн, що 

розвиваються, складають відносно невелику частину світового обсягу ВВП, 

вони цілком порівняні з розмірами допомоги, що спрямовується цим країнам 

на розвиток сільського господарства. Що стосується аграрної політики 

розвинених країн, то її результати обходяться державам, що розвиваються, 

майже в 17 млрд. дол. США на рік, що еквівалентно п’ятикратному рівню 

заокеанської допомоги їх сільському господарству. 

На частку країн, що розвиваються, припадає 30% матеріальних витрат, 

пов’язаних із реалізацією в даний час торгових стратегій як у сфері 

сільського господарства, так і в інших галузях (табл. 2.7). Не настільки значні 

в абсолютному вираженні ці витрати, обертаються для країн, що 

розвиваються, більш високим відсотком доходу з причини відносно 
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невеликого розміру їхніх економік. Для усієї групи країн, що розвиваються, 

ці втрати складуть до 2015 року 0,8% реального ВВП, проте, за оцінками, для 

деяких з них ціна буде набагато вище – 5,2% для В’єтнаму і 3,2% для 

Таїланду. При лібералізації торгівлі сільськогосподарськими, а також і 

несільськогосподарськими товарами половина витрат країн, що 

розвиваються, буде обумовлена політикою розвинених країн, а друга 

половина – їх загальною політикою. 

Таблиця 2.7 

Оцінки розподілу витрат проведеної торгової політики по групах країн,  

2009 рік  
Типи витрат національних 

економік 

Розподіл витрат на громадські цілі,% 

Країни, що 

розвиваються 

Розвинені країни У цілому 

Політика країн, що 

розвиваються,у сфері: 

 

Сільського господарства і 

виробництва продуктів 

харчування 

9,8 6,6 16,4 

Інших секторів 5,2 23,0 28,4 

Політика розвинених країн у 

сфері: 

 

Сільського господарства і 

виробництва продуктів 

харчування 

9,1 38,0 47,0 

Інших секторів 5,9 2,4 8,4 

Торгова політика всіх 

перерахованих країн 

30,0 70,0 100,0 

Джерело: [115] 

 

Понад 90% глобальних витрат пов’язані з обмеженнями на доступ до 

ринків, більшою мірою визначених розмірами мит, а не величиною 

експортних субсидій або внутрішньої підтримки. Реформи торгівлі 

відкривають великий простір для скорочення глобальних витрат для 

здійснення існуючих стратегій через підвищення світових цін на 

сільськогосподарські товари, що, як очікується, збільшить частку країн, що 

розвиваються, на ринку сільгосппродукції і темпи зростання 

сільськогосподарського виробництва в цілому. Однак вигоди від цього 

отримають не всі країни, що розвиваються. 

У дослідженні Світового банку темпи зростання 
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сільськогосподарського виробництва у країнах, що розвиваються, зростають 

від 3,9% за базовим сценарієм, до 4,2% за сценарієм, який передбачає повну 

лібералізацію, що за 10-річний період дасть збільшення у 8% в економічному 

зростанні, або 4,3-відсоткове збільшення обсягу сільськогосподарського 

виробництва. Найбільші вигоди отримають Латинська Америка і країни 

Африки на південь від Сахари, у той час як розвинені країни, Південна Азія, 

Європа і Центральна Азія, як очікується, в цілому зазнають збитків (табл.2.8). 

Таблиця 2.8 

Зростання агропродовольчої системи при глобальному реформуванні 

умов світової торгівлі  
Регіони, групи країн Зміни темпів 

щорічного 
приросту 

агропродовольчого 
виробництва,% 

Регіони, групи країн Зміни темпів щорічного 
приросту 

агропродовольчого 
виробництва,% 

Розвинені країни -1,7 Південно-Східна Азія 0,0 

Країни, що розвиваються 0,3 Близький Схід 0,0 

У тому числі:  

 

 

 Африка на південь від 

Сахари 

0,4 Європа та 

Центральна Азія 

-0,1 

Південна Азія -0,2 Латинська Америка 2,0 

Джерело: [115] 

Вигоди від лібералізації торгівлі сільськогосподарськими товарами 

отримають далеко не всі, деякі країни опиняться у програші, у деяких 

нестимуть втрати окремі виробники. Оцінка сукупного матеріального впливу 

реформи торгівлі на бідність вимагає всебічного підходу, який пов’язує 

широку модель загальної макроекономічної рівноваги з даними обстежень 

домогосподарств. 

Можна виділити кілька закономірностей загального характеру. 

Скасування у розвинених країнах деяких заходів сільськогосподарської 

політики, що викликають зміни у торгівлі, мають неоднакові наслідки для 

країн, що розвиваються, у відношенні умов торгівлі. Поліпшення умов 

торгівлі відбулися для країн, що розвиваються, експортуючих товари, які 

підпадають під протекціоністські заходи в розвинутих країнах, але 

погіршилися для нетто-імпортерів цих товарів. 
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Вплив, який чинить на бідність зміни умов торгівлі, що викликаються 

аграрними реформами в розвинених країнах, залежить від місця проживання 

бідного населення, від того, що є джерелом існування і що споживається в 

їжу. Наприклад, менш значні зміни умов торгівлі для Таїланду призведуть, 

мабуть, до більшого скорочення бідності, ніж у випадку з Бразилією. 

Причина: у Бразилії третина населення, що живуть у крайній бідності (менше 

1 дол. на день), в основному існують на грошові перекази і програють від 

зростання цін, яке стримує зростання зайнятості і доходів двох інших третин 

населення цієї категорії, переважно некваліфікованих сільськогосподарських 

робітників і працюючих на умовах самозайнятості. У Таїланді, навпаки, 

найбідніші переважно належать до домогосподарств, що мають 

диверсифіковані джерела доходу, і, як очікується, виграють від підвищення 

цін. У Бангладеші очікуване погіршення умов торгівлі призведе до зниження 

рівня бідності, оскільки бідняки головним чином зайняті некваліфікованою 

найманою працею і тому виграють від більш низьких цін на продукти 

харчування. 

Реформування торгівлі сільськогосподарською продукцією в країнах, 

що розвиваються, скоріш за все позначиться для них менш значно, ніж зміна 

політики розвинених країн. Скасування в країнах, що розвиваються, 

імпортних тарифних обмежень знизить ціну продуктів харчування для 

споживачів, які входять до категорії бідних, а також зменшить доходи 

виробників, що випускають надлишки цих продуктів. Наприклад, у Мексиці 

після зниження внутрішніх митних тарифів можна очікувати збільшення 

бідності в сільських домогосподарствах. Навпаки, у В’єтнамі реальні доходи 

в сільському господарстві та реальні зарплати після реформ зростуть, 

забезпечуючи зниження рівня бідності у країні. 

У цілому, коли реформи сільськогосподарської торгівлі в розвинених 

країнах і країнах, що розвиваються, співпадають у часі, спостерігається 

тенденція до скорочення масштабів бідності, частка незаможного населення 

знижується. 
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Просування лібералізації глобальної торгівлі – непроста справа, що 

продемонстрували Уругвайський і Дохійський раунди торгових переговорів. 

Впливові підприємницькі кола наполегливо відстоюють більшість 

проведених у цей час політичних стратегій і не бажають змін. Більшість 

останніх політичних реформ відбулися зі спроб здійснення односторонніх 

реформ, які відіграватимуть важливу роль і в майбутньому, враховуючи те, 

що головними інструментами щодо усунення змін на міжнародних і 

регіональних ринках все ж залишаються багатобічні і регіональні угоди. 

Дохійський раунд торговельних переговорів дає можливість 

реалізувати щонайменше частину потенційних вигод від повної лібералізації 

торгівлі. Хоча потенційні вигоди від такої лібералізації, виражені як 

відсоткова частка від ВВП, для країн, що розвиваються, вищі, ніж для 

розвинених, все ж результати від можливої Дохійської угоди для країн, що 

розвиваються, будуть нижчими за очікувані. Одна з причин цього полягає в 

тому, що Дохійський раунд ставить основний акцент на скасування 

експортних субсидій і скорочення внутрішньої підтримки виробників, а не на 

зниження торгових мит у розвинених країнах і країнах, що розвиваються. 

При тому, що важливі обидва напрямки, зниження мит, за оцінками, мало б 

більший вплив на глобальний добробут і скорочення бідності, ніж скасування 

субсидій у розвинених країнах. 

Результат визначатимуть наступні моменти: 

– якою мірою застосовувані або фактичні торгові мита будуть нижче їх 

верхніх граничних значень, узгоджених із СОТ. Сьогодні застосовуються 

ставки в цілому нижче верхніх меж, що вимагає більш значного зниження 

останніх, якщо застосовувані ставки необхідно скоротити. У середньому в 

розвинених країнах граничні тарифи майже вдвічі вище застосовуваних 

ставок, а в тих, що розвиваються, більш ніж у два з половиною рази вищі; 

– до якого рівня розвинені країни скоротять субсидії на головні 

експортні культури, такі як бавовна. Оскільки національні програми 

підтримки на 89% складаються із загальних глобальних витрат, 



 

 

197 

породжуваних заходами торговельної політики відносно бавовни, 

скорочення цих субсидій може дати суттєвий виграш країнам, що 

розвиваються, особливо виробникам бавовни в країнах Африки на південь 

від Сахари; 

– режим щодо «чутливих продуктів», якщо не буде жорстко 

обмежений, може підірвати позитивні ефекти реформ. Розвинені країни 

прагнуть до того, щоб скорочення тарифів і субсидій за групою чутливих 

продуктів, перелік яких вони визначають самі, відбулося значно меншою 

мірою, ніж вимагає підхід у рамках загальної формули Дохійського раунду. 

Оцінки показують, що скорочення всього на 1% списку тарифних позицій 

ЄС, призведе до того, що загальне зниження мит, передбачуване за умовами 

Дохійського раунду (навіть без послаблень), виявиться приблизно у два рази 

нижче. США пропонують обмежити перелік чутливих продуктів до 1% від 

усіх тарифних позицій, у той час як ЄС наполягає на 8%; 

– режим щодо «спеціальних продуктів». Країни, що розвиваються, 

досягають незначних або нульових скорочень величини тарифів на 

спеціальні продукти, які вважаються необхідними для їх продовольчої 

безпеки, для забезпечення засобів існування і розвитку села. Потенційний 

ефект будь-яких податкових звільнень, ймовірно, буде специфічним для 

кожної країни. Нетто-покупці продуктів харчування, особливо самі 

незаможні, мабуть, постраждають від встановлення мит на основні 

продовольчі товари, які піднімуть ціни вище їх рівня до введення мита. 

Нетто-продавці залишаться у виграші. Деякі країни, що розвиваються, 

експортують продукти, що вважаються «спеціальними» в інших країнах, 

стурбовані можливими обмеженнями доступу до їх ринків у країнах, що 

розвиваються; 

– встановлення спеціального і диференційованого режиму для країн, 

що розвиваються. У рамках нинішнього раунду торгових переговорів (згідно 

з угодами про спеціальні і диференційовані режими) для цих країн мають 

бути встановлені більш лояльні вимоги щодо зниження протекціоністських 
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заходів, ніж для розвинених країн. Хоча реформи торгівлі 

сільгосппродуктами в розвинених державах, ймовірно, відіб’ються на 

зниженні бідності більшою мірою, ніж реформи у країнах, що розвиваються, 

останні отримають можливість провести ґрунтовне скорочення бідності за 

широким фронтом серед численної групи населення; при цьому, безсумнівно, 

важливі обидва напрямки розвитку цього процесу. 

На основі всього вище наведеного, Дохійська угода могла б реалізувати 

деякі переваги повної лібералізації, але при тому, що за її умовами тарифні 

зобов’язання будуть знижені набагато нижче фактичного рівня, субсидії 

розвинених країн галузям, які найбільш важливі для економіки країн, що 

розвиваються, будуть скорочені, тарифні позиції щодо чутливих продуктів 

будуть обмежені і в угодах про спеціальні продукти буде враховано інтереси 

бідного населення як нетто-покупців. 

Якщо не будуть укладені угоди Дохійського раунду про торгівлю, 

країнам, що розвиваються, для просування реформ доведеться 

використовувати двосторонні і регіональні угоди. Збільшення кількості 

двосторонніх і регіональних торговельних угод у галузі сільського 

господарства було б менш ефективним і більш дорогим виходом, ніж 

продовження глобальної реформи, хід якої вони, можливо, будуть 

гальмувати і ускладнювати. Тим не менш, регіональні угоди нерідко можуть 

бути корисними при вирішенні питань, які не значаться у списку 

багатобічних проблем. 

Оскільки торгівля між самими країнами, що розвиваються, займає все 

більшу частку їхнього загального товарообігу, то взаємне поліпшення 

доступу до ринків один одного могло б привести до позитивних результатів. 

Регіональні угоди можуть зачіпати питання регіональних колективних 

дій, які не входять до порядку денного багатобічних дискусій про торгівлю. 

Вони здатні знизити політичну напругу і використовувати переваги економії 

на масштабах у сфері інфраструктури. Розширення регіональної інтеграції та 

взаємне відкриття ринків може мати важливе значення в районах, де 
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розташовано безліч невеликих країн (наприклад, Африка на південь від 

Сахари). Більше третини глобальної торгівлі здійснюється між країнами, які 

у певній формі беруть участь у взаємовигідних регіональних угодах. Такі 

угоди зазвичай легше укласти, ніж багатобічні, вони мають меншу кількість 

учасників і, як правило, виходять за рамки одних лише тарифних скорочень, 

передбачаючи також зниження бар’єрів при перетині кордонів, заходів щодо 

регулювання і вироблення єдиних стандартів. Однак не всі угоди призводять 

до розширення торгівлі та інвестицій, деякі, навпаки, ведуть убік від цих 

процесів. Наприклад, країни, що мають високі протекціоністські бар’єри на 

кордоні, можуть фактично скоротити загальну торговельну активність своїх 

партнерів, навіть якщо всередині даної регіональної групи обсяг торгівлі 

зростатиме. 

Африканські країни уклали чотири регіональні угоди, країни 

Латинської Америки – сім, що створює складності для торгівлі [320]. 

У недавньому огляді Світового банку з цих питань зроблено висновок, 

що підвищенню національних доходів будуть сприяти такі угоди, які 

передбачають низькі зовнішні тарифи в режимі найбільшого сприяння для 

окремих країн і містять деякі послаблення з окремих видів товарів і продукції 

певних секторів, необтяжливі тести на походження товару, заходи щодо 

полегшення торгівлі, правила регулювання в галузі інвестицій та 

інтелектуальної власності, що відповідають інтересам розвитку, а також 

графіки своєчасного виконання наміченого. Практична реалізація угод для 

багатьох країн виявилася скрутною, а саме рух товарів і робочої сили через 

кордони регламентуються томами офіційних документів, які слабо 

реалізуються на ділі. Необхідно докласти додаткові зусилля для гармонізації 

політики, зниження нетарифних бар’єрів, скорочення формальностей і 

корупції на кордоні, вирішення проблеми валютних переказів і 

капіталізувати результати економії на розмірах у сфері інфраструктури. 
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Висновки до розділу 2 

 

Результати дослідження дали змогу зробити такі висновки. 

1. Доведено, що в сучасних умовах глобалізація суттєво впливає на 

стан та розвиток продовольчої проблеми. Аналіз теоретичних підходів до 

процесу глобалізації показав, що більшість дослідників відзначають 

неоднозначний його вплив на розвиток як національних систем так і світової 

соціально-економічної системи. Глобалізація окрім того, що залучає усі 

країни світу в орбіту світового господарства, що створює умови для їх 

розвитку, неминуче поглиблює асиметричний характер відносин між 

країнами світу, посилює нерівномірність економічного розвитку, породжує 

низку проблем. 

2. Визначено, що вплив глобалізації на вирішення глобальної 

продовольчої проблеми проявляється у такому: відбувається все більше 

залучення до сільськогосподарського виробництва світових земельних 

ресурсів; основним напрямком зростання сільськогосподарського 

виробництва стає його інтенсифікація на основі сучасних 

високотехнологічних систем землеробства, що негативно впливає на 

ресурсну базу продовольства; внаслідок виведення та поширення нових 

високоврожайних сортів рослинних культур відбувається витіснення 

традиційних систем сільськогосподарського виробництва, заміна місцевих 

сортів рослин на нові, що підриває генетичну базу розвитку рослинництва на 

перспективу; відбулися значні зміни у співвідношенні використання орних 

земель при вирощуванні окремих груп культур на користь зернових, які є 

основою продовольчого забезпечення, а також на користь технічних культур, 

що зменшує продовольчі ресурси; створюються більш сприятливі умови для 

розвитку та удосконалення транспортної системи і морозильної техніки, що 

зробив доступним більшість видів продовольства для населення різних 

куточків планети; глобалізація сприяла формуванню міжнародних 

організацій і фондів, які займаються вирішенням продовольчої проблеми; 
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збільшилися можливості надання міжнародної допомоги країнам, які 

найбільше страждають від продовольчої проблеми. 

3. В ході дослідження обґрунтовано висновок, що основними сучасними 

детермінантами глобальної продовольчої проблеми в сучасних умовах 

виступають:науково-технічний прогрес;діяльність транснаціональних 

корпорацій;глобальні політичні, соціально-економічні та екологічні 

проблеми; потреби переходу світової соціально-економічної системи на 

засади сталого розвитку. НТП обумовлює: структурні зрушення в світовій 

економіці не на користь АПК (знижується частка аграрного сектору), а в 

рамках сільського господарства збільшує частку тваринництва; перехід 

аграрного виробництва на більш високий технологічний рівень та 

інтенсивний шлях розвитку; динамічний розвиток торгівлі 

сільгосппродукцією. Спостерігається суперечливий вплив НТП на розвиток 

світового агропромислового комплексу та продовольчої проблеми. 

4. Визначено, що в сучасних умовах ТНК перетворилися в головних 

суб’єктів світової аграрної системи та торгівлі продовольчими товарами. 

економіки. На сучасному етапі крупні ТНК зосередили у своїх руках 80% 

ринку бавовни, пшениці, кукурудзи, кави, какао та інших продовольчих 

ресурсів. Їх діяльність поширюється у всіх країнах світу, в тому числі і в 

аграрному секторі країн, що розвиваються. Доведено, що діяльність ТНК хоч 

і сприяє певному розвитку АПК цих країн,та вирішенню їх продовольчої 

проблеми, однак вона керується передусім власними інтересами збагачення, 

тому нерідко вступає в протиріччя з головним завданням вирішення 

продовольчої проблеми – створення виробничого потенціалу АПК, здатного 

задовольнити потреби населення в продовольстві. 

5. Досліджено взаємозалежність продовольчої та інших глобальних 

проблем, – екологічної, енергетичної, соціально-економічної, проблеми 

забезпечення людського розвитку, інституціональної. Здійснено 

компаративний аналіз шляхом порівняння становища країн світу за низкою 

глобальних індексів, які розраховуються міжнародними організаціями. В 
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процесі визначення взаємозв’язку між глобальними індексами в оцінці 

продовольчої проблеми,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. 

Визначено, що найважливішим чинником, який впливає на 

продовольче забезпечення країни та досягнення продовольчої безпеки є 

економічний розвиток країни, узагальнюючим показником якого є ВВП на 

душу населення. Зростання ВВП забезпечує підвищення рівня продовольчої 

безпеки при умові справедливої системи розподілу національного доходу. 

6. Доведено, що на сучасному етапі вирішення глобальної 

продовольчої проблеми можливе лише на засадах сталого розвитку. 

Формування концепції сталого розвитку відбувалося під безпосереднім 

впливом потреби вирішення світових соціальних проблем, в тому числі 

продовольчої проблеми. Вона спрямована на такий розвиток світової 

продовольчої системи, яка буде здатна підтримати продовольче забезпечення 

населення світу на необхідному рівні у довготривалому періоді. Визначено, 

що вирішення глобальної продовольчої проблеми на засадах сталого 

розвитку можливо такими шляхами: формування ефективної економічної 

системи АПК на інноваційній основі, яка забезпечить виробництво якісних, 

високотехнологічних та екологічно чистих продуктів харчування; 

модернізації 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 в світі,що забезпечить збереження сільгоспугідь, рослинного та 

тваринного світу, природних ресурсів світового океану; посилення та 

удосконалення міжнародної співпраці в сфері вирішення взаємопов’язаних 

глобальних проблем та охорони навколишнього середовища, що забезпечить 
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збереження природних ресурсів, консолідацію економічних, фінансових, 

організаційних ресурсів для вирішення продовольчої проблеми. Це 

реалізується шляхом посилення міжнародної взаємодії шляхом економічної 

інтеграції, політичних домовленостей, міжнародних форумів, проектів, 

діяльності міжнародних організацій. 

7. Досліджено інтеграційні процеси в контексті формування нових 

можливостей вирішення глобальної продовольчої проблеми. Доведено, що 

розвиток міжнародної інтеграції сприяє вирішенню глобальної продовольчої 

проблеми та зменшенню її надмірної асиметрії. На основі проведеного 

дослідження розроблено авторську модель впливу інтеграційних процесів на 

вирішення глобальної продовольчої проблеми. 

8. Визначено, що результатом інтеграційних процесів є формування 

спільної (або узгодженої) аграрної політики, спрямованої на розвиток АПК і 

підвищення рівня продовольчого забезпечення шляхом науково-технічного 

та економічного партнерства; створення спільних підприємств з виробництва 

та переробки продовольчих ресурсів; скасування будь-яких обмежень у 

торгівлі між країнами; застосування єдиної цінової політики стосовно 

агропродовольчої продукції. 

8. Обґрунтовано важливу роль міжнародної торгівлі у вирішенні 

глобальної продовольчої проблеми. Доведено позитивний вплив імпорту та 

експорту у продовольчому забезпечені країн. На сучасному етапі 

найбільшими експортерами продовольства є ЄС та США, зростає потреба в 

імпорті продовольчої продукції в Китаї, Індії та низці інших країн. Шляхом 

співставлення динаміки обсягів експорту, імпорту та показника частки 

населення, що недоїдає в низці країн, обґрунтовано більш вагомий вплив 

імпорту на вирішення продовольчої проблеми. Виявлено низку проблем у 

розвитку міжнародної торгівлі продовольством, визначено тенденції її 

динаміки, обґрунтовано шляхи її розвитку, які пов’язані з необхідністю 

удосконалення умов торгівлі та її структури, забезпеченням більш 

сприятливих умов доступу до світового ринку продовольства шляхом 
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удосконалення механізму регулювання імпортних тарифів і квот, експортних 

субсидій,внутрішніх заходів підтримки товаровиробників продовольчої 

продукції. 

Основні положення цього розділу автором викладено у власних працях 

та опубліковано у наукових статтях фахових видань з економіки 

[208;469;473; 474]. 
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РОЗДІЛ 3. 

РЕГІОНАЛЬНІ ВИМІРИ ПОДОЛАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ 

ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОБЛЕМИ 

 

3.1. Багатофункціональне сільське господарство як основа 

продовольчої безпеки країн ЄС 

 

Спільна аграрна політика ЄС починаючи з 1950-х років ХХ століття в 

своєму розвитку пройшла декілька етапів. Вже спочатку ця політика була 

спрямована на стабільне забезпечення споживачів доступними продуктами і 

на створення ефективного і конкурентоспроможного аграрного сектора в 

першу чергу шляхом підвищення продуктивності. ЇЇ метою було розв’язання 

продовольчої проблеми країн Західної Європи та подолання бідності 

європейських сільськогосподарських регіонів. 

Вплив спільної аграрної політики ЄС на європейську економіку 

вивчається багатьма вченими, зокрема Р. Акрілом [1], М.Артісом таФ. 

Ніксоном [25], А. Ж. Гріром [101], Н. Мусисом [159] основні публікації яких 

спрямовані на дослідження етапів трансформації системної підтримки 

сільськогого сподарства. 

У Римському договорі 1957 р. були сформульовані головні цілі 

спільної аграрної політики Європейської спільноти. Вони стосуються: 

підвищення ефективності сільського господарства шляхом впровадження 

технічного прогресу і раціонального використання основних чинників 

виробництва АПК(землі та робочої сили); забезпечення прийнятного рівня 

життя для тих, що працюють у сільському господарстві і орієнтовані на 

збільшення їх доходів; стабілізацію ринків агропродовольчої продукції, 

захист виробників і споживачів від впливу зовнішніх факторів; гарантування 

забезпечення населення країн-членів Співтовариства якісним 

продовольством за рахунок власного виробництва продукції, а також, що 
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дуже важливо, забезпечення населення країн-учасниць продовольчою 

продукцією за доступними цінами. Реалізація Європейської аграрної 

політики (ЄАП) почалася з 1960 року. Шляхом запровадження єдиних цін, 

вільної взаємної торгівлі сільгосппродукцією, єдиної системи фінансування, 

єдиної політики щодо третіх країн. 

Для досягнення цілей ЄАП у країнах ЄС були здійсненні такі заходи: 

обмежувалося виробництво в галузі садівництва і виноградарства, 

виробництво молочної продукції, скорочувалася кількість 

сільськогосподарських підприємств; надавалася підтримка гарантованих 

закупівельних цін і субсидування експорту; але для захисту внутрішнього 

ринку було введено єдині правила і єдиний митний тариф щодо третіх країн. 

З цією метою також було запроваджено систему компенсаційних зборів 

(різниця між світовою і більш високою внутрішньою ціною). Експортери 

сільськогосподарської продукції отримували субсидію, яка дозволяє 

продавати продукти на зовнішніх ринках за більш низькими світовими 

цінами, надавалися також додаткові субсидії на імпорт дефіцитної 

сільгосппродукції. 

Захищеність аграрного ринку ЄС високими митними бар’єрами 

перешкоджала доступ товарів з третіх країн, що стимулювало внутрішніх 

товаровиробників, за рахунок великих субсидій забезпечувалася стабілізація 

доходів сільськогосподарських виробників, що сприяло розвитку АПК. ЄС 

став другим у світі експортером сільськогосподарської продукції після США.  

Політика країн ЄС у сфері АПК включала положення і механізми, які 

забезпечували процес регулювання виробництва, переробки та торгівлі 

сільськогосподарською продукцією в межах ЄС. Спільна аграрна політика 

ЄС базується на таких принципах: 

– вільне переміщення сільськогосподарської продукції в межах 

території країн-членів ЄС; 

– захист внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції від 

іноземної конкуренції та надання переваг продукції власного виробництва; 
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– запровадження єдиної цінової політики на агропродовольчу 

продукцію; 

– фінансова солідарність у витратах щодо реалізації спільної аграрної 

політики. Для фінансування підприємств сільського господарства був 

сформований єдиний фонд за рахунок внесків країн-членів ЄС. 

Спільна аграрна політика на сучасному етапі являє собою 

багатофункціональну політику, що сприяє поступовому пристосуванню 

європейських фермерів до ринкових умов, гарантує їм прийнятний рівень 

доходів, забезпечує життєздатність сільських територій і сприяє 

використанню тих виробничих методів, які не завдають значної шкоди 

довкіллю. 

Особливості державного регулювання аграрної сфери в ЄС зводилися 

до: 

1. Заборонялося продавати ввезену продукцію за демпінговою ціною.  

2. Запроваджувалася гнучка системи податків на імпорт 

сільськогосподарських товарів. Тобто імпортер, повинен сплатити мито, яке 

стане джерелом наповнення бюджету як ЄС вцілому, так і частково  бюджету 

країни-імпортера, по суті сплачується різниця між граничною ціною і ціною 

світового ринку. Ця різниця називається виплатою за угоду. 

3. Здійснюючи підтримку виробників експортуючих 

сільськогосподарські товари. ЄС субсидувала різницю між високими цінами, 

діючими на внутрішньому ринку, і цінами світового ринку.  

Це сприяло нарощуванню експорту продовольчих товарів і за 

окремими товарними позиціями стало кроком до перетворення ЄС з нетто-

імпортера в нетто-експортера. 

4. На такі товари як  зерно, цукрові буряки, молоко було введено 

систему гарантованих закупівельних цін, оскільки їх виробництво 

перевищувало внутрішній попит на них. 

5. Вводилася система квот, яка передбачала субсидування виробленого 

цукру і молока в межах квоти, що встановлюється для кожного фермерського 
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господарства.  

6. Надавалися субсидії на зберігання і переробку свинини, фруктів, 

овочів і столового вина,однак держава не надавала гарантії закупівлі у 

виробників надлишків цієї продукції. 

7. За деякими товарами був введений режим прямих дотацій 

виробництву.  

8. Для централізованого фінансування сільського господарства був 

створений Фонд орієнтації і гарантування сільського господарства, 

фінансований з бюджету Співтовариства. 

9. Фермери отримували із бюджету ЄС субсидії у разі несприятливих 

погодних умов (заморозки, посухи тощо), на будівництво нових приміщень, 

модернізацію виробництва, закупівлі нової техніки тощо.  

Не останню роль у зміцненні позицій сільськогосподарського сектору 

та вирішенні провольчої проблеми ЄС відіграли такі процеси як 

субсидування, єдині ціни і захист внутрішнього ринку. Високі внутрішні ціни 

ЄС стимулювали зростання виробництва і пропозиції продовольства, що 

сприяло підвищенню експорту з ЄС і скорочення імпорту продовольчої 

продукції. Однак така аграрна політика Європейського Союзу призвела до 

перевиробництва сільськогосподарської продукції. Вона обумовила 

виникнення протиріч з іншими світовими виробниками 

продовольства(насамперед США), не сприяла лібералізації міжнародної 

торгівлі. Вона також виявилася занадто дорогою для видатків бюджету ЄС, 

оскільки на її реалізацію спрямовувалось 70% видатків бюджету. Це 

вимагало реформування спільної аграрної політики, тому у 1990-і роки у 

сфері аграрної політики відбулося багато важливих змін. У червні 1992 року 

ЄС прийняв рішення про радикальний перегляд аграрної політики. Нова 

політика містить систему заходів спрямованих на забезпечення 

конкурентоспроможності аграрної продукції ЄС: зниження цін на продукцію 

землеробства і яловичину та наближення їх до рівнів світових ринків (для 

зернових, зниження цін склало 29%, для яловичини – 15%); для виживання 
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фермерів в нових умовах їм виплачувалися компенсуючи 

платежі;здійснювалися заходи щодо підвищення рівня технологічності 

сільськогосподарських підприємств; запроваджувалися заходи щодо 

збереження навколишнього середовища; стимулювалося припинення 

сільськогосподарської діяльності шляхом дострокового виходу фермерів на 

пенсію; значну увагу приділяли політиці сільського розвитку, за рахунок 

розвитку інфраструктури сільського господарства, територіального розвитку 

і врахування особливостей навколишнього середовища.  

У 2003 році була проведена ще одна реформа за двома напрямками. За 

першим напрямком реформа була націлена на збільшення прибутку 

фермерів, які можуть нарощувати виробництво з врахуванням ринкового 

попиту. За другим напрямком підтримувалися функції сільського 

господарства для розвитку сільських територій [232]. 

Європейський Союз на сьогодні має особливу модель розвитку 

сільського господарства, яка ґрунтується на запитах суспільства і спрямована 

на захист навколишнього середовища, розвиток сільського простору, 

підвищення якості життя мешканців, поліпшення якості європейських 

продуктів. Гармонійний розвиток сільських територій має значення ще з тієї 

причини, що агропродовольчий сектор ЄС нараховує понад 19 млн. робочих 

місць, або 9% від загальної зайнятості, де фермери становлять основу даного 

сектора [452]. 

Система субсидування сільського господарства Євросоюзу існує з 1962 

року. Щорічні субсидії в агропромисловій сфері в країнах ЄС становлять 43 

млрд. євро. Значна частина субсидій – прямі субсидії, що компенсують 

частину собівартості продукції. Однак політика ЄС у сфері субсидування 

незабаром зазнаватиме певних змін, викликаних, скоріш за все, бажанням 

підвищити конкурентоспроможність деяких галузей на світовому ринку. 

Зміни полягатимуть у наступному. Країни Євросоюзу знижуватимуть обсяги 

прямих субсидій фермерам. 

До 2013 року планувалося скоротити субсидії на 10-13%. У 2010 році у 
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країнах ЄС передбачалося припинити пов’язану з обсягом виробництва 

виплату субсидій по таких продуктах як тверда пшениця, яловичина і рис. 

Кошти, які будуть вивільнені в результаті скорочення прямих субсидій, 

спрямовуватимуться на непряму підтримку аграріїв, наприклад, на розвиток 

сільської інфраструктури [48]. 

У 2007 році аграрний бюджет ЄС склав 55 млрд. євро, тобто майже 

40% бюджету Євросоюзу. При перегляді Спільної аграрної політики в 

листопаді 2008 року було вирішено, що кожний фермер, який одержує від ЄС 

субсидії понад 5 тис. євро, стане отримувати на 5% менше, а вивільнені 

кошти планується спрямувати в Європейський аграрний фонд сільського 

розвитку. Передбачалося, що у 2012 році ця цифра повинна була зрости до 

10%. Якщо субсидії перевищать 300 тис. євро на рік, то відбулося б 

додаткове скорочення виплат на 4%. 

Хоча реформа аграрної політики Європейського Союзу і передбачає 

зниження прямих грошових дотацій сільгоспвиробникам, але для нових країн 

ЄС ці субсидії будуть збережені [328]. У кінці листопада 2008 року країни 

ЄС ще раз розглянули Спільну аграрну політику. Протягом найближчих 

років не намічаються кардинальні зміни. Сільське господарство ЄС-28 (після 

розширення 2008-2013 рр.) залишиться жорстко регульованим і щодо того, 

хто користується масштабними субсидіями. По всій імовірності, це пов’язано 

зі світовою фінансовою кризою і бажанням зберегти високий рівень 

продовольчої безпеки в умовах, що склалися. 

Що ж стосується такого важливого напрямку в спільній аграрній 

політиці як розвиток сільських територій, то у лютому 2006 року Рада 

Євросоюзу по сільському господарству схвалила стратегічні напрямки 

сільського розвитку на період з 2007 по 2013 роки. Західноєвропейська 

модель сільського господарства спирається тут, перш за все, на визнання 

його багатофункціональності. Крім виробництва конкурентоспроможних 

сільськогосподарських продуктів, сировини для харчової та переробної, 

біопаливної промисловості розвиток сільського господарства має сприяти: 



 

 

211 

• забезпеченню продовольчої безпеки країни; 

• вирівнюванню регіональних рівнів розвитку і підвищенню 

зайнятості сільського населення; 

• збереженню життєздатності сільського населення і сільської 

інфраструктури; 

• забезпеченню охорони навколишнього середовища, високих 

стандартів утримання тварин. 

Бюджет сільського розвитку на період з 2007 по 2013 роки – понад 88 

млрд. євро, що складає 21% від загальних витрат у рамках Спільної аграрної 

політики до 2013 року.  

Необхідність розвитку сільських територій зумовлена ще й тим, що в 

Євросоюзі середньодушові доходи в сільських районах нижче приблизно на 

20%, ніж у містах, тому у планах ЄС – сприяти скороченню цього розриву, 

оскільки посилення негативних тенденцій може спричинити відтік сільських 

мешканців у міста. Одним з ефективних способів впливу на міграційні 

процеси і розвиток сільського господарства в цілому є програма підтримки 

молодих фермерів. 

Згідно з Постановою Ради міністрів Європейського союзу № 1698/2005 

про підтримку розвитку сільських територій через Європейський фонд 

сільського розвитку (EAFRD) за розділом «Підвищення 

конкурентоспроможності сільського і лісового господарства» 

передбачається, зокрема, необхідність підвищення кваліфікації фахівців, 

підготовку заходів, спрямованих на навчання та інформування молодих 

фермерів, а також передчасний вихід на пенсію власників ферм та їх 

працівників. 

Постанова встановлює пільги молодим фермерам – надання допомоги 

на початку сільськогосподарської діяльності, а також при структурній 

перебудові, модернізації підприємства. Підтримка надається особам до 40 

років, що приступили до самостійного господарювання вперше, її 

максимальна сума становить 55 тис. євро. Крім того, Постанова передбачає 
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можливість співфінансування в рамках програми «Модернізація 

сільськогосподарських підприємств». У кінці листопада 2008 року в рамках 

перегляду Спільної аграрної політики ЄС-27 «інвестиції в молодих 

фермерів» було заплановано збільшити з 55 тис. до 70 тис. євро. Розглянемо 

більш докладно програму підтримки молодих фермерів на прикладі Польщі 

та Франції. 

Програма підтримки молодих фермерів у Польщі, яка була розроблена 

в рамках реалізації Програми розвитку села на 2007-2013 роки, отримала 

назву «Полегшення старту молодим хліборобам». 

Мета Програми – забезпечення структурних змін в аграрному секторі 

економіки шляхом заснування або розширення господарств молодих людей, 

які мають відповідну кваліфікацію. 

Переважне право на участь у Програмі отримують фермери, які вже 

здійснюють агровиробництво і чиї господарства мають не менше 1 га 

сільгоспугідь, але не більше 300 га, а також особи, що працювали в 

сільському господарстві не менше ніж півтора року до дня, коли представили 

Агентству з реструктуризації і модернізації сільського господарства свою 

заяву. 

Підтримка в рамках Програми допомоги молодим фермерам 

поширюється на осіб віком до 40 років за аналогією із загальноєвропейською 

Програмою. Здобувач на підтримку повинен мати стаж роботи в сільському 

господарстві або як мінімум отримати необхідну професійну освіту. Якщо до 

дня подачі заяви про підтримку претендент необхідної кваліфікації не має, то 

він повинен одержати її протягом найближчих трьох років. 

Претендент на підтримку має надати в Агентство інформацію про 

планований вид сільськогосподарської діяльності та бізнес-план. Для осіб, 

які не мають необхідної кваліфікації, також обов’язковим є надання плану 

навчання. 

Не менше 70% отриманих коштів повинні бути використані 

безпосередньо на розвиток сільського господарства згідно з бізнес-планом. 
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Молодий фермер зобов’язується вести сільськогосподарську діяльність не 

менше 5 років у відповідності з визначеними цілями після отримання 

субсидій. Протягом перших трьох років господарювання необхідно досягти 

встановлених норм ведення агровиробництва [426]. 

У Франції на національному рівні підтримка молодих фермерів 

здійснюється за допомогою видачі пільгових кредитів, отримання яких 

обумовлювалося основною діяльністю претендента в АПК – дохід від 

сільськогосподарської діяльності повинен становити не менше 50% від 

загального доходу ферми. Щоб отримати пільговий кредит, молодий фермер 

повинен бути не молодше 21 року і не старше 35 років. Площа господарства 

має відповідати середнім нормам, рівень мінімального доходу через 3 роки 

після облаштування повинен досягати 60% середнього базового 

національного рівня. Граничний розмір позики – 500 тис. євро. Процентна 

ставка пільгового середньострокового кредиту на облаштування для молодих 

фермерів у Франції визначена в 2,75% річних у несприятливих природно-

екологічних зонах і 4% в інших зонах, термін дії – 12 і 9 років                

відповідно [301]. 

Таким чином, заохочуючи молодих фермерів, країни Євросоюзу 

створюють умови для подальшого сталого розвитку агропромислового 

комплексу та сільських територій. 

Слід відзначити, що розвиток АПК в країнах ЄС базується не лише на 

потужній державній підтримці виробників, але й на стимулюванні розвитку 

ринкового середовища та нових форм організації бізнесу. 

Основою підвищення ефективності АПК є розвиток конкуренції. 

Політику конкуренції визнано в ЄС необхідною умовою економічного 

розвитку та створення сприятливого середовища для інновацій і технічного 

прогресу в країнах об’єднання: конкуренція забезпечує цілісність 

внутрішнього ринку та допомагає уникнути монополізації ринків окремих 

товарів через заборону розподілу ринку окремими підприємствами шляхом 

укладання обмежувальних угод або злиття (концентрації) певних компаній, а 
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також захистити менш великі підприємства від зловживання монопольним 

становищем великих підприємств. 

На сучасному етапі розвиток агропромислового виробництва 

здійснюється через формування мережевих структур агропромислових 

кластерів, які об’єднують малих (фермерські господарства) і великих 

виробництв сільгосппродукції, продовольства, інфраструктурні об’єкти. Це 

дає змогу включити дрібні господарства в сучасний агропромисловий 

комплекс, забезпечити модернізацію виробництва на інноваційній основі, 

забезпечити робочі місця та підвищити якість життя виробників 

сільгосппродукції. Агропромислові кластери нерідко мають 

транснаціональну природу. Так, датсько-шведський молочний кластер «Arla 

Foods», харчові кластери – австрійсько-чеський «Lebensmittel», австрійсько-

німецький «Linz Cluster OO» і австрійсько-словенський «TECH for TASTE», а 

також агробіологічний франко-іспанський кластер «Agrimip Innovation» в 

Євробіорегіоні демонструють можливість невеликим за розмірами 

агропромисловим товаровиробникам, що об’єднались у кластер, успішно 

конкурувати на місцевих ринках і здійснювати експансію на зовнішні ринки. 

«Arla Foods», що об’єднує 7200 фермерських кооперативів в чотирьох 

регіонах Данії і трьох регіонах Швеції та має виробничі потужності в 13 

країнах і торгівельні представництва в 20 країнах, англійсько-ірландський 

кластер розвитку сільської місцевості «ICBAN» та німецько-польський 

агропродовольчий кластер в рамках Єврорегіону «Viadrina»(федеральні землі 

Бранденбург і Берлін в Німеччині та Любушське і Великопольське 

воєводства в Польщі). Головною передумовою конкурентоспроможності 

зазначених кластерів стала підтримка в процесі їх створення структурними 

фондами ЄС, органами національної та місцевої влади та ефективне 

інституційне забезпечення. 

Внаслідок виваженої політики в сфері агропромислового виробництва 

ЄС практично вирішили внутрішню продовольчу проблему, перетворившись 

на найбільшого виробника і експортера агропродовольчої продукції. Його 
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частка у світовому експорті сільгосппродукції перевищує 40%. 

Аналіз динаміки розвитку основних галузей сільського господарства 

ЄС показує, що відбуваються зміни позицій ЄС у світовому балансі 

продовольчих ресурсів та у структурі виробництва. 

Аналіз балансу пшениці ЄС (найважливішого продовольчого ресурсу), 

дані по якому представлені у таблиці 3.1,зроблено такі висновки: 

Таблиця 3.1 

Баланс пшениці в Євросоюзі, млн. тонн 

Джерело: [340] 
 

 

1. Виробництво пшениці в країнах ЄС неухильно зростає, в 2013 р. 

воно досягло 145,8 млн. т, що на 16,5 млн. т. перевищило внутрішнє 

споживання. При цьому скорочується імпорт та динамічно зростає експорт, 

що свідчить про суттєвий внесок ЄС у продовольче забезпечення світу. 

У відповідності з планами Євросоюзу позиція в сфері продовольчої 

незалежності по пшениці до 2014 року посилиться. Це, на наш погляд, може 

бути пов’язано з вивільненням сільськогосподарських резервів для 

розширення аграрного виробництва. Так, ЄС відмовляється від вимоги, щоб 

фермери виділяли під пар 10% своїх площ, отже, з’являться нові можливості 

для нарощування виробництва сільгосппродукції [337]. 

2. Суттєво зростають обсяги пшениці для виробництва біопалива, на ці 

потреби в ЄС витрачатиметься до 2014 року 12,1 млн. тонн даного товару, що 

Показник 

Роки Зміни 2014 

до 2007 у % 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

оцінка 

Виробництво 106,6 136,0 123,4 116,8 128,6 136,1 140,1 140,1 141,3 143.6 145.8 147,6 +14,8 

Споживання, 

у тому числі: 
109,3 115,7 117,0 115,6 124,0 125,2 126,0 126,3 128,2 128,8 129,3 130,7 +5,4 

Продовольство  55,2 56,1 57,1 59,3 59,8 60,4 60,9 61,4 62,0 62,4 63,0 +6,2 

Корми  54,7 55,2 52.5 57,8 56,2 54,3 52,5 51,9 51,4 50,7 50,5 -12,6 

Біоенергія  0,5 1,0 1,4 2,0 4,2 6,0 7,9 9,8 10,4 11,1 12,1 +505,0 

Імпорт 7,3 7,4 7,0 5,8 6,7 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 5,9 5,8 -13,4 

Експорт 10,3 13,7 13,6 12,3 13,0 15,3 17,2 17,5 18,0 18,6 22,6 23,4 +80,0 

Запаси:              

Початкові 20,7 15,1 29,0 28,8 23,5 21,8 23,8 27,1 29,7 30.8 33,0 32,7 +39,1 

Перехідні 15,1 29,0 28,8 23,5 21,8 23,8 27,1 29,7 30,8 33,0 32,7 31,9 +46,3 
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в 6 разів більше, ніж у 2007 році. Формується стійка тенденція вилучення 

частини продовольчих ресурсів на технічні потреби. 

3. Перехідні запаси пшениці у 2013 році становили майже 25% від 

річного споживання, що перевищує рівень двомісячного споживання більш 

ніж на 5% і свідчить про продовольчу безпеку. Згідно загальносвітовій 

практиці продовольча безпека не знаходиться під загрозою при рівні 

перехідних запасів пшениці, що перевищують 2-х місячне споживання.  

4. Виробництво біопалива з пшениці в ЄС зростатиме. Одночасно з цим 

формується тенденція до скорочення виробництва пшениці на кормові 

потреби, що спричинить за собою збільшення імпорту культур для кормових 

цілей. Однак багато країн-експортерів кормових культур все більше 

переходять на виробництво генно-модифікованих товарів, які заборонені для 

використання в Євросоюзі. 

Так, Великобританія імпортує 90% сої для виробництва кормів з 

Бразилії та Аргентини. Однак, південноамериканські фермери активно 

освоюють нові сорти генетично модифікованої сої, і немає ніякої гарантії в 

тому, що вона зможе отримати офіційний допуск на ринки ЄС. Це призведе 

до скорочення обсягів поставок компонентів кормів. На думку експертів 

Департаменту навколишнього середовища, продуктів харчування та 

сільського господарства (Defra), у випадку, якщо ситуація розвиватиметься за 

гіршим сценарієм, споживачів Великобританії очікуватиме зростання цін на 

птицю на 20%, а на свинину – навіть вище. Озвучуючи заяви про те, що 

питання безпеки продуктів не підлягають сумніву, уряд Великобританії, тим 

не менш, має намір лобіювати реформу системи допуску в ЄС генетично 

модифікованої продукції [344]. 

Ряд експертів вважають, що якщо проблема заборони на ввезення в 

Європу генетично модифікованих продуктів не буде вирішена найближчим 

часом, то доведеться повністю відмовитися від закордонних поставок кормів 

для худоби. Це призведе до скорочення виробництва сільгосппродукції та 

зростання імпорту м’яса худоби, відгодованої тими ж генетично 
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модифікованими кормами [78]. 

Динамічно зростає виробництво та споживання кукурудзи, яке в 2013 

році склало 65,6 млн. тонн, що на 7,8% перевищує загальний рівень 

виробництва (табл. 3.2.). Спостерігаються такі тенденції у виробництві та 

використанні цієї важливої для продовольчого забезпечення культури: 1) 

виробництво не забезпечує власні потреби. Самозабезпеченість Євросоюзу 

по кукурудзі склала близько 93% (виробництво/споживання), однак рівень 

самозабезпеченості підвищується; 2) суттєво зростає роль кукурудзи у 

виробництві кормів для тварин – 82,4%; 3) динамічно зростає її роль у 

виробництві біопалива. Споживання кукурудзи на виробництво біопалива в 

ЄС у 2014 році в порівнянні з 2007 роком зросте в 5,1 рази; 4) перехідні 

запаси кукурудзи за період з 2007 по 2014 роки знижуються, однак поки що 

не створюють загрозу для продовольчої безпеки (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Баланс кукурудзи в Євросоюзі, млн. тонн 

Джерело: [340] 

 
 

У продовольчому забезпеченні важлива роль олійних культур, в 

Євросоюзі за 2003-2013 роки їх виробництво збільшилося у 2 рази, а для 

споживання – у 2,2 рази (табл. 3.3.) 

 

 

 

Показник 

Роки Зміна 2014 

до 2008 у 

% 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

оцінка 

Виробництво 41,5 53,1 47,7 44,4 53,9 59,4 59,8 60,7 61,7 62,6 63,9 63,1 + 17,1 

Споживання,  

у тому числі: 
43,6 46,2 49,3 50,8 58,1 60,1 61,6 61,8 62,1 63,9 65,6 65,7 +13,1 

Продовольство  8,4 8,1 7,9 8,7 8,5 7,5 8,7 9,9 8,3 8,7 6,1 -29,9 

Корми  37,5 40,6 42,3 47,9 49,1 51.1 49,6 48,2 51,2 52,0 54,0 +12,7 

Біоенергія  0,0 0,3 0,5 1,0 1,9 2,6 3,0 3,5 4,0 4,6 5,1 +410,0 

Імпорт 5,6 2,1 2,5 5,1 4,0 3,0 2,6 2,5 3,2 3,1 3,4 4,4 +10,0 

Експорт 2,0 1,7 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,5 2,5 2,5 + 19,0 

Запаси:              

Початкові 10,7 12,2 19,5 18,4 15,0 12,7 13,0 11,6 10,8 11,2 10,5 9,6 -36,0 

Перехідні 12,2 19,5 18,4 15,0 12,7 13,0 11,6 10,8 11,2 10,5 9.6 8,9 -29,9 
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Таблиця 3.3 

Баланс ринку олійних культур в Євросоюзі, млн. тонн 
 

 

 

 

Джерело: [340] 

 

Аналізуючи дані табл. 3.3, бачимо, що виробництво і споживання 

олійних культур в ЄС у найближчій перспективі буде все більше 

переорієнтуватися на виробництво біопалива. Якщо ще в 2003 році на ці 

потреби використовувалося лише 3,6 млн. тонн олійних культур, то у 2013 р. 

цей обсяг зріс до 20,2 млн. т. У 2014 р. споживання олійних в ЄС на паливні 

потреби у порівнянні з 2010 роком зросло більш ніж на 20%. Частка олійних, 

яка використовується для виробництва біопалива, в загальному обсязі 

споживання у 2014 р. складе близько 30%. Зростаючі потреби в олійних 

культурах передбачається значною мірою задовольняти за рахунок 

широкомасштабного імпорту та збільшення власного виробництва. 

У продовольчому забезпечені важлива роль належить тваринництву, 

яке забезпечує потребу в м’ясі і молоці. Дані таблиці 3.4. характеризують 

динаміку виробництва і споживання основних видів м’ясної продукції. 

Показник 

Роки 

Зміна 2014 до 

2007 у% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

оцінка 

Виробництво 16,3 20,1 19,7 20,1 26,2 28,7 29,2 30,4 31,0 32,2 33,1 34,6 32,1 

Споживання, 

у тому числі: 
30,2 36,6 40,9 43,6 48,7 52,0 54,1 58,0 59,8 63,8 66,0 66,6 36,8 

Біопаливо 3,6 4,6 7,4 8,1 10,2 11,3 13,4 16,2 17,6 19,6 20,2 19,5 91,2 

Імпорт 14,9 18,1 21,7 24,0 23,9 24,3 26,0 28.6 29,4 32,5 33,5 32,3 35,1 

Експорт 0,8 1,2 0,6 0.5 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 

Запаси:              

Початкові 7,3 7,6 8,1 8,1 8,1 9,4 9,9 10,2 10,9 10,9 11,2 11,9 46,9 

Перехідні 7,6 8,1 8,1 8,1 9,4 9,9 10,2 10,9 11,2 11,9 12,3 12,3 30,9 
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Таблиця 3.4. 

 Баланс ринку м’яса в ЄС, тис. тонн 

Джерело: [340] 

 
 

Аналіз даних таблиці виявив такі тенденції: 

1. Виробництво всіх видів м’яса в ЄС, за винятком яловичини, за період 

2007-2014 років повільно зростає. Виробництво м’яса птиці – на 7,8% до 12 

034 тис. тонн, виробництво свинини – на 2,3% до 22 557 тис. тонн. 

Виробництво яловичини скоротиться на 5,4% до 7547 тис. тонн. 

2. Для забезпечення споживчих потреб істотно збільшився й імпорт 

м’яса: курятини – на 22,3%, свинини – на 11,8%, яловичини – на 30,5%.  

3. Країни ЄС не відіграють значну роль в експорті м’ясної продукції, 

який скорочується. 

4. Країни ЄС забезпечують на високому рівні споживання м’ясних 

продуктів, яке для більшості населення відповідає фізіологічним нормам. 

Таким чином, Європейський Союз не планує розширювати обсяги 

поставок м’яса на світовий ринок, а концентрується на підвищенні власної 

Показник 

Роки Зміни 

2007 

до 

2005 

у% 

Зміни

2014 

до 

2007 

у% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

оцінка 

Виробництво  

курятини 

11294 10972 11160 11215 11295 11451 11672 11806 11926 12034 -1,2 7,8 

Імпорт курятини 756 708 611 655 700 697 705 710 723 747 -19,2 22,3 

Експорт курятини 881 863 789 718 777 756 738 723 707 693 -10,4 -12,2 

Виробництво  

свинини 

21572 21857 22049 21972 22049 22232 22367 22363 22426 22557 2,2 2,3 

Імпорт свинини 84 105 34 38 38 38 38 38 38 38 -59,5 11,8 

Експорт свинини 1286 1410 1291 1225 1217 1200 1187 1173 1171 1154 0,4 -10,6 

Виробництво  

яловичини 

8045 8065 7980 7913 7801 7722 7659 7607 7572 7547 -0,8 -5,4 

Імпорт яловичини 614 620 568 578 633 664 692 712 729 741 -7,5 30,5 

Експорт яловичини 213 185 124 96 93 77 65 59 59 56 -41,8 -54,8 

Споживання м’яса 

на душу населення в  

ЄС-27 

84,6 84 84,4 84,5 84,5 85,1 85,7 85,9 86,2 86,7 -0,2 2,7 

в ЄС-15 88,7 87,4 88,6 88,7 88,6 89 89,4 89,5 89,7 90 -0,1 1,6 

в ЄС-10 75 77,1 76,3 75,9 76,1 76,8 77,8 78,3 79,1 80,3 1,7 5,2 

в ЄС-2 54,8 56,6 50,2 51 51,7 53,4 55.3 55,9 56,1 57,3 -8.4 14,1 
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продовольчої безпеки. 

Виробництво молока в Євросоюзі протягом останніх років залишається 

приблизно на одному рівні – близько 148 млн. тонн (табл. 3.5.). При цьому 

поголів’я молочного стада неухильно скорочується. Але оскільки 

ефективність виробництва рік від року зростає (надій молока на одну 

корову), то це не відбивається на обсягах виробництва. У країнах ЄС-15, де 

сільське господарство є більш розвинутим, цей показник перевершував у 

2007 році показник по країнах ЄС-10 на 33%, по країнах ЄС-2 – більш ніж у 2 

рази. Отже, у виробництві молочної продукції ЄС взяв курс на суттєве 

зростання продуктивності, що можливе завдяки використання інноваційних 

технологій. 

Таблиця 3.5. 

Виробництво молока та поголів’я молочного стада в ЄС 

Показник 

Роки Зміни 2014 

до 2007 у% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

оцінка 

Виробництво 

молока, млн. тонн, 

у тому числі: 

148,9 147,5 148,4 148,5 148,7 148,6 148,5 148,4 148,3 148,2 -0,1 

в ЄС-15 120,7 119,7 120,1 120,4 120,7 120,6 120,7 120,7 120,7 120,7 0,5 

в ЄС-10 21,9 21,8 22,3 22 22 22 21,9 21,8 21,7 21,7 -2,7 

в ЄС-2 6,3 6 6,1 6,1 6 6 5,9 5,9 5,9 5,8 -4,9 

Надій молока на 

одну корову, кг.,  

у тому числі: 

5970 6089 6212 6339 6420 6490 6553 6617 6680 6737 8,5 

в ЄС-15 6550 6682 6813 6924 6994 7029 7064 7101 7137 7164 5,2 

в ЄС-10 4830 5005 5131 54288 5447 5630 5780 5932 6090 6254 21,9 

в ЄС-2 3175 3077 3145 3245 3215 3259 3310 3363 3414 3463 10,1 

Поголів’я 

молочного стада. 

млн. голів, 

у тому числі: 

24,9 24,2 23,9 23,4 23,4 22,9 22,7 22,4 22,2 22,2 -7,1 

в ЄС-15 18,4 17,9 17,7 17,5 17,3 17,2 17,1 17,1 16,9 17 -4,0 

в ЄС-10 4,5 4,3 4,3 4,2 4 3,9 4,8 3,7 3,6 3,5 -18,6 

в ЄС-2 2 2 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 -10,5 

Джерело: [340] 

 

Проведений аналіз свідчить, що країни ЄС досягли високого рівня 

продовольчого забезпечення, що гарантує продовольчу безпеку. Це здійснено 

такими шляхами:  
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формуванням ефективної аграрної політики, спрямованої на потужну 

підтримку власних товаровиробників сільгосппродукції;  

на виважене регулювання обсягів виробництва продукції АПК; 

формування конкурентного середовища в сфері виробництва і обігу 

продукції АПК, недопущення монополізації окремих ринків продовольчих 

товарів; 

формування багатогалузевого агропродовольчого комплексу 

Європейської Співдружності, що дає можливість задовольняти потреби 

практично у всіх видах продовольства за рахунок власних потреб і не мати 

значної залежності від зовнішніх поставок продуктів харчування; 

активний розвиток мережевих структур у вигляді агропромислових 

кластерів, в тому числі транснаціональних, які об’єднують в єдині 

технологічні ланцюжки всіх виробників однорідної продовольчої продукції 

та обслуговуючі їх структури; 

широке впровадження в процес агропромислового виробництва 

інноваційних технологій, які забезпечують зростання обсягів виробництва 

продукції АПК та підвищення її якості, посилення конкурентоздатності 

товаровиробників ЄС на внутрішніх та зовнішніх ринках; 

проведення виваженої протекціоністської політики, яка забезпечує 

захист інтересів товаровиробників ЄС. 

 

3.2. Специфіка вирішення продовольчої проблеми у США 

 

Досвід забезпечення продовольчої безпеки США викликає особливу 

зацікавленість, оскільки продовольчу безпеку цієї країни на даний момент 

вважають повністю досягнутою. По-перше, перед країною не стоїть 

проблема забезпечення продовольчої незалежності. Агропромисловий 

комплекс США не тільки покриває внутрішні потреби в продуктах 

харчування, а й виробляє значну кількість продовольства для експорту. По-

друге, країна успішно вирішує питання економічної доступності 

продовольства для населення, що також, разом із забезпеченням 
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продовольчої незалежності, є найважливішою складовою забезпечення 

продовольчої безпеки. 

Населення США становить близько 316 млн. осіб. У сільському 

господарстві зайнято близько 3 млн. осіб,менше 1% від загальної чисельності 

населення країни, що означає, що один зайнятий у агропромисловій сфері 

працівник забезпечує продовольством 100 осіб всередині країни та ще 

здатний виробляти товари на експорт для закордонних споживачів. 

Сільське господарство США є потужною високопродуктивною 

галуззю, де вироблялося в 2010 р. 1,05% ВВП країни [330]. 

Однак, незважаючи на низьку частку сільгосппродукції у ВВП, США є 

одним із найбільших експортерів продовольства у світі. 

Основні показники агропромислового комплексу США представлені у 

таблиці 3.6. 

Таблиця 3.6. 

Основні показники агропромислового комплексу США 
№ 

п/п 

Показники 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

1 Площа ріллі, млн.га 185,7 181,8 175,4 165,1 159,8 160,2 155,1 

 у % до світу 13,2 13 12,7 11,8 11,5 11,5 11,1 

2 Індекс сільськогосподарського 

виробництва, % 

79,2 83,8 96 100 105,7 101,5 101,6 

3 Виробництво зернових і 

зернобобових культур, млн. т 

314,1 279,4 344,3 367,6 404,3 388,3 359,3 

 у % до світу 15,6 14,3 16,3 15,9 16,2 14,6 13,6 

4 Урожайність зернових і 

зернобобових культур, ц/га 

47,1 46 58 63,5 68,6 67,5 58,5 

 у % до середньої урожайності 

у світі 

181,8 178,3 203,5 208,2 207,9 197,4 174,1 

5 Виробництво картоплі, млн. т 18,2 20,1 23,3 19,1 18 19,4 21,0 

 у % до світу 6,8 7 7 5,9 5,6 5,2 5,7 

6 Урожайність картоплі, ц/га 328,8 362,4 427,1 434,9 443,1 421,7 458,2 

 у % до середньої урожайності 

у світі 

217,3 232,3 260,3 250,7 254,2 216,8 241,8 

7 Поголів’я ВРХ, млн. голів 96,4 103,5 97,3 96,7 92,7 90,8 89,3 

 у % до світу 6,6 7 6,6 6,2 5,8 5,4 5,3 

8 Виробництво м’яса, млн. т 28,6 33,9 37,6 39,6 42,2 42,5 42,5 

 у % до світу 15,9 16,4 15,9 14,9 14,4 14,3 14,1 
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Продовження таблиці 3.6. 

9 Виробництво молока, млн. т 67,0 70,4 76 80,3 87,5 89 90,9 

 у % до світу 12,4 13,1 13,1 12,8 12,1 12,2 12,1 

10 Удій на 1 корову 6705 7441 8254 8877 9593 9678 9841 

 у % до світу 312,3 356,4 372,1 395,2 423,2 404,3 424,4 

Джерело: [330, 433] 

 

Дані таблиці 3.6. свідчать про надзвичайно великий потенціал АПК 

США та його ефективність. Країна має позитивну динаміку індексу 

сільськогосподарського виробництва, її частка у виробництві зерна і 

зернобобових світу складає 13,6%, картоплі – 6%, м’яса – 14%, молока – 

12%. Рівень урожайності за всіма культурами значно вищий, ніж в 

середньому по світі. 

Сполучені Штати є головним експортером багатьох видів 

сільгосппродукції в світі. Якщо брати вартісні показники, то основними 

видами виробленої та експортованої з США сільгосппродукції є боби сої, 

кукурудза, пшениця і бавовна, а основними товарами імпорту – алкогольні 

напої, вино, кава, пиво і натуральний каучук (таблиці 3.7.). 

Таблиця 3.7. 

Основні товари експорту США, 2010 р.  
Товар Кількість (у млн. тонн) у % до 

обсягів 

виробництва 

Вартість (в тис. дол.) у % до 

вартості 

виробництва 

Боби сої  42350556 47 18586268 78 

Кукурудза 50906268 16 10110465 38 

Пшениця 27629318 46 6751010 79 

Джерело: [403] 

 

У 2010 році на експорт було відправлено 47% вирощених бобів сої, 

46% вирощеної пшениці та 16% кукурудзи. 

Значні позиції США на світовому ринку продовольства говорять про 

наявність ефективної політики країн щодо розвитку АПК. 

Поточна агрополітика Сполучених Штатів визначається в першу чергу 

положеннями Закону «Про продовольстві, охорони природи та енергетиці» 
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2008 («Фермерський білль»), який санкціонує прийняття агропрограм на 

2008-2012 роки, які нещодавно були продовжені до вересня 2013 року. 

Міністерство сільського господарства США має широкий набір 

інструментів підтримки та розвитку галузі. До них відносяться: 

Прямі виплати: Право на отримання прямих виплат мають фермери з 

історичною базою сільгоспугідь (у акрах) для вирощування пшениці, 

кукурудзи, інших фуражних зернових культур, бавовнику сорту «упланд», 

рису, бобів сої, інших олійних культур і арахісу. Виплати проводяться на 

основі історичних даних про посівних площах і врожаї, і поточного 

виробництва для цього не вимагається. 

Допомога в отриманні позик на збут продукції і виплати на покриття 

дефіциту позик: Сільгосптоваровиробники можуть отримати позики на збут 

продукції через Товарно-кредитну корпорацію (ТКК), якщо вони мають на це 

право. Після збору врожаю виробник може отримати збутову позику за 

діючою ставкою запозичення. 

Програма антициклічних виплат: Ці кошти виплачуються фермерам в 

залежності від базових історично усталених площ (в акрах) обробітку тих же 

самих товарних культур, які підпадають під систему прямих виплат, а також 

деяких бобових культур. Антициклічні виплати проводяться на основі 

різниці між цільовою ціною і поточною ринковою ціною. 

Програма вибору страхового покриття залежно від середніх доходів 

від зібраного врожаю (ACRE): Дана програма була введена в 2008 році в 

якості альтернативи програмі антициклічних виплат. Мета програми – 

забезпечити сільгоспвиробникам можливість для отримання субсидій у тих 

випадках, коли рівень недоотриманих доходів (втрат) в даному районі (штаті) 

і фермерському господарстві падає нижче стандартів доходів, що 

встановлюються на основі мінливих середніх показників врожаїв і цін. 

Кредитування: Для придбання сільгоспугідь, інвестування в капітальне 

будівництво та обслуговування поточних витрат фермери, що знаходяться в 

невигідних умовах, можуть отримувати кредити в Агентстві з 
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обслуговування фермерів при Міністерстві сільського господарства США. 

Дослідження: Міністерство сільського господарства Сполучених 

Штатів фінансує велику дослідницьку програму, здійснювати яку доручено 

Службі сільгоспдосліджень, іншим агентствам штатів і університетам. 

Підвищення ефективності дослідницької діяльності цих різних установ 

досягається шляхом координації роботи між ними. 

Природоохоронні заходи: Участь у цих програмах є в цілому 

добровільним. Програми передбачають боротьбу з ерозією ґрунту, 

поліпшення системи водопостачання та підвищення якості води, захист 

середовища проживання, зниження збитку від стихійних лих. Тут фермери 

можуть скористатися такими інструментами підтримки, як орендні платежі, 

допомога на фінансування пайових витрат і фінансові стимули за здійснення 

заходів по меліорації земель і відновленню інших пов'язаних з землею 

основних ресурсів. 

Програми страхування врожаїв і допомоги у разі стихійних лих: 

Страхування врожаїв організовує приватний сектор за субсидованими 

ставками на умовах, встановлюваних Федеральною корпорацією зі 

страхування врожаїв і контрольованих Агентством з управління ризиками 

при Міністерстві сільського господарства США. 

Всі заходи сприяють розвитку та підвищенню ефективності аграрного 

сектору.  

Одним із двигунів успішного розвитку сільського господарства в США 

стало впровадження у виробництво останніх розробок науково-технічного 

прогресу. Протягом багатьох років підвищувалася ефективність виробництва, 

зростала продуктивність праці. З 1948 по 2004 роки кількість 

використовуваної робочої сили в сільському господарстві зменшувалася на 

3,2% на рік, але при цьому продуктивність праці зростала на 4,9% на рік. Це 

забезпечувало темпи зростання аграрного виробництва на 1,7%                

щорічно [509]. 

За даними американських дослідників, основними чинниками 
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підвищення продуктивності сільськогосподарського сектора США є державні 

інвестиції в НДДКР, державні витрати на створення інфраструктури, а також 

успіхи у розвитку технологій отримання засобів виробництва, наприклад, 

таких як добрива і пестициди. 

Дослідження американських економістів довели, що державні 

інвестиції в аграрну науку тільки у другій половині XX століття 

забезпечували до 17% від зростання загальної продуктивності ресурсів. 

Коефіцієнт ефективності таких інвестицій склав 6:1, тобто на кожний долар, 

вкладений у науку, припадало 6 доларів приросту виробництва. 

Міністерство сільського господарства США виділяє значні кошти для 

фінансування досліджень у сфері сільського господарства в університетах. 

До початку XXI століття загальне фінансування служб впровадження 

наукових досягнень досягло 1,6 млрд. дол. [511]. 

Що стосується такої важливої складової, як економічна доступність 

продовольства для населення, то тут наступна ситуація. Так, якщо на початку 

1980-х років XX століття частка витрат на продовольство від загальної 

величини сімейного бюджету становила 16%, то у даний час цей показник 

складає лише 10% [244]. 

Значною мірою підвищення доступності продовольства для населення 

було досягнуто завдяки державним програмам продовольчої допомоги 

нужденним і бідним верствам населення. Для здійснення цих цілей у країні 

було створено підрозділ – «Служба з питань продовольства і послуг 

споживачам». У даний час у США діє понад 15 програм продовольчої 

допомоги незаможним. 

У Сполучених Штатах існують різні програми продовольчої допомоги 

населенню, такі як Програма допомоги у вигляді додаткового живлення, 

Програма продуктових талонів, Національна програма шкільних обідів, 

Програма шкільних сніданків та Програма річного продуктового 

обслуговування. У 2010 році загальний обсяг видатків на програми 

продовольчої допомоги, здійснювані Міністерством сільського господарства 
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Сполучених Штатів,склав близько 93850000000. дол. США, в той час як 

загальний обсяг бюджету Міністерства дорівнював 135 520 000 000. дол. 

США. 

Ці програми є невід’ємним елементом продовольчої безпеки США і 

спрямовані в першу чергу на те, щоб врівноважувати диспропорції і 

соціальні суперечності, що мають місце в американському суспільстві [284]. 

Особливо варто відзначити, що програми продовольчої допомоги 

націлені не тільки на вирішення проблеми недоїдання серед бідних верств 

населення, але також і на підвищення споживання окремих видів 

продовольства, що допомагає державі позбуватися від товарних надлишків, і 

в той же час підвищує доходи фермерів, яким у разі недостатнього попиту на 

їх продовольство і надлишкового виробництва продукції довелося б 

знижувати ціни [370]. Розширення доступу до програм забезпечення 

харчування населення в США є одним з пріоритетних напрямків підтримки 

сільського господарства і забезпечення продовольчої безпеки країни [417]. 

Особливої актуальності програма продовольчої допомоги набула у 

період світової фінансової кризи. Станом на початок червня 2009 року 

продовольчими талонами користувався кожний дев’ятий американець – 

33,157 млн. осіб. Талонами бідні верстви населення могли розплачуватися за 

товари у продовольчих магазинах [245]. Для того, щоб мати можливість 

участі в програмі, американцям не обов’язково досягати крайньої межі 

зубожіння. Програма доступна для людей, чиї заробітки трохи вище 

офіційної межі бідності. На початку червня 2009 року в середньому на місяць 

на кожного учасника програми продовольчих талонів припадало 114 дол. 

США.  

Розглядаючи підвищення ефективності виробництва, слід особливо 

звернути увагу на значне зростання врожайності в рослинництві і 

продуктивності у тваринництві США. 

Зростання врожайності зернових значною мірою сприяло збільшенню 

виробництва. Продуктивність зернових ланів у цілому по США за 40 років 
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зросла майже у 2 рази – з 31,7 до 62,3 ц / га. Урожайність кукурудзи, основи 

для тваринницьких кормів, за розглянутий період збільшилася з 49 до 90,5 

ц/га. Зростанню врожайності в першу чергу сприяло виведення і 

застосування у виробництві високоврожайних сортів насіння, ефективне 

використання мінеральних добрив, високий рівень розвитку агротехніки, 

комплексна механізація на всіх стадіях виробничого циклу [485]. 

Виробництво сої в країні за останні 30 років збільшилося майже в 3 

рази, до 90 млн. т. Збиральні площі і врожайність зросли на 50%. 

Виробництву сої приділяється особливе значення, оскільки в кормовому 

балансі тваринництва США соєві корми складають понад 90% від загальної 

кількості високобілкових продуктів. 

Суттєво зросла ефективність тваринництва. Підвищенню ефективності 

в молочному тваринництві США сприяли концентрація молочного поголів’я 

у великих господарствах, принципово нові методи утримання тварин, 

використання високопродуктивної техніки для обслуговування корів, штучне 

осіменіння, застосування комп’ютерної техніки для контролю за станом 

тварин, складання раціону їх годівлі, ефективна племінна робота із 

застосуванням останніх досягнень науки. 

Особливо слід відзначити роль впровадження досягнень науки у галузь 

молочного тваринництва в останні роки. За період з 1990 по 2008 роки 

поголів’я молочних корів скоротилося приблизно на 8%, однак ці роки стали 

періодом безпрецедентного зростання продуктивності. Так, у 1990 році надій 

на одну корову становив 6711 кг/рік, а в 2008 р. – 9283 кг/рік (зростання 

продуктивності на 38,3%). Завдяки цьому обсяг виробництва молока за 

аналізований період зріс на 27,9%. 

Аналогічні процеси відбуваються і в м’ясному тваринництві і в якому 

США є світовим лідером. Для забезпечення ефективності аграрного сектору 

здійснюється концентрація виробництва. 

У державній аграрній політиці США спостерігається сприяння 

зміцненню і розвитку великомасштабних виробництв, оскільки саме великі 
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підприємства здатні виробляти відносно дешеву і конкурентоспроможну 

продукцію. Згідно з даними за 2007 рік, 125 тис. великих господарств, що 

становить лише 6% від їх загальної кількості, виробляють понад 75% всієї 

сільськогосподарської продукції США. 

Середній розмір ферми в США становить приблизно 200 га, а розмір 

великих рослинницьких ферм – кілька тисяч гектарів. Механізація в цих 

гігантських господарствах настільки висока, що дозволяє управлятися 

подібною фермою лише 15-20 працівникам [244]. 

Державна підтримка дрібнотоварного фермерства у США також має 

велике значення, незважаючи на те, що ця категорія господарств не чинить 

настільки істотного впливу на розвиток сільського господарства в цілому. 

Субсидування дрібних фермерів здійснюється для підтримки стабільності в 

суспільстві, збереження традиційного укладу життя на сільських територіях. 

Крім того стимулювання дрібних фермерів сприяє підтримці сільгоспугідь у 

доброму стані. 

Дрібні фермери, незважаючи на їх менш істотну роль у виробництві 

сільськогосподарської продукції, отримують 47% від загальної кількості 

субсидій, що спрямовуються державою на підтримку сільського 

господарства. Дрібнотоварне фермерство та оброблювані ними 

сільгоспугіддя розглядаються як своєрідний резерв для збільшення 

виробництва у майбутньому. Землі, що перебувають у розпорядженні цих 

фермерів, не деградують. Малі фермерські господарства для підтримання 

земель у належному стані отримують майже 80% всіх консерваційних 

платежів, що виділяються державою. 

Динамічний розвиток АПК призвів до того, що на початку 1960-х років 

XX століття США зіткнулися із кризою перевиробництва в сільському 

господарстві, але це було не головною проблемою, особливо гостро в цей 

період постали проблеми бідності серед населення, що проживає в сільській 

місцевості. Тут можна навести слова міністра сільського господарства США 

того часу О. Фрімена, який заявляв: «Сільська Америка вражена хронічною, 
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безшумною кризою. У той час як наше сільське господарство є дивом 

продуктивності у світі – сільське суспільство Америки охопив регрес» [284]. 

Уряд США знайшов вихід із ситуації, що склалася, шляхом 

стимулювання експорту сільськогосподарської продукції. Така політика була 

спрямована в першу чергу на захист національних інтересів і досягнення 

зовнішньополітичних цілей. Вивіз сільськогосподарських надлишків за межі 

держави – наочний приклад проникнення капіталу в економіку країн, що 

розвиваються. Крім того, завдяки поставкам продовольства розширювалася 

сфера економічного впливу США і одночасно посилювалася політична і 

економічна залежність країн-імпортерів продовольства. Ще у 1970-х роках 

XX століття Президент США Г. Форд відзначав важливість для 

американської дипломатії здійснюваної урядом політики експорту 

сільськогосподарської продукції. 

Субсидування експорту дозволило США стати світовим лідером на 

світовому ринку сільськогосподарської продукції. Такий тип підтримки дав 

змогу фермерам продовжувати виробництво продукції у ще більших обсягах 

і отримувати додаткові конкурентні переваги не тільки за допомогою 

державних субсидій, але й завдяки ефекту масштабу виробництва. 

Політикою Сполучених Штатів в галузі торгівлі сільськогосподарської 

продукції займається Іноземна сільськогосподарська служба (Foreign 

Agricultural Service, FAS) при Міністерстві сільського господарства США 

(United States Department of Agriculture, USDA). Основним діючим 

інструментам торгової політики виступають також експортні субсидії. 

Експортери молочних продуктів можуть через ТКК отримати субсидії за 

Програмою стимулювання експорту молочної продукції (ПСЕМП). Розмір 

субсидій визначається на основі оцінки як експортних, так і внутрішніх 

ринкових цін наданий товар, а виділяються субсидії на сухе молоко, 

вершкове масло і сир (СОТ,2010 рік). Крім того, багато сільгосппродуктів 

підпадають під дію Програми гарантій кредитування експорту (GSM-102). За 

умовами цієї програми Міністерство сільського господарства США надає 
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гарантії щодо кредитів, які приватні банки Сполучених Штатів видають 

уповноваженим іноземним банкам на закупівлю вітчизняних 

сільгосппродуктів зарубіжними покупцями. 

Сприяння експорту: ІСС відповідає за реалізацію Програми доступу на 

ринок (ПДР) США, яка надає фінансову допомогу уповноваженим 

організаціям з метою організації збуту та рекламної діяльності за кордоном, 

включаючи проведення таких заходів, як ярмарки, вивчення кон'юнктури, 

рекламування роздрібних товарів серед споживачів, створення технічного 

потенціалу та проведення семінарів з підвищення рівня обізнаності 

зарубіжних споживачів. Допомога, що надається на рекламу бренду, 

обмежується колом дрібних господарств, кооперативів та виробничих 

асоціацій. 

За даними СОТ (2012 рік), застосовувана ставка митних зборів НСН 

(найбільш сприятливої нації) на сільгосппродукцію становить у середньому 

8,9 відсотка, що відносно небагато, якщо порівнювати його з тарифами 

деяких інших членів СОТ. 

За оцінками ОЕСР, сумарна оцінка підтримки сільського господарства 

(Total Support Estimate, TSE) у США у 2009 році була однією з найвищих у 

світі – 124 554 млн. доларів (табл. 3.8.), що на 23,3% більше, ніж у до 

кризовому 2007-му і на 96,1% більше, ніж середньорічний рівень підтримки у 

1986-1988 роках. На першому ж місці за рівнем TSE є країни ЄС-27 (138971 

млн. дол. США). Незважаючи на зростання держпідтримки у вартісному 

вираженні, частка TSE у % від ВВП у США знизилася з 1,3% у 1986-1988 

роках до 0,9% у 2009 (табл. 3.9.). Показник TSE визначається як сума оцінок 

підтримки виробників і оцінок підтримки загального сервісу плюс сума 

трансфертів із бюджету споживачам сільгосппродукції. 
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Таблиця 3.8. 

Сумарна оцінка підтримки сільського господарства по країнах ОЕСР  

(Total Support Estimate, TSE), млн. дол.США 

Країна 
Роки 

1986-1988 2007-2009 2007 2008 2009 

Австралія 1451 2019 2611 2072 1372 

Канада 7652 9365 9885 8135 10075 

ЄС-27 111417 147833 146842 157686 138971 

Ісландія 257 195 259 198 126 

Японія 58422 51880 46006 52769 56866 

Південна Корея 12822 22386 26910 20061 20185 

Мексика 10395 7481 7640 7847 6956 

Нова Зеландія 551 277 314 291 225 

Норвегія 3131 3908 3493 4085 4145 

Швейцарія 6458 6076 5098 6390 6741 

Туреччина 4217 23454 19125 26945 24293 

США 63505 109190 101047 101968 124554 

Джерело: [8] 

 

Таблиця 3.9. 

Сумарна оцінка підтримки сільського господарства по країнах ОЕСР  

(Total Support Estimate, TSE), у % від ВВП 

Країна 
Роки 

1986-1988 2007-2009 2007 2008 2009 

Австралія 0,7 0,2 0,3 0,2 0,1 

Канада 1,8 0,7 0,7 0,5 0,8 

ЄС-27 2,6 0,9 0,9 0,9 0,8 

Ісландія 5 1,2 1,3 1,2 1,0 

Японія 2,4 1,1 1Д 1,1 1,1 

Південна Корея 8,8 2,4 2.6 5,2 2,4 

Мексика 2,6 0,8 0,7 0,7 0,8 

Нова Зеландія 1,6 0,2 0,2 0,2 0,2 

Норвегія 3,5 1,0 0,9 0,9 1,0 

Швейцарія 3,8 1,3 1,2 1,3 1,4 

Туреччина 3,7 3,6 2,9 3,7 4,0 

США 1,3 0,8 0,7 0,7 0,9 

Джерело: [8] 

 

У даний час, коли сільське господарство США значно зміцнилося, 

зросла його конкурентоспроможність у світі за рахунок застосування 

передових технологій, держава стала дещо зменшувати обсяги державної 

підтримки сільгоспвиробників і, відповідно, вимагати того ж від інших країн-

членів СОТ. 
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Однак паралельно зі зменшенням прямих субсидій виробникам, істотно 

зросли держвидатки на сервіс (аграрну науку, розвиток 

сільськогосподарської інфраструктури, посилення підтримки просування 

продукції на світовий ринок тощо), а також на підвищення купівельної 

спроможності населення. 

Оцінка підтримки виробників у США (Producer Support Estimate, PSE) у 

2009 році порівняно з 2007 знизилася на 7,8%, у порівнянні ж із 

середньорічним рівнем PSE у 1986-1988 роках – знизилася на 15,5% і склала 

30 598 млн. дол. США (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Оцінка підтримки сільгоспвиробників по країнах ОЕСР  

(Producer Support Estimate, PSE), млн. дол. США  

Країна 
Роки 

1986-1988 2007-2009 2007 2008 2009 

Австралія 1447 1426 1802 1550 927 

Канада 6158 6809 7163 5469 7794 

ЄС-27 97318 128255 128256 135668 120840 

Ісландія 193 179 239 183 115 

Японія 49754 41426 35995 41790 46492 

Південна Корея 11679 19274 23199 17106 17518 

Мексика 8437 6086 6119 6320 5821 

Нова Зеландія 432 67 97 69 34 

Норвегія 2787 3483 3087 3650 3711 

Швейцарія 5325 5545 4627 5800 6209 

Туреччина 3909 22329 18511 25874 22603 

США 36219 30281 33203 27043 30598 

Джерело: [8] 

 

Оцінка підтримки загального сервісу (General Services Support Estimate, 

GSSE) у США зросла у 2009 році у порівнянні із середньорічним рівнем 

1986-1988 років майже в 3,5 рази до 59 984 млн. дол. США. Якщо витрати на 

сервіс у згадуваних роках становили 27% від загального рівня підтримки 

сільського господарства, то до 2009 року вони зросли до 48% (табл. 3.11.). 
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Таблиця 3.11. 

Оцінка підтримки загального сервісу в сільському господарстві по 

країнах ОЕСР (General Services Support Estimate, GSSE) 

Країна 

Роки 

1986-

2007 

1988-2009 2007 2008 2009 

Австралія, млн. USD 95 794 1012 728 642 

% від загального обсягу держпідтримки 

сільського господарства 
7 39 39 35 47 

Канада, млн. USD 1464 2556 2721 2666 2282 

% від загального обсягу держпідтримки 

сільського господарства 
19 27 28 33 23 

ЄС-27, млн. USD 9187 17448 16138 19936 16269 

% від загального обсягу держпідтримки 

сільського господарства 
8 12 11 13 12 

Ісландія, млн. USD 18 12 15 11 8 

% від загального обсягу держпідтримки 

сільського господарства 
7 6 6 6 7 

Японія, млн. USD 8775 10433 9992 10956 10350 

% від загального обсягу держпідтримки 

сільського господарства 
15 20 22 21 18 

Південна Корея, млн. USD 1069 3063 3663 2904 2622 

% від загального обсягу держпідтримки 

сільського господарства 
8 14 14 14 13 

Мексика, млн. USD 1105 1105 982 934 763 

% від загального обсягу держпідтримки 

сільського господарства 
11 11 13 12 11 

Нова Зеландія, млн. USD 119 210 217 222 191 

% від загального обсягу держпідтримки 

сільського господарства 
21 76 69 76 85 

Норвегія, млн. USD 124 347 329 354 360 

% від загального обсягу держпідтримки 

сільського господарства 
4 9 9 9 9 

Швейцарія, млн. USD 438 478 397 522 514 

% від загального обсягу держпідтримки 

сільського господарства 
7 8 8 8 8 

Туреччина, млн. USD 309 1125 614 1071 1690 

% від загального обсягу держпідтримки 

сільського господарства 
8 5 3 4 7 

США, млн. USD 17197 49229 41659 56045 59984 

% від загального обсягу держпідтримки 

сільського господарства 
27 45 41 45 48 

Джерело: [8] 

 

Оцінка підтримки споживачів (Consumer Support Estimate, CSE) у 2009 

році склала 28 631 млн. дол. США. Це на 5,5% більше, ніж у 2008 році і 

майже в 2,4 рази більше, ніж у 2007. Це зумовлено суттєвим зростанням 
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держвитрат на продовольчі програми. 

Таким чином, США є найбільшою сільськогосподарською державою в 

світі. Цього вдалося досягти завдяки істотній своєчасній підтримці 

сільгоспвиробників, переходу на високотехнологічний, інноваційний шлях 

розвитку. Дотримуючись експортної спрямованості аграрної політики, у 

країні немає проблеми продовольчої залежності від імпорту. Навпаки, США 

є найбільшим світовим експортером продовольства. Крім того, у державі 

існують значні резерви сільгоспугідь, на яких працюють дрібні фермери, 

підтримуючи сільськогосподарські території в належному стані. Проблему 

економічної доступності продовольства для населення також вдалося 

вирішити. Частка витрат на продовольство від загального обсягу сімейного 

бюджету рік від року скорочується. До того ж забезпечується економічна 

доступність продовольства для найбільш незахищених верств населення 

шляхом запровадження продовольчих талонів та інших заходів продовольчої 

допомоги, на які виділяються значні кошти, що, в свою чергу, сприяє 

підвищенню соціальної стабільності в суспільстві.  

Серед найбільш вагомих напрямів державної політики США, які 

забезпечують їм лідерські позиції на глобальному ринку продовольчої 

продукції, слід назвати такі:  

різноманітні форми державної підтримки національних 

товаровиробників, що створює безпечні умови ведення аграрного бізнесу; 

сприяння розвитку крупно товарного аграрного бізнесу при 

паралельній підтримці дрібнотоварного фермерства, що забезпечує 

нарощування сільгосппродукції, збереження значної кількості робочих місць 

в АПК; 

інвестиції в розвиток науково-дослідного сектору АПК, стимулювання 

впровадження інноваційних технологій в аграрне виробництво, що підвищує 

його конкурентоспроможність на світовому ринку; 

впровадження низки програм підтримки споживачів продовольчих 

товарів, що забезпечує продовольчу безпеку на рівні домогосподарств та 



 

 

236 

збільшує ємність внутрішнього ринку для виробників АПК; 

сприяння та субсидування експорту, що забезпечує просування 

продукції АПК на зовнішні ринки. 

 

3.3. Особливості китайської моделі забезпечення продовольством 

населення країни 

 

З огляду на велику чисельність населення, яке в 2011 р. досягло 1,34 

млрд. чол., забезпечення продовольчої безпеки у Китаї є одним із 

пріоритетних завдань держави. Китай має населення, яке складає 22% від 

світового, і володіє всього лише 7% світової ріллі. Посівні площі країни 

становлять близько 130 млн. гектарів, у середньому на одного китайського 

мешканця припадає лише 0,1 га посівних площ [433]. Однак він успішно 

вирішує продовольчу проблему. Головною метою у вирішенні продовольчої 

проблеми для КНР є реалізація стратегії, спрямованої на розвиток і 

збільшення виробництва національних продуктів харчування і створення 

рівня гарантованого забезпечення продовольством всіх груп населення. За 

оцінками експертів, Китай ще до початку 2000 років досяг 80% рівня 

самозабезпеченості за всіма основними групами продовольчих товарів [284]. 

У 2011 році на сільське господарство Китаю припадало 10 відсотків 

загального обсягу ВВП країни, і станом на 2008 рік у ньому трудилося майже 

40 відсотків загальної чисельності зайнятих. В останні роки відбулося 

зниження як частки сільського населення в цілому, так і частки осіб, 

зайнятих у сільському господарстві, що свідчить про зростання 

продуктивності праці на селі. У сільському господарстві Китаю переважно 

працюють дрібні фермерські господарства сімейного типу, земельний наділ 

яких в середньому становить 0,6 гектара. 

Протягом останніх декількох років відбувався стійке зростання 

загального обсягу сільськогосподарського виробництва у вартісному 

вираженні. У 2010 році загальний обсяг сільськогосподарського виробництва 
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оцінювався в 836 125 млрд. дол. США, демонструючи стійкий щорічне 

зростання в середньому десь на 13 відсотків. Збільшення виробництва 

основних товарів і цін на продовольство сприяли бурхливому зростанню 

вартості загального обсягу продукції, що випускається. Китай є найбільшим 

виробником у світі за низкою основних сільськогосподарських товарів,таких 

як рис, пшениця, бавовна і картоплю. Основна частка виробленої ним 

продукції йде на власне споживання, оскільки попит на ці товари на 

внутрішньому ринку великий. 

Динаміка основних показників аграрного сектору представлена в табл. 

3.12 та на рис. 3.1. Вона свідчить про динамічне зростання якісних 

показників. 

Таблиця 3.12. 

Основні показники агропромислового комплексу Китаю 
№ 

п/п 

Показники 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

1 Площа ріллі, млн.га 123,7 122,1 121,0 118,3 111,4 111,6 106,5 

 у % до світу 8,8 8,8 8,8 8,5 8 7,9 7,6 

2 Індекс сільськогосподарського 

виробництва*, % 

51,0 68,4 85,2 100,2 118,3 122,6 126,8 

3 Виробництво зернових і 

зернобобових культур, млн. т 

410,5 423,1 412,0 430,7 502,0 525,4 545,7 

 у % до світу 20,4 21,7 19,5 18,6 20,0 19,8 20,7 

4 Урожайність зернових і 

зернобобових культур, ц/га 

42,2 45,6 46,3 50,1 54,0 55,7 56,9 

 у % до середньої урожайності 

у світі 

162,9 176,7 162,5 164,3 163,6 162,9 169,3 

5 Виробництво картоплі, млн. т 32,0 46,0 66,3 73,0 74,8 88,4 87,3 

 у % до світу 12,0 16,1 20,2 22,6 23,1 23,6 23,9 

6 Урожайність картоплі, ц/га 113,2 133,8 140,4 165,9 147,3 162,8 161,3 

 у % до середньої урожайності 

у світі 

74,8 85,8 85,6 95,6 84,5 83,7 85,1 

7 Поголів’я ВРХ, млн. голів 103,0 123,1 123,7 110,0 106,4 137,5 136,9 

 у % до світу 7,1 8,3 8,3 7,0 6,7 8,2 8,1 

8 Виробництво м’яса, млн. т 30,4 48,2 63,2 77,6 80,7 81,0 81,1 

 у % до світу 16,8 23,3 26,9 29,2 27,6 27,3 26,8 

9 Виробництво молока, млн. т 7,0 9,5 12,4 28,7 41,2 41,8 42,7 

 у % до світу 1,3 1,8 2,1 4,6 5,7 5,7 5,7 

10 Удій на 1 корову 1568 1559 1774 2500 2882 3003 3015 

 у % до світу 73,0 74,7 79,9 111,3 127,1 125,4 130 
* індекс розраховується до середнього показника за 2004-2006 рр., який взято за 100% 

Джерело: [404] 
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Рис. 3.1. Динаміка основних показників аграрного сектору Китаю 

Складено за даними [404] 

 

Не зважаючи на зменшення площі ріллі індекс сільськогосподарського 

виробництва зростав і перевищував середній показник у світі та аналогічні 

індекси країн ЄС і США. Виробництво зернових зросло на 33% в основному 

за рахунок підвищення урожайності, виробництво картоплі і м’яса 

збільшилося у 2,7 рази, молока у 6 раз. 

У 2012 р. Китай виробляв 20% світового обсягу зерна і зернобобових, 

24% картоплі, 27% м’яса і майже 6% світового обсягу молока. 

Його внесок у вирішення глобальної продовольчої проблеми полягає 

передусім у тому, що він в основному накормив 1,3 млрд. власного 

населення. Збільшуючи експорт сільгосппродукції він вирішує продовольчу 

проблему інших країн. 

У Китаї була розроблена довгострокова стратегія всебічного 

реформування. Економічні реформи почалися з аграрних перетворень. Це 

було обумовлено загостренням аграрної проблеми, яка і нині є однією з 

найбільш гострих економічних, соціальних та політичних проблем КНР. 

Оцінюючи результати економічної реформи в селі за період 1978-2007 

років Л. Боні відзначає, що «слід підкреслити її незаперечні успіхи: вдалося 
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різко збільшити виробництво продовольства і вирішити в основному 

проблему харчування більш ніж мільярдного населення, вперше в історії 

КНР наприкінці 1990-х років вивести на баланс суспільного попиту і 

пропозиції зерна, найважливішого продукту харчування китайців як основи 

вирішення проблеми продовольчої безпеки країни; досягти зростання доходів 

сільського населення в декілька разів і підвищення рівня споживання» [293]. 

На початку 90-х років ХХ століття в аграрному секторі відбулися 

глибокі системні і структурні зміни: селяни отримали землю (право 

користування колективної землею на основі сімейного підряду), право 

господарської самостійності; разом із землеробством стало успішно 

розвиватися тваринництво, лісове та рибне господарство. При цьому важливо 

зазначити, що ці сутнісні зрушення безпосередньо обумовлені зростанням 

продуктивності праці та ріллі, ефективності виробництва в декілька разів, як 

результат реформи [493]. 

У реформованому сільському господарстві Китаю з’явилися якісно 

нові робочі місця з одночасним вивільненням частини робочої сили, 

необхідної для початку реформ у промисловості та створення «малої 

промисловості» у сільській місцевості для виробництва товарів виробничого 

й особистого споживання сільським населенням, а також для поповнення тих 

нових робочих місць, які виникали в результаті вкладення прямих іноземних 

інвестицій [362]. 

Сумарна продукція сільського, рибного і лісового господарства у 2001 

році зросла більш ніж у 4 рази у порівнянні з 1980 роком, у тому числі 

продукція землеробства – майже у 3 рази, рибного господарства – у 12 разів, 

тваринництва – у 7,7 разів, лісового господарства – у 3,1 рази. 

Частка обсягів виробництва продукції тваринництва у загальній 

структурі сільськогосподарського виробництва істотно зросла. За зазначений 

період вона збільшилася з 15% у 1978 до 28,5% в 2000 році. Якщо ще в 1986 

році обсяг вилову біоресурсів Китаєм становив близько 10 млн. тонн, то до 

2000 року збільшився у 5 разів і склав близько 50 млн. тонн, що в 10 разів 
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перевищує вилов біоресурсів в Росії чи Японії [284]. 

За останнє десятиліття XX століття в Китаї валове виробництво м’яса 

птиці, яйця, продуктів водного промислу, фруктів і овочів щорічно зростало 

більш ніж на 10%. Уже до 1998 року валове виробництво м’яса і продуктів 

водного промислу в середньому на людину досягало і навіть перевершувало 

середній рівень споживання у світі. 

Виробництво семи видів продовольства, які є складовими 

«продовольчої корзини» в Китаї (овочі, фрукти, м’ясопродукти, птиця, яйця, 

молочні та рибні продукти), становить половину всієї валової продукції 

сільського господарства країни. У порівнянні із середніми показниками 

сільськогосподарського виробництва за 1989-1991 роки індекс виробництва 

продовольства в Китаї у 2000 році склав 170,2%, у той час як аналогічний 

показник США склав 124% [284]. Нарощування продовольства дозволило 

скасувати картки на продукти харчування на початку 1990-х років. 

Надлишки сільськогосподарської продукції стали спрямовуватись на 

експорт. 

Після приєднання Китаю до СОТ, яке відбулося 11 грудня 2001 року, 

Китай приступив до вирішення завдання з реформування національної 

сільськогосподарської та торговельної політики, з тим щоб забезпечити 

виконання своїх зобов'язань в відповідно до правил СОТ і при цьому також 

домогтися власних національних цілей по створенню процвітаючого 

агросектору. З перших днів свого приєднання Китай приступив до здійснення 

реформ по перебудові імпорту та експорту, зокрема були знижені імпортні 

мита, частково скасовано вимоги про ліцензування імпорту та експорту, 

скасовані квоти або ж перетворені в митні квоти, ліквідовано деякі заходи 

контролю за цінами. Так було зроблено крок вперед по шляху лібералізації 

ринку. Для забезпечення розвитку АПК були затвердженні програми 

підтримки сільського господарства.  

Внутрішні програми підтримки сільського господарства включають 

ряд інструментів,які забезпечують пряму і непряму підтримку фермерів. 
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Основні заходи такої політики включають прямі виплати, програми 

страхування, субсидії на придбання ресурсів, підтримку внутрішніх цін та 

субсидії на природоохоронні заходи.  

До найбільш важливих заходів слід віднести такі: ліквідація 

оподаткування сільськогосподарського виробництва, що підвищило 

доходність господарств в аграрному секторі. У 2004 році на території всієї 

країни були введені прямі виплати, призначені для надання підтримки 

господарствам, які вирощують зернові. Метою цієї програми є субсидування 

виробництва кукурудзи, рису і пшениці з розрахунку на одиницю посівної 

площі. З 2007 по 2010 роки загальна сума прямих виплат по цій програмі 

досягала щорічно 15,1 млрд. юанів [433]. 

Основна програма субсидування під назвою «Всеосяжне субсидування 

на одиницю сільгоспресурсів» була заснована в 2006 році з метою 

компенсації збільшених витрат виробників зерна в результаті збільшених цін 

на добрива, пестициди, пластикову плівку і дизельне паливо. Розмір таких 

субсидій залежить не від обсягу спожитих ресурсів, а від площі 

оподатковуваних орних земель. Бюджетні трансфери цієї програми постійно 

зростали: з 12 млрд. юанів в 2006 до 71,6 млрд. юанів у 2010 році [231;257]. У 

Китаї ця програма стала найбільшим одномоментним заходом вливання 

бюджетних коштів в сільське господарство Китаю. 

Для підвищення якості насіння і продукції тваринництва була введена 

ще одна програма субсидування під назвою «Система додаткових виплат за 

нові сорти і продукти», яка охоплює широкий асортимент важливих 

сільськогосподарських культур і продуктів тваринництва, в тому числі 

пшеницю, кукурудзу, рис, боби сої та ін. Сума виділених на цю програму 

коштів також збільшилася з 6,7 млрд. юанів у 2007 році до 20,4 млрд. юанів у 

2010 році [169]. 

Крім того, застосовується ряд заходів контролю та субсидування в 

відношенні використання як добрив, так і сільгосптехніки. Експортовані 

добрива оподатковуються, ставка яких станом на жовтень 2011 року досягала 
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75 відсотків. Відносно імпорту застосовуються заходи по зниженню витрат 

на добрива, в тому числі шляхом зниження мит на добрива і відповідні 

матеріали, а також зниження ПДВ і взагалі звільнення від податків. Діє також 

загальнонаціональна програма субсидування сільськогосподарського 

машинобудування, обсяг якого постійно зростає – від 2 млрд. юанів в 2007 

році і до 15,5 млрд. юанів у 2010 році [231; 257].  

Китай користується також деякими інструментами внутрішньої 

політики, надаючи підтримку внутрішніми цінами. У Китаї діє Національна 

комісія з розвитку і реформ, яка встановлює мінімальні ціни на рис і 

пшеницю на щорічній основі, для того щоб уникнути продажу зерна за 

низькими цінами фермерами найважливіших виробничих районів країни 

[162]. Для таких закупівель зерна залучаються наступні три основні 

держкорпорації: Китайська корпорація зернових резервів (SINOGRAIN), 

Китайська національна корпорація резервів круп, олії і продовольства 

(COFCO) і Китайська корпорація зерна і постачання (CGLC). Через такі 

механізми цінової підтримки, здійснюється пряма допомога фермерам з 

метою підтримки їх доходів. 

Для стабілізації цін і коригування попиту і пропозиції уряд вдається до 

інших спеціальних заходів інтервенційного характеру. В тому числі 

здійснюються закупівлі та створюються резерви на спеціальній основі, а 

також розпродаються запаси тростинного та бурякового цукру, бобів сої, 

кукурудзи, насіння ріпаку та бавовни. 

Відносно новими заходами підтримки для фермерів є системи 

страхування сільськогосподарського виробництва. У 2007 році була 

запущена експериментальна система страхування, яка мала пом'якшити 

високий рівень ризиків посухи і повені в Китаї і забезпечити фермерам 

страхове покриття на низькому рівні. Виплата страхових премій 

субсидується центральною та місцевою владою, причому 20-30 відсотків 

суми, що залишилася повинні брати на себе фермерські господарства. 

Страхове покриття поширювалося на 28 провінцій [260]. 
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Названі програми державної підтримки сільгоспвиробників створюють 

сприятливі умови на нарощування аграрного виробництва. Окрім цього 

здійснюється перехід на інноваційний шлях розвитку. 

Одним із головних факторів успіху в сільськогосподарському 

виробництві в КНР стало повсюдне впровадження передових аграрних 

технологій. У безпосередній процес виробництва впроваджувалися як 

запозичені у розвинених країн досягнення світової сільськогосподарської 

науки, так і розробки вітчизняних фахівців. 

Так, китайськими селекціонерами починаючи з 1949 року, було 

виведено близько 5000 нових високоврожайних сортів і гібридів 

сільськогосподарських культур [493]. Кожні 10 років оновлювалися і 

впроваджувались у виробництво сорти головних сільськогосподарських 

культур – рису, пшениці, сої, кукурудзи, що збільшувало їхню врожайність 

на 10-30% на рік у порівнянні з попередніми сортами. Завдяки 

сортооновленню, врожайність зернових зросла з 11,6 ц/га у 1950 до 48,2 ц/га 

у 2001 році. Крім того, в Китай було імпортовано з 1949 по 2001 роки понад 

100 тис. сортів і гібридів сільськогосподарських культур і саджанців 

високоврожайних сортів плодових дерев і ягідних культур, чим значно 

збагатився як генетичний фонд сільськогосподарських культур, так і 

сільськогосподарського виробництва в цілому [493]. 

Зростання АПК Китаю також обумовлене політикою впровадження 

податкових і кредитних пільг для сільгосптоваровиробників, введення 

вільних економічних зон у приморських районах країни і 

сільськогосподарській глибинці. Завдяки цим починанням до країни 

спрямовувалися іноземні інвестиції, а разом з ними приходили і нові 

технології. 

Створення нових робочих місць і боротьба з бідністю є головними 

елементами китайської концепції сталого розвитку сільського господарства і 

сільських територій. 

Цьому також сприяла політика підвищення освіти сільського 



 

 

244 

населення, створення привабливих соціально-економічних умов у сільській 

місцевості, розвитку сільськогосподарської інфраструктури. Для досягнення 

визначених цілей керівництво країни виділяло величезні кошти на освіту та 

охорону здоров’я, насамперед у відсталих сільськогосподарських регіонах. 

Маючи більш здорове та освічене сільське населення, китайська економіка 

впродовж більш ніж 20 останніх років почала розвиватися у 2 рази швидше 

індійської [291]. Протягом багатьох років зростає освітній рівень сільської 

молоді. Так, число неписьменних у Китаї серед молоді, осіб середнього віку 

знизилося з 20% у 1990 році до 5% на початку XXI століття. 

Проведені реформи мали соціальну спрямованість, що сприяло 

підвищенню життєвого рівня, тому чисельність населення, яке недоїдає в 

Китаї впродовж ряду років скорочується, що також говорить про підвищення 

економічної доступності продовольства для населення. Якщо ще у 1990-1992 

роках середня кількість страждаючих від недоїдання становила близько 178 

млн. осіб, що до 2006 року вона знизилася на 28% до 127 млн. осіб (табл. 

3.13). У загальній структурі населення чисельність людей, неотримуючих 

достатню кількість калорій, знизилася з 15 до 10%. Середньодобове 

споживання тваринного білка на душу населення в Китаї до 2006 року склало 

близько 36 гр., що в 2,3 рази більше, ніж на початку 90-х років XX             

століття [401]. Це свідчить про істотне поліпшення якості харчування. В 

подальшому ця прогресивна тенденція закріпилася і за оцінками ФАО в 2014 

р. Китай не включено до переліку країн, в яких частка населення є вагомою 

(5% та більше). 

Таблиця 3.13 

Показники економічної доступності продовольства в Китаї  

у 1990-2006 роках 
Показник Роки 

1990-1992 1995-1997 200-2002 2004-2006 

Відсоток недоїдаючих у загальній 

структурі населення 
15 12 10 10 

Число недоїдаючих, млн. осіб 177,8 143,7 132,5 127,4 

Кількість споживаних тваринних 

білків на душу населення на день, грам 
15,5 24,5 30,5 35,8 

Джерело: [89] 
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Що стосується розвитку сільської інфраструктури, необхідної для 

успішного розвитку сільського господарства та підвищення рівня життя 

населення, то в Китаї вже до 2000 року була проведена електрифікація 98% 

сіл. У 2008 році була прийнята програма: до 2020 року прокласти 300 тисяч 

кілометрів сільських автомобільних шляхів. Асигнуються бюджетні кошти 

на постачання населених пунктів доброякісною питною водою. Тільки у 2007 

році доступ до неї додатково отримали ще 32 мільйони селян [409]. 

Бюджетні асигнування на підтримку сільського господарства і 

поліпшення соціальних умов життя на селі тільки у 2008 році склали 50 

млрд. доларів. Майже дві п’ятих цієї суми виділено на перехід сільських шкіл 

на дев’ятикласну освіту. Від цього виграють всі селянські сім’ї, в яких 

нараховується 150 млн. школярів. 

Створення професійно-технічних училищ формує людський капітал. 

Понад 18 мільйонів підлітків вчаться на агрономів і ветеринарів, 

механізаторів і фельдшерів, щоб поповнити ряди сільської інтелігенції. 

Успіхи в розвитку сільського господарства КНР і забезпечення 

продовольчої безпеки були досягнуті за рахунок грамотного державного 

регулювання сільськогосподарського виробництва, значної державної 

підтримки, яка була спрямована на максимальне збільшення виробництва 

сільгосппродукції, в першу чергу зернових, у цілях задоволення потреб 

харчування динамічно зростаючого населення. У сільському господарстві 

Китаю особливо відзначається роль і вплив держави на ціноутворення, у 

першу чергу з базових видів продуктів харчування. Гарантовані ціни для 

китайських товаровиробників перевищували рівень середньосвітових цін, 

тому вони стимулювали внутрішнє виробництво зерна. 

Державне регулювання цін, спрямоване на стимулювання виробництва 

та оптимізацію структури виробництва зернових, дозволили КНР вже у 1997 

році досягти ступеню самозабезпеченості по зерну на рівні 94%. Запас 

зернових склав 36% від річного виробництва, що є високим показником при 

оцінці продовольчої безпеки. Великі запаси зерна є резервом у разі неврожаїв 
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або стихійних лих з одного боку, а, з іншого, допомагають вести ефективну 

політику ціноутворення. 

Фінансування сільської економіки Китаю у період реформ 

здійснювалося відразу по декількох каналах. Одним із основних джерел 

грошових коштів є заощадження самих селян, що зберігаються в сільських 

кредитних кооперативах або Сільськогосподарському банку КНР, який тісно 

взаємодіє із сільськими кредитними організаціями. Заощадження населення 

на строкових рахунках до 2003 року досягли 10 трлн. юанів, що становило 

понад 90% ВВП країни. Бюджетні асигнування на потреби сільського 

господарства також постійно збільшуються. Так, наприклад, у 1998-2002 

роках на підтримку виробництва та невиробничі витрати у сільській 

місцевості було виділено близько 408 млрд. юанів, що майже вдвічі 

перевищує обсяг бюджетної підтримки за попереднє п’ятиріччя. 

За рахунок випуску державних позик відбувалося розширення 

інфраструктурного будівництва на селі. Особлива підтримка надавалася 

реконструкції та будівництву електромереж, водоохоронних заходів, а також 

створенню державних зерносховищ. 

Для фінансування проектів із тривалими термінами окупності і 

низькою віддачею в КНР у 1991-1993 роках були створені 3 банки розвитку. 

Серед них – Банк розвитку сільського господарства Китаю, який опікується 

кредитуванням закупівель агропродукції, створенням державних резервів 

зерна, бавовни, олійних культур, цукру і м’яса. Він також фінансує іригаційні 

проекти, реалізує закордонні позики, спрямовані на розвиток сільського 

господарства. Діяльність банку націлена на боротьбу з бідністю в окремих 

регіонах КНР. Тільки у 2001 році загальна сума кредитів, які були надані 

банком, склала 743 млрд. юанів [339]. 

Одним із заходів підтримки сільського господарства Китаю стала 

відміна з 1 січня 2006 року сільськогосподарського податку, який проіснував 

у країні близько 260 років. Це допомогло підняти рівень добробуту селян, 

зменшити майновий розрив між містом і селом, збільшити торговий оборот 
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товарів і послуг у сільській місцевості та надати новий імпульс економічному 

зростанню [376]. 

У той же час у Китаї на шляху до сталого забезпечення продовольчої 

безпеки існує доволі серйозна екологічна проблема. Найбільш загальним 

гранично низьким показником вважається виробництво зерна в розмірі 600 

кг. на людину на рік. У КНР практично цей показник не збільшувався з 90-х 

років минулого століття, досягнувши максимуму 400 кг. в середині 80-х 

років. Він знизився у 2006 році до 378 кг. Основна причина – деградація 

агроекологічних систем, ослаблення природного базису [375]. 

У зв’язку з цим велика увага у країні приділяється збереженню 

сільськогосподарських угідь, зниженню сільськогосподарських ризиків від 

стихійних лих. Для боротьби з повенями, які завдають великої шкоди 

сільському господарству КНР, здійснювалося будівництво гідротехнічних 

споруд. Щорічно приблизно на 1 млн. га збільшується площа ефективно 

зрошуваних земель. На площі в 5 млн. га проводяться антиерозійні заходи. У 

1998-2002 роках площі, піддані навалі пісків, скоротилися на                         

5,7 млн. га [339]. 

Крім заходів, спрямованих на збереження сільгоспугідь всередині 

країни, щоб убезпечити державу від загроз, викликаних зростанням цін на 

продовольство на світовому ринку, КНР має намір орендувати орні землі в 

інших державах. Міністерство сільського господарства оприлюднило 

відповідну програму в 2008 році. Подібні проекти КНР вже розгорнуто на 

Кубі й у Мексиці. Згідно з даною програмою Пекіна, в якості основних 

регіонів, де планується скуповувати і орендувати землі, розглядаються країни 

Латинської Америки та Африки. На думку провідних китайських 

дослідників, національне сільське господарство в майбутньому не зможе 

забезпечити всі потреби населення в продуктах харчування, країна буде 

змушена шукати додаткові площі за кордоном. При цьому не виключено, що 

одночасно з придбанням земель у відповідні країни прибуватимуть китайські 

сільгоспробітники [361]. 
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Розвиток сільського господарства і забезпечення продовольчої безпеки 

в Китаї, як і раніше, є пріоритетним напрямком національної політики. В той 

же час Китай проводить активну зовнішньоекономічну політику, спрямовану 

на вирішення продовольчої проблеми. Імпорт (і експорт) перебуває під 

впливом державної системи торгівлі, яка прагне забезпечити стабільність 

пропозиції і цін на основні товари. 

Прийняті Китаєм заходи митного регулювання включають цілий ряд 

важливих механізмів, таких як митні збори, ПДВ і митні квоти. Застосовувані 

Китаєм мита в значній мірі варіюються залежно від категорій 

сільськогосподарських культур, але всі вони відповідають встановленим 

СОТ граничним рівням і всі вони за своїм характером є адвалорними. Китай 

використовує 1097 тарифних ліній для сільськогосподарських продуктів (за 

визначенням СОТ), причому середня ставка становить 15,6 відсотка 

порівняно з 8,7 відсотка, що встановлено для всіх інших товарів [267]. Китай 

застосовує мита до тих сільськогосподарських товарів, які важливі для 

країни, для захисту власного виробництва. Наприклад, найвищі ставки 

застосовуються до зернових (0-65 відсотків), цукру (8-50 відсотків) і тютюну. 

До інших продуктів, відносно яких виробництво Китаю має порівняльні 

переваги і мита на які встановлено нижче середнього рівня, належать 

фрукти,овочі та продукція тваринництва. 

Крім того, на імпорт сільгосппродукції введено ПДВ. Що стосується 

цієї форми регулювання, то ПДВ встановлюється на рівні 13 відсотків на всю 

сільськогосподарську продукцію, в той час як з іншої продукції стягується 

загальний ПДВ за ставкою 17 відсотків. З метою надання підтримки малим 

фермерським господарствам одержувана ними продукція взагалі звільняється 

від ПДВ. 

В останні роки Китай ще більше зміцнив свою торгівлю завдяки тому, 

що він прийняв рішення приєднатися до ряду односторонніх, двосторонніх і 

регіональних торгових угод. У 2010 році було введено в дію Угоду про 

вільну торгівлі між Китаєм і АСЕАН (CAFTA), яке являє собою один з 
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провідних альянсів вільної торгівлі в регіоні. За умовами цієї Угоди основні 

зміни торкнуться заходів митного регулювання, в тому числі передбачається 

обнулити мита майже на 90 відсотків продуктів, що є предметом торгівлі 

Китаю з Брунеєм, Індонезією, Малайзією, Філіппінами, Сінгапуром і 

Таїландом. Межі CAFTA будуть розширені після приєднання до нього в 2015 

році таких країн,як В'єтнам, Камбоджа, Лаос і М'янма [169].  

Китай є також членом угоди про зовнішньоторговельні преференції з 

країнами, що розвиваються Азіатсько-Тихоокеанського регіону, яка отримала 

назву «Азіатсько-Тихоокеанська торговельна угоду» (APTA). За умовами цієї 

Угодив 2009 році країни-учасниці знизили ставки 1 662 тарифних ліній до 

рівня нижче режиму НБН. Для держав-членів APTA середня застосовувана 

ставка мита становила 8,9 відсотка порівняно зі ставкою НБН, яка перебувала 

нарівні 9,5 відсотка [169]. 

За кілька останніх років Китай підписав двосторонні угоди про вільну 

торгівлю з такими країнами, як Нова Зеландія (2008 рік), Сінгапур (2008 рік), 

Перу(2009 рік) і Коста-Ріка (2010 рік). Крім того, Китай веде переговори про 

умови приєднання до режиму угод про вільну торгівлю з Австралією, Радою 

співробітництва країн Затоки, Ісландією та Норвегією. Більше того, Китай 

запропонував 41 найменш розвинутій країні односторонні пільгові мита на 

конкретні продукти і розраховує поширити цю практику на 95 відсотків 

свого імпорту [257]. 

Внаслідок розвитку сільського господарства та активної 

зовнішньоекономічної політики суттєво зросли обсяги експорту та імпорту 

сільгосппродукції й продовольства Китаю (табл. 3.14). 

Обсяг експорту сільгосппродукції за досліджуваний період зріс у 7 

разів і в 2013 р. склав 4,02% світового експорту. Обсяги експорту 

продовольства були нижчими, однак і вони зросли в 7,6 раз. В експорті 

Китаю значною є частка технічних культур. Імпорт зростав значно 

динамічніше. Об'єм імпорту сільгосппродукції зріс у 21 раз, а продовольства 

– у 21,4 рази. Отже, у вирішенні продовольчої проблеми Китаю імпортна 
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складова є значною. 

Таблиця 3.14. 

Динаміка експорту та імпорту сільгосппродукції і продовольства 

Китаю за 1990-2013 рр. 
 Обсяги, млн. дол. 2013р. 

до 1990 

р., раз 

Частка у світовому експорті та 

імпорті, % 1990 р. 2000 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

1990 

р. 

2000 

р. 

2011 

р. 

2012 

р. 

2013 

р. 

Експорт 

сільськогосподар

ської продукції 

10060 16384 64613 66175 70159 7 2,42 2,97 3,8 4,0 4,02 

Імпорт 

сільськогосподар

ської продукції 

7855 19544 144727 156823 165459 21 1,89 3,5 8,7 9,4 9,5 

Експорт 

продовольства 

7868 13559 54168 56318 59983 7,6 2,5 3,14 3,9 4,1 4,1 

Імпорт 

продовольства 

4619 9043 75455 90651 98646 21,4 1,46 2,09 5,54 6,6 6,8 

Джерело: [157] 

 

Китай прийняв на озброєння важливу стратегію розвитку сільського 

господарства країни – 12-ий П'ятирічний план розвитку країни (2011-2015 

роки), в якому уряд знову підтверджує своє прагнення розширювати 

підтримку сільськогогосподарства, нарощувати допомогу фермерам, 

проводити природоохоронні заходи,сприяти модернізації агросектору та 

підвищувати рівень життя на селі. У числі конкретних цілей цієї стратегії 

передбачається збільшення виробництва зернових на 50 млн. тонн шляхом 

вкладення додаткових інвестицій в сільське господарства та компенсації 

зернових районів витрат на створення високопродуктивних виробничих баз 

для вирощування товарного зерна. У стратегії далі ставляться завдання 

підвищення конкурентоспроможності агросектору, доходів сільського 

населення та стандартів продовольчої безпеки, а також диверсифікації 

сільської економіки і поліпшення діяльності сільських інститутів та об'єктів 

інфраструктури [157]. 

Для реалізації цих планів в сільському господарстві було розроблено 

цілий ряд інструментів політики, покликаних надавати підтримку 

сільгосптоваровиробникам. В даний час фермери отримують таку підтримку 

завдяки здійсненню цілого ряду важливих заходів, таких як підтримка 
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ринкових цін і бюджетне субсидування. Для заходів підтримки ринкових цін, 

реалізованих Китаєм, ключовими є мита, імпортні квоти і державна торгівля, 

мінімальні гарантовані державою ціни на вирощені рис і пшеницю та 

спеціальні інтервенції, що вживаються в ряді випадків на ринках 

сільгоспсировини. 

Проведене дослідження свідчить, що Китай в останні десятиліття 

проводить активну політику щодо підвищення рівня продовольчого 

забезпечення населення країни. Найбільш вагомими заходами у цьому плані 

стали: 

розробка і реалізація державних програм з розвитку сільського 

господарства, соціальної інфраструктури сільської території, системи освіти 

на селі та формування людського капіталу для аграрного сектору економіки; 

активна підтримка сільськогосподарських виробників, здебільшого 

дрібних фермерів, шляхом надання державних субсидій на придбання 

ресурсів (насіння, добрив, засобів захисту рослин, технічного оснащення 

тощо), підтримка внутрішніх цін та здійснення природоохоронних заходів; 

впровадження інтенсивних методів розвитку сільського господарства 

шляхом застосування інноваційних технологій, що забезпечило суттєве 

зростання продуктивності рослинництва і тваринництва; 

активна участь у міжнародній торгівлі сільськогосподарською 

продукцією і продовольством, суттєве збільшення імпорту продукції для 

задоволення внутрішніх потреб; 

проведення виваженої політики митного регулювання, спрямованої на 

захист інтересів внутрішніх виробників і споживачів продовольства, та 

підтримку експортерів сільгосппродукції при умові дотримання 

національного пріоритету забезпечення продовольчої незалежності країни. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Результати дослідження дали змогу зробити такі висновки. 
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1. Досліджено досвід країн, – ЄС, США, Китаю, – які досягли 

найкращих показників у сфері вирішення продовольчої проблеми та стали 

світовими лідерами з виробництва та експорту продовольства. Кожна країна 

здійснювала свою політику в сфері продовольчого забезпечення, однак в її 

реалізації вони мали багато спільного. Визначено, що їх досягнення 

забезпечено шляхом здійснення активної та ефективної аграрної політики, 

основними інструментами якої є запровадження державної підтримки 

сільгоспвиробників, сприяння технологічній модернізації аграрного сектору 

економіки, здійснення збалансованої зовнішньоторгівельної політики для 

підтримання національного пріоритету забезпечення продовольчої 

незалежності країни. 

2. Визначено, що досягнення ЄС у вирішенні продовольчої проблеми 

обумовлені проведенням спільної аграрної політики, яка базується на таких 

принципах: свобода руху сільськогосподарської продукції на всій території 

країн-членів ЄС; надання переваг сільськогосподарській продукції, 

виробленій в країнах ЄС; захист внутрішнього ринку ЄС від надходження 

дешевої продукції з третіх країн; застосування єдиних цін на 

агропродовольчу продукцію і механізму, який сприяє їх 

стабілізації;фінансова солідарність у витратах щодо реалізації спільної 

аграрної політики. 

3. Аналіз динаміки розвитку основних галузей сільського господарства 

ЄС показує, що відбулися суттєві зміни позицій ЄС у світовому балансі 

продовольчих ресурсів та у структурі виробництва. Країни ЄС досягли 

високого рівня продовольчого забезпечення шляхом підтримки власних 

товаровиробників сільгосппродукції; регулювання обсягів виробництва 

продукції АПК; формування конкурентного середовища в сфері виробництва 

і обігу продукції АПК, недопущення монополізації окремих ринків 

продовольчих товарів; формування багатогалузевого агропродовольчого 

комплексу Європейської Співдружності, що дає можливість задовольняти 

потреби практично у всіх видах продовольства за рахунок власних потреб і 
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не мати значної залежності від зовнішніх поставок продуктів харчування; 

активного розвиток мережевих структур у вигляді агропромислових 

кластерів, в тому числі транснаціональних, які об’єднують в єдині 

технологічні ланцюги всіх виробників однорідної продовольчої продукції та 

обслуговуючі їх структури; широкого впровадження в процес 

агропромислового виробництва інноваційних технологій; проведення 

виваженої протекціоністської політики. 

4. Встановлено, що у США рівень продовольчого забезпечення 

вважається достатнім. Таких результатів вдалося досягти завдяки 

впровадженню різноманітні форми державної підтримки національних 

товаровиробників, а саме прямих виплат, допомоги в отриманні позик на 

збут продукції і виплати на покриття дефіциту позик; програм антициклічних 

виплат; програм вибору страхового покриття залежно від середніх доходів 

від зібраного врожаю (ACRE); кредитування, інвестиції в розвиток науково-

дослідного сектору АПК, стимулювання впровадження інноваційних 

технологій в аграрне виробництво, що підвищує його 

конкурентоспроможність на світовому ринку; природоохоронних заходів, 

програм страхування врожаїв і допомоги у разі стихійних лих; сприяння 

розвитку крупнотоварного аграрного бізнесу при паралельній підтримці 

дрібнотоварного фермерства, що забезпечує нарощування сільгосппродукції, 

збереження значної кількості робочих місць в АПК; впровадження низки 

програм підтримки споживачів продовольчих товарів, що забезпечує 

продовольчу безпеку на рівні домогосподарств та збільшує ємність 

внутрішнього ринку для виробників АПК; сприяння та субсидування 

експорту, що забезпечує просування продукції АПК на зовнішні ринки. 

5. Китай є найбільшим виробником у світі за низкою основних 

сільськогосподарських товарів, важливу роль у цьому відіграло набуття 

країною членства в СОТ. На підставі узагальнення досвіду здійснення 

аграрної політики Китаю встановлено, що найбільш вагомими заходами у 

цьому плані стали:розробка і реалізація державних програм з розвитку 
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сільського господарства, соціальної інфраструктури сільської території та 

формування людського капіталу для аграрного сектору економіки;активна 

підтримка сільськогосподарських виробників, здебільшого дрібних фермерів, 

шляхом надання державних субсидій на придбання ресурсів, підтримку 

внутрішніх цін та здійснення природоохоронних заходів;впровадження 

інтенсивних методів розвитку сільського господарства шляхом застосування 

інноваційних технологій;активна участь у міжнародній торгівлі 

сільськогосподарською продукцією і продовольством, суттєве збільшення 

імпорту продукції для задоволення внутрішніх потреб; проведення виваженої 

політики митного регулювання, спрямованої на захист інтересів внутрішніх 

виробників і споживачів продовольства, та підтримку експортерів 

сільгоспродукції при умові дотримання національного пріоритету 

забезпечення продовольчої незалежності країни. 

6. Досвід вирішення продовольчої проблеми провідними країнами світу 

доцільно застосувати при вирішенні продовольчих питань в інших країнах, в 

тому числі і в Україні. Однак, слід зауважити, що його застосування можливе 

при врахуванні всього спектру національних умов і особливостей розвитку 

АПК та формуванні потреби в продовольстві. Для країн, що розвиваються, 

найбільш цінним є досвід Китаю, тому його вивчення та поширення є 

важливим завданням міжнародних організацій, які опікуються вирішенням 

глобальної продовольчої проблеми, в найпершу чергу – ФАО. 

Основні положення цього розділу автором викладено у власних працях 

та опубліковано у наукових статтях фахових та зарубіжних видань з 

економіки [204;205;209; 479], а також у збірниках матеріалів конференцій 

[478]. 
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РОЗДІЛ 4. 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ ТА РОЛЬ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ЇЇ ВИРІШЕННІ 

 

4.1. Закономірності та тенденції виробництва основних видів 

сільськогосподарської продукції в Україні 

 

Вирішення продовольчої проблеми вимагає формування продовольчого 

фонду, достатнього для задоволення потреб населення в основних видах 

харчової продукції. Головну роль у формуванні продовольчого фонду будь-

якої країни відіграє національне сільське господарство. Україна має значні 

сільськогосподарські ресурси, однак існують і проблеми розвитку сільського 

господарства, які негативно впливають на вирішення продовольчої 

проблеми. 

В Україні сільське господарство є провідною сферою національної 

економіки, в якій зайнято значна частка населення. Його роль в національній 

економіці визначається таким: забезпечення потреб держави у продовольстві; 

забезпечення продовольчої незалежності й економічної безпеки; розвиток 

експортного потенціалу; підвищення матеріального добробуту населення. 

Розвиток сільськогосподарського сектору залежить від розміру інвестицій, 

форм організації господарства, використання традиційних або інноваційних 

технологій, а також від низки природних та біологічних чинників. Тому 

аграрний сектор є одним із найбільш ризикових секторів економіки. 

У 2012-2013 роках частка сільського господарства (включаючи 

мисливство та лісове господарство) у загальному обсязі валової доданої 

вартості всіх галузей економіки склала 9,6 та 9,1%, відповідно (у 2010р. – 

8,7%). При цьому щорічно спостерігається зростання валової доданої 

вартості сільського господарства з 82,9 млрд. грн. у 2010 році до 131,7 млрд. 

– у 2013 році [330]. 
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Земля є основою розвитку сільського господарства. Площа 

сільськогосподарських угідь, які використовувались у 

сільськогосподарському виробництві, на початок 2012 року становила 37,1 

млн. га (61% території України), з яких 31 млн. га – площа ріллі (табл. 4.1).  

Таблиця 4.1 

Динаміка площі ріллі в Україні 
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1990 51,9 33,6 0,647 35,1 51 

1995 51,5 33,3 0,647 24,3 33,9 

2000 49,2 32,6 0,663 19,4 24,5 

2005 47,1 32,5 0,690 26 38 

2009 46,1 32,5 0,705 29,8 46 

2010 45,9 32,5 0,708 26,9 39,3 

2011 45,7 32,5 0,711 37 56,7 

2012 45,5 31,0 0,681 31,2 46,2 

Джерело: Складено автором за [330] 

 

Україна має значну площу ріллі, яка перевищує 30 млн. га. За період з 

1990 року вона скоротилася на 7%, однак в розрахунку на душу населення 

відбулося зростання цього показника з 0,647 га до 0,711 га [330]. За рівнем 

забезпеченості сільськогосподарськими угіддями (0,9 га на одного 

мешканця), та ріллею (0,7 га) Україна є лідером серед країн світу. Вона 

володіє найбільш родючими чорноземи та лучно-чорноземними ґрунтами, 

тому вітчизняні земельні ресурси за оцінками різних експертів, здатні 

забезпечити продовольством від 150 до 500 млн. осіб [433]. 

Виробництво продовольства значною мірою залежить не лише від 

наявних земельних ресурсів, але й від організаційно-правових форм 

господарювання та розмірів сільгосп підприємств. У 2011 році в аграрному 

секторі економіки функціонувало 56 тис. підприємств,з яких 73,9% 
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становили фермерські господарства, 13,8% – господарські товариства, 7,4% – 

приватні підприємства, 1,6% – виробничі кооперативи, 0,6% – державні 

підприємства, 2,7% – підприємства інших форм господарювання. У цих 

підприємствах зосереджено 21,6 млн. га сільськогосподарських угідь [330]. 

У сільськогосподарській галузі переважають дрібні підприємства із 

загальної кількості аграрних підприємств 48 тис. мають сільськогосподарські 

угіддя. З них 68,3% підприємств мають площу до 100 га, 14,9% – від 100 до 

500 га, 5,4% – від 500 до 1000 га, 5,3% – від 1000 до 2000 га, 6,1% – понад 

2000 га. Середній розмір підприємства з урахуванням фермерських 

господарств становить 384 га, без урахування фермерських господарств 1176 

га сільськогосподарських угідь [330]. Середній розмір фермерських наділів у 

2011 році проти 2010 року збільшився на 2,8 га і становив 106,1 га, у тому 

числі 103,1 га ріллі. 

Окрім сільськогосподарських підприємств, виробництво продуктів 

харчування здійснюється і в приватних господарствах населення, які 

забезпечують більше половини загального виробництва сільгосппродукції. 

Так, у 2011 році загальні обсяги продукції збільшилися як у 

сільськогосподарських підприємствах (на 23,8%), так і в господарствах 

населення (на 12,3%). Значний приріст обсягів у підприємствах підвищив їх 

частку у загальному виробництві продукції сільського господарства до 47,3% 

у 2011 році (проти 44,9% у 2010 році). Хоча вклад господарств населення у 

загальне виробництво аграрної продукції проти 2010 року скоротився на 2,4 

в.п. і склав 52,7%, все ж, вони і надалі залишаються основними виробниками 

сільськогосподарської продукції [330]. 

Домінування дрібних фермерських підприємств та домашніх 

мікрогосподарств населення з низьким технічним рівнем оснащеності 

виробництва позначається як на обсягах виробництва, так і на 

продуктивності і його ефективності, що обумовлює специфіку продовольчої 

проблеми в Україні. Продовольчий фонд країни формується за рахунок 

продукції рослинництва і тваринництва. В Україні в загальному обсязі 
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валової продукції сільського господарства більшу частку займає продукція 

рослинництва, у 2011 році – 63,7%, відповідно на продукцію тваринництва 

припадало 36,3% валового обсягу. Для виявлення проблем і тенденцій 

здійснимо більш детальний аналіз виробництва за окремими видами 

продукції рослинництва і тваринництва. 

В структурі продукції рослинництва домінують зернові і зернобобові 

культури (31,5%), картопля і овоче-баштанні культури (39,9%), технічні 

культури (олійні, цукрові буряки) [330]. Обсяги виробництва зернових і 

зернобобових культур мають тенденцію до зростання (рис. 4.1). У 2010 р. 

було зібрано 39,3 млн. т. зерна, у 2013 р. – 63 млн. т., лише у 2012 р. 

спостерігалось значне скорочення валового збору [330]. Підвищувалася 

врожайність зернових, хоч в середньому по Україні вона залишається 

нижчою ніж її рівень у розвинених країнах. 

 

Рис. 4.1. Динаміка валового збору та урожайності зернових і зернобобових по 

Україні 

Джерело: побудовано за даними [330] 

 

Спостерігається суттєва асиметрія виробництва зернових у регіонах 

України. Найбільшим валовий збір даних культур був у Полтавській (5,6 

млн. т), Вінницькій (4,9 млн. т), Черкаській (4,1 млн. т) та Харківській (4,2 

млн. т) областях, в той час як у Херсонській він склав 1,7 млн. т, а у 

Чернівецькій – 0,6 млн. т (Додаток Д таблиця 1.). Суттєво відрізняється і 

врожайність (рис. 4.2.). Найвищою вона була у Черкаській (62,1 ц/га) та 
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Полтавській (55,9 ц/га) областях, слід відзначити, що за цим показником ці 

області вже наблизилися до рівня розвинених країн. Однак у більшості 

областей урожайність була значно нижчою і в 7-ми вона не досягла 30 ц/га 

(Додаток Д таблиця 2) [330]. 

 

Рис. 4.2. Урожайність зернових та зернобобових культур за регіонами 

України у 2011-2013 р., ц/га 

Джерело: побудовано за даними [330] 

 

Цукрові буряки є важливою культурою в продовольчому балансі 

країни. Обсяги їх виробництва мають негативну динаміку (Додаток Е, рис. 1): 

у 2010 році – 13,7 млн. т, у 2011 р. – 18,7 млн. т, у 2013 році – 10,8 млн. т. 

Однак позитивним є зростання врожайності, яка зросла з 280 ц/га у 2010 р. до 

411 ц/га у 2012 р. [330]. Однак такий рівень врожайності даної культури у 1,5 

– 2 рази нижче рівня розвинених країн. 

Виробництво даної культури у регіонах країни також є дуже 

нерівномірним. Основними областями, які забезпечують валовий збір 

цукрового буряка, є Вінницька, Полтавська, Тернопільська і Хмельницька 

області (Додаток Д таблиця 2). Урожайність цукрових буряків (близько 400 

ц/га) є значно нижчою у порівнянні з країнами ЄС або США. 

Валовий збір насіння соняшника зростає і у 2013 році він досяг 11050,5 
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тис. т. і перевищив рівень 2010 р. в 1,6 рази. Це обумовлено не лише 

споживанням на внутрішньому ринку, але й значним експортом. 

Спостерігається нестабільна динаміка урожайності (рис. 4.3.), яка 

коливається на рівні 15-18 ц/га і лише у 2013 році вона зросла до 21,7 

ц/га[330]. Найбільший валовий збір соняшнику у 2013 році мали 

Дніпропетровська, Кіровоградська та Харківська області. Однак, стабільно 

найвищі врожаї досягалися у Черкаській та Вінницькій областях (Додаток Д 

таблиця 1). 

 

Рис. 4.3. Динаміка валового збору та урожайності насіння соняшника по 

Україні 

Джерело: побудовано за даними [330] 

 

Обсяги виробництва картоплі у 2011-2013 роках перевищили 20 млн. т 

(Додаток Е, рис. 2). Найбільший її збір мав місце у 2011 році – 24,2 млн. т. 

Зростала врожайність даної культури, однак не послідовно. Найбільший 

внесок картоплі у продовольчий фонд країни роблять такі області як 

Вінницька, Київська, Львівська, Хмельницька, Чернігівська. Урожайність 

даної культури в регіонах України суттєво відрізняється: якщо у 

Житомирській обл. вона складала 217 ц/га, то у Херсонській – 100 ц/га 

(Додаток Д таблиця 2). 

Валовий збір овочів в Україні в останні роки коливається в межах 10 

млн. т порівняно з 2012 роком обсяг зріс на 22%, однак він не забезпечує 

повністю потреб населення. Слід відзначити значно меншу розбіжність 
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регіонів за валовим збором овочів (за винятком Херсонської обл.) та значно 

нижчі коливання врожайності, у більшості регіонів урожайність овочів 

наближається до середнього рівня по Україні (200 ц/га) (Додаток Д таблиця 

1, таблиця 2). Виробництво овочевої продукції здебільшого здійснюється у 

приватних господарствах населення. 

Виробництво продукції рослинництва сільськогосподарськими 

підприємствами в основному є прибутковим. У 2011 році рентабельність 

виробництва продукції рослинництва становила 31,8%, проти 26,7% у 2010 

році, у 2012 – 22,3%, у 2013 році – 11,1%. У 2011 році найбільш прибутковим 

було вирощування соняшника (57,9%), ріпаку (31,9%), дещо менше зернових 

культур (25,4%), картоплі (19,7%). Суттєво зросла рентабельність 

виробництва цукрових буряків – з 16,7% у 2010 році до 36,5% у 2011 році 

[330].Однак, в окремі роки рівень рентабельності коливається, у 2012 році він 

був нижчим за всіма видами продукції, а за групою овочевих культур мав 

від’ємне значення (рис. 4.4.). 

 

Рис. 4.4. Динаміка рентабельності основної продукції рослинництва, % 

Джерело: побудовано за даними [330] 
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В регіонах України рентабельність продукції рослинництва суттєво 

коливається. Виробництво зернових найбільш рентабельним було у 

Черкаській, Київській, Житомирській областях, виробництво насіння 

соняшників – у Харківській, Кіровоградській та Житомирській областях, 

цукрових буряків – у Черкаській та Чернігівській, а овочів – у Чернівецькій 

та Хмельницькій(Додаток Д таблиця 3). Ефективність виробництва продукції 

рослинництва стимулює спеціалізацію регіонів на виробництві певних видів 

продукції. 

У загальному обсязі валової продукції за 2011 році частка продукції 

тваринництва склала 36,3%. Проти 2010 року обсяг виробництва продукції 

тваринництва збільшився на 2,5%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 6,2%, 

у господарствах населення – скоротився на 0,5%. Частка останніх у 

загальному обсязі тваринницької продукції скоротилась на 1,6 в.п. і склала 

53,7%. Переважна збитковість тваринництва обумовлена скороченням 

питомої ваги даної галузі в загальному обсязі сільгосппродукції. Протягом 

тривалого часу зберігалась негативна тенденція скорочення загального 

поголів'я сільськогосподарських тварин. На 1 січня 2012 року в країні 

нараховувалось 4425,8 тис. голів великої рогатої худоби, що на 68,6 тис. 

голів, або на 1,5% менше порівняно з початком 2011 року, у т.ч. у 

сільгосппідприємствах – 1510,6 тис. голів (на 15,8 тис. голів, або на 1% 

менше), у господарствах населення – 2915,2 тис. голів (на 52,8 тис. голів, або 

на 1,8% менше) [330]. 

В той же час реалізація великої рогатої худоби збільшується, що 

перевищує обсяги вирощування цих видів тварин і призводить до скорочення 

його поголів’я і зменшення ресурсів м’ясної продукції у майбутньому. 

Реалізація худоби та птиці на забій зросла з 2925,4 тис. т у 2010 році до 

3378,8 тис. т. у 2013 році (рис. 4.5.). Найбільше продукції тваринництва на 

м’ясо вирощується у Черкаській, Київській, Дніпропетровській 

областях(Додаток Д таблиця 4). Слід відзначити, що обсяги продукції 

тваринництва у регіонах відрізняються більш ніж у 5 разів. 
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Рис. 4.5. Обсяги реалізації худоби і птиці на забій, тис. т. 

Джерело: побудовано за даними [330] 

 

Обсяги виробництва молока, одного із найцінніших продуктів 

харчування в Україні майже не зростають, у 2010-2013 рр. вони ледь 

перевищують 11 млн. т. (рис. 4.6.). Однак потреба у даній продукції є досить 

великою. Найбільший внесок у виробництво молочної продукції роблять 

Вінницька та Полтавська області, які виробляють відповідно 847 та 785 тис. т 

на рік. Втричі менші обсяги виробництва молока у Запорізькій, Луганській 

областях, які мають значну чисельність населення (Додаток Д таблиця 4). 

 

Рис. 4.6. Динаміка виробництва молока у 2010-2013 рр., тис. т 

Джерело: побудовано за даними [330] 



 

 

264 

Обсяги виробництва яєць зростають повільно, за 2010-2013 роки їх 

кількість збільшилася на 15% (Додаток Е, рис. 3). Позитивним є стійка 

тенденція до зростання, порівняно з 2010 р. виробництво даного продукту 

збільшилося на 15%. У регіонах України виробництво даного виду 

продовольства є дуже неоднорідним. Якщо у Київській обл. у 2013 році було 

вироблено 2545 млн. шт. яєць, то у Волинській лише 185 млн. шт. Отже, 

забезпечення населення в регіонах даним ресурсом продовольства суттєво 

відрізняється. 

В Україні тваринництво не є прибутковою галуззю, що є значною 

проблемою. Виробництво майже усіх видів продукції тваринництва є 

збитковим. Виробництво великої рогатої худоби мало від’ємну 

рентабельність: у 2010 році – -35,4%, у 2012 році – -28,4%. У жодному 

регіоні України не було досягнуто позитивних значень рентабельності, а 

найгірші показники мала Харківська обл. (-46,1%). Виробництво свинини є 

менш збитковим, у 2010 році рентабельність складала -7,7% і лише у 2012 

році було досягнуто в цілому по Україні позитивного значення даного 

показника (1,9%). Прибутковою ця галузь є у Волинській та Івано-

Франківській областях, найбільш збитковою – у Миколаївській. Збитковим є 

також виробництво птиці на м’ясо (-6,5% у 2012 році), а у Миколаївській і 

Херсонській областях збитковість перевищила 60%, лише виробництво 

молока мало позитивну рентабельність, однак її рівень знижується: у 2010 

році – 17,8%, у 2011 році – 18,4%, у 2012 році – 2,3%(Додаток Д таблиця 5) 

[330]. 

Особливістю українського сільськогосподарського виробництва є те, 

що значна частка валової продукції виробляється не на 

сільгосппідприємствах або у фермерських господарствах, а у господарствах 

населення, які є дрібнотоварними, або зовсім не товарними. Частка 

виробництва сільськогосподарських підприємств підвищується, але дуже 

повільними кроками (табл. 4.2) і не стабільно. У 2012 р. її частка знизилась 

на 1.1. в. п., а у 2013 р. зросла на 2,1 в. п. 
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Таблиця 4.2 

Розподіл валової продукції сільського господарства за сферами 

виробництва, %  
Види продукції та сфери виробництва 2011 2012 2013 

Валова продукція 100 100 100 

у т. ч. вироблена у сільськогосподарських 

підприємствах 

51,8 50,7 53,8 

вироблена у господарствах населення 48,2 49,3 46,2 

Продукція рослинництва 100 100 100 

у т. ч. вироблена у сільськогосподарських 

підприємствах 

56,7 55,0 58,4 

вироблена у господарствах населення 43,3 45,0 41,6 

Продукція тваринництва 100 100 100 

у т. ч. вироблена у сільськогосподарських 

підприємствах 

40,6 41,8 43,4 

вироблена у господарствах населення 59,4 58,2 56,6 

Джерело: [330] 

 

Дані табл. 4.2 свідчать, що частка населення у виробництві валової 

продукції у 2013 році складала 46,2%, вона знизилася порівняно з 2011 роком 

лише на 2 в.п. У валовій продукції рослинництва вона є меншою – 41,6%. 

Однак переважна частка продукції тваринництва (56,6%) вирощується у 

господарствах населення, які утримують більшу частку поголів’я тварин.  

У господарствах населення зосереджена значна частина поголів’я 

худоби та птиці: на початок 2012 року вони утримували майже дві третини 

(65,9%) поголів'я великої рогатої худоби (у т.ч. корів – 77,4%); 55% свиней; 

83,3% овець та кіз; 47,3% птиці всіх видів [330]. Слід відзначити, що 

найбільш вагомою роль домашніх господарств населення у виробництві 

продовольчих ресурсів є у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській 

областях, а у виробництві продукції тваринництва до них приєднуються 

Житомирська, Миколаївська, Одеська, Сумська області (Додаток Д таблиця 

6). Наявність значної частки виробництва сільськогосподарської продукції в 

господарствах населення обмежує товарність, продуктивність та 

ефективність виробництва продовольчих ресурсів, що негативно 

позначається на вирішенні продовольчої проблеми. 

Проведений аналіз показав наявність таких тенденцій у сфері 
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виробництва продовольчих ресурсів. 

По-перше, обсяги виробництва продукції рослинництва зростають, 

однак нестабільними темпами. В окремі роки спостерігається падіння 

валового збору основних сільськогосподарських культур. Урожайність 

культур зростає, однак вона залишається нижчою у 2-3 рази порівняно з 

розвиненими країнами (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 

Урожайність основних сільськогосподарських культур у деяких країнах 

світу у 2009 р., ц/га  
Культури Канада США Німеччина Франція Польща Україна 

Пшениця 27,8 29,9 78,1 74,5 41,7 31,2 

Ячмінь 32,6 39,3 65,4 68,4 34,4 27,7 

Кукурудза 83,7 103,4 97,5 91,1 62,3 50,2 

Соя 25,4 29,6 10,0 25,1 16,6 16,8 

Соняшник 16,0 17,4 24,1 23,5 18,1 15,2 

Цукрові буряки 603,4 576,1 675,7 937,0 542,6 315 

Картопля 313,1 462,7 440,6 437,9 198,5 139,3 

Джерело: [433] 

 

По-друге, розвиток тваринництва і забезпечення населення його 

продукцією носить суперечливий характер. Скорочується кількість поголів’я 

тварин, однак зростають обсяги реалізації худоби на забій. Це вказує на те, 

що на даний момент насиченість ринку продукцією тваринництва 

підвищується, однак погіршується ресурсна база на майбутнє, що призведе 

до загострення проблеми забезпечення населення м’ясною та молочною 

продукцією. 

По-третє, у формуванні сільськогосподарських ресурсів продовольства 

значна роль належить господарствам населення, які забезпечують 46% 

валової продукції рослинництва та 57% валової продукції тваринництва. Це 

свідчить про переважно екстенсивний та низькотехнологічний стан розвитку 

сільського господарства, що не сприяє суттєвому зростанню обсягів 

вироблених продовольчих ресурсів та поліпшенню їх якості. При такій 

організації господарської діяльності вкрай неефективно використовується 

багаті природні земельні ресурси України. 

http://www.niss.gov.ua/articles/401/#_ftn6
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По-четверте, має місце значна розбіжність ефективності двох основних 

секторів сільського господарства. Рослинництво в основному є прибутковою 

галуззю, хоч рівень рентабельності виробництва і коливається із року в рік. 

Тваринництво є збитковим, при цьому рівень збитковості знижується дуже 

повільно. Це вказує на те, що товаровиробники продовольчих ресурсів 

організовують свою діяльність не в рівних умовах. Різна ефективність 

виробництва обумовлює зміну структури валової продукції сільського 

господарства. Відбувається неухильне скорочення частки продукції 

тваринництва, як неприбуткової сфери виробництва, що загострює дефіцит 

продукції даного сектора та гальмує можливості вирішення продовольчої 

проблеми. 

По-п’яте, низька ефективність сільськогосподарського виробництва 

обумовлена низьким рівнем технологізації аграрного сектору економіки. Це 

проявляється у використанні застарілої техніки (комбайнів, тракторів тощо), 

відсутності необхідної кількості сучасних приміщень і засобів для 

збереження врожаю, застарілих підходах в організації виробництва. Це 

призводить до втрати частини виготовленої продукції, зниження її якості. 

По-шосте, має місце значна асиметрія обсягів виробництва 

сільгосппродукції в регіонах України, продуктивності тваринництва та 

урожайності культур, що ставить в неоднакові умови забезпечення 

продовольчими товарами різні регіони. Проведений аналіз свідчить, що в 

Україні існують значні проблеми у сфері виробництва продовольчих 

ресурсів. Низька ефективність аграрного сектору економіки та недосконала 

державна політика стосовно розвитку сільського господарства не забезпечує 

можливостей повного використання природного потенціалу України щодо 

виробництва продовольства. 

Для оцінки перспектив розвитку сільського господарства доцільно 

зробити аналіз динаміки виробництва основних видів продукції. Аналіз 

закономірностей зміни обсягів виробництва основних видів 

сільськогосподарської продукції (табл. 4.4) свідчить про досить неоднозначні 
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тенденції, які склалися в Україні за 1995-2012 роки. Наприклад, виробництво 

зерна і зернобобових за цей період збільшилося на 36,3% або на 12,3 млн.т, 

тобто щорічний приріст склав близько 1,84% або 0,72 млн.т.  

Таблиця 4.4 

Динаміка виробництва основних видів сільськогосподарської продукції 

 в Україні та їх урожайність за 1995-2012 роки  
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1990 51,9 33,6 35,1 156,2 51 44,3 275,7 16,7 116,8 7,5 133,5 3,7 45,4 

1995 51,5 33,3 24,3 101,6 33,9 29,7 204,7 14,7 36,2 6,4 110,3 2,4 30,4 

2000 49,2 32,6 19,4 83,4 24,5 13,2 176,7 19,8 121,6 6,2 102,8 2 41,2 

2005 47,1 32,5 26 99,2 38 15,5 248,2 19,5 128,4 7,6 147,9 2,1 61,6 

2009 46,1 32,5 29,8 109,3 46 10,1 314,9 19,7 139,3 9 166,8 2,1 69,6 

2010 45,9 32,5 26,9 107,6 39,3 13,7 279,5 18,7 132,5 8,9 161,4 2,2 74,1 

2011 45,7 32,5 37 129,1 56,7 18,7 363,3 24,2 168 10,6 180,3 2,4 82,7 

2012 45,5  31,2  46,2 18,4 411,1 23,2 161 10 182,7 2 89,9 

Джерело: [330] 

 

Необхідно також відзначити, що урожайність зернових за цей період 

була досить низькою і станом на 2012 рік навіть не досягла рівня 1990 року. 

Використання трендових моделей прогнозування показало, що при збережені 

визначених тенденцій, тобто при збереженні площ ріллі та врожайності, за 

прогнозними оцінками на 2015 рік обсяг виробництва може досягти 58,8 

млн.т, а на 2018 рік– 71,5 млн.т (табл. 4.5) (Додаток Ж). 

Виробництво цукрових буряків за останні сімнадцять років 

зменшилося на 38,05%, або на 11,3 млн. т, при цьому необхідно відзначити, 

що починаючи з 2009 року склалися тенденції до зростання обсягів 

виробництва, що обумовило досить оптимістичні прогнозні оцінки. За 

здійсненими розрахунками на підґрунті відповідних трендових моделей, 

виробництво цукрових буряків станом на 2015 рік може досягти 27,3 млн.т, а 

на 2018 рік – 33,8 млн.т. Виробництво картоплі за останні п’ятнадцять років 
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має досить чітку позитивну тенденцію, зокрема, середньорічні темпи 

зростання складали 104,1%, а за весь період обсяги виробництва збільшилися 

майже вдвічі. За прогнозними оцінками при збереженні визначених умов до 

2015 року обсяги можуть бути на рівні 27,3 млн.т, а станом на 2018 – досягти 

31,3 млн.т. У той же час, зміни обсягів виробництва овочів і баштанних 

культур при загальній тенденції до зростання мають суттєво нижчу 

інтенсивність – середньорічні темпи приросту складали лише 2,6%, тобто 

щорічно за 1995-2012 роки абсолютне збільшення було на рівні 0,212 млн.т. 

картоплі. Перспективні оцінки майбутніх обсягів виробництва овочів і 

баштанних культур станом на 2015 рік за розрахунками становлять 11,2 

млн.т, а на 2018 рік – 13,5 млн.т.  

Таблиця 4.5 

Прогнозні оцінки виробництва основних видів  

сільськогосподарської продукції, млн. т 

Рік 

Прогнозні значення обсягів виробництва 

зерна і 

зернобобових 

цукрових 

буряків 
картоплі 

овочів і 

баштанних 

плодів, ягід і 

винограду 

2012(факт) 46,2 18,4 23,2 10 2 

прогноз 

2015 

2018 

 

58,8 

 

23,7 

 

27,3 

 

11,2 

 

2,27 

71,5 33,8 31,3 13,47 2,5 

Джерело: розраховано автором 

 

Виробництва плодів та ягід за 1995-2012 роки зменшувалися щорічно 

на 1,1%, а за весь термін це зниження склало 17% або 0,40 млн.т. За 

прогнозними оцінками можна очікувати незначне збільшення обсягів 

виробництва цих культур, але навіть за цих умов лише у 2017-2018 роках 

вони можуть досягти рівня 1995 року. 

Досить неоднозначно за характером тенденцій складалася динаміка 

зміни обсягів виробництва продукції тваринництва за період, що 

досліджується (табл. 4.6). 
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Таблиця 4.6 

Виробництво в Україні основних видів продукції тваринництва  

за 1995-2012 роки  

Рік 

Поголів’я, млн. голів  Виробництво 

ВРХ свиней 
овець 

та кіз 
птиці 

м’яса, 

млн.т. 

молока, 

млн.т. 

яєць, 

млн.шт. 

1995 17,6 13,1 4,1 149,7 2,3 17,3 13926 

2000 9,4 7,7 1,9 123,7 1,7 12,7 8808,6 

2005 6,5 7,1 1,6 162 1,6 13,7 13046 

2009 4,8 7,6 1,8 191,4 1,9 11,6 15907,5 

2010 4,5 8 1,7 203,8 2,1 11,2 17052,3 

2011 4,5 7,96 1,73 202,1 2,143 11,1 18689,8 

2012 4,4 7,37 1,74 207,3 2,21 11,4 19110,5 

Середньорічний 

темп зростання 

(зниження),% 

92,3 96,07 95,08 101,9 99,8 97,6 101,9 

Середньорічний 

абсолютний 

приріст 

(зменшення) 

-0,77 -0,337 -0,139 3,39 -0,0053 -0,347 305 

Джерело: [330] 

 

За винятком розвитку птахівництва, має місце досить негативна 

тенденція до зниження як поголів’я, так і виробництва продукції за окремими 

галузями тваринництва. Найвища інтенсивність падіння склалася щодо 

поголів’я великої рогатої худоби, – щорічне зниження за останні сімнадцять 

років склало в середньому 0,77 млн. голів або 7,7%. Поголів’я свиней 

щорічно зменшувалося на 0,337 млн. голів, або в середньому на 4%, 

поголів’я овець та кіз, відповідно, на 0,139 млн. голів або близько 5% в 

середньому за кожний рік з 1995 по 2012. 

Приблизно з такою же швидкістю відбувалося падіння обсягів 

молока, – у середньому на 2,4%, що свідчить про досить низьку 

продуктивність корів. У той же час падіння виробництва м’яса має значно 

нижчу швидкість, ніж всього поголів’я, – лише 0,2% щорічно, що свідчить 

про покращення продуктивності поголів’я свиней. Лише птахівництво у 

країні розвивалося досить стрімко, – за останні сімнадцять років, як поголів’я 

птиці, так і виробництво яєць збільшилося понад на 37%, тобто щорічно 
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відповідні показники зростали на 1,9%. 

За прогнозними оцінками за умови збереження тих тенденцій, що 

склалися за останні сімнадцять років в Україні (табл. 4.7) (Додаток З), 

можливе суттєве зниження поголів’я ВРХ, – до 2018 року це зниження 

складе майже 0,8 млн. голів в порівнянні з 2012 роком, що буде 

супроводжуватися зниженням обсягів виробництва молока. Наприклад, 

станом на 2015 рік цей обсяг може скласти 11,09 млн.т, а на 2018 – 10,81 

млн.т, що менше ніж у 2012 році на 0,6 млн.т. 

Таблиця 4.7 

Прогнозні оцінки виробництва основних видів продукції тваринництва 

Рік 

Поголів’я, млн. голів  Виробництво 

ВРХ свиней 
овець 

та кіз 
птиці 

м’яса, 

млн.т. 

молока, 

млн.т. 

яєць, 

млн.шт. 

2012(факт)  4,4 7,37 1,74 207,3 2,21 11,4 19110,5 

прогноз на 

2015-й 
4,23 7,76 1,676 241,8 2,494 11,09 23718,1 

2018-й 3,6 7,63 1,645 286,7 3,121 10,81 30448,5 

Джерело: розраховано автором 

 

Приблизно на рівні 2012 року може зберегтися поголів’я свиней. 

Поголів’я овець та кіз і в майбутньому зменшуватиметься та може досягти, 

наприклад, у 2018 році кількості в 1,645 млн. голів, що менше рівня 2012-го 

на 0,095 млн. Лише розвиток птахівництва збереже позитивну тенденцію, – 

поголів’я птиці, за прогнозними оцінками, може досягти на 2018 рік 286,7 

млн. голів, а виробництво яєць збільшиться до 30448,5 млн. шт., що майже на 

60% більше, ніж у 2012 році. За умови зростання продуктивності, 

виробництво м’яса на 2018 рік може досягти 3,121 млн.т, що більше ніж в 

2012-му на 0,911 млн.т. 

Зміна обсягів виробництва агропродукції на сьогодні, в першу чергу, 

повинна обумовлюватися зростанням продуктивності за основними видами 

сільськогосподарського виробництва. У той же час за більшості їх видів в 

Україні ці показники значно нижчі ніж в окремих країнах світу (табл. 4.8). 

Для порівняння було вибрано дві країни, – США, як одна з високорозвинутих 
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країн, та Угорщина, як традиційно сільськогосподарська країна Європи з 

колишнього соціалістичного табору. 

Таблиця 4.8 

Співставлення продуктивності виробництва основних видів 

сільськогосподарської продукції (станом на 2011 рік) 

Країна 

Урожайність,ц/га 
удій, кг на 

рік на одну 

корову 
зерна і 

зернобобових 

цукрових 

буряків 
картоплі 

овочів і 

баштанних 

плодів, 

ягід і 

винограду 

Україна 37 363,6 168 180,3 82,7 4174 

США 67,5 532,7 421,7 322,2 293,2 9678 

Угорщина 50,8 570,7 285,7 195,3 62,8 5542 

Джерело: [330] 

 

Як видно з наведених значень, у порівнянні з США за всіма основними 

видами сільськогосподарської продукції продуктивність в Україні нижча в 

рази, значне відставання склалося також і з Угорщиною, виключенням є 

лише урожайність плодів, ягід і винограду. З урахуванням наведених 

співвідношень забезпечення зростання об’ємів виробництва 

сільськогосподарської продукції, як основної умови гарантії стабільного 

продовольчого забезпечення пов’язано, в першу чергу, зі зростанням 

продуктивності, яке може бути досягнено через інтенсифікацію розвитку 

сільського господарства країни. 

Продовольча забезпеченість населення обумовлена не лише обсягами 

виробництва основних видів сільськогосподарської продукції, а саме 

обсягами споживання основних продуктів харчування, та відповідними 

балансами споживання. Фонди споживання визначаються балансовим 

методом і включають кількість продуктів харчування, використаних 

населенням на особисте споживання у будь-якому вигляді. Вони складаються 

з продукції виробництва звітного року, імпортованої, а також виробництва 

попередніх років у вигляді спожитих запасів. 

На сьогодні рівень самозабезпеченості основними видами 

продовольства, який характеризується відношенням виробництва до 

внутрішнього споживання на території України, характеризується наступним 
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чином (рис. 4.7.). 

 

Рис. 4.7. Рівень забезпеченості основними видами продовольства  

у 2012 році, % 

Джерело: побудовано за даними [330] 

 

Як видно, у країні можливість забезпечення м’ясом та м’ясними 

продуктами, плодами, ягодами і виноградом, в першу чергу, пов’язана з 

імпортом. Наприклад, по м’ясу він складає 17,1% до фонду споживання, а 

плодам, ягодам і винограду – майже половину, тобто 48,1%. 

Відповідно до визначених основних співвідношень можна оцінити 

перспективу забезпечення населення основними продуктами харчування з 

урахуванням як усереднених нормативів споживання, так і рівня споживання 

в індустріально розвинутих країнах. 

На першому етапі розробляються прогнозні оцінки фондів споживання 

основних продуктів харчування виходячи з тенденції їх зміни, що склалися за 

2000-2012 роки (табл. 4.9). Практично за всіма наведеними продуктами 

харчування фактичні та прогнозні оцінки середнього споживання (у 

розрахунку на 1 особу) значно нижчі, ніж нормативи харчування, але у той 
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же час його калорійність за останні сім років (2005 – 2012 роки) склалася на 

рівні 2920-2990 ккал, що майже на 200 ккал більше, ніж нормативне його 

значення в 2790 ккал. 

Необхідні обсяги виробництва та імпорту щодо забезпечення 

наведених нормативів споживання або їх відповідності рівню в індустріально 

розвинутих країнах потребують розробки цільових (чи нормативних) 

прогнозів. З урахуванням майбутньої чисельності населення країни, яка за 

оцінками станом на 2015 рік сягне 45,0 млн. осіб, а на 2018 – 44,4 млн. осіб, 

фонд споживання м’яса та м’ясних продуктів повинен бути таким: 

– для забезпечення нормативів споживання на 2015 рік – 3500 тис. т, 

при цьому за балансовим співвідношенням 2012 року, 615,6 тис. т може 

скласти імпорт, 3210,5 тис. т – вітчизняне виробництво; 

– для забезпечення споживання на рівні індустріально розвинутих країн 

фонд споживання – 4320 тис. т з необхідними обсягами імпорту 738,7 тис. т 

та виробництвом 3852,6 тис. т. 

У той же час, за результатами пошукового прогнозу (табл. 4.7) обсяги 

виробництва м’яса на 2015 рік можуть бути на рівні 2494 тис. т, що складає 

лише 69,3% від необхідної потреби для забезпечення нормативів харчування. 

Дефіцит обсягів виробництва може бути компенсований двома шляхами, – за 

рахунок збільшення обсягів імпорту, або за рахунок підвищення 

продуктивності галузі та збільшення виробництва м’яса та м’ясних 

продуктів. Аналогічні розрахунки зроблено на 2015 та 2018 роки за 

основними видами продуктів харчування (табл. 4.10) (Додаток И). 

Зменшення додаткової потреби виробництва на 2018 рік обумовлено в першу 

чергу зменшенням загальної чисельності населення країни.  
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Таблиця 4.9 
Фонди споживання основних продуктів харчування та нормативи їх споживання 

Рік М’ясо та 
м’ясні 

продукти 

Молоко та 
молочні 

продукти 

Яйця Зерно, 
зернобобові 

Картопля  Овочі і баштанні Плоди, ягоди, 
виноград 

Цукор Олія Риба, рибопродукти 
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2012 (факт) 2478 54,4 9797 214,9 810 307  109,4 6394 140,2 7452 163,4 2432 53,3 1713 37,6 591 13,0 620,1 13,6 

Прогноз на                     

2015 2935,9 65,2 7138,3 156,9 982,5 383 4990 90,2 7330 162,9 11343,1 252,1 3519 78,2 1431,5 31,8 325 7,2 499 11,1 

2018 3111,8 70,1 5745,7 129,4 1044,8 407,8 4061,3 82,6 8050,2 181,3 13518,4 304,5 4074,4 91,8 1264,7 28,5 134 3,0 450,8 10,2 

Нормативи споживання 
(усереднені) 

 80  330  260 3665,5 277  260  301  175  26  13  21 

Споживання в 
індустріально 
розвинених країнах 

 96  217    158      63  32  22   

Джерело:побудовано за даними [330] 
 

Таблиця 4.10 
Прогнозні обсяги виробництва основних продуктів для забезпечення нормативів харчування * 

Прогнозні оцінки М’ясо Молоко  Зернові та зернобобові Картопля Овочі та баштанні Плоди, ягоди і 
виноград 

2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018 

Обсяги виробництва, тис.т. 2494,0 3121,0 11090 10810 58800 71500 27300 31300 11200 13470 2270 2500 

Потреба виробництва для 
збереження: 

- нормативів споживання 
- відповідності споживанню 
в індустріально розвинених 
країнах 

 
 

3600 
 

4320 

 
 

3552 
 

4262 

 
 

17245,3 
 

11340,1 

 
 

17015,6 
 

11188,9 

 
 

86589 
 

49390,3 

 
 

85434,8 
 

48731,8 

 
 

42543,5 
 
- 

 
 

41976,3 
 
- 

 
 

19656,5 
 
- 

 
 

19394,4 
 
- 

 
 

7981,3 
 

2873,3 

 
 

7874,9 
 

2835,0 

Додаткова потреба (+, -) для 
збереження нормативів 
харчування, тис.т. 

-1106 -431 -6155,3 -6205,6 -27789,0 -13934,8 -15243,5 -10676,3 -8456,5 -5924 -5711,3 -5374,9 

Відносна оцінка додаткової 
потреби, % 

-30,7 -12,1 -35,7 -36,5 -32,1 -16,3 -35,83 -25,4 -43,0 -30,5 -71,6 -68,25 

Джерело:  побудовано за даними [330] 
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Для того, щоб забезпечити можливість споживання м’яса та м’ясних 

продуктів на рівні індустріально розвинутих країн, обсяги виробництва, 

наприклад, на 2015 рік, повинні бути більші, ніж в 1,73 рази у порівнянні з 

прогнозною оцінкою 2015-го, що без потроєного збільшення імпорту на 

сьогодні досягти неможливо. Суттєвий дефіцит може скластися за умови 

забезпечення нормативів харчування молоком і молочними продуктами, – він 

становить майже 35,7% до можливого виробництва на 2015 рік, та 36,5%, 

відповідно, на 2018 рік. Але необхідно звернути увагу на суттєву відмінність 

споживання молока в нашій країні та в індустріально розвинутих, у яких 

рівень споживання майже такий, який склався в Україні у 2012 році, – він на 

113 кг менше від нормативного, що обумовлено різною культурою та рівнем 

харчування. Як видно з наведених розрахунків, за всіма основними 

продуктами харчування при збереженні умов господарювання, що на 

сьогодні склалися в сільськогосподарському виробництві, практично 

відсутня можливість або навіть приближення до забезпечення усереднених 

нормативів харчування. Дефіцит вітчизняного виробництва станом на 2015 

рік майже за всіма харчовими групами складає понад 30-40%, а по плодам, 

ягодам і винограду ця цифра сягає понад 70%. 

Наведена аналітична підсистема, що характеризує стан забезпечення 

основними продуктами харчування за рахунок вітчизняного виробництва в 

недалекому майбутньому як основи продовольчої безпеки, свідчить про 

необхідність розробки стратегії розвитку сільського господарства, 

пов’язаною, в першу чергу, з переходом до нової сучасної моделі розвитку, 

що забезпечить ріст його продуктивності та ефективності. 

 

4.2. Проблема обмеженості і незбалансованості споживання 

продуктів харчування в Україні 

 

Значна частина населення України на собі відчуває проблему 

продовольчого забезпечення. Дослідження динаміки фактичного споживання 
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за 2000-2012 роки за даними щорічного вибіркового обстеження Державної 

служби статистики України свідчать, що споживання продуктів харчування в 

середньому за рік в розрахунку на одну особу за зазначений період, за 

окремими продуктами не відповідає раціональним нормам споживання (табл. 

4.11).  

Таблиця 4.11  

Динаміка споживання продуктів харчування в Україні,  

(кг на душу населення в рік) за 2000-2012 роки 

Група продуктів 

харчування 

Раціональна 

норма 

споживання 

(МОЗ 

України) 

Фактичне споживання продуктів харчування, кг 

Фактичне 

споживання до 

раціональної 

норми 

споживання, % 

2000 р. 2005 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 
2011 

р. 

2012 

р. 
2000 р. 2012 р. 

М’ясо та м’ясопродукти 

в перерахунку на м’ясо 
83 39,6 52,8 61,2 57,6 61,2 61,2 61,2 47,71 73,73 

Молоко та молочні 

продукти (вперерахунку 

на молоко) 

380 205,2 260,4 271,2 237,6 229,2 266,8 235,2 54,0 61,89 

Яйця, штук 290 216 252 240 240 240 240 240 74,48 82,76 

Картопля 124 124,8 115,2 100,8 96 91,2 92,4 91,2 100,65 73,55 

Риба й рибопродукти 20 15,6 21,6 52,2 21,6 21,6 20,4 20,4 78 102 

Цукор 38 42 43,2 40,8 38,4 36 37,2 37,2 110,53 97,89 

Олія та інші рослинні 

жири  
13 21,6 22,8 21,6 22,8 21,6 21,6 21,6 166,15 166,15 

Хліб і хлібопродукти 101 128,4 123,6 115,2 111,6 111,6 110,4 109,2 127,13 108,12 

Овочі, баштанні 161 114 109,2 111,6 121,2 114 121,2 122,4 70,81 76,02 

Фрукти, ягоди, горіхи, 

виноград 
90 30 37,2 44,4 43,2 44,4 44,4 45,6 33,33 50,67 

Джерело: розраховано за даними [330] 

Наведені в таблиці дані свідчать, що за період з 2000 по 2012 рр. стан 

споживання продуктів харчування в Україні поліпшився, при тому у певній 

мірі кращою стала його структура. Обсяг споживання м’ясопродуктів зріс в 

1,5 раза, молочних продуктів – у 1.15 раз. Однак при цьому раціональні 

норми  не досягнуті. Зросло також споживання яєць, овочів та фруктів, риби і 

рибопродуктів.  Майже незмінним залишився рівень споживання олії, а 

споживання хлібопродуктів, картоплі  та цукру скоротилося на  10-20%. 

Отже збільшилося споживання більш цінних продуктів харчування з високим 

вмістом білка (м’яса, молока, риби) та скоротилося споживання менш 

корисних продуктів з високим вмістом вуглеводів (картопля, хліб, цукор).  

Це свідчить про певну гармонізацію структури споживання, наближення її до 
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раціональних норм. Однак цей процес відбувається повільно. 

Фактичне споживання продуктів харчування відповідно раціональним 

нормам досягнуто лише по рибі, хлібу та хлібопродуктах. Перевищення 

раціональних норм спостерігається по олії. Однак по більшості груп 

продуктів харчування раціональні норми не досягнуті. Позитивним є те, що 

мінімальні норми споживання, які в залежності від виду продуктів на 10-40% 

є нижчими від раціональних, забезпечено по більшості  видах продовольства. 

В той же час по таких важливих, як молока і фрукти вони не досягненні 

(табл. 4.12). 

Таблиця 4.12 

Динаміка відношення споживання  за основними групами 

продовольства до раціональних та мінімальних норм, визначених МОЗ  

України,  за 2000-2012 роки 

Група 

продуктів 

харчування 

Норма  

споживання, 

 кг (МОЗ 

України) 

Відповідність споживання до норми, % 

2000 р. 2005 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 
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М’ясо та 

м’ясопродукти 

в перерахунку 

на м’ясо 

83 52 48 76 64 102 73,7 117,7 69 111 74 118 73,7 117,7 73,7 118 

Молоко та 

молочні 

продукти 

(вперерахунку 

на молоко) 

380 341 54 60 69 76 71,4 79,5 63 70 60 67 70,2 78,2 61,8 68,9 

Яйця, штук 290 231 74 94 87 109 82,7 103,8 83 104 83 104 83 104 82,7 103,9 

Картопля 124 96 100,6 130 92,9 120 81,3 105 77,4 100 73,5 95 74,5 96,3 73,5 95 

Риба й 

рибопродукти 
20 12 78 130 108 180 126 210 108 180 108 180 102 170 102 170 

Цукор 38 32 110,5 131,3 113,6 135 107,4 127,5 101 120 94,7 112,5 98 116 97,8 116,3 

Олія та інші 

рослинні  

жири  

13 13 166,2 166,2 175,4 175,4 166,2 166,2 175,4 175,4 166,2 166,2 166 166 166 166 

Хліб і 

хлібопродукти 
101 94 127,1 136,6 122,4 131,5 114,1 122,6 110,5 118,7 110,5 118,7 109 117 108 116 

Овочі, 

баштанні 
161 105 70,8 108,5 67,8 104 69,3 106,3 75,3 115,4 70,8 108,6 75 115,4 76 116,5 

Фрукти, 

ягоди, 

 горіхи, 

виноград 

90 68 33,3 44,1 41,3 54,7 49,3 65,3 48 63,5 49,3 65,3 49,3 65,3 50,6 67 

Джерело: розраховано за даними [330] 
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Баланс споживання основних продуктів харчування відносно медичних 

норм свідчить, що в 2012 році в Україні по більшості основних видів 

продуктів харчування раціональні норми не досягнуті. Найбільше 

відставання від раціонального споживання спостерігалося по плодах ягодах 

та винограду – на 49 %, молоку і молокопродуктах – на 38 %, м’ясу і 

м’ясопродуктах – 26%. 

Дані табл. 4.12 свідчать, найбільш динамічно підвищення рівня 

споживання та наближення його до раціональних норм відбулося в періоді з 

2000 по 2008 рр., в подальшому відбувається нестабільна підтримка 

досягнутого рівня споживання. Споживання продуктів харчування в ринковій 

економіці залежить найбільше від двох чинників: доходів населення та рівня 

цін на дані товари. Оскільки продовольчі товари є товарами найпершої 

необхідності, то попит на них мало еластичний по ціні, тобто при зростання 

цін населення змушене буде споживати майже такий же обсяг продуктів 

харчування, витрачаючи на них більше коштів. Зростання доходів 

призводить до збільшення споживання продовольства, особливо більш 

якісних та дорогих його видів. Позитивна динаміка номінальних і особливо 

реальних доходів сприяла підвищенню рівня споживання харчових 

продуктів(табл. 4.13). 

Наявні доходи населення України за період з 2002 по 2012 роки в 

цілому по країні зросли у 7,7 рази, а в розрахунку на одну особу – в 8,1 рази. 

Однак реальні доходи зростали значно повільнішими темпами. Найбільш 

інтенсивне їх зростання спостерігалося до 2005 року, за період з 2002 по 2005 

рр. вони зросли у 2, 2 рази, до 2008 року – у 2,6 рази. Економічна криза 2008-

2009 рр. знизила реальні доходи на 10%, її подолання забезпечило 

відновлення зростання реальних доходів, тому у 2012 р. вони відносно 2002 

р. збільшилися у 3,4 рази. Це обумовило суттєве поліпшення харчування 

населення. 
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Таблиця 4.13 

Динаміка доходів населення України за 2002-2012 роки, млн. грн 

Показники 2002 2003 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 

2012 

у% до 

2002 р. 

Доходи всього 185073 215672 381404 472061 845641 894286 1101175 1266753 1407197 760,35 

В т.ч. заробітна плата 78950 94608 160621 205120 366387 365300 449553 529133 593213 751,38 

Наявний доход 141618 162578 298275 363586 634493 661915 847949 988983 1091100 770,45 

Наявний доход у 

розрахунку на одну 

особу, грн. 

2938,0 3400,3 6332,1 7771,0 13716,3 14372,8 18485,6 21637,9 23931,1 814,54 

Реальний наявний 

дохід, відсотків до 

попереднього року  

105,2 109,1 123,5 111,8 107,6 90,0 117,1 108,0 113,9 Х 

Джерело: розраховано за даними [330] 
 

В Україні основним джерелом доходів населення виступають заробітна 

плата та соціальні трансферти (пенсії, стипендії, різноманітні види допомоги 

малозабезпеченим верствам населення). Так у 2012 році питома вага зарплати 

у структурі доходів склала – 42,2 %, соціальних трасфертів – майже 

38%[330]. Тому від рівня динаміки цих доходів залежить і динаміка 

купівельної спроможність населення. Співвідношення заробітної плати з 

величиною прожиткового мінімуму(ПМ) для працездатних осіб характеризує 

її купівельну спроможність. Незважаючи на те, що середньомісячна 

заробітна плата у 2012 році майже в 3 рази була більшою від величини ПМ 

для працездатних осіб на (1134 грн.), вона не дає змого задовольнити на 

достатньому потреби населення в якісному харчуванні. Це пояснюється тим, 

що фактична величина прожиткового мінімуму є значно вищою, ніж його 

офіційно визначена величина. Крім того, майже кожен працюючий має певне 

число утриманців (дітей, осіб похилого віку), яких також потрібно 

прокормити. 

Існує значна диференціація купівельної спроможності населення по 

регіонах країни, що обумовлено рівнем заробітної плати та рівнем цін, які 

склалися в тому, чи іншому регіоні. У 2012 р. найвищий рівень 

середньомісячної заробітної плати серед областей мала Донецька область – 

3495 грн., найнижчий – Тернопільська – 2185 грн., розбіжність складала 1,6 

разів. Однак в Донецькій обл. були вищими ціни, хоч і не в такій пропорції. 
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Таким чином, для підвищення купівельної спроможності заробітної плати 

необхідно не лише підвищення її рівня, але й регулювання цін на продукти 

харчування. 

На наявність в Україні продовольчої проблеми вказує аналіз структури 

сукупних витрат домогосподарств України (табл. 4.14). Дані таблиці 

свідчать, що витрати на харчування є основними в сукупних витратах. 

Незважаючи на те, що їх питома вага знизилася ( з 60,2% у 2002 р.), вони 

залишаються значними і  в 2012 році складали (51,9 %). Це свідчить про 

малозабезпеченість та бідність населення України. В розвинених країнах 

світу частка витрат на продукти харчування є значно нижчою, вона складає 

10 -30%, в залежності від рівня розвитку країни, при значно більших обсягах 

та вищій якості спожитого продовольства. 

Таблиця 4.14 

Динаміка та структура витрати домогосподарств України на 

харчування (у розрахунку на 1 особу в рік), за 2002-2012 роки 

Продукти 
2002 2005 2010 2011 2012 

2012 до 

2002  раз 
грн. % грн. % грн. % грн. % грн. % 

Споживчі 

витрати, всього  
2914,89 100,00 5652,23 100,00 14236,5 100,00 19655,03 100,00 20427,07 100,00 700,8 

Сукупні витрати 

на харчування 
1754,21 

60,18 
3286,34 

58,14 
7598,08 

53,37 
10445,63 

53,14 
10616,53 

51,97 
605,2 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

хлібні продукти 271,99 15,50 415,5 12,64 972,41 12,80 1396,04 13,36 1396,04 13,15 513,3 

картопля 118,04 6,73 161,57 4,92 401,58 5,29 527,03 5,05 288,91 2,72 244,8 

плоди, ягоди 77,45 4,42 151,62 4,61 452,47 5,96 656,02 6,28 715,56 6,74 923,9 

овочі і баштанні 186,58 10,64 323,96 9,86 776,34 10,22 999,58 9,57 890,45 8,39 477,2 

олія 92,9 5,30 131,18 3,99 250,72 3,30 372,11 3,56 376,83 3,55 405,6 

цукор 162,38 9,26 277,67 8,45 607,77 8,00 823,91 7,89 769,31 7,25 473,8 

м'ясо 320,86 18,29 750,11 22,83 1641,33 21,60 2199,75 21,06 2419,96 22,79 754,2 

молоко 171,08 9,75 298,38 9,08 792,46 10,43 1112,19 10,65 1184,25 11,15 692,2 

яйця 54,4 3,10 98,7 3,00 178 2,34 222,37 2,13 259,96 2,45 477,9 

Джерело: розраховано за даними [330] 

 

В цілому сукупні витрати на харчування за досліджуваний період 

зросли в  6 раз. Серед усіх витрат на харчування, найбільша частка припадає 

на м’ясо і м’ясопродукти – 22,8%, що обумовлено не значними обсягами 

споживання цих продуктів, а їх високою ціною. На другому місці у структурі 

витрат на продовольство стоять хліб та хлібопродукти – 13,2%, саме вони 

складають основу харчування малозабезпеченого населення. Частка витрат 
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молоко та молочні продукти у 2012 р. склала 11%, порівняно з 2002 р. вона 

зросла. Зросла частка витрат на плоди та ягоди ( з 4,4% до 6,7%), однак 

скоротилася  на картоплю, олію, цукор, яйця, що обумовлено як зміною 

структури споживання, так і різною динамікою цін на різні групи 

продовольчих товарів. 

Продовольча проблема в Україні проявляється в тому, що має місце 

значна диференціація споживання продуктів харчування  в залежності від 

місця проживання, складу сім’ї, рівня доходів. 

 Обстеження домогосподарств показує, що проживання в сільській чи 

міській місцевості обумовлює значну розбіжність в споживання основних 

продуктів харчування, при чому ця розбіжність свідчить не на користь селян, 

які є основними виробниками сільгосппродукції. По багатьом найбільш 

важливих продуктах споживання у сільській місцевості є нижчим (табл. 

4.15). 

Таблиця 4.15 

Розбіжність у споживанні продуктів харчування в 

домогосподарствах міських та сільських поселень ( в середньому на 

місяць на одну особу, кг) 

Група  продуктів 

харчування 

2000  рік 2013  рік 

Міські  

поселення 

Сільські 

поселення 
Різниця 

Міські  

поселення 

Сільські 

поселення 
Різниця 

М’ясо та м’ясопродукти в 

перерахунку на м’ясо 
3,3 3,2 +0,1 5.6 4,3 +1,3 

Молоко та молочні 

продукти (в перерахунку 

на молоко) 

15,4 20,5 -5,1 20,5 19,6 +0,9 

Яйця, штук 20 16 +4 21 19 +2 

Картопля 9,0 13,1 -4,1 6,0 9,0 -3,0 

Риба й рибопродукти 1,4 1,1 +0,3 1,8 1,7 +0,1 

Цукор 3.,5 3,.5 0 2,8 3.,3 -0,5 

Олія та інші рослинні 

жири  
1,9 1,6 +0,3 1,7 1,8 -0,1 

Хліб і хлібопродукти 10,5 11,2 -0,7 8,3 10,5 -2.,2 

Овочі, баштанні 9,7 9,3 +0,4 9,3 9,7 -0,4 

Фрукти, ягоди, горіхи, 

виноград 
2,7 1,9 +0,8 4.8 2.8 +2,0 

Джерело: розраховано за даними [330] 
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Дані таблиці свідчать, що по таких важливих продуктах харчування як 

м'ясо і м’ясопродукти, молоко, фрукти та ягоди різниця між споживанням у 

місті та в селі зростає на користь міського населення. У сільських 

домогосподарствах переважає споживання картоплі, хліба та хлібопродуктів, 

цукру, отже раціон харчування сільських мешканців є менш збалансованим, 

що неодмінно позначається на здоров’ї населення. Особливістю 

продовольчого забезпечення сільського населення є те, що значна частка 

продуктів харчування виробляється в домогосподарствах, однак обсяг 

виробництва в особистих підсобних господарствах в останні 15-20 роки 

скорочується. Невисокі доходи сільських мешканців та нерозвиненість 

торгової інфраструктури робить для них менш доступними більшість 

продуктів харчування. Їх раціон харчування складається переважно з тих 

продуктів, які вони виробляють самі. 

Ще більшою є різниця в споживанні продуктів харчування в залежності 

від складу домогосподарств. Чим більша кількість членів домогосподарств, 

тим менший обсяг продуктів вони споживають. А оскільки чисельність 

домогосподарств значною мірою залежить від наявності та кількості в них 

дітей, то саме домогосподарства з дітьми найбільше страждають від 

недоспоживання найбільш  цінних  видів продовольства (табл. 4.16). 

Таблиця 4.16 

Обсяги споживання продуктів харчування у домогосподарствах 

різного складу  в 2013 р. ( в середньому на місяць на одну особу, кг.) 

Група  продуктів 

харчування 

Усі 

домо

госп. 

В  тому числі з кількістю осіб  Усі 

домо

г.з 

діт. 

З кількістю дітей 

1 2 3 4 

5 і 

біль

ше 

1 2 3 

4 і 

біль

ше 

М’ясо та 

м’ясопродукти в 

перерахунку на м’ясо 

5.1 6..9 6..1. 5.1 4.4 3..9 4.4 4.6 3..9 3.2 3.1 

Молоко та молочні 

продукти (в 

перерахунку на 

молоко) 

20.2 30.3 23.5 18.6 17.1 16.7 17.2 17.6 16.7 14.7 12.6 

Яйця, штук 20 22 24 20 19 17 18 19 18 18 15 

Картопля 7.0 9.6 7.8 6.1 6.1 7.4 6.1 6.1 6.0 6.2 5.6 

Риба й рибопродукти 1.8 2..5 2..2 1.7 1.4 1..3 1.4 1.5 1.3 1.1 1.2 
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Продовження таблиці 4.16 
Цукор 3.0 4.1 3.6 2.8 2.5 2.6 2.5 2.6 2.4 2.5 2.1 

Олія та інші рослинні 

жири  
1.7 2.9 2.1 1.6 1.4 1.4 1.4 1.5 1.3 1..2 1.1 

Хліб і хлібопродукти 9.0 14.2 10.4 8.1 7.5 7.6 7.5 7.6 7.2 7.5 6.6 

Овочі, баштанні 9.4 14.5 11.4 8.7 7.6 7.4 7.6 7..9 7.1 6.6 5.6 

Фрукти, ягоди, горіхи, 

виноград 
4.2 5.5 4.7 4.2 3.7 3.2 3.8 3.9 3.5 2.8 2.3 

 

Джерело: розраховано за даними [330] 

Дані таблиці свідчать,що при зростанні чисельності членів 

домогосподарств споживання продуктів харчування зменшується по всіх 

група. Найбільша різниця спостерігається по м’ясу та м’ясопродуктах, у 

домогосподарствах з чисельністю 5 і більше осіб у їх складі місячне 

споживання м’яса складає 3,9 кг. на особу, а в домогосподарствах з однієї 

особи воно майже вдвічі більше – 6,9 кг. Аналогічна ситуація і по молоку та 

молочних продуктах, розрив у споживанні складає майже 2 рази – 16,7 та 

30,3 кг. Значно меншою є диференціація споживання картоплі, хліба і 

хлібобулочних продуктів, цукру, тобто менш цінних у споживчому плані та 

менш вартісних видів продовольства. 

Ще більшою є диференціація в споживанні продуктів харчування в 

сім’ї з дітьми. У домогосподарствах, які мають дітей, споживання усіх груп 

продуктів харчування є нижчим, порівняно з домогосподарствами без дітей 

(рис. 4.8). Найнижчим є рівень споживання у багатодітних сім’ях, які мають 

четверо і більше дітей, у 2013 в середньому вони споживали на одну особу 

3,1 кг. м’яса, 12,6 кг. молока, 2.3 кг. фруктів та ягід, що було значно нижчим 

від споживання в родинах без дітей. Саме дитячому організму потрібне 

повноцінне і збалансоване споживання, насичене достатньою кількістю 

білків, вітамінів та необхідних мінералів. Недоспоживання м’ясо-молочних 

продуктів, овочів та фруктів призводить до дефіциту необхідних компонентів 

повноцінного харчування, що несе загрозу для здоров’я дітей. 
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Рис. 4.8. Обсяги споживання продуктів харчування у домогосподарствах 

різного складу  в 2013 р. ( в середньому на місяць на одну особу, кг) 

Джерело: побудовано за даними [330] 

 

Обсяги споживання продовольства прямо залежать від рівня доходів 

населення. Аналіз споживання продуктів харчування за квінтільними 

групами (табл. 4.17) показує суттєву диференціацію у доступі населення до 

необхідних продуктів. Перша квінтільна група об’єднує  20% населення з 

найнижчими доходами, п’ята – 20% населення з найвищими 

середньодушовими загальними доходами. Однак слід зауважити, що 

обстеження домогосподарств практично не охоплює дійсно заможних та 

багатих родин. Тому у п’яту групу, яка за статистикою має об’єднати 

населення з найбільш високими доходами, увійшли домогосподарства з 

відносно високими статками, однак і в них  частка витрат на харчування в 

загальних витратах домогосподарств є досить значною – близько 40%. Аналіз 

даних табл. 4.17 свідчить - обсяги споживання не всіх продуктів харчування 

у п’ятій децильній групі суттєво перевищує споживання першої групи. 
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Таблиця 4.17 

Споживання продуктів харчування за квінтільними групами за 

показником середньодушових загальних доходів у 2013 р. ( в середньому 

на місяць на одну особу, кг.)  

Група  продуктів харчування 

В  тому числі за квінтільними (20%-ми) групами Із середньо-   

душовими 

еквівалентними 

загальними 

доходами у 

місяць, 

нижчими ПМ 

перша друга третя 
четвер 

та 
п’ята 

М’ясо та м’ясопродукти в 

перерахунку на м’ясо 
3.8 4.5 5.1 5.7 6.9 3.3 

Молоко та молочні продукти (в 

перерахунку на молоко) 
15.2 19.0 20.3 22.1 25.4 13.2 

Яйця, штук 18 19 20 21 23 17 

Картопля 6.6 7.1 7.3 7.0 6.5 6.5 

Риба й рибопродукти 1.4 1.6 1.7 1.8 1.9 1.4 

Цукор 2.6 2.9 3.1 3.1 3.3 2.4 

Олія та інші рослинні жири  1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 1.4 

Хліб і хлібопродукти 8.5 9.1 9.3 9.2 9.1 8.0 

Овочі, баштанні 7.6 8.9 9.6 10.2 11.1 6.8 

Фрукти, ягоди, горіхи, виноград 2.8 3.5 4.0 4.6 6.1 2.3 

Джерело: розраховано за даними [330] 

Найбільшим перевищення споживання у п’ятій децильній групі 

спостерігається по  м’ясі ті м’ясопродуктах, молочних продуктах та фруктах, 

тобто найбільш цінних продуктах харчування, – воно майже у 2 рази є 

більшим. За іншими видами продовольства збільшення споживання з 

переходом у більш високу децильну групу здійснюється затухаючими 

темпами, а по картоплі – знижується. Дані таблиці наглядно демонструють 

дію закону Енгеля – при зростанні доходів населення більш динамічно 

зростає попит на більш якісні та більш дорогі товари, які заміщають 

споживання менш якісних і дешевих споживчих благ, в даному випадку це є 

картопля, хліб та хлібопродукти, обсяги споживання яких знизилися 

порівняно з 3-4 децильними групами. 

Диференціація в споживанні продуктів харчування за децильними 

групами наглядно представлена на рис. 4.9. Тут же представлено споживання 

населення з доходами нижче прожиткового мінімуму. Наведені дані свідчать 
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про те, що ця група населення,  яку слід віднести до найбідніших, має 

найнижчі показники споживання продуктів харчування. Це стосується навіть 

таких  дешевих продуктів як хліб та картопля. 

 

Рис. 4.9. Споживанні продуктів харчування за децильними групами у 2013 р. 

Джерело: побудовано за даними [330] 

Проведений аналіз показав наявність значних проблем у споживанні 

продуктів харчування  населення України в цілому та окремих його груп. 

По-перше, значна частка витрат населення на харчування у структурі 

загальних витрат ( більше 50%) вказує на бідність населення та те, що 

задоволення базових потреб у продовольстві є значним тягарем для бюджету 

пересічного українця. При таких умовах населення завжди буде віддавати 

перевагу більш дешевим на менш корисним продуктам харчування, що 

створює додаткові ризики для здоров’я. 

По-друге, споживання по більшості груп продовольства не досягло 

раціональних норм, а по групі молочних продуктів – навіть мінімальної 

норми. Лише за чотирма групами продовольства - хліб та хлібопродукти, олія 

рослинна, цукор, риба - фактичне споживання було більшим раціональної 

норми. Таке перевищення є свідченням незбалансованості харчування 
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населення, яке намагається забезпечити власні потреби за рахунок 

економічно доступних продуктів. 

По-третє, споживання багатьох продуктів харчування найбіднішим 

населенням не досягає навіть мінімальних норм, отже перед ними стоїть 

проблема не лише збалансованості раціону харчування, але й проблема 

нестачі продуктів та недоїдання. 

По-четверте, сім’ї з великою кількістю дітей (3,4 та більше) стикаються 

зі значною проблемою забезпечення необхідною кількістю продовольства. 

Обсяги споживання в них м’ясо-молочних продуктів, фруктів та ягід є 

недостатніми та значно меншими, порівняно з іншими групами населення. 

Це створює загрозу для здоров’я підростаючого покоління. 

По-п’яте, має місце незбалансованість харчування населення 

домогосподарств, що проживають у сільській місцевості. 

Це свідчить про необхідність вирішення продовольчої проблеми 

України, яка може бути здійснена шляхом розробки програми розвитку 

сільського господарства та переробної промисловості, залучення інвестицій в 

АПК та забезпечення його розвитку на новій технологічній основі, створення 

умов для підвищення ефективності АПК та зниження цін на продовольство, 

забезпечення більш вагомої соціальної підтримки малозабезпечених верств 

населення та  родин з дітьми, розробки та запровадження державної 

програми  надання продуктової допомоги у натуральному вигляді 

малозабезпеченим домогосподарствам. 

 

4.3. Зовнішня торгівля як фактор вирішення продовольчої 

проблеми в Україні 

 

Україна має значний потенціал зовнішньої торгівлі 

сільськогосподарською продукцією і продовольством, який обумовлений з 

одного боку, розвиненим сільським господарством, а з іншого – недостатнім 

рівнем забезпечення населення окремими групами продуктів харчування. 
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Україна є одною з провідних аграрних країн світу, яка забезпечує власні 

потреби у багатьох видах продовольства та експортує майже 30% обсягу 

виробленої в АПК продукції. Станом на 2012 р. частка агропромислової 

продукції в експорті товарів складала 26% [414, С. 46]. Таким чином Україна, 

здійснює вагомий внесок у вирішення глобальної продовольчої проблеми. У 

2013 р. 37% експорту всієї продукції рослинництва направлялось в Країни 

Азії, 22% – в країни Африки, тобто в ті регіони, де продовольча проблема 

була найбільш гострою. Для України в історичному та економічному плані 

найбільш важливим сегментами агропродовольчого ринку є ринки зерна, 

соняшнику. Товарна структура експорту аграрної продукції наведена в табл. 

4.18. Основна її частка – продукція рослинництва (51,5%), де домінують 

зернові культури (39%). 

Таблиця 4.18 

Товарна структура експорту продукції АПК України, 2008-2012 роки  

Назва товарів 

2008 

(млн. 

дол. 

США) 

2009 

(млн. 

дол. 

США) 

2010 

(млн. 

дол. 

США) 

2011 

(млн. 

дол. 

США) 

2012 

(млн. 

дол. 

США) 

Структура 

експорту 

за 2012 р., 

% 

2012р. 

до 2008 

р., 

% 

Живі тварини; 

продукти тваринного 

походження, у т.ч.: 

796,3 596,0 771,4 936,6 961,3 5,38 120,72 

м’ясо та їстівні 

субпродукти 
74,8 79,1 90,2 197,9 315,9 1,8 

у 4,2 

рази 

риба i 

ракоподібні 
16,6 25,2 21,0 19,7 18,8 0,1 113,3 

молоко і молочні 

продукти, яйця 

птиці; 

натуральний мед 

690,3 476,4 648,8 703,8 612,4 3,4 88,7 

Інші продукти 

тваринного 

походження 

14,6 15,3 11,4 15,2 14,2 0,08 97,3 

Продукти 

рослинного 

походження, у т.ч.: 

5577,4 5034,9 3976,2 5532,0 9213,9 51,52 165,2 

овочі 81,9 159,4 119,2 132,9 138,5 0,8 169,1 

їстівні плоди i 

горіхи 
172,0 176,5 208,8 217,3 199,8 1,1 116,2 

кава, чай 7,1 7,4 9,9 14,0 12,9 0,1 181,7 
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Продовження таблиці 4.18. 
 

зерновi культури 3703,8 3556,2 2467,1 3617,1 6999,9 39,1 188,9 

продукція 

борошномельно-

круп’яної 

промисловості 

180,3 89,7 80,8 111,2 105,1 0,58 58,3 

насіння і плоди 

олійних рослин 
1426,2 1040,4 1085,7 1434,8 1754,0 9,8 122,9 

Інші продукти 

рослинного 

походження 

6,1 5,3 4,7 4,7 3,7 0,04 60,6 

Жири та олії 

тваринного або 

рослинного 

походження 

1945,7 1796,0 2617,3 3396,4 4211,5 23,6 
у 2,2 

рази 

Готові харчові 

продукти  
2518,2 2088,0 2571,1 2939,1 3493,9 19,5 138,7 

Всього  10837,6 9514,9 9936 12804,1 17880,6 100 164,9 

Джерело: [330] 

 

Україна значно посилила свою присутність на світовому 

агропродовольчому ринку. Так, якщо у 2000 році Україна експортувала 200,1 

тис. т пшениці, 163,2 тис. т кукурудзи, 864,7 тис. т ячменю і близько 1,3 млн 

т зернових в цілому, то у 2011 році – відповідно 4,3 млн. т; майже 2,7; майже 

4,6,всього зернових 12,1 млн. т, тобто в 21,4; 17,7; 5,3 і 9,4 рази більше (табл. 

4.19). Стрімко зросли обсяги експорту ріпаку – у 17,2 рази і сої – у 5,4 рази 

при скороченні експорту соняшнику внаслідок цілеспрямованої політики 

країни на максимальну завантаженість вітчизняної олійно-жирової 

промисловості. 

Таблиця 4.19 

Динаміка експорту зернових і білково-олійних культур, тис. т  

Товар 

Світ Україна 

2000 р. 2005 р. 2012 р. 

2012до 

2000, 

% 

2000 р. 

2005 р. 

2012 р. 2012 

до 

2000, 

% 
тис. т. 

% до  

світу 
тис. т. 

% до  

світу 

Пшениця 117190,1 120468,0 164606,9 140,5 201,1 0,17 6009,5 8679,4 5,3 4315,9 

Кукурудза 82354,1 90418,9 12038,7 14,6 163,2 0,20 2795,6 1563,0 5,5 957,7 

Ячмінь 23883,8 25802,2 28463,8 119,2 864,7 3,62 3501,8 2582,0 9,07 298,6 

Рис 23547,3 29503,8 39779,3 168,9 0,1 0,00 0,7 24,2 0,06 24200 

Жито 2296,4 2015,9 1495,4 65,1 18,4 0,80 80,5 10,5 7,03 57,1 

Зернові, 

разом 
273087,9 291384,7 384167,6 140,7 1285,7 0,47 12518,9 27328,4 7,11 2125,6 

Ріпак 9693,6 8665,0 19792,3 204,2 68,6 0,71 183,4 1297,6 6,6 1891,5 
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Продовження таблиці 4.19. 
 
Соя 47377,8 65382,0 96897,9 204,5 7,7 0,02 174,6 1480,9 1,53 19232,5 

Соняшник 3846,9 3114,4 4247,0 110,4 833,7 21,67 35,6 282,1 6,64 33,8 

Білково-

олійні, 

разом 

60918,3 77161,4 120937,2 198,5 910,0 1,49 393,6 3060,6 2,5 336,3 

Борошно 9052,7 10000,3 13230,1 146,1 1,4 0,02 18,8 160,8 1,2 11485,7 

Джерело: [330] 

 

Нарощування експорту рослинницької продукції дозволило в цілому по 

зернових підняти питому вагу країни на світовому рівні з 0,47% у 2000 році 

до 3,55% у 2011 році при відповідному зростанні по пшениці з 0,17 до 2,96%, 

кукурудзі – з 0,2 до 2,68%, ячменю – з 3,62 до 17,35%. 

Що стосується експорту тваринницької продукції, то Україна різко 

погіршила свої позиції на світовому ринку як в цілому, так і по окремих 

видах (табл. 4.20). Частка яловичини в світовому експорті скоротилася з 2,1% 

до 0,14%, м’яса в цілому з 0,7% до 0,1%. Позитивною була динаміка м’яса 

птиці, молока, сирів та яєць. 

Таблиця 4.20 

Динаміка експорту продукції тваринництва, т  

Товар 

Світ Україна 

2000 р. 2005 р. 2011 р. 

2011 до 

2000, 

% 

2000 р. 
2005 р. 

2011 р. 2011 до 

2000, 

% 
тис. т 

% до  

світу 
тис. т 

% до  

світу 

Яловичина 7320176 8835132 9787974 133,7 151646 2,07 60628 13387 0,14 8,8 

Свинина 6951983 10074251 12754183 183,5 13173 0,19 10948 341 0,003 2,6 

М’ясо овець і 

кіз 
959178 1010305 1015600 105,9 390 0,04 36 1 0,0001 0,26 

М’ясо птиці 8780674 10960953 15383533 175,2 960 0,01 13348 27170 0,18 2830,2 

М’ясо, разом 24359176 31228043 39529805 162,3 167663 0,69 84560 40913 0,10 24,4 

Молоко 

коров’яче 
4852893 5813522 8113498 167,2 350 0,01 1783 13725 0,17 3921,4 

Масло 

вершкове 
1302214 1499861 1604553 123,2 31304 2,4 24369 945 0,06 3,0 

Сири 3305791 4287302 5442982 164,6 12468 0,38 116229 65383 1,2 524,4 

Молочна  

продукція 
72860862 86392047 104142396 142,9 672381 0,92 1505539 588037 0,56 87,5 

Яйця 955302 1162217 2085451 218,3 375 0,04 1031 18558 0,89 4948,8 

Жири 

тваринні 
2914854 3083228 3531130 121,1 1212 0,04 981 19 0,0005 1,6 

Джерело: [330] 

Таким чином, Україна за обсягами експорту зернових і білково-олійних 

культур зайняла гідне місце серед групи країн-лідерів, посилюючи водночас 
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свої позиції по низці видів продукції переробної промисловості. Збільшенню 

обсягів зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією багато в чому 

сприяв вступ України до СОТ. 

Набуття членства в СОТ у 2008 році та, внаслідок цього, встановлення 

чітких правил гри на світовому ринку та лібералізація 

зовнішньоторговельних режимів 161 країн-членів СОТ, на які припадає 

понад 95 % світової торгівлі, стало важливими чинниками та системним 

фактором забезпечення подальшого розвитку національної економіки, 

повномасштабної інтеграції держави не лише у світову торговельну систему, 

а й у світову економіку.  

Членство в СОТ дозволило вітчизняним експортерам отримати 

передбачуваний та сприятливий недискримінаційний режим на ринках членів 

Організації, можливість врегулювання поточних торговельних проблем і 

спірних питань як у дво-, так і багатосторонньому форматі. Вступ до СОТ 

дозволив розпочати переговори про укладення угод про вільну торгівлю з 

основними та перспективними торговельними партнерами нашої держави. 

Крім того, з набуттям членства в СОТ держава отримала розширені 

можливості використання інструментів торговельного захисту, захисних 

заходів у зв’язку з платіжним балансом, певних нетарифних заходів, 

механізму врегулювання спорів, перегляду рівня тарифного захисту 

(зв’язаних ставок ввізного мита) через процедуру зміни тарифних розкладів. 

Вступ до СОТ вплинув на зменшення кількості обмежувальних заходів 

(антидемпінгових, компенсаційних, спеціальних), що застосовувались до 

української продукції іноземними країнами, з 40 у 2008 році до 26 станом на 

01.05.2015. При цьому значне зменшення застосованих заходів відбулось 

протягом перших років членства України в СОТ 2008-2010 рр. (з 40 до 30). 

Участь в інформаційній системі СОТ та використання переваг від 

участі у системі завчасного обміну інформацією надало можливість доступу 

українських підприємств до інформації та джерел отримання інформації 

щодо змін у торговельних режимах країн-членів СОТ, ініціювання діалогу та 
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обговорень з метою покращення умов торгівлі. 

Такі зміни умов зовнішньої торгівлі позитивно позначилися на експорті 

продукції АПК. Насамперед слід відзначити помітне зростання вартості 

експорту продукції рослинництва (переважно за рахунок зернових та олійних 

культур), який збільшився за 2005–2013 роки від 1,7 до 8,9 млрд. дол. США. 

Причому характерно, що вона зросла у торгівлі з усіма головними регіонами 

нашої планети: Азією – від 752 до 3324 млн. дол. США, Європою – від 510 до 

3241 млн. дол. CША, Африкою – від 323 до 1965 млн. дол. США, СНД – від 

97 до 332 млн. дол. США (рис. 4.10.).  

Головним досягненням аналізованого періоду слід вважати швидкий 

ривок України на ринки Європи та Африки, що пов’язано не тільки зі 

збільшенням обсягів експорту, а й у цілому зі збільшенням країн – 

торговельних партнерів України. Слід підкреслити значне поширення 

торговельних зв’язків України на ринку продукції зернової галузі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.10. Динаміка експорту продукції рослинництва  

за географічними регіонами світу, млн. дол. США 

Джерело:побудовано за даними [330] 
 

Позитивна тенденція простежується у зростанні експорту продукції 

тваринництва – за 2005–2013 роки від 0,7 до 1,1 млрд. дол. США. Найнижчі 

його обсяги зафіксовані у 2006 і 2009 роках – відповідно 396,5 і 596,0 млн. 

дол. США. За аналізований період вартість експорту зросла до країн СНД – 

від 614 до 791 млн. дол. США, країн Європи – від 25 до 55 млн. дол. США, 
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Азії – від 23 до 198 млн. дол. США, і зменшилась до країн Африки – від 58 до 

30 млн. дол. США (рис. 4.11.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.11. Динаміка експорту тваринницької продукції 

за географічними регіонами світу, млн. дол. США 

Джерело:побудовано за даними [330] 

 

Разом із тим, порівняно з експортом рослинницької продукції темпи її 

зростання набагато нижчі, тоді як географія експорту була ширшою. При 

цьому левова частка продукції тваринництва припадає на країни СНД 

(стабільно в межах 80%), що зумовлено низькою її якістю, яка за цим 

критерієм може бути поставлена тільки на ринки країн СНД, багато з яких 

поки що не змінили свої стандарти до рівня ЄС. Загальне зростання експорту 

продукції тваринництва зумовлено, насамперед, збільшенням обсягів 

молочної продукції. Проте, питома вага експорту тваринницької продукції 

незмінно знижується. 

З усіх груп агропродовольчої продукції найбільш стрімко за 2005– 2013 

роки зростала вартість експорту продукції олійно-жирової промисловості – 

від 0,6 до 3,5 млрд. дол. США, за деякого зниження у 2009 році (на 7,7%). 

Експорт продукції олійно-жирової промисловості постійно зростав, особливо 

на ринки країн Азії – від 96 до 2251 млн. дол. США, а також Європи – від 284 

до 519 млн. дол. США, Африки – від 42 до 482 млн. дол. США, країн СНД – 

від 165 до 225 млн. дол. США. Тобто перед Україною відкритий ємний ринок 

Східних країн, де завжди існуватиме попит на згадану продукцію. 

Основою експорту Україною цієї групи товарів є соняшникова олія, 
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загальні обсяги її експорту суттєво зросли. За згаданий період відбулася 

значна переорієнтація потоків експорту соняшникової олії у напрямі 

Азійського та Африканського континентів. Зростання обсягів експорту 

соняшникової олії пов’язано з поширенням географії експорту. Якщо у 2005 

році експорт української олії здійснювали у 45 країн світу на чотирьох 

континентах, то нині вже майже 100 країн імпортували цей харчовий 

продукт.  

Вагоме значення для України має зростання експорту готових харчових 

продуктів, зокрема протягом 2005–2013 років від 1,3 до 3,6 млрд. дол. США. 

На особливу увагу заслуговує те, що в найбільше разів експорт зріс до країн 

Європи – від 146 до 788 млн. дол. США, дещо менше до країн Азії – від 88 до 

436 млн. дол. США, Африки – від 18 до 62 млн. дол. США, а взагалі 

найбільшим він виявився до країн СНД – від 1032 до 2225 млн. дол. США. 

Це наочно свідчить про диверсифікацію географічної структури експорту 

вітчизняних готових харчових продуктів, що підкреслює факт зменшення 

питомої ваги країн СНД у загальному експорті харчових продуктів. 

За аналізований період зростають й обсяги імпорту агропродовольчої 

продукції в Україну. Товарна структура імпорту аграрної продукції наведена 

в табл. 4.21. За аналізований період обсяг імпорту рослинницької продукції 

зріс від 0,5 до 2,7 млрд. дол. США.  

Географічна структура імпорту рослинницької продукції показує, що 

основними регіонами, звідки вона ввозиться в Україну, є країни Європи та 

Азії. З 2005 по 2013 роки обсяги імпорту з різних регіонів світу в Україну 

збільшувалися: з Європи – від 159 до 913 млн. дол. США, Азії – від 159 до 

848 млн дол. США, групи «Інші країни» – від 110 до 622 млн. дол. США. 

Обсяги імпорту з країн СНД та Африки є відносно незначними. Подібна 

тенденція спостерігається починаючи з 2005 року. Країни Європи та Азії 

також мали найбільші прирости обсягів імпорту за аналізований період, 

значним виявився приріст у групі «Інші країни». Майже 2/3 рослинницької 

продукції ввозиться в Україну з двох чітко визначених груп країн – Європи та Азії. 
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Таблиця 4.21 

Товарна структура імпорту продукції АПК України, 2008-2012 роки  

Назва товарів 

2008 

(млн. дол. 

США) 

2009 

(млн. дол. 

США) 

2010 

(млн. дол. 

США) 

2011 

(млн. дол. 

США) 

2012 

(млн. дол. 

США) 

Структура 

імпорту 

за 2012 р., 

% 

2012р. до 

2008 р., 

% 

Живі тварини; продукти тваринного 

походження, у т.ч.: 1702,0 1267,5 1242,0 1035,4 1718,4 22,9 100,9 

 

живі тварини 84,2 74,3 67,5 76,6 96,5 1,3 114,6 

м’ясо та їстівні субпродукти 843,6 568,5 458,1 292,1 722,0 9,6 85,6 

риба i ракоподібні 617,0 471,2 568,6 505,5 687,7 9,2 111,5 

молоко і молочні продукти, яйця 

птиці; натуральний мед 
141,5 140,5 135,6 150,4 196,4 2,6 138,8 

Інші продукти тваринного походження 15,7 13,0 12,2 10,8 15,8 0,2 100,6 

Продукти рослинного походження, у т.ч.: 1462,5 1259,9 1563,9 1815,9 2429,7 32,3 166,1 

живі дерева та інші 100,4 62,0 73,9 99,7 153,6 2,04 152,9 

овочі 91,1 77,8 130,0 133,2 146,7 1,9 161,0 

їстівні плоди i горіхи 581,9 631,9 733,3 683,4 1130,0 15,03 194,2 

кава, чай 214,7 194,3 234,1 306,5 321,8 4,3 149,9 

зерновi культури 146,5 98,5 145,6 219,9 249,1 3,3 170,03 

продукція борошномельно-круп’яної 

промисловості 
48,8 20,2 27,5 49,6 28,3 0,4 57,9 

насіння і плоди олійних рослин 234,0 135,6 178,9 285,5 359,0 4,8 153,4 

шелак природний 43,8 39,0 39,6 37,1 39,0 0,5 89,04 

Інші продукти рослинного походження 1,3 0,6 1,0 1,0 2,2 0,03 169,2 

Жири та олії тваринного або рослинного 

походження 
612,9 374,3 451,6 468,7 406,3 5,4 66,3 

Готові харчові продукти  2679,2 2034,3 2506,1 3026,7 2965,4 39,4 110,7 

Всього  6456,6 4936 5763,6 6346,7 7519,8 100 116,5 

Джерело: [330] 

2
9

6
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Аналіз імпорту конкретних груп рослинницької продукції показує, що 

стабільно найбільшою була частка групи 08 «Їстівні плоди та горіхи», на яку 

припадало близько половини від усього імпорту рослинницької продукції. 

Також є ще три групи, які значною мірою формують імпорт: 09 «Кава, чай», 

10 «Зернові культури» та 12 «Насіння і плоди олійних рослин». У вартості 

імпорту зернових в Україну найбільшою є частка кукурудзи. Вартісний обсяг 

імпорту зріс у всіх без винятку товарних групах рослинництва. Найбільші 

обсяги плодів імпортуються з Європи, Азії та групи «Інші країни», частки 

яких незначно різняться між собою. 

Аналіз основної імпортованої групи рослинницької продукції «Їстівні 

плоди та горіхи» свідчить, що географія імпорту за аналізований період 

розширилася. До переліку головних країн, з яких імпортувалися плоди та 

горіхи в Україну, стабільно входили Еквадор, Польща, Туреччина, а також 

Аргентина, Італія, Іспанія, Греція, Грузія, Молдова. 

За аналізований період обсяг імпорту тваринницької продукції зріс від 

0,5 до 1,9 млрд. дол. США. Географічна структура імпорту тваринницької 

продукції свідчить, що основним регіоном, звідки вона ввозиться в Україну, є 

країни Європи. Сукупна частка країн СНД, Азії та Африки залишається поки 

що незначною. З групи «Інші країни», що експортують до нас продукцію 

тваринництва, варто виділити країни Америки, кількісні показники яких тут 

найбільші. Така ситуація є незмінною з 2005 року. 

За 2005–2013 роки найвідчутніший приріст імпорту припав на країни 

Європи – від 285 до 1072 млн. дол. США. Також відчутне зростання імпорту 

мало місце з групи «Інші країни» – від 129 до 620 млн. дол. США. Найбільші 

піки зростання та спадів обсягів імпорту збігаються в основних групах країн-

імпортерів. На теперішній час фактично 90 % тваринницької продукції 

Україна імпортує з європейських країн та країн Америки. 

Аналіз конкретних груп тваринницької продукції, яка імпортується в 

Україну, свідчить, що найбільше її з групи 02 «М’ясо та їстівні 

субпродукти», переважно свинини, сала і м’яса птиці разом із 
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субпродуктами, та 03 «Риба і ракоподібні», в основному мороженої та 

охолодженої риби. Основними експортерами м’ясної та рибної продукції в 

Україну є країни Європи. Один з основних імпортованих товарів – м’ясо – 

завозила в Україну невелика група країн, і за аналізований період географія 

імпорту звузилася. Кількість завезеного м’яса разом із субпродуктами за 

досліджуваний період зросла. Головними країнами, звідки Україна 

імпортувала м’ясо та субпродукти, були Сполучені Штати Америки, 

Бразилія, Польща та Німеччина. 

Інша основна імпортована в Україну група продукції тваринництва 

«Риба і ракоподібні» ввозилася також різною кількістю країн. В абсолютному 

виразі імпорт цієї групи змінився несуттєво. За всі ці роки головним 

постачальником рибної продукції на ринок України є Норвегія. 

За період 2005–2013 років обсяг імпорту готових харчових продуктів 

зріс від 1,5 до 3,2 млрд. дол. США. Географічна структура імпорту харчової 

продукції демонструє, що основним регіоном, звідки вона ввозиться в 

Україну, є країни Європи, вартісний обсяг імпорту з яких зріс від 582 до 1443 

млн. дол. США. Щодо зростання вартісних обсягів серед решти груп країн, 

то варто виділити країни СНД – від 502 до 788 млн. дол. США, Азії – від 101 

до 446 млн. дол. США, та Африки – від 67 до 215 млн. дол. США. За 

аналізований період найбільший приріст вартості імпорту в абсолютному 

виразі зафіксовано з країн Європи, а також Азії. Фактично 2/3 обсягу 

харчових продуктів Україна імпортує з Європи та країн СНД. 

Аналіз імпорту визначених груп готових харчових продуктів свідчить, 

що найбільші частки у структурі припадають на групи 21 «Різні харчові 

продукти», 24 «Тютюн і промислові замінники тютюну», 22 «Алкогольні і 

безалкогольні напої», 18 «Какао та продукти з нього». Обсяги вартості 

імпорту всіх згаданих груп за цей період зросли. Сукупна частка 5-ти інших 

груп становила у 2012 році 31,1 %. 

Сумарний підсумок вищеназваних показників свідчить, що очікування 

масованого імпорту продовольчих товарів унаслідок лібералізації митного 
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режиму, як результат членства у СОТ, не відбулося. Навпаки, імпортні 

поставки, за наслідками 2009 року скоротилися на 24% в порівнянні з 

попереднім роком і лише в 2011 році об'єми імпорту наблизилися до 

показника 2008 року. 

Протягом досліджуваного періоду у переважній більшості товарних 

груп об'єми імпорту або скоротилися, або підвищилися у межах очікувань. 

Серед товарних груп, по яких за будь-яких із років даного періоду, 

спостерігалося значне збільшення імпортних поставок можна назвати:м'ясо і 

субпродукти;овочі, коренеплоди;їстівні плоди;зернові культури;олійні 

культури;цукор і кондитерські вироби з цукру. 

Таким чином, не дивлячись на те, що вступ України до СОТ не 

спричинив за собою масованого зростання імпортних поставок 

сільськогосподарських товарів, проте, по окремих товарних позиціях 

спостерігалося значне їх збільшення. Але членство України у СОТ стало 

сильним стимулом реформування торгового режиму, дозволило розширити 

ринки експорту продукції і збільшити об'єми поставок. Вітчизняні 

дослідники відзначають позитивний вплив вступу до СОТ на розвиток АПК 

та позицій України на світовому продовольчому ринку. Після вступу до СОТ 

виробництво агропромислової продукції залишається одним із провідних 

видів діяльності в економіці України, її питома вага у ВВП у 2012 р. склала 

57%. Також в експорті товарів з країни агропромислова продукція має дуже 

значну питому вагу – 26%. При цьому, не спостерігається порушення 

порогових значень економічної безпеки за показниками імпортної залежності 

внутрішнього ринку агропромислової продукції та експортної залежності від 

кон’юнктури зовнішніх ринків агропромислової продукції. Україна досягла 

профіциту зовнішнього торгового балансу агропромислової продукції, що 

позитивно позначається на загальному стані економіки. Важливим аспектом 

є те, що після вступу до СОТ партнери України не можуть далі пред'являти 

претензії до цілих галузей унаслідок недотримання технічного регламенту з 

боку окремих суб'єктів галузі. Тепер такі процедури можуть бути ініційовані 
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тільки відносно окремих підприємств і лише у разі виявлення фактів 

порушень санітарних або ветеринарних норм. При цьому у разі усунення 

порушень сторона повинна буде відмінити введену заборону. 

При вступі до СОТ Україна узяла на себе зобов'язання гарантувати 

прозорість нормативних і регуляторних актів, що відносяться до торгівлі. У 

2005 році в країні був створений єдиний орган по розгляду запитів і 

нотифікації – Центр обробки запитів країн-членів СОТ, самої Світової 

організації торгівлі і їх інформування. По своєму правовому статусу це був 

незалежний орган, який відповідав за обробку нотифікацій країн-членів, 

підготовку і представлення нотифікацій України у СОТ, мав достатньо 

повноважень і компетенції звертатися безпосередньо в інші міністерства, 

відомства. У 2011 році після проведення адміністративної реформи Центр 

був ліквідований і реорганізований у Відділ обробки запитів, нотифікацій і 

інформаційного забезпечення в структурі Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України. Проте організаційні зміни негативно вплинули 

на інституційний і професійний потенціал цього підрозділу. 

Як наслідок, в кінці 2011 р. в Україні почало обговорюватися питання 

перегляду зобов'язань України у СОТ щодо доступу до ринку, оскільки по 

сільськогосподарських товарах Україна має дуже ліберальний рівень захисту 

внутрішнього ринку. Була створена міжвідомча комісія з цього питання. 

Перегляд же ставок імпортних мит з метою зменшення імпорту можливий 

тільки після трьох років членства країни у СОТ згідно статті XXVIII ГАТТ. 

Високий рівень лібералізації імпортного режиму породжує сильні 

протекціоністські настрої. 

У пропонованій Україною нотифікації для модифікації тарифних 

зобов'язань – 371 товарна лінія, де 147 позицій – промислові товари, 224 

(60%) – сільськогосподарські. А всіх тарифних ліній в українській товарній 

номенклатурі приблизно 11600, тобто, позиції для модифікації – тільки 3% з 

цієї кількості. Йдеться про розгляд можливості визначеного коректування 

саме верхньої межі зв'язаного рівня імпортного тарифу – як у бік можливого 
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збільшення, так і у бік зменшення. У грудні 2012 р. 30 країн-членів СОТ 

подали свої заявки на переговори з Україною після подачі нею нотифікації 

про модифікацію тарифних зобов'язань.  

В ході переговорів щодо вступу до СОТ Україна упустила можливість 

користуватися правом застосування спеціальних захисних заходів для 

сільськогосподарських товарів згідно статті 5 Угоди по сільському 

господарству, але є ряд можливостей, що містяться в інших угодах СОТ – це 

шість можливих варіантів застосування захисних заходів, які 

розповсюджуються на всі товари: і промислові, і сільськогосподарські. 

Головне правильно їх застосовувати без порушення угод СОТ. 

Робота в умовах СОТ висвітлила проблеми АПК України: 

асиметрія між Україною та іншими країнами-членами у захисних 

заходах для агропромислового комплексу призвела в 2012 р. до змін у 

структурі виробництва і експорту агропромислової продукції. Світове 

лідерство України у виробництві та експорті зернових культур, а також 

соняшникової олії з вітчизняної сировини поєднуються з низькими 

показниками конкурентоспроможності м’ясо-молочної продукції; 

динаміка експорту агропромислової продукції виявила збільшення 

експорту продукції з низькою доданою вартістю, тобто сировинну 

спрямованість українського експорту; 

за рахунок лібералізації доступу українських товарів на світові ринки 

розширилась географічна структура експорту агропромислової продукції з 

України. При цьому розширення ринку збуту товарів відбулось за рахунок 

країн, які не входять до складу ЄС та митного союзу; 

за рахунок відкритості внутрішніх ринків України в 2,1 рази 

збільшилася сума імпорту агропромислової продукції в Україну з країн 

Євросоюзу, при цьому в натуральному виразі імпорт збільшився лише в 1,3 

рази, що свідчить про значну частку продукції з високою доданою вартістю; 

основними причинами зростання сировинного експорту і одночасного 

збільшення імпорту продукції з високою доданою вартістю є невідповідність 
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українськоїпродукціїсвітовимстандартамякостітанизькаконкурентоспроможн

ість. При цьому як ринки ЄС, так і ринки МС залишаються жорстко 

захищеними для імпорту української агропродовольчої продукції; 

після вступу до СОТ зовнішня торгівля України з третіми країнами, що 

не є членами ЄС і митного союзу, значно розширилась і має більш 

перспективні напрямки подальшого розширення ринків збуту, ніж з країнами 

ЄС та митного союзу. 

Для ефективного розвитку внутрішніх ринків даних товарів Україні 

необхідно розвивати інші інтеграційні напрями зовнішньої торгівлі. Країни, 

які не входять до складу ЄС та митного союзу, такі, наприклад, як Індія, 

Туреччина, є найбільшими імпортерами вітчизняних насіння соняшника та 

олії соняшникової (77,1 % та 78,3 % від загального експорту відповідно), 

відтак, основний ринок збуту продукції, в тому числі і із високою доданою 

вартістю припадає на країни, які не є членами ЄС та митного союзу, тому 

необхідно розвивати дані напрямки зовнішньої торгівлі. 

 

4.4. Трансформація зовнішньоекономічної політики України як 

дієвого чинника вирішення продовольчої проблеми 

 

Розвиток ринкової системи господарювання сприяв формуванню двох 

механізмів реалізації зовнішньоекономічної політики держави: фрітредерство 

(від англ. free trade – вільна торгівля), протекціонізм (від лат. protectio – 

захист). 

Фрітредерство базується на засадах лібералізації зовнішньої торгівлі, 

розвитку принципів вільної торгівлі та інших зовнішньоекономічних 

операцій без надмірного втручання держави. Держава має встановлювали 

лише правила зовнішньоекономічних відносин, а фірми та приватні 

підприємці здійснювати зовнішньоекономічну діяльність. В умовах 

нерозвиненості світового економічного простору ця політика не мала 

широкого застосування. Однак процеси глобалізації сприяли поширенню 
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принципів фритредерства в багатьох країнах, в тому числі  в регіональних 

інтеграційних об’єднаннях - ЄС, НАФТА, АСЕАН та у ГАТТ-СОТ. Розвинені 

країни через ГАТТ-СОТ намагаються використати свої переваги в 

конкурентній боротьбі, відкрити для себе ринки інших країн та забезпечити 

більш низькі ціни на своїх ринках на сировину і напівфабрикати.  

Аграрний протекціонізм – це механізм реалізації зовнішньоекономічної 

політики держави, що спрямований на захист внутрішнього ринку шляхом 

введення економіко-політичних бар’єрів. При цьому інструментарієм 

зовнішньоекономічної політики держави є: мито, кількісні обмеження і 

заборона імпорту певних товарів, підтримка через стимулювання 

національного експорту, валютне регулювання тощо. Для протекціонізму 

характерне фінансове заохочення національної економіки для розвитку 

конкурентоспроможного виробництва і економічного зростання. Це 

забезпечує розвиток національних виробництв, які ще не досить 

конкурентоспроможні, але конче необхідні для розширеного відтворення і 

макроекономічного зростання, що приводить до збільшення доходів 

населення, інвестування в національну економіку, суспільного багатства і 

добробуту. 

Найважливішими заходами стимулювання експорту в аграрній сфері є:  

надання державних субвенцій вітчизняним агровиробникам і 

переробникам, що беруть участь у зовнішній діяльності;  

введення податкових пільг на продукцію, що експортується; 

державні замовлення, закупівлі, формування державних продовольчих 

резервів продукцією вітчизняних товаровиробників;  

певні методи визначення митної вартості та митного оформлення, що 

відступають від міжнародних норм, наприклад адміністративні акти щодо 

ввізних документів, упаковки чи маркування. 

В історичному аспекті зовнішньоекономічна політика в аграрному 

секторі пройшла шлях від протекціонізму до принципів вільної торгівлі. У 

сімнадцятому – вісімнадцятому століттях аж до першої третини ХІХ століття 
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державне втручання в ринки сільськогосподарської продукції не мало 

системного характеру. Держава певним чином регулювала, 

сільськогосподарське виробництво, стимулюючи його розвиток. 

Використовуючи політику торгового протекціонізму,  вона таким чином 

захищала внутрішього сільгоспвиробника від зовнішньої експансії 

зарубіжними виробниками продовольчих товарів торговими бар’єрами. 

Однак у середині XIX ст. Європа стала майже вільною торговою 

зоною, оскільки більшість країн скасували імпортні обмеження: Німеччина – 

в 1853 р, Франція – в 1860 р, Бельгія – в 1862 р. Проте вже з 1870-х рр. 

технологічний, торговий, транспортний розвиток сприяє зростанню світової 

торгівлі і падінню цін на сільськогосподарську продукцію. За цих обставин 

відроджується протекціонізм в Європі, так Німеччина, Італія, Франція ввели 

тарифи на імпорт продовольства і поступово їх підвищували. Такі країни як 

Великобританія, Данія та Нідерланди дотримувалися принципів вільної 

торгівлі, хоча відчули наслідки найжорстокішої аграрної кризи через тиск 

імпорту зерна.  

Данія і Нідерланди знайшла інший, ніж протекціонізм, спосіб 

пристосування до напливу дешевого зерна – вони перепрофілювали своє 

сільське господарство на молочне виробництво і свинарство, вирощування 

овочів та фруктів. В обох випадках значну роль у структурних перетвореннях 

зіграли фермерські кооперативи та їх державна підтримка (наприклад, в 

Нідерландах держава організувала курси перенавчання фермерів). В 

результаті ці країни і сьогодні є найбільшими експортерами зазначеної 

продукції. 

Введення тарифів уповільнило падіння сільськогосподарських цін, і в 

тих країнах, де вони були введені, відтік сільськогосподарського населення в 

міста був значно нижче, ніж у Великобританії. Крім чисто торгового 

протекціонізму посилилась державна підтримка сільського господарства. 

Зокрема, ряд країн Європи та США знизили аграрні податки. Німеччина 

посилила підтримку експериментальних сільськогосподарських станцій своєї 



 

 

305 

відомої системи аграрної освіти, створила систему державного 

сільськогосподарського кредиту. США, Нідерланди, інші країни стали 

розвивати системи сільськогосподарського навчання.  

В умовах першої світової економічної кризи перевищення пропозиції 

зерна над попитом і зниження доходів населення призвело до різкого падіння 

цін на сільськогосподарську продукцію, що викликало другу хвилю 

протекціоністських заходів. Так Франція і Німеччина ввели імпортні мита у 

розмірі 200-300%, які повністю зупиняли ввезення товару в країни.  

На початку 1930-х рр. практично всі країни Європи почали 

застосовувати державні заходи регулювання ринків сільськогосподарської 

продукції. Вони стосувалися: державних закупівель, які використовувалися у 

Швеції та Швейцарії; у Великобританії вони стосувалися регулювання збуту 

та субсидій виробникам окремих продуктів; у Данії були введені перші 

виробничі квоти. У економіках Німеччині та Італії у сільському господарстві 

був введений контроль над виробництвом і розподілом. У 1931 році після 

довгого періоду вільної торгівлі Великобританія вводить імпортні тарифи. А 

країни-експортери, у зв’язку з надлишком запасів сільськогосподарської 

продукції, починають вводити експортні субсидії, щоб реалізувати надлишки 

на світових ринках за будь-яку ціну.  

У цих умовах імпортні тарифи мало допомогли, і тому країни-

імпортери винайшли нетарифні протекціоністські заходи. Основний 

інструмент у цьому ряду – імпортні квоти. 

Поступово європейські країни з метою формування єдиного 

сільськогосподарського простору і врівноваження зовнішньоекономічних 

інтересів у аграрній сфері прийняли рішення про запровадження єдиної 

аграрної політики. Таким чином, коли в 1957 р шість країн підписували 

Римський договір, створивши Європейське співтовариство (ЄС), його 

аграрна складова вже була визначена наперед. Статті 38-47 Римського 

договору передбачали формування єдиної аграрної політики, цілі якої були 

продекларовані таким: 
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збільшити продуктивність сільськогосподарського виробництва 

шляхом підвищення науково-технічної складової раціонального розвитку та 

оптимального використання факторів виробництва, особливо праці 

(зменшення трудомісткості);  

забезпечити справедливого рівня життя сільським жителям, зокрема 

шляхом збільшення персональних доходів тих, хто зайнятий у сільському 

господарстві; 

стабілізувати ринки;  

забезпечити гарантоване продовольче постачання; 

сформувати систему регулювання цін на продовольство для 

споживачів.  

Відповідно до єдиної аграрної політики країн ЄС були встановлені 

основні механізми регулювання сільськогосподарського ринку: цільові ціни, 

інтервенційні ціни, порогові ціни, змінний імпортний тариф і експортні 

субсидії, підтримка цін виробників – через прямі платежі фермерам.  

З метою узгодження інтересів різних країн на світовому ринку була 

підписана Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ), яка згодом 

трансформувалась у створення Світової організації торгівлі (СОТ). При 

цьому правила регулювання у аграрній сфері враховували особливості 

аграрних політик більшості країн-членів з прийняттям виключень у правилах 

торгівлі сільськогосподарською продукцією і застосуванням спеціальних 

режимів у формі конкретних вилучень чи застережень на основі раніше 

укладених міжнародних угод. Серед більшості країн-членів СОТ при захисті 

внутрішніх сільськогосподарських ринків виникає ряд протиріч, так у 2001 

році Дорійський раунд переговорів закінчився безрезультатно, внаслідок 

відсутності консенсусу. 

З набуттям членства в СОТ Україна зобов’язалась не здійснювати 

субсидування експорту та використовувати заходи внутрішньої цінової 

підтримки виробників. Для розвитку експорту у аграрній сфері державна 

політика повинна бути спрямована на: 
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збільшення квот на експорт сільськогосподарської продукції; 

гармонізацію вітчизняних і міжнародних (європейських) стандартів; 

скасування нетарифних перешкод (технічних, санітарних, 

фітосанітарних) європейського ринку; 

Найбільш оптимальною зовнішньоекономічною політикою для України 

нині є поєднання фрітредерства з протекціонізмом. Фрітредерство доцільне в 

тих галузях у яких країна зацікавлена в широкому доступі на внутрішній 

ринок новітніх технологій, енергоносіїв тощо. Протекціонізм економічно 

ефективний для захисту пріоритетних національних виробництв (зерно, 

цукор, кондитерські вироби тощо). 

Ефективна зовнішньоекономічна політика вимагає від України вмілого 

використання різних інструментів просування товарів, вдале застосування 

яких може забезпечити надходження додаткових обсягів фінансових 

ресурсів. Під просуванням продукції слід розуміти сукупність різних видів 

діяльності щодо доведення інформації про переваги продукту до потенційних 

споживачів та стимулювання виникнення у них бажання його купувати. 

Здійснення відповідної політики, що є однією з головних та найбільш 

складних завдань реалізації міжнародної торгівлі, може проводитись 

наступними методами: 

 стимулювання збуту (продаж продукції в кредит, зниження 

продажної ціни (система знижок)); 

 паблісіті (участь у благодійних акціях, проведення та відвідування 

виставок, проведення конкурсів, участь у міжнародних торгах, виставках і 

ярмарках); 

 зв'язків з громадськістю (подання відео та аудіо роликів, веб-

просування, спонсорство, публікації в міжнародних журналах); 

 реклами (проведення рекламних кампаній, випуск поліграфічної 

продукції, директ-мейл, проведення конференцій, презентація нових видів 

продукції, інформування про розпізнання контрафакту); 

 інформаційної підтримки (надання необхідних консультацій та 
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інформації) національним виробникам та потенційним імпортерам 

національної продукції; 

 покращення доступу національних виробників на зовнішні ринки 

(участь у міжнародних організаціях, в регіональних торгівельних угодах, 

підписання двосторонніх домовленостей, гармонізація торговельного 

регулювання); 

 фінансової підтримки (надання кредитів, грантів). 

При цьому, просування національної сільськогосподарської продукції 

на зовнішні ринки збуту, створює вагомі перспективи не лише для 

виробників аграрної продукції, а й економіки країни в цілому. Тому, основні 

мотиви виходу на згадані ринки формуються на трьох рівнях: глобальному, 

національному та рівні підприємства.  

З огляду на вищезазначене та враховуючи наміри диверсифікації 

закордонних ринків збуту української аграрної продукції, виникає 

необхідність пошуку нових альтернативних ринків збуту української 

агропродукції та просування і закріплення її на них. Освоєння таких ринків 

збуту є досить тривалим процесом та вимагає крім обґрунтування 

доцільності форм присутності і стратегії виходу на нього також розробки 

певної послідовності відповідних дій або алгоритму.  

Правильний вибір цільових зарубіжних ринків збуту національної 

продукції є одним із важливих рішень національної економіки. Загалом він 

являє собою процес оцінки можливостей агарного сектору України та процес 

пристосування до вимог зарубіжних ринків, а також оцінку можливостей 

підприємств відповідати певним вимогам. 

Однією з форм зовнішньоекономічної політики є інтеграція, яка сприяє 

розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, зростанню товарообороту та 

підвищує рівень міжнародної співпраці. Виходячи з цього, роль і вага країн у 

сучасному світі визначається державною політикою інтеграції. При цьому 

важливим є усвідомлення можливостей і небезпек, що чекають на шляху її 

реалізації.  
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Концепція зовнішньоекономічної політики має випереджати практику 

зовнішньоекономічної діяльності, тобто вона формується як усвідомлення 

необхідності зміни становища в економіці та економічній політиці країни, її 

ролі в системі міжнародних економічних відносин. 

Інтеграція економіки України у світовий економічний простір 

зумовлюється об’єктивною необхідністю і можливостями. Необхідність 

визначається потребою використання в національній системі відтворення 

міжнародного поділу праці, який прискорить процес формування ринкової 

економіки та примноження національного багатства. Можливості 

визначаються економічним потенціалом країни та сформованим механізмом 

зовнішньоекономічних зв’язків на макро-, мікро- і глобальному рівнях. 

Поєднання об’єктивної необхідності і можливостей в умовах активізації 

глобалізаційних процесів визначають закономірність інтеграційних процесів 

України. 

Вектори інтеграційних процесів України є різноманітними:  

 Співдружність Незалежних Держав (СНД) – організація, 

заснована у 1991 році після розпаду СРСР. Економічна інтеграція 

гальмується взаємними непорозумінням і відповідає рівню зони 

преференційної торгівлі. Але згаданий вектор інтеграції відіграє для 

економіки важливе значення, оскільки економічний простір СНД є 

потенційно широким ринком збуту вітчизняної продукції і джерелом 

постачання необхідної сировини (особливо енергоносіїв). На країни СНД 

припадає понад 40 % зовнішнього товарообігу України; 

 Організація чорноморського економічного співробітництва 

(ОЧЕС) – інтеграційне об’єднання, засноване у 1992 році за безпосередньої 

участі України у Стамбулі. В її рамках були визначені пріоритетні галузі 

співробітництва, куди увійшов широкий спектр видів економічної, 

починаючи від енергетики, добувної промисловості та закінчуючи туризмом. 

В тому числі співробітництва  має охоплювати сільське господарство і 

переробну промисловість сільськогосподарської продукції, ветеринарний 
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захист. Механізм інтеграції в межах ОЧЕС передбачає безподаткову 

торгівлю і створення вільних економічних зон. Чорноморське економічне 

співробітництво знаходиться поки що на початковій стадії інтеграційного 

процесу; 

 ГУУАМ – міжнародна організація, створена у 1997 році. В основі 

створення знаходиться єдність позицій країн щодо політичних й економічних 

зовнішніх орієнтацій. Організація була створена для протистояння впливу 

Росії в регіоні. Ефективність співробітництва у форматі ГУАМ визначається 

економічним потенціалом. Україна в цій організації є державою з 

найбільшим економічним потенціалом. Найактивніше в рамках ГУАМ 

розвивається співробітництво у двосторонньому форматі, зокрема товарообіг 

між Україною та рештою країн; 

 Європейський союз (ЄС) – об’єднання з найвищим у світі рівнем 

інтеграції (економічний союз). Керівництво України визначало цей вектор 

інтеграції як пріоритетний, але на сьогодні Україна не є членом ЄС через 

невідповідність економічного механізму України європейським нормам і 

вимогам. Відносини з ЄС ґрунтуються на конкретних угодах та програмах 

партнерства. Основною серед яких є Угода про асоціацію (УА) з ЄС, яка 

набула чинності з 1 листопада 2014 р., після завершення ратифікаційних 

процедур. Українська сторона ухвалила План імплементації УА та розпочала 

впровадження нормативно-правових актів на виконання угоди. 

Згідно з домовленостями, досягнутими у вересні 2014 р., впровадження 

торговельної частини УА (Розділ 2) відкладене до 1 січня 2016 року. Важлива 

проблема для України в контексті підготовки запровадження зони вільної 

торгівлі (ЗВТ) – суттєве відставання української економіки в 

конкурентоспроможності в цілому та більшості вітчизняних виробників від 

європейських зокрема. Йдеться, в першу чергу, про доступ до дешевих 

фінансових ресурсів, технологій, кращих практик менеджменту, а також 

несприятливий інвестиційний та підприємницький клімат. 

Як відзначають фахівці Фонду Конрада Аденауера, у контексті 
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відстрочки запровадження ЗВТ між Україною та Європейським Союзом 

вкрай важливо підготувати українську економіку та вітчизняні компанії до 

фактичного відкриття українського ринку для європейських виробників. 

Найбільша проблема в тому, що існує загроза посилення санкцій з боку Росії, 

яка побоюється безмитного проникнення європейських товарів з території 

України. У більш загальному плані, вкрай важливо протягом 2015 року 

прискорити загальну модернізацію економіки, розпочати реальні реформи, 

які дозволять підвищити конкурентоспроможність української економіки, 

створити сприятливі умови для ведення бізнесу та залучення                   

інвестицій [489]. 

Імплементація положень європейського законодавства, що передбачені 

економічною частиною Угоди про асоціацію (УА), є вкрай важливою в 

контексті проведення реформ, оскільки положення угоди можуть та повинні 

слугувати основою для нової моделі соціально-економічних реформ. Тому 

при розробці концепцій і програм секторальних економічних реформ 

необхідно відразу враховувати вимоги базових Директив ЄС, гармонізація з 

якими передбачена Угодою. Директиви ЄС – це технічні та правові вимоги 

до процесу виробництва та реалізації певних видів продукції на ринках ЄС. 

Директиви встановлюють «суттєві вимоги» («essential requirements»), при 

яких має бути забезпечено достатній рівень належної безпеки для життя та 

здоров’я громадян, а, за необхідності, і захист тварин, майна й охорони 

навколишнього середовища, пов’язаний із використанням продукції, 

розміщуваної на ринку. 

Основні заходи, які доцільно реалізувати протягом 2015 року в рамках 

конкретних напрямків повноцінного запровадження ЗВТ, що суттєво 

впливають на стан продовольчої сфери України, повинні стосуватися 

технічних бар’єрів в торгівлі. На сьогодні Україна виконала значний обсяг 

заходів у сфері технічного регулювання, передбачених Угодою про 

асоціацію. Реалізація цих заходів дозволить підвищити 

конкурентоспроможність української продукції, поступово зменшити 
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технічні бар'єри у торгівлі між сторонами, сприятиме збільшенню експорту 

українських продовольчих товарів. 

На практиці, технічні регламенти є найсуворішою формою 

нетарифного регулювання. Вся продукція, що виготовляється та 

постачається на ринок України (за невеликим виключенням), має відповідати 

вимогам відповідних технічних регламентів. При цьому на території ЄС та в 

інших розвинутих країнах ці стандарти розробляються, приймаються та 

застосовуються на основі принципів, установлених Угодою Світової 

організації торгівлі про технічні бар'єри у торгівлі (додаток до Марракеської 

угоди про заснування Світової організації торгівлі 1994 року, що є 

обов'язковою для всіх членів СОТ, у тому числі і для України). Якщо ж діючі 

в країні технічні стандарти не відповідають вищезазначеним вимогам, то 

продукція цієї країни не може потрапити на відповідні ринки, де прийняті ці 

стандарти, зокрема на ринок ЄС. 

До недавнього питання розроблення, прийняття та застосування 

технічних регламентів і процедур оцінки відповідності, а також здійснення 

оцінки відповідності, у тому числі обов'язкової сертифікації, 

регламентувалися Законами України «Про підтвердження відповідності», 

«Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» 

та Декретом Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і 

сертифікацію», а також цілою низкою інших нормативних актів, які 

дублювалися або не узгоджувалися між собою, а деякі не враховували 

окремих норм Угоди про технічні бар'єри у торгівлі Світової організації 

торгівлі (СОТ).  

У 2015 році був прийнятий Закон України «Про технічні регламенти 

та оцінку відповідності» від 15.01.2015 р. № 124-VІІІ, в якому консолідовані 

правові та організаційні засади розроблення, прийняття та застосування 

технічних регламентів та процедур оцінки відповідності. Із Закону 

визначено, що цілями прийняття технічних регламентів є захист життя та 

здоров’я людей, тварин і рослин, охорона довкілля та природних ресурсів, 
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забезпечення енергоефективності, захист майна, забезпечення національної 

безпеки та запобігання підприємницькій практиці, що вводить споживача 

(користувача) в оману. 

Технічні регламенти розробляються, приймаються та 

застосовуються на основі принципів, установлених Угодою Світової 

організації торгівлі про технічні бар’єри у торгівлі, що є додатком до 

Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі 1994 

року. Згідно Закону технічні регламенти розробляються на основі 

міжнародних стандартів, якщо вони вже прийняті або перебувають на 

завершальній стадії розроблення; регіональних стандартів, національних 

стандартів України чи інших держав, актів законодавства Європейського 

Союзу, інших економічних об’єднань або інших держав чи відповідних 

частин таких стандартів і актів законодавства. 

Технічні регламенти затверджуються законами, актами Кабінету 

Міністрів України та центральних органів виконавчої влади Технічні 

регламенти, якими передбачене застосування процедур оцінки 

відповідності, затверджуються законами або актами Кабінету Міністрів 

України. Визначено, що відповідність введеної в обіг, наданої на ринку 

або введеної в експлуатацію в Україні продукції вимогам усіх чинних 

технічних регламентів, які застосовуються до такої продукції, є 

обов’язковою. Це дозволяє адаптувати національне законодавство до 

законодавства Європейського Союзу. 

Відтак, Закон створює правове поле та механізми для прийняття 

Директив ЄС, що дозволяє розпочати процес переходу на європейські 

стандарти та виконання всіх зобов’язань України. Прийняття даного Закону 

позитивно вплине як на українських виробників так і на споживачів. В першу 

чергу, це допоможе відкрити ринки ЄС та розвинутих країн світу для 

українських промислових компаній, і цим самим дозволить пом’якшити 

наслідки торгової війни з Росією та втрати російського ринку. 

Впровадження нової системи технічного регулювання на основі 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_008
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_008
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_342
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_342
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європейських стандартів зумовлюватиме не лише підвищення безпеки 

товарів та послуг, але й сприятиме кращому інституційному захисту прав 

споживачів у випадку неякісної продукції. Передбачається, що товари, які не 

відповідають вимогам безпеки, але є, ймовірно, дешевшими, будуть витіснені 

з ринку. Це стосуватиметься як товарів національного виробника, який не 

зможе адаптуватись до нових вимог, так менш безпечних імпортних товарів, і 

може негативно вплинути на споживачів із нижчим рівнем доходу, але у 

довгостроковій перспективі користування безпечнішими товарами сприятиме 

покращенню здоров’я населення, зменшенню випадків травмування, що 

може компенсувати витрати на купівлю безпечніших товарів. Найбільших 

втрат від зміни стандартів можуть зазнати дрібні товаровиробники, які 

ризикують не витримати конкуренцію з великими компаніями. Тому 

проведення даної реформи потребує значних фінансових та людських 

ресурсів, а 2015 рік повинен стати роком пошуку інвесторів та залучення 

технологій для реалізації необхідних змін. 

Для забезпечення продовольчої безпеки важливим є взаємодія між 

Україною та ЄС у сфері сільського господарства та розвитку сільських 

територій. В Угоді про асоціацію було визначено, що сторони 

співпрацюватимуть із метою сприяння розвитку сільського господарства та 

сільських територій, зокрема, через поступове зближення відповідних 

політик і законодавства, а також поступового зближення національного 

регулювання у відповідності до регулювання й стандартів ЄС.  

Співробітництво між Сторонами в галузі сільського господарства та 

розвитку аграрних регіонів буде, зокрема, стосуватись питань сприяння 

взаємному розумінню політик у сфері сільського господарства та розвитку 

сільських територій, підвищення інституційно-адміністративного потенціалу 

на центральному та місцевому рівнях, сприяння розвитку сучасного та 

сталого сільськогосподарського виробництва, обміну знаннями та кращими 

практиками у сфері аграрної політики розвитку,підвищення 

конкурентоспроможності сільськогосподарського сектору, ефективності й 
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прозорості ринків, поширення знань, сприяння розробці та запровадженню 

інновацій, сприяння гармонізації питань, що розглядаються в рамках 

міжнародних організацій.  

Сторони домовились також про реалізацію політики підвищення якості 

сільськогосподарської продукції через відповідні заходи в галузі 

стандартизації, вимог до виробництва й схем контролю якості.  

Фахівці здійснили оцінку можливих наслідків підписання Угоди в 

сфері АПК. Передбачається, що аграрні компанії мають отримати ширші 

можливості для співпраці та обміну знаннями, досвідом і технологіями 

(особливо у сфері органічного землеробства та біотехнологій) із 

відповідними компаніями та профільними агенціями в ЄС. Також адаптація 

стандартів аграрної продукції та інфраструктури аграрних ринків дозволить 

полегшити доступ продукції українських аграрних компаній на ринок ЄС.  

Домогосподарства отримають можливість споживати аграрну 

продукцію кращої якості, зокрема, через підвищення екологічних стандартів 

її виробництва. Також розвиток сільського господарства може мати 

позитивний вплив на зростання зайнятості та добробуту місцевих громад в 

аграрних регіонах країни.  

Держава отримає можливість модернізувати державну аграрну 

політику відповідно до вимог законодавства ЄС та поліпшити 

планування,розробку та запровадження відповідних політик та механізмів 

підтримки на різних рівнях, а також провести інтеграцію 

сільськогосподарської політики та політики розвитку аграрних регіонів. 

Водночас, розвиток стандартів та інфраструктури аграрного ринку буде 

вимагати додаткового фінансування з державного бюджету та посилення 

інституційної спроможності відповідних державних органів. 

2015 рік повинен закласти фундамент для подальшого проведення 

реформ у сільському господарстві: інституційні та законодавчі зміни повинні 

забезпечити створення системи стандартів та ефективного механізму 

контролю за продукцією для уникнення торговельних бар'єрів та виконання 
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державою зобов’язань у рамках імплементації УА. Досягнення цих цілей 

допоможе змінити радянську командно-адміністративну регулятивну 

систему стандартизації на систему ринкового типу із створенням умов для 

охорони здоров’я споживачів та забезпечення інтересів національного 

товаровиробника. 

Інституційні зміни у 2015 році повинні бути направлені на 

реформування компетентного органу з регулювання санітарних та фіто-

санітарних заходів. По-перше, необхідним є створення єдиного органу 

контролю за харчовими продуктами, тваринами та іншими продуктами, що є 

об’єктами вищезазначених заходів. По-друге, реформування компетентного 

органу повинно бути направлено на зміну державної політики щодо захисту 

прав споживачів та наближення стандартів для виробників до європейських 

вимог. Обов’язковим для виробників повинно стати отримання тільки тих 

дозвільних документів, які визначені європейським законодавством та 

необхідні для імплементації в Україні. 

Проведення даних заходів актуалізується у зв’язку з тим, що на першій 

зустрічі Підкомітету з управління санітарними і фіто-санітарними заходами 

український орган має інформувати щодо структури, організації та розподілу 

повноважень між компетентними органами влади та в подальшому надавати 

інформацію щодо змін. Найбільший опір реформуванню системи 

стандартизації будуть здійснювати представники державних органів, що 

забезпечують регулювання, оскільки реформа призведе до неминучого 

скорочення посад і повноважень у результаті створення ефективнішої 

системи. Це потрібно враховувати, тому зміни вимагають негайних дій у 

стислі строки. 

Як показав проведений аналіз, Україна має два домінуючих вектори 

інтеграції – це Митний союз і країни ЄС. Інші інтеграційні об’єднання не 

відіграють значної ролі у зовнішньоекономічній діяльності держави. Перед 

Україною постало нелегке завдання – отримати найбільші перспективи і 

вигоди від двох однаково важливих напрямів інтеграції.  
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Вибір інтеграційного спрямування визначає рівень подальшого 

економічного розвитку та місце країни у світовому економічному просторі. 

Аграрний сектор є стратегічно важливою складовою національної економіки, 

тому дуже важливо визначити можливі переваги і ризики альтернативної 

інтеграції України. 

Переваги і ризики інтеграції визначаються кількісними і якісними 

характеристиками. При кількісній оцінці враховуються обсяги 

зовнішньоекономічних операцій, тенденції їх розвитку, ставки мита, ціни 

тощо. При якісній оцінці визначаються зміни умов функціонування 

економіки. Аналіз обсягів експорту та імпорту дає можливість визначити 

пріоритетні напрямки співпраці і можливі втрати.  

Порівняльний аналіз свідчить, що ринок країн ЄС для України є більш 

перспективним саме для підприємств АПК та їх подальшого розвитку. 

При якісній оцінці інтеграційних векторів України визначені переваги і 

недоліки розвитку АПК у розрізі сфер та його структурних складових. 

Серед узагальнених переваг і недоліків для розвитку АПК від 

поглиблення інтеграції України з Митним союзом можна визначити 

наступні: 

переваги: 

 зменшення політичного і економічного тиску на експортерів 

продукції АПК на ринок країн Митного союзу; 

недоліки: 

зростання залежності економічної політики України від країн Митого 

союзу, оскільки дана форма інтеграції передбачає формування єдиної митної 

політики відносно третіх країн з розподілом митних доходів. 

До узагальнених переваг і недоліків створення зони вільної торгівлі з ЄС 

для розвитку АПК України можна віднести такі: 

переваги: 

 впровадження Європейських стандартів демократії та державного 

регулювання; 
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 прискорення процесу застосування сучасних технологій 

вирощування, обробки, збирання, зберігання сировинної та готової продукції 

АПК; 

 підвищення рівня технологічного забезпечення підприємств АПК; 

 прискорення розвитку інституціонального, ринкового забезпечення 

підприємств АПК; 

 покращення стандартів виробництва готової продукції у 

відповідності до вимог ЄС; 

 застосування досвіду європейських виробників щодо вдосконалення 

процесу виробництва, шляхом підвищення рівня доходності 

сільськогосподарського виробництва; 

Варто зазначити, що прямих ризиків і недоліків не має, вони носять 

опосередкований характер у зв’язку з необхідністю додаткових витрат на 

проведення ряду заходів. Так до них слід віднести: 

 реформування та адаптацію вітчизняної системи державного 

регулювання сільського господарства до Єдиної аграрної політики ЄС; 

 покращення умов праці і підвищення заробітної плати з метою 

попередження відтоку робочої сили; 

 зростання витрат на підвищення стандартів виробництва продукції 

АПК та технічне переоснащення виробництва; 

 підвищення економічного тиску на вітчизняних експортерів 

продукції АПК з боку країн Митного союзу; 

 низький рівень конкурентоспроможності вітчизняної продукції на 

європейському ринку. 

Вказані недоліки повністю співпадають із існуючими проблемними 

зонами АПК, які безумовно потрібно вирішувати. Тому інтеграція з ЄС лише 

прискорить реалізацію необхідних заходів реформування АПК України. 

Значна кількість якісних переваг створення зони вільної торгівлі з ЄС вказує 

на Європейський вектор інтеграції України, а якісні переваги завжди з часом 

призводять до отримання кількісних результатів. 
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Інтеграції економіки України у світовий економічний простір 

обумовлюється об’єктивною необхідністю і можливостями. Необхідність 

визначається потребою використання в національній системі відтворення 

міжнародного поділу праці, який прискорить процес формування ринкової 

економіки та примноження національного багатства. Можливості 

визначаються економічним потенціалом країни та сформованим механізмом 

зовнішньоекономічних зв’язків на макро- мікро- і глобальному рівнях.  

На даному етапі економічного розвитку Україна має необхідність 

розширення меж інтеграції з країнами Європейського Союзу. Інтеграція з 

країнами ЄС вимагає проведення додаткових реформ та застосування ряду 

заходів щодо приведення у відповідність інституційного та 

інфраструктурного, технологічного забезпечення для повної адаптації 

економіки у європейський економічний простір. 

 

4.5. Стратегічні пріоритети забезпечення національної 

продовольчої безпеки України 

 

Сучасний стан розвитку АПК України, сільських територій, 

інтеграційні процеси та чинники глобалізації, яка динамічно розвивається у 

сучасному світі, чинять суттєвий вплив на продовольче забезпечення 

населення України, тому необхідно вжити систему заходів щодо 

забезпечення національної продовольчої безпеки. У даний час, маючи 

істотний ресурсний потенціал АПК, Україна не забезпечує на достатньому 

для здоров’я людини рівні споживання продуктів харчування, при цьому 

вона потрапила у залежність від імпорту низки продовольчих товарів. 

Проведений попередній аналіз показав, що в Україні існує продовольча 

проблема, яка обумовлена такими чинниками: низьким технологічним рівнем 

розвитку сільського господарства, його неефективною структурою, низькою 

продуктивністю і ефективністю; недостатнім рівнем розвитку харчової 

промисловості, яка забезпечує переробку сільгосппродукції та формує значну 
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додану вартість в кінцеву продукцію АПК; недостатнім обсягом виробництва 

низки важливих продовольчих товарів (м’яса, молока, фруктів), що формує 

значну залежність споживання від імпорту; низьким рівнем доходів 

населення, що обмежує доступ значної частки населення до продуктів 

харчування, достатніх за кількістю і якістю. Продовольча проблема для 

більшості населення України проявляється в невідповідності споживання 

найважливіших продуктів харчування раціональним нормам, в 

незбалансованості раціону харчування за його компонентами, в поширеності 

неякісного та шкідливого для здоров’я харчування. 

Слід відзначити, що в існуванні продовольчої проблеми в Україні 

значну роль відіграє не лише розвиток сільського господарства, але й стан 

сільських поселень і територій, який невпинно деградує. Сьогодні у державі 

налічується приблизно 28 тис. 400 сільських населених пунктів. За останніх 8 

років їхня чисельність скоротилася на 141. Кількість селян за останніх 8 років 

скоротилася на 1,2 млн., або на 8%. У 70% сільських населених пунктів 

відсутні дошкільні заклади освіти, у 42% – клуби та будинки культури. У 

половини з них немає середніх закладів освіти, у 78% – водопроводів, у 57% 

– газопроводів. Дороги з твердим покриттям мають лише 58% сіл, дорожнє 

освітлення – 33%, а каналізацією об лаштовані тільки 3% сіл [421].З огляду 

на те, що більше половини продукції тваринництва виробляється в 

домогосподарствах селян, подальше не вирішення соціальних та 

інфраструктурних проблем села буде гальмувати розвиток АПК та стане 

значною перешкодою на шляху вирішення продовольчої проблеми. У зв’язку 

з цим необхідною стає розробка концепції продовольчої безпеки, яка б 

враховувала наявні світові тенденції, як глобалізація та членство в СОТ. 

Концепція національної продовольчої безпеки повинна базуватися на 

таких принципах як еволюційність, поетапність, державний протекціонізм у 

поєднанні з ринковим механізмом. Структура концепції продовольчої 

безпеки країни наведена на рисунку 4.12.  
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Рис. 4.12. Структура концепції продовольчої безпеки  

Джерело: розроблено автором 

Мета продовольчої безпеки – надійне забезпечення населення країни сільськогосподарською продукцією, сировиною і продовольством 

Гарантії її досягнення – стабільність переважно внутрішніх джерел продовольчих і сировинних ресурсів, а також наявність 
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Для досягнення продовольчої безпеки необхідно вирішити декілька проблем: 

перша – забезпечення розвитку вітчизняного АПК та на цій основі 

виробництво достатньої кількості продовольчих ресурсів; друга – 

забезпечити населення продуктами харчування на рівні, достатньому для 

здорового життя; третя – усунути залежність від надмірного 

імпорту,забезпечити захист інтересів виробників продукції. Найважливіші 

завдання досягнення продовольчої безпеки – економічна і фізична 

доступність продуктів харчування для населення в необхідній кількості. 

Стратегічною метою національної продовольчої безпеки є: гарантоване 

забезпечення країни сировиною і продовольством, незалежно від впливу 

несприятливих внутрішніх і зовнішніх чинників. Це досягається шляхом 

формування стабільних джерел продовольчих і сировинних ресурсів, як 

внутрішніх, так і зовнішніх, а також відповідних резервних фондів. 

Продовольча безпека досягається шляхом вирішення таких завдань: 

– створення стабільних умов економічного розвитку для всіх сфер 

економічної діяльності, передусім в АПК; 

– проведення ефективної аграрної політики, спрямованої на 

модернізацію аграрної сфери, підтримку вітчизняного товаровиробника; 

– забезпечення рівних можливостей для суб’єктів господарювання всіх 

організаційно-правових форм. 

– досягнення стійкого зростання обсягів виробництва агропродовольчої 

продукції, підвищення продуктивності праці, ефективності господарювання в 

АПК; 

– розробка і впровадження комплексних стратегій розвитку галузей 

агропромислового комплексу з метою широкого залучення місцевих 

можливостей виробництва продовольства; 

– забезпечення використання передових технологій і програм у сфері 

переробки, зберігання, транспортування сільськогосподарської продукції; 

– проведення соціальної політики, спрямованої на викорінення бідності 

та нерівності у частині доступності продовольства; 
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- соціальний розвиток села, підвищення якості життя сільських 

мешканців; 

– забезпечення відповідності зовнішніх продовольчих поставок 

потребам населення; 

– проведення активної зовнішньоекономічної діяльності у 

відповідності до потреб продовольчої безпеки, використання переваг 

міжнародного поділу праці у виробництві та торгівлі продовольчими 

ресурсами; 

- формування достатніх державних резервів продовольства у 

відповідності з нормативами; 

– удосконалення механізму реагування на продовольчому ринку в 

надзвичайних ситуаціях. 

Вирішення продовольчої проблеми передбачає послідовність її 

здійснення за етапами, відповідними певному періоду розвитку, які мають 

наукове забезпечення, формування нормативно-правової бази, нарощування 

обсягів виробництва і підвищення забезпеченості продовольством, 

збалансованість як виробництва, так і споживання. 

На першому етапі досягнення продовольчої безпеки (2015-2017 рр.) 

слід передбачити задоволення мінімальних потреб середньостатистичних 

українців у добовій нормі продуктів харчування та калорійності при 

обґрунтованому співвідношенні білків і вуглеводів за рахунок нарощування 

як власного виробництва продовольства, так і його імпорту при підтримці 

рівня продовольчої незалежності. Особливо слід зробити наголос на 

забезпеченні продовольчої незалежності України за такими важливими 

продуктами, як м’ясо,фрукти, овочі. При цьому вважається, що по зерну і 

картоплі дані проблеми вирішені. 

На першому етапі має бути створена ефективна правова база у сфері 

землекористування та землевласності. Важливо також особливу увагу 

приділити вирішенню проблеми цінового паритету між сільгосппродукцією 

та продукцією промислового призначення для сільського господарства 
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(техніка, енергоносії, хімічні добрива тощо). Необхідно також забезпечити 

гарантовані ціни під держзамовлення на сільгосппродукцію, стимулювати 

розвиток кооперації та інтеграції в АПК. Необхідно забезпечити поповнення 

сільському господарству оборотних коштів за рахунок мінімум п’ятирічного 

цільового кредиту за пільговою ставкою. Важливо розпочати реальні 

перетворення на селі, спрямовані на відновлення та розвиток соціальної 

інфраструктури. 

На другому етапі забезпечення продовольчої безпеки (2018-2020 рр.) 

Україна, за рахунок нарощування вітчизняного виробництва продукції АПК, 

має повністю вирішити проблему власного продовольчого забезпечення за 

основними групами продовольчих ресурсів. Важливо довести добову 

калорійність харчування до нормативного рівня, забезпечити оптимальне 

співвідношення у харчовому раціоні більшості населення білків, вуглеводів і 

незамінних амінокислот. При цьому має бути  створений оптимальний 

страховий і резервний фонд (насіння, кормів, продовольства). Держава має 

повністю опанувати механізм ринкового регулювання ринку продовольства, 

застосовувати такий інструмент як продуктові інтервенції. Держава, 

скуповуючи безпосередньо у виробників за ринковими цінами всі надлишки 

сільгосппродукції, створює фонд для продуктової інтервенції, здійснюючи її 

вона досягає тим самим автоматичного регулювання цін і забезпечує 

доступність основних продуктів харчування для населення та знижує потребу 

в імпорті продовольства. 

Для вирішення цих завдань необхідне реформування виробничого 

потенціалу аграрної сфери. Потрібно відновити сільськогосподарське 

машинобудування, повсюдно створити мережу машино-технічних станцій і 

лізингових підприємств, за рахунок кооперації та інтеграції створити 

технологічну базу для переробки всієї виробленої продукції. На цьому етапі 

потрібно довести фондооснащеність сільських товаровиробників до 

нормативних потреб. Сільське господарство до кінця другого етапу має 

забезпечити повне відновлення внесення поживних речовин в ґрунт за 



 

 

325 

рахунок збільшення використання мінеральних і органічних добрив з 

урахуванням наукових рекомендацій. Вирішення соціальних проблем села в 

поєднанні зі зростанням заробітної плати стане найважливішим фактором у 

підвищенні мотивації праці в аграрній сфері. На цьому тлі і можливий 

перехід до стійкої стадії розвитку села. Концепція Державної цільової 

програми сталого розвитку сільських територій на період до 2020 р., яку 

нещодавно схвалив уряд України, передбачає забезпечення сталого розвитку 

сільських територій, підвищення рівня життя сільського населення, охорону 

навколишнього природного середовища, збереження природних, трудових і 

виробничих ресурсів, підвищення конкурентоспроможності 

сільськогосподарського виробництва. Для цього слід насамперед створити 

сприятливі умови проживання у сільській місцевості, запроваджуючи 

соціальні стандарти і нормативи відповідно до європейських [430]. З огляду 

на цей контекст, основні соціально-економічні пріоритети агрореформування 

мають перебувати у площині впливу на сільські території (на територіально-

життєвий простір сільського соціуму) з урахуванням галузевого підходу до 

управління розвитком (залежить від наявності чи відсутності на сільській 

території виробничих, підприємницьких структур). Такий підхід, на наш 

погляд, зумовлює конкретизацію державної координації розвитку аграрного 

сектору на засадах вибору соціально-економічних пріоритетів та 

необхідність формування тактичних схем реалізації аграрної політики на 

засадах стратегічного й тактичного планування, проектування рішень, 

програмування заходів. 

Третій етап досягнення продовольчої безпеки (2021- 2025 рр.) має 

забезпечити перехід національного АПК на сучасний індустріально-

інформаційний тип розвитку, підвищення конкурентоспроможності та його 

міждержавну інтеграцію. Шляхом відновлення природної родючості ґрунтів, 

переводу на новий технологічний рівень аграрного виробництва, 

застосування сучасних екологічних технологій, підвищення кваліфікації 

працівників АПК Україна може стати одним із найбільших у світі 
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експортерів екологічно чистої сільськогосподарської продукції. До цього 

часу, судячи з темпів приросту населення у світі та екологічного забруднення 

планети, ціни на екологічно чисті продовольчі товари будуть не меншими, 

ніж на енергоносії, що забезпечить значні валютні надходження. За рахунок 

зростання експорту екологічно чистого продовольства, Україна має 

можливість забезпечити альтернативне сучасному ( пов’язане з експортом 

металургійної продукції) джерело надходження валютної виручки. 

Концепція забезпечення продовольчої безпеки  має базуватися не лише 

на розвитку аграрної сфери, але й інституційних змінах, що передбачають 

нову систему оподаткування та державної підтримки АПК, формування 

сучасної ринкової інфраструктури АПК, включаючи системи кредитування 

та страхування, забезпечити його інвестиційну та інноваційну складові, що 

дозволять запровадити передові технології. Реалізація довгострокової 

стратегії розвитку АПК має спиратися на вітчизняне машинобудування, 

хімічну промисловість (виробництво засобів захисту рослин і тварин, 

мінеральних добрив), вітчизняну аграрну науку. 

Слід зазначити, що при глобальному вирішенні продовольчої проблеми 

використовується декілька підходів: перший спрямований на забезпечення 

доступності продовольства для нужденних країн за рахунок широкого 

впровадження більш врожайних трансгенних сортів; другий – у розвинених 

країнах зростає потреба в екологічно чистих продуктах. 

Слід враховувати, що використання в посівах генетично 

модифікованого насіння не гарантує безпеку споживачів, бо наслідки 

споживання таких продуктів на людину до кінця не вивчені. 

У розширенні посівів трансгенних сортів, отриманих методами генної 

інженерії, зацікавлені, перш за все, фірми-монополісти насіння кукурудзи, 

сої, рису та бавовни. Посіви генетично модифікованого (ГМ) насіння в світі 

охоплювали у 2000 році 44,2 млн. га земель і були на 99% зосереджені в 

чотирьох країнах: США (68%), Аргентині (23%), Канаді (7%) і Китаї (1%). У 

даний час ареал обробітку трансгенного насіння в світі значно розширився. 
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Однак слід зазначити, що здійснюється і нелегальне розповсюдження 

трансгенних сортів. У країнах ЄС прийнято рішення про створення 

Європейського агентства з безпеки харчових продуктів. В Україні за безпеку 

використання трансгенної продукції реально ніхто не відповідає. 

Засобами для досягнення продовольчої безпеки є бюджетні дотації 

через цільові програми, пільгові кредити, державне замовлення; власні кошти 

підприємств від комерційної діяльності та зарубіжні інвестиції. 

Слід зазначити, що до сільського господарства не слід підходити із 

загальних позицій, ця галузь виключно специфічна. Збільшення обсягів 

виробництва продовольства в Україні можливе на базі зростання інвестицій. 

Що стосується АПК, то для комплексу необхідні сучасна матеріально-

технічна база, доступна для основної маси сільськогосподарських 

товаровиробників, новітні досягнення біотехнології, сучасні методи 

маркетингу, інтеграція і кооперація, і все це за наявності постійного 

припливу капіталу. Незважаючи на те, що всі великі економічні діячі чітко 

пов’язували економічний ріст з накопиченням і використанням капіталу, а 

розвинені країни, у яких немає проблем продовольчої безпеки, надавали і 

продовжують надавати істотну підтримку своїм сільськогосподарським 

товаровиробникам, в Україні на цьому питанні тільки нещодавно почали 

акцентувати увагу. 

Якщо не вжити дієвих заходів щодо зміцнення матеріально-технічної 

бази сільського господарства, то при досить високому ступені зносу 

основних фондів галузі (62-63%) з техніки подальше їх вибуття призведе до 

зменшення посівних площ і валових зборів. На зменшення врожайності 

впливатиме й низький рівень внесення добрив. 

Одне з центральних місць у концепції належить споживкооперації, 

здатної сприяти зростанню обсягів виробництва, забезпечити збір, зберігання 

та часткову переробку продукції і оживити інтеграційні процеси з великими 

продовольчими компаніями. Кредити споживчої кооперації на більш 

сприятливих умовах, а також розвиток системи закупівель та переробки 
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сприятиме розвитку дрібного фермерства, а розвиток в рамках 

споживкооперації системи торгівлі на селі, підсобних виробництва і 

промислів сприятиме розвитку сільських територій. 

Одним із суттєвих механізмів вирішення продовольчої проблеми 

виступає держзамовлення для створення резервів, соціальної підтримки 

різних верств населення. 

Механізм досягнення продовольчої безпеки полягає у наступному: 

1. Обов’язкова участь держави у фінансуванні соціальної і виробничої 

інфраструктури, включаючи школи, лікарні, клуби, шляхи та інші об’єкти. 

2. Державний протекціонізм повинен охоплювати широкий діапазон 

діяльності і включати такі макроекономічні проблеми як регулювання 

еквівалентного обміну, здійснення цінової політики, підтримка курсу 

національної валюти, регулювання експортно-імпортних операцій, 

формування ринкової інфраструктури АПК. Бюджетна підтримка, крім 

прямого дотування цільових програм, повинна включати обов’язкове 

державне страхування, спеціальні компенсаційні платежі, формування 

спеціального фонду бюджетної підтримки АПК, розвиток лізингу. 

3. У правовому плані держава зобов’язана забезпечити законодавчий 

захист процесу продовольчої незалежності та безпеки. 

4. Необхідно ввести обмеження у вигляді квот на імпорт тих видів 

продовольства, за якими не покриваються балансові потреби країни. Із 

зайвим імпортом необхідно боротися не тільки митами, але й квотами. США 

і ЄС виділяють спеціальні дотації на продукцію, що йде на зовнішній ринок, 

так що їх можна зупинити значною мірою квотами. Необхідна активна 

державна підтримка зовнішньоторговельного балансу за рахунок обмеження 

імпорту і субсидування експорту. Слід мати на увазі, що в розвинених 

країнах, у тому числі в ЄС, імпорт продовольства, яке виробляється в цих 

країнах, доволі сильно обмежений як тарифними ставками, так і квотами. 

5. Державі необхідно регулювати ціни за рахунок інтервенційних 

фондів і вживати заходів зі зниження витрат (кредитні, податкові, 
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субсидування придбаних засобів виробництва тощо). 

6. Найважливішою умовою фінансової стабілізації сільського 

господарства може стати введення обов’язкового мінімального рівня 

погодинної оплати в галузі. Це дозволить закріпити і залучити кваліфіковані 

кадри. Одночасно слід за рахунок іпотечного банку (з державним 

контрольним пакетом) забезпечити доступ сільськогосподарських 

підприємств до кредитів і залучити грошові ресурси сільського населення до 

іпотечних форм житлового будівництва. 

Оцінюючи рівень продовольчої безпеки в Україні за останні роки, 

можна констатувати, що продовольча проблема як і раніше залишається в 

числі найскладніших, вирішення яких передбачає вжиття заходів, що 

забезпечують ефективне державне регулювання розвитку агропромислового 

комплексу як основного джерела формування продовольчого фонду.  

Отже, можна дійти висновку, що забезпечення продовольчої безпеки 

неможливе без участі держави (рис. 4.13, 4.14). 

Найважливішими елементами системи державного регулювання 

продовольчої безпеки є: 

– стимулювання платоспроможного попиту населення; 

– антимонопольне регулювання і підвищення 

конкурентоспроможного потенціалу сільського господарства; 

– розвиток ринкової інфраструктури; 

– підтримка стабільної кон’юнктури на ринку продовольства 

шляхом проведення державних інтервенцій; 

– забезпечення села кредитами; 

– проведення політики розумного протекціонізму; 

– забезпечення вітчизняним товаровиробникам умов для 

нормальної конкуренції з іноземними товаровиробниками. 
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Рис. 4.13. Модель державного регулювання продовольчої безпеки 

Джерело: розроблено автором 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.14. Основні напрямки державної політики у забезпеченні  

продовольчої безпеки 

Джерело: розроблено автором 
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Як свідчать дослідження, для досягнення продовольчої безпеки 

України доцільно створити цілісну систему управління, обумовлену 

триваючими процесами, реалізація якої стане основою загального зміцнення 

національної економіки. Взаємозв’язок завдань і результатів досягнення 

продовольчої безпеки представлений на рис. 4.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.15. Завдання та можливості забезпечення продовольчої безпеки 

Джерело: розроблено автором 
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Основою для задовільного забезпечення населення продовольчими 

товарами власного виробництва повинні стати зростання його реальних 

доходів, підтримка вітчизняного товаровиробника з метою випуску 

продовольчих товарів з підвищеною харчовою цінністю, раціоналізація 

обсягу і структури імпорту, розвиток імпортозамінних виробництв окремих 

видів продукції. 

У довгостроковій перспективі розвиток вітчизняної переробної 

промисловості повинен здійснюватися в першу чергу за рахунок залучення 

інвестицій, використання нової техніки і технологій виробництва, 

підвищення конкурентоспроможності продукції, що випускається, освоєння 

ринкової системи господарювання та активного виходу на світові ринки. 

Отже, можна дійти висновку, що політика забезпечення продовольчої 

безпеки України повинна являти собою систему науково обґрунтованих 

заходів, яка може бути виражена у вигляді концепції і, тим самим, ставити 

цілі, завдання і напрямки діяльності державних і господарських органів, а 

також агропромислових підприємств на довгострокову перспективу. 

 

Висновки до розділу 4 

 

Результати дослідження дали змогу зробити такі висновки. 

1. Систематизовано проблеми виробництва продовольчих ресурсів в 

Україні, які проявляються у такому: нестабільності темпів зростання 

продукції рослинництва; суперечливому розвитку тваринництва (скороченні 

поголів’я тварин та зростанні обсягів реалізації м’ясної продукції); значній 

залежності формування ресурсів продовольства від виробництва у 

господарствах населення, яке є низько технологічним і малоефективним; 

значній розбіжності ефективності рослинництва і тваринництва, що веде до 

занепаду галузі тваринництва; низькому технологічному рівні сільського 

господарства в цілому; значній асиметрії виробництва сільгосппродукції в 

регіонах України. 



 

 

333 

2. Здійснено прогноз виробництва основних видів продуктів 

харчування в Україні та його достатності відносно нормативів споживання та 

відносно досягнутих обсягів споживання у розвинених країнах світу. 

Доведено, що за умови досягнення нормативів споживання,при сучасному 

стані виробництва продуктів харчування вітчизняними товаровиробниками, 

дефіцит продовольства може скласти 30-40% за всіма основними видами 

продуктів. 

3. Доведено, що для України продовольча проблема залишається 

актуальною. Значна частина населення України відчуває на собі проблему 

продовольчої безпеки, оскільки споживання продуктів харчування в 

середньому за рік в розрахунку на одну особу за досліджуваний період, за 

окремими продуктами не відповідає раціональним нормам споживання. 

Аналіз співвідношення між фактичним споживанням продуктів 

харчування і його раціональними та мінімальними нормами свідчить, що 

населення України відповідно раціональним нормам споживає лише хліб, 

хлібопродукти та олію. Близькими до раціональної норми є споживання яєць 

і цукру, однак за іншими групами харчування споживання значно відстає від 

раціональних норм. В той же час мінімальні норми споживання забезпечено 

практично по всіх видах продовольчих товарів, за винятком молока та 

фруктів. 

4. Вирішення продовольчої проблеми України потребує забезпечення 

виробництва продовольства у обсягах, достатніх для задоволення потреб 

населення в основних видах харчової продукції. При цьому головну роль має 

відігравати крупнотоварне національне сільське господарство, а не 

господарства населення. Україна має значні природні ресурси для 

виробництва продовольства, які необхідно більш ефективно використовувати 

шляхом удосконалення організаційно-правових форм господарювання та 

підвищення технологічного рівня АПК. 

5. Обґрунтовано необхідність розробки стратегії розвитку сільського 

господарства України, яка має забезпечувати перехід до нової сучасної 

високотехнологічної моделі розвитку усіх його галузей, що забезпечить 
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зростання продуктивності та ефективності. Це вимагає значних інвестицій в 

аграрний сектор економіки, в тому числі за рахунок зовнішніх джерел. 

6. 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. Україна за обсягом експорту зернових і 

білково-олійних культур входить у склад групи країн-лідерів, посилюючи 

водночас свої позиції по низці видів продукції переробної промисловості. 

Збільшенню обсягів зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією 

сприяв вступ України до СОТ. 

7. Обґрунтовано, що вступ України до СОТ позитивно позначився на 

розвитку агропромислового комплексу. Членство України у СОТ стало 

сильним стимулом реформування торгового режиму, дозволило розширити 

ринки експорту продукції і збільшити об’єми поставок. За рахунок 

лібералізації доступу українських товарів на світові ринки розширилась 

географічна структура експорту агропромислової продукції з України. 

Дослідження показало, що робота в умовах СОТ висвітлила наявність 

проблем АПК України:сировинну спрямованість українського експорту, 

значну частку в експорті з низькою доданою вартістю;низьку 

конкурентоспроможності м’ясо-молочної продукції, що перешкоджає її 

проникненню на ринки ЄС; потребу в імпорті агропромислової продукції з 

високою доданою вартістю. Визначено, що для ефективного розвитку 

внутрішніх ринків сільськогосподарських товарів Україні необхідно 

розвивати інші інтеграційні напрями зовнішньої торгівлі. Це стосується 

таких країн, які не входять до складу ЄС та митного союзу – Індії, 

Туреччини, є найбільшими імпортерами вітчизняних насіння соняшника та 

олії соняшникової.  

8. Зроблено висновок, що Угода про асоціацію з ЄС є важливою для 

забезпечення продовольчої безпеки. В її рамках сторони співпрацюватимуть 

із метою сприяння розвитку сільського господарства та сільських територій, 

забезпечують поступове зближення відповідних політик і законодавства, а 
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також зближення національного регулювання у відповідності до 

регулювання й стандартів ЄС. Визначено можливі позитивні наслідки 

підписання Угоди в сфері АПК:аграрні компанії отримають ширші 

можливості для співпраці та обміну знаннями із відповідними компаніями та 

профільними агенціями в ЄС; адаптація технічних стандартів аграрної 

продукції до вимог Директиви ЄС розширить доступ вітчизняним 

виробникам на ринки ЄС; розвиток інфраструктури аграрних ринків 

сприятиме активізації зовнішньої торгівлі. 

8. Удосконалено концептуальні підходи до розробки схеми моделі 

продовольчої безпеки України в умовах глобалізації. Концепція національної 

продовольчої безпеки повинна базуватися на таких принципах як 

еволюційність, поетапність, державний протекціонізм у поєднанні з 

ринковим механізмом. 

Основні положення цього розділу автором викладено у власних працях 

та опубліковано у наукових статтях фахових та зарубіжних видань з 

економіки [210;476; 477], а також у збірниках матеріалів конференцій [475]. 
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РОЗДІЛ 5. 

ІМПЕРАТИВИ ВИРІШЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОБЛЕМИ НА 

ГЛОБАЛЬНОМУ Й НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ 

 

5.1. Міжнародне регулювання глобальної продовольчої проблеми 

та напрями його удосконалення 

 

Попередній аналіз показав про наявність глобальної продовольчої 

проблеми, яка проявляється: в недостатньому забезпеченні населення 

планети необхідним обсягом продуктів харчування; в недоступності 

продовольчих ресурсів для значної частки населення; в незбалансованому 

харчуванні більшої частини мешканців Землі. Наслідком невирішеності 

продовольчої проблеми є значна кількість населення світу, що недоїдає, яка 

починаючи з 1997 р. неухильно зростала і досягла в 2009 р. 1023 млн. осіб 

[433]. В останні роки вона трохи знизилась (у 2013 р. – 805 млн. чол.), однак 

залишається значною. Це свідчить про необхідність посилення зусиль як на 

національному, так і на міжнародному рівнях щодо вирішення глобальної 

продовольчої проблеми. Особливо важливу роль у її вирішенні мають 

міжнародні організації та механізми, оскільки в сучасних умовах 

продовольча проблема локалізується в країнах, що розвиваються (88% 

людей, що недоїдають приходиться на країни Азії й Тихого океану, та на 

країни Африки на південь від Сахари), які не в змозі подолати самостійно цю 

проблему.  

Сьогодні продовольча криза зачіпає одну шосту частину людства і 

створює серйозну загрозу безпеці в усьому світі. Вирішення продовольчої 

проблеми вимагає об’єднання зусиль усього світового співтовариства. Саме 

тому, що продовольча безпека населення є найбільш важливою соціальною 

проблемою в найближчі десятиріччя,їй приділяють значну увагу на 

міжнародному рівні. У 2014 р. ФАО опублікувала доповідь «Становище 

справ у зв’язку з відсутністю продовольчої безпеки в світі» [425], 
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дездійснила детальний аналіз становища з продовольчим забезпеченням в 

світі та окремих країнах, подоланням голоду у відповідність до виконання 

Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) ПРООН. 

Вирішення проблеми продовольчого забезпечення різних рівнів мають 

певний взаємозв’язок. Вирішуючи її на глобальному рівні, світове 

співтовариство сприяє подоланню голоду конкретним регіонам і країнам. 

Держави чинять свій внесок у створення глобальної продовольчої системи, 

стимулюючи розвиток власного виробництва продовольства і впливаючи на 

підвищення рівня продовольчого забезпечення місцевих регіонів, соціальних 

груп і домашніх господарств. 

Оскільки питання пов’язані з вирішенням продовольчої проблеми є 

актуальними як на рівні окремих домогосподарств, держав, так і на 

глобальному рівні, виникає необхідність розробки та реалізації узгодженої 

політики між учасниками світової продовольчої системи по забезпеченню 

ефективності виробництва продовольства, удосконалення системи 

міжнародного обміну продовольством та продукцією АПК, яка б гарантувала 

дотримання вимог продовольчої безпеки та ґрунтувалася на концепції 

сталого розвитку. Реалізація зазначених напрямків можлива лише при 

наявності ефективного механізму регулювання виробництва і торгівлі 

продовольством як на національному, так і на міжнародному рівнях, який би  

сприяв вирішенню глобальної продовольчої проблеми. Особлива роль у 

цьому процесі належить міжнародним організаціям. 

Діяльність, пов’язану з вирішенням глобальної продовольчої проблеми 

та забезпеченням продовольчої безпеки, здійснюють 35 міжнародних установ 

за напрямками: виробництво, імпорт, продовольча допомога і забезпечення 

доступності продовольства населенню. Провідними організаціями у цій сфері 

є Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО) і 

Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку. 

Моніторинг продовольчої безпеки у міру своєї компетенції проводять 

Всесвітня продовольча рада, підзвітна Генеральній Асамблеї через 
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Економічну і соціальну раду ООН, а також Світова продовольча програма – 

спільний орган ООН і ФАО, функція якого – продовольча допомога (рис. 

5.1.). 

Безпосередньо наданням допомоги опікується ФАО, діяльність якої 

охоплює вісім стратегічних напрямків. До завдань Організації входять: 

моніторинг у сфері продовольства; прогнозування продовольчої безпеки з 

урахуванням стану природних ресурсів і наукових знань; міжнародне 

регулювання у сфері продовольства; 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 

ресурсів. Окремою задачею виділений моніторинг виконання рішень 

Всесвітнього саміту з продовольства, що проводиться спільно з Головним 

комісаром ООН з прав людини. 

Стратегія ФАО орієнтована на забезпечення продовольчої безпеки, 

стійкість розвитку, а також на вдосконалення торгівлі продовольством. 

Організація у своєму розпорядженні має значні бюджетні і позабюджетні 

кошти (сукупний бюджет сягає більше мільярда доларів США). Здійснюючи 

діяльність за багатьма програмами, вона надає допомогу країнам у вирішенні 

соціально-економічних, науково-технологічних, організаційних, правових і 

фінансових проблем. 

ФАО використовує подвійний підхід до вирішення проблем бідності і 

голоду:  

підвищення продуктивності сільськогосподарської праці і доходів, а 

також сприяння поліпшенню харчування на всіх рівнях;  

заохочення програм, що забезпечують пряме і невідкладне постачання 

продовольством найбільш нужденних верств населення. 
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Рис. 5.1. Система міжнародного регулювання продовольчої проблеми 

Джерело: розроблено автором 
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Програми ФАО сприяють зміцненню всіх аспектів продовольчої 

безпеки: наявності, доступності, стабільності і використання безпечного і 

поживного продовольства. ФАО допомагає країнам, що розвиваються 

удосконалювати методи ведення сільського, лісового і рибного господарства, 

стійко управляти лісовими, рибними і природними ресурсами і гарантувати 

якісне харчування для всіх. 

Польова програма ФАО заповнює важливі прогалини в сільському 

розвитку і служить каталізатором, необхідним для залучення партнерів. Вона 

заохочує застосування правильних методів ведення сільського господарства. 

ФАО сприяє країнам, що розвиваються у визначенні та плануванні 

ефективних і стійких програм і проектів, що фінансуються міжнародними 

фінансовими організаціями. Щорічний обсяг фінансування становить 3 

мільярди доларів США. Діяльність ФАО на місцевому рівні спрямована на 

надання практичної допомоги щодо боротьби з голодом. У 2009 році в 

рамках польової програми ФАО була надана технічна допомога та проведені 

операції з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій загальною вартістю 715 

млн. доларів США. На початку 2010 року бюджет програми становив понад 

1,5 мільярда доларів США. Діяльність ФАО на місцевому рівні включає 

широкий діапазон заходів: від контролю хвороб тварин і рослин на території 

цілих країн і регіонів до ремонту сільських зерносховищ і надання допомоги 

у виробленні політики та зміцненні потенціалу. 

До вирішення завдань продовольчого забезпечення ФАО залучає 

організації, діяльність яких спрямована на надання допомоги. У цю групу 

входять: Комітет з політики і програм продовольчої допомоги, Світова 

продовольча програма (СПП), Міжнародний фонд сільськогосподарського 

розвитку (ІФАД), Програма розвитку ООН (ПРООН), Організація з 

промислового розвитку (ЮНІДО). 

ФАО взаємодіє з Агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), 

Консультативною групою з міжнародних досліджень у сфері сільського 

господарства, Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), 
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Організацією ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), Міжнародною 

організацією праці (МОП), Світовою організацією торгівлі (СОТ), 

Міжнародним валютним фондом (МВФ), Міжнародним банком 

реконструкції та розвитку (МБРР), контактує з Фондом народонаселення, 

Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), Фондом розвитку ООН для жінок тощо. 

У реалізації економічних і технічних програм ФАО беруть участь 80 

галузевих урядових і неурядових міжнародних організацій. Деякі з них 

отримали статус регіональних. ФАО інтегрує діяльність 

сільськогосподарських, інших міжнародних організацій, охоплюючи весь 

спектр соціально-економічних, науково-технологічних, торгово-економічних, 

природоохоронних, інформаційних та інших аспектів діяльності, спрямованої 

на забезпечення продовольчої безпеки на національному, регіональному і 

міжнародному рівнях. Організація розробила декілька систем збору, 

зберігання і розповсюдження інформації про досягнення науково-технічного 

прогресу в країнах світу (АГРІС, Каріс), затвердила низку стандартів якості 

продуктів, що застосовуються у міжнародній торгівлі. 

У Європі по лінії ФАО створені Кооперативна система науково-

дослідних мереж у сільському господарстві (ЕСКО-РЕНА), що включає 

провідні інститути сої, кукурудзи, соняшнику тощо, а також Центр 

космічного спостереження, який отримує інформацію з американських, 

російських, французьких і японських супутників і обробляє її за власними 

методиками. Центр надає країнам-членам ФАО інформацію про 

агрокліматичні умови виробництва, стан посівів, прогнози на урожай, про 

ерозійні процеси ґрунту тощо. 

У ФАО діє Інвестиційний центр, який забезпечує виконання для країн-

членів близько 2,5 тис. технічних проектів на загальну суму 56 млрд. дол. 

США. У рамках програм із надання технічної допомоги в Болгарії створений 

потужний науково-дослідний інститут з вивчення біопотенціалу Землі. За 

оцінками фахівців Китайської Народної Республіки, співпраця з ФАО 

дозволяє країні забезпечувати щорічно збільшення обсягу виробництва 
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продовольства на суму близько 100 млн. дол. США [433]. 

ФАО є ініціатором трьох всесвітніх форумів: Всесвітньої продовольчої 

конференції, Всесвітньої конференції з аграрних реформ і сільського 

розвитку і Світового саміту з продовольства, які здійснили істотний внесок у 

вирішення продовольчої проблеми. Стратегічні завдання ФАО визначені 

виходячи з проблем, з якими світова спільнота зіткнулася у даний час. До 

них належать:  

– високі темпи приросту населення і зниження виробництва 

сільськогосподарської продукції та продовольства в розрахунку на душу 

населення;  

– виснаження природних ресурсів, аномалії, нестабільність 

виробництва, що обмежують нарощування обсягів продовольчих ресурсів;  

– скорочення обсягів допомоги розвинутими країнами, збільшення 

кількості бідних країн і зростання чисельності голодуючих; 

– динамічне зростання цін на продовольство після тривалого періоду 

дії відносно низьких цін на продукцію на світовому ринку. 

При розробці стратегії діяльності ФАО враховуються також очікувані 

(прогнозовані) негативні тенденції, такі як:зниження темпів зростання 

сільськогосподарського виробництва на 1,8% на рік;низький або відносно 

низький рівень споживання продуктів харчування в країнах, що 

розвиваються, і країнах з перехідною економікою; зростання залежності 

країн, що розвиваються, від імпорту продовольства, задоволення потреби в 

якому пов’язане із труднощами не тільки комерційного плану;скорочення 

світових запасів зерна і відповідно зростання потреби в імпорті цієї продукції 

до 160 млн.т у 2010 проти 110 млн.т у 1996 році; погіршення екологічної 

ситуації та деякі інші тенденції.  

Забезпечення продовольчої безпеки, тобто надання цілеспрямованої 

допомоги особливо бідним країнам, – найважливіший стратегічний напрям у 

функціональній діяльності ФАО. У рамках цього напрямку організація 

покликана вирішувати чотири основні завдання. 
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Перше. Підвищення життєвого рівня сільського населення і 

забезпечення рівного доступу чоловіків і жінок до природних, економічних і 

соціальних ресурсів і одержуваних від цього благ, для чого рекомендується 

налагодити взаємодію сільського, лісового і рибного господарства та інших 

секторів економіки, як це передбачено Планом дій, прийнятим Світовим 

самітом з продовольства. 

Друге. Забезпечення доступу уразливих груп населення до адекватних 

за поживністю та безпекою продуктів продовольства. Вирішення цього 

завдання передбачає експертизу і підтримку національної політики і програм 

надання продовольчої допомоги голодуючим групам населення; сприяння і 

підтримку програм, спрямованих на досягнення продовольчої безпеки; 

роботу з партнерськими установами для мобілізації ресурсів і розробки 

програм, націлених на скорочення хронічного недоїдання. 

Третє. Виявлення надзвичайних ситуацій і надання допомоги у 

відновленні природних ресурсів, постраждалих від стихійних лих: раннє 

попередження надзвичайних продовольчих ситуацій; попередження про 

появу і розповсюдження шкідників і хвороб для прийняття необхідних 

заходів боротьби з ними;попередження про стихійні лиха в лісовому і 

рибному господарстві; оцінка стану в рослинництві та визначення потреб у 

забезпеченні продовольством населення, яке потрапило у надзвичайну 

ситуацію;допомога у виборі та впровадженні передового досвіду, сучасних 

технологій і систем забезпечення сільського господарства для досягнення 

продовольчої безпеки і проведення відновлювальних заходів. 

Четверте. Здійснення політики сприяння сталому розвитку сільського, 

лісового і рибного господарства. Це завдання передбачає заходи зі 

збереження балансу навколишнього середовища (екологічна стійкість) і 

виробництва продукції, безпечної для здоров’я населення, вона виконується з 

урахуванням зростаючого попиту на надання допомоги у розробці 

внутрішньої політики держав у цій галузі і механізмів її реалізації [291]. 

У даний час ФАО здійснює діяльність у двох напрямках – продовольча 
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безпека і харчування, збалансований розвиток сільського господарства, 

включаючи баланс розвитку сільської території. 

Розробляючи стратегічні і тактичні підходи до вирішення продовольчої 

проблеми, Організація використовує спеціальну методичну базу моніторингу 

продовольчої безпеки. Як один із напрямків, що визначають рівень 

продовольчої безпеки, прийнято стан ринку зерна, що характеризується 

такими індикаторами як: 

– пропорційність між світовими запасами зерна та світовим 

споживанням, яка за нормативним значенням повинна складати 17%, тобто 

резерви зерна повинні бути за обсягами не менше 60-ти денної кількості його 

споживання; 

– співвідношення пропозиції експортерів до світової потреби в зерні; 

- перехідні запаси всього зерна і за видами (на продовольство, кормові 

цілі) у країнах-експортерах у відсотках до внутрішнього споживання; 

– тенденції виробництва зерна (щорічний приріст обсягів зерна у 

відсотках за останнє десятиріччя і до попереднього року);  

– зміни у виробництві зерна у країнах-імпортерах;  

– тенденції у виробництві зерна в країнах, що розвиваються – 

імпортерах;  

- середньорічні ціни на основні види зернових, що експортуються. 

Підвищення рівня вирішення продовольчої проблеми пов’язане з 

певними цілями, досягнення яких залежить від суб’єктів, що вирішують 

проблему. Більшість цілей вимагає участі суб’єктів декількох рівнів 

(глобального, національного, локального). Координація дій всіх суб’єктів 

була б найкращим варіантом вирішення проблеми. У першу чергу це 

стосується урядових і законодавчих органів держав і певною мірою – 

суб’єктів, що вирішують проблему на глобальному рівні. Однак рішення 

перших мають пріоритетний характер, оскільки оформляються законодавчо, 

включаються у національні програми і забезпечуються відповідними 

інтелектуальними, фінансовими і матеріальними ресурсами. Що стосується 
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органів світової спільноти, слід відзначити, що їх рішення носять 

рекомендаційний характер. 

Серед основних документів, напрацьованих міжнародним 

співтовариством з метою забезпечення продовольчої безпеки можна виділити 

«Міжнародний Білль про права людини» (1948) та «Міжнародний пакт про 

економічні, соціальні і культурні права» (1966), в яких закріплено право 

кожної людини на повноцінне харчування і захист від голоду. 

Основним документом, який розподілив обов’язки між державами по 

підтримці не лише національної продовольчої безпеки, а й глобальної стала 

Загальна декларація про ліквідацію голоду та недоїдання прийнята 

Генеральною Асамблеєю ООН у 1974 р. Ще одним важливим документом, 

схвалений у 1974  році стали рекомендації розроблені ФАО «Міжнародні 

зобов’язання щодо забезпечення продовольчої безпеки у світі». 

Важливу роль у вирішенні продовольчої проблеми відіграє Римська 

Декларація про всесвітню продовольчу безпеку (1996 р.), яка визначила 

національну продовольчу безпеку важливою складовою економічної безпеки 

країни, відзначено, що вона повинна мати тісний взаємозв’язок з 

міжнародною безпекою у сфері продовольчого забезпечення. 

У плані дій по її досягненню наголошується на необхідність створення 

рівноправних умови доступу до базових продуктів харчування для всіх 

верств населення шляхом удосконалення системи торгівельних відносин 

продовольством. Визначено також умови та механізм надання екстреної 

продовольчої допомоги міжнародним співтовариством. 

Виділені напрямки знайшли відображення і в прийнятій у 1999 році 

Довгостроковій стратегії ФАО щодо забезпечення продовольчої безпеки у 

світі на 2001-2015 роки, що передбачає наступне: 

створення умов для нарощування обсягів виробництва продовольчої 

продукції та забезпечення її економічної доступності для споживачів 

продовольства; 
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моніторинг стану продовольчого забезпечення у розрізі країн світу та 

прогнозування ситуації на майбутнє з урахуванням рівня розвитку 

сільського, лісового і рибного господарства; 

підвищення рівня охорони та забезпечення раціонального 

використання природних ресурсів; 

зростання ролі у вирішенні світової продовольчої проблеми 

міжнародної торгівлі, міжнародних угод, стандартів та інших інструментів, 

що стимулюють виробництво продовольства; 

вирішення продовольчої проблеми країн, де вона є гострою,  шляхом 

надання централізованої міжнародної допомоги. Однією з основних цілей 

стратегії є досягнення до кінця 2015 року скорочення у 2 рази кількості тих 

людей, які хронічно недоїдають, серед населення земної кулі. 

Роль ФАО у вирішенні продовольчої проблеми знаходить своє 

відображення у реалізації стратегічної рамкової програми, яка спрямована на:  

Сприяння боротьбі з голодом, відсутністю продовольчої безпеки і 

недоїдання. Виступаючи на саміті «Ріо + 20», Генеральний секретар ООН 

закликав усіх партнерів з розвитку підтримати програму «Нульовий голод». 

Однак для того, щоб добитися значного скорочення масштабів голоду у світі, 

ці зобов’язання мають втілитися в конкретні заходи політики і програми, 

підкріплені достатніми ресурсами. 

 Предметом особливої уваги ФАО, урядів, представників 

громадянського суспільства, приватного сектору та партнерів з розвитку є 

такі питання, як розширення політичних зобов’язань та підзвітності, 

розширення потенціалу та залучення ресурсів на всіх рівнях з метою 

викорінення голоду і недоїдання в усіх проявах. 

На глобальному рівні в якості єдиної платформи з питань забезпечення 

продовольчої безпеки виступає Комітет з всесвітньої продовольчої безпеки 

(КВПБ). На регіональному, національному та субнаціональному рівні 

необхідно розробити різні секторальні заходи політики і програми та 

забезпечити їх координацію, що дозволить вжити актуальні і цілеспрямовані 
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кроки з викорінення голоду і вирішення проблеми відсутності продовольчої 

безпеки і недоїдання. 

Високі і волатильні ціни на продовольство, виснаження природних 

ресурсів, глобалізація, урбанізація і зміна клімату – це приклади лише деяких 

основних проблем, пов'язаних з забезпечення продовольчої безпеки, 

вирішенню яких сприятиме посилення механізмів управління та ефективна 

координація між секторами. 

Підвищення продуктивності і стійкості сільського, лісового і рибного 

господарства. Конкуренція за природні ресурси – земельні, водні, ресурси 

океану – наростає, що в багатьох місцях призводить до позбавлення 

традиційних користувачів доступу до ресурсів та ринків. 

Пропонована ФАО концепція стійких виробничих систем в 

сільськогосподарському секторі вимагає наскрізної інтеграції сектора, в 

рамках якої повинні враховуватися міркування соціального, економічного та 

екологічного плану. Особливу увагу концепція приділяє шляхам, які повинні 

забезпечити перехід до стійкої практики. Діяльність ФАО сконцентрована на 

таких аспектах: 

a) нарощування ефективності використання ресурсів з метою 

підвищення продуктивності при зниженні споживання ресурсів з одночасним 

зведенням до мінімуму негативних зовнішніх факторів; 

b) управління екологічними, соціальними та економічними ризиками, 

пов'язаними з виробничими системами сільськогосподарського сектора, 

включаючи шкідників, хвороби і зміна клімату; 

c) визначення і розширення ролі екосистемних послуг, особливо в 

частині їх впливу на ефективність використання ресурсів і зниження ризиків, 

а також їх внеску в охорону навколишнього середовища; і 

d) сприяння доступу до необхідної інформації і технологій. 

Скорочення масштабів злиденності в сільських районах. Велика 

частина бідного населення у світі проживає в сільських районах. Саме для 

сільської бідноти характерні голод і відсутність продовольчої безпеки. Тому 
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найважливішим завданням ФАО є скорочення масштабів бідності саме в 

сільських районах. 

За останні десятиліття вдалося допомогти вибратися з бідності 

багатьом жителям сільських районів. У 1990 році частка найбіднішого 

сільського населення, тобто населення, що живе менш ніж на 1,25 дол. США 

на день, становила 54%. До 2010 року частка такого населення знизилася до 

35%. Сільська бідність як і раніше залишається широко поширеним явищем в 

Південній Азії і в Африці. Саме в цих регіонах спостерігаються слабкі 

результати в підвищенні рівня добробуту сільського населення. 

Діяльність ФАО в цьому напрямку включає:  

вироблення цілісного підходу до скорочення масштабів бідності в 

сільських районах в контексті ширшої стратегії сталого розвитку сільських 

районів; 

зміцнення сільських інститутів, місцевих організацій виробників і 

громадських організацій, а також систем раціонального використання 

природних ресурсів та управління ними; 

зменшення нерівності при доступі до виробничих ресурсів і соціальних 

послуг, зокрема гендерної нерівності; 

здійснення програм та заходів політики, стимулюючих створення для 

чоловіків, жінок та молоді, які живуть на селі можливостей гідного 

працевлаштування в сільськогосподарській і несільськогосподарської сфері; 

розробки програм соціального захисту, ефективно сприяють 

підвищенню стабільності доходів і рівня продовольчої безпеки сільського 

населення і дають при цьому імпульс розвитку сільської економіки, що 

розширюють права і можливості жінок, а також збільшують можливості 

сільської бідноти і найбільш уразливого населення вкладати кошти у своє 

майбутнє і сприяють раціональному використання природних ресурсів. 

Забезпечення інклюзивності і ефективності агропродовольчих систем. 

У міру того як сільськогосподарські та продовольчі системи стають більш 

науко- і капіталомісткими, виробникам, переробникам, керівникам і 
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працівникам по всій товаропровідної ланцюжку доводиться опановувати 

новими навичками і знаннями, а також здійснювати величезні інвестиції в 

НДДКР. Це збільшує і без того значний розрив у знаннях між 

індустріальними і країнами, що розвиваються. У той же час процес 

урбанізації сформував у більшої частини населення землі нові моделі 

споживання, зробивши зв'язки між виробництвом і споживанням більш 

складними і зажадавши наявності більш розвиненої інфраструктури. Світові 

сільськогосподарські ринки стають більш інтегрованими, а з розширенням 

практики ф'ючерсної торгівлі – ще й більш спекулятивними і, відповідно, 

ризиковими. 

У такій ситуації ФАО прагне вживати заходів, що сприяють вирішенню 

численних проблем, з якими стикаються протягом всього виробничо-

збутового ланцюжка не тільки дрібні виробники, але і невеликі країни. 

Продовольчі та сільськогосподарські системи повинні стати більш 

відкритими, пов'язуючи дрібних фермерів, лісогосподарські і 

рибопромислові компанії з агропромисловими підприємствами і 

товаропровідними ланцюжками, для того щоб забезпечити їх ефективну і 

стабільну роботу на глобальних, регіональних і національних ринках, що 

швидко змінюються. 

ФАО сприяє діалогу між урядами і приватним сектором, розробляючи 

добровільні стандарти та заохочуючи їх використання, сприяючи приватним 

інвестиціям у виробничо-збутові ланцюжки за участю дрібних підприємців 

та інших структур, які, в основному, були виключені з таких ланцюжків. 

Крім того, ФАО ефективно взаємодіє з ООН, "Групою восьми" та 

іншими глобальними ініціативами для активізації діалогу та спільних зусиль 

з приватним сектором, зокрема з багатонаціональними корпораціями, з 

метою широкого впровадження технологій і створення чесних ринків. 

Організація буде також відігравати важливу роль у розробці та 

просуванні міжнародних і регіональних угод, правил та інших механізмів, що 

сприяють формуванню справедливої і безпечної системи торгівлі і 
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розширюють можливості і коло учасників глобальних і регіональних ринків. 

Зокрема, вона буде просувати міжнародні стандарти безпеки та якості 

харчових продуктів через такі механізми, як Комісія «Кодекс Аліментаріус». 

Підвищення стійкості до існування перед загрозами і кризами. 

Щорічно мільйони людей, залежних від виробництва, продажу і споживання 

продуктів рослинництва, тваринництва, рибних, лісових та інших природних 

ресурсів, стикаються з лихами і кризами. Останні можуть виникати стрімко – 

наприклад, при землетрусах або збройних державних переворотах – або ж 

розвиватися повільно, наприклад, при сезонних посухах і повенях. Ці явища 

можуть відбуватися одномоментно або ж слідувати одне за іншим, причому 

одне явище викликає інше; можливо також збіг за часом і взаємодія ряду 

подій, що підсилюють дію один одного і породжують ефект лавини. Ці 

надзвичайні ситуації ставлять під загрозу виробництво продовольства і 

доступ до нього на місцевому, національному, а іноді на регіональному і 

глобальному рівнях. 

Робота ФАО спрямована в основному на розвиток, захист і відновлення 

стійких засобів до існування таким чином, щоб кризи не загрожували 

цілісності суспільств, що залежать від сільськогосподарської діяльності, 

домашньої худоби, рибних, лісових та інших природних ресурсів. Вона 

використовує «двоїстий» підхід, з одного боку приймаючи термінові заходи 

для захисту і підтримки секторів сільського господарства, продовольства і 

харчування, і з іншого боку, займаючись в більш довгостроковій перспективі 

основними факторами, що визначають ризики, лиха і кризи. 

Величезне значення мають чотири головних взаємодоповнюючих і 

міжсекторальних компонента на глобальному, регіональному, національному 

та місцевому рівнях: 

- Забезпечення сприятливих умов: необхідно зміцнити потенціал країн 

в галузі управління ризиками і кризами або в області «управління в умовах 

ризиків» для сільського господарства, продовольства та харчування (тобто 

потенціал щодо запобігання, забезпечення готовності, пом'якшення 
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наслідків, реагування, відновленню та реабілітації). 

- Контроль з метою забезпечення захисних заходів: необхідно постійно 

вдосконалювати системи управління інформацією, раннього попередження, 

аналізу ризиків та контролю множинних ризиків для сільського господарства, 

продовольства та харчування (включаючи продовольчу безпеку та безпеку 

харчових продуктів), з тим щоб забезпечити отримання більш своєчасних, 

точних і дозволяючих приймати відповідні заходи попереджень про 

небезпеки. 

- Застосування заходів по УРБ: хоча небезпеки неминучі, вони зовсім 

не обов'язково повинні набувати характеру лих. Лиха можна запобігати, і 

наслідки їх можна знижувати завдяки застосуванню на систематичній основі 

належної практики зменшення ризиків лих до кризи в галузі сільського 

господарства, продовольства та харчування і в наступний період. 

- Підготовка та реагування: коли можливості людей протистояти 

кризам вже вичерпані, вони повинні мати можливість розраховувати на 

заходи реагування на надзвичайні ситуації на місцевому, національному та 

міжнародному рівні. До числа цих заходів відносяться: забезпечення 

готовності і надання гуманітарної допомоги, включаючи захист засобів до 

існування, відновлення активів та інші форми соціального захисту, 

адаптовані для допомоги населенню, схильному до ризику. 

Крім того в рамках ФАО реалізуються регіональні ініціативи: нове 

африканське партнерство за викорінення голоду до 2025 року; комплексне 

управління сільськогосподарськими ландшафтами в Африці; розширення 

прав і можливостей дрібних і сімейних фермерських господарств в Європі і 

Центральній Азії; виробничо-збутові ланцюги в інтересах продовольчої 

безпеки і харчування в основних державах Тихого океану; підвищення 

стійкості засушливих земель в Африці до зовнішніх факторів; програма 

«Нульовий голод» в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні; Ініціатива в сфері 

рисоведення в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні; сімейні фермерські 

господарства і розвиток сільських районів в Латинській Америці і 
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Карибському басейні; торгівля сільгосппродукцією і регіональна інтеграція в 

Європі і Центральній Азії; підтримка ініціативи країн Латинської Америки і 

Карибського басейну по викоріненню голоду; ініціатива «Блакитне 

зростання» в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні; маломаштабне сільське 

господарство в інтересах інклюзивного розвитку на Близькому Сході і 

Північній Африці; удосконалення продовольчих систем в країнах 

Карибського басейну; підвищення стійкості до зовнішніх факторів з метою 

забезпечення продовольчої безпеки і харчування на Близькому Сході і 

Північній Африці. 

Одним з найраціональніших підходів до вирішення продовольчої 

проблеми у світі, який вироблено у довгостроковій стратегії ФАО стало 

поєднання сталого розвитку виробництва продовольства на національному і 

світовому рівнях із розвитком торгівлі агропромисловою продукцією на 

внутрішньому і зовнішньому ринках. 

Не дивлячись на зусилля міжнародних організацій щодо вирішення 

глобальної продовольчої проблеми, вона залишається досить актуальною, а в 

останній період ще й загострюється. До чинників, що загострюють світову 

продовольчу проблему, слід віднести: високі темпи приросту населення і 

зниження виробництва сільськогосподарської продукції та продовольства в 

розрахунку на душу населення; виснаження природних ресурсів, аномалії, 

нестабільність виробництва, що обмежують нарощування обсягів 

продовольчих ресурсів; скорочення обсягів допомоги розвинутими країнами, 

збільшення кількості бідних країн і зростання чисельності голодуючих; 

динамічне зростання цін на продовольство на продукцію світового ринку. Це 

вказує на те, що необхідно удосконалити механізм міжнародного 

регулювання глобальної продовольчої проблеми. 

Тому для актуалізації питань вирішення продовольчої проблеми у 

листопаді 2014р. в Римі спільними зусиллями ФАО і ВООЗ було проведено 

другу Міжнародну конференцію з питань харчування.  

Друга Міжнародна конференція зпитань харчування (МКП-2) є 
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інклюзивною міжурядовою нарадою з питань харчування, спільно 

організованою Продовольчою і сільськогосподарською організацією 

Об'єднаних Націй (ФАО) іВсесвітньою організацією охорони здоров'я 

(ВООЗ), яка відбулася в штаб-квартирі ФАО в Римі 19-21 листопада 2014 

року. У конференції взялиучасть 2200 осіб, у тому числі представникибільш 

ніж 170 урядів: понад 100 міністрівта заступників міністрів, 150 

представниківгромадянського суспільства і майже 100 представниківділових 

кіл [431].  

Головним результатом Конференції стало прийняття Римської 

декларації з питань харчування і Рамкової програми дій з її виконання. 

Римська декларація, в якій були підтверджені зобов'язання, прийняті на 

першій Міжнародній конференції з питань харчування в 1992 році, країни 

зобов’язуються викорінити голоді запобігти неповноцінному харчуванню у 

всіхйого проявах, особливо недоїдання серед дітей, анемію у жінок і дітей та 

інші прояви дефіциту поживних мікроелементів, а також зменшити 

тенденцію до збільшеннякількості людей, які страждають ожирінням. 

Декларація зобов'язує країни вжити десять кроків по втіленню в життя своїх 

зобов'язань вгалузі харчування. У рекомендаціях конференції вказується на 

необхідність удосконалення механізму міжнародного регулювання 

глобальної продовольчої проблеми. 

Друга Міжнародна конференція з питань харчування (МКП-2) тісно 

пов'язана з програмою «Нульовий голод» в тому, що стосується прагнення 

викорінити голод і неповноцінне харчування шляхом поліпшення раціону 

харчування і тим самим підвищення його якості, а також створити більш 

стійку, справедливу продовольчу систему. В обох випадках потрібні зусилля 

і участь численних зацікавлених сторін, включаючи уряд, науковців, 

приватний сектор та громадські організації, яким необхідно разом працювати 

над вирішенням основних проблем в галузі харчування. МКП-2 об'єднає всі 

цігрупи для спільного прийняття Римської деклараціїз питань харчування і 

Рамкової програми дійз метою поліпшення харчування в усьому світі. Одна 
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зосновних цілей МКП-2 – сприяти розробці порядку денного ООН в галузі 

розвитку на період після2015 року, включаючи програму «Нульовий голод», 

шляхом залучення більш пильної уваги до питань харчування на 

глобальному, регіональному, національному та субнаціональному 

політичному рівні. 

Концепція програми «Нульовий голод» включає п'ять основних 

компонентів ФАО і МКП-2: 

1. Відсутність затримки росту у дітей віком до двох років. За 

оцінками, в 2013 році 161 млн. дітей у віцідо п'яти років мали затримку росту 

або страждаливід хронічної недостатності харчування (малинизький для 

свого віку зріст), а 51 млн дітей увіці до п'яти років страждали від 

виснаження абогострої недостатності харчування (мали низьку длясвого віку 

вагу). Харчування матерів і дітей – один зключових питань, які будуть 

розглянуті в ходіМКП-2. З метою пропаганди та підтримки належного 

грудного вигодовування та відповідногододаткового харчування, а також 

здорового харчуванняв школі і вдома в дитячі роки, учасники виступають за 

вжиття заходів в області харчування, які повинні застосовуватися з самих 

ранніх етапів життя людини, як починаючи з моменту вагітності жінок, так 

ідо її настання і протягом перших 1000 днів життядитини. 

2. 100-відсотковий доступ до достатньої харчування протягом усього 

року. Цілорічний доступ до достатньої кількості продовольства, доступного 

за ціною і прийнятного в культурному плані і достатнього як за кількістю, 

так і за якістю, є ключовим фактором здорового харчування. Прагнучи до 

покращення доступу додостатнього харчування, ФАО веде інформаційну 

роботу і домагається надання підтримки орієнтованого на проблеми 

харчування сільськогогосподарства та продовольчих систем. При такому 

підході багате поживними речовинами продовольство, різноманітність 

раціону харчування ізбагачення харчових продуктів є основоюдля вирішення 

проблеми неповноцінного харчування, але в той же час надаючи підтримку 

джерелам засобів доіснування в сільських районах. 
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3. Стійкість всіх продовольчих систем. Для забезпечення правильного 

харчування потрібні стійкі, рівноправні і несприйнятливі до зовнішніх 

потрясінь продовольчі системи. В основі МКП-2 лежить ідея про те, що 

продовольчі системи повинні бути стійкими, а всі етапи виробництва, 

переробки і збуту продовольства(включаючи землю, ґрунту, насіння, 

добрива, воду,енергію, збір врожаю, зберігання та транспортування)повинні 

управлятися стійким чином, з приділенням належного уваги впливу на 

навколишнє середовище і клімат. 

4. 100-відсоткове зростання продуктивності і доходів дрібних 

господарств. Підтримка дрібних господарств має двояку перевагу – 

скорочення бідності в сільських районах і поліпшення доступності 

забезпечують здорове харчування, прийнятних в культурному плані, 

продуктів. За допомогою таких ініціатив, як Міжнародний рік сімейних 

фермерських господарств, ФАО прагне привернути увагу до діяльності 

сімейних і дрібних фермерських господарств. Однією з цілей МКП-2 є таке 

перетворення продовольчих систем, яке в кінцевому підсумку сприяло б 

зміцненню місцевих фермерських господарств і забезпечило б здоров'я 

населення в цілому. 

5. Повна відсутність продовольчих втрат і харчових відходів. ФАО і 

приймаючі участь у МКП-2 зацікавлені сторони також визнають, що 

необхідно зробити зусилля по скороченню кількості післяжнивних втрат і 

харчових відходів у всьому продовольчому ланцюгу, включаючи 

споживання, так як воно негативно позначається на стійкості і продовольчій 

безпеці. 

Це можливо шляхом підвищення системності та посилення координації 

у діяльності міжнародних економічних організацій і національних урядів 

щодо продовольчого забезпечення. Для цього необхідно особливу увагу 

приділити: 

– питанням управління продовольчої забезпеченості з визначенням 

пріоритетів економічної, сільськогосподарської, зовнішньоекономічної, 
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соціальної та іншої політики; 

– інформаційному забезпеченню і моніторингу проблеми; 

– міжнародному і регіональному співробітництву і координації зусиль з 

регулювання проблеми продовольчої безпеки; 

– засобам вирішення продовольчої проблеми. 

На основі проведеного аналізу розроблено концептуальну схему 

удосконалення міжнародного механізму регулювання продовольчої 

проблеми як цілеспрямованої системи впливу певних суб’єктів (міжнародних 

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

країн світу з використанням різного інструментарію (рис. 5.2.), який 

складається із таких елементів: 

Питання управління продовольчим забезпеченням включають у себе: 

проведення досліджень політики країн щодо вирішення продовольчої 

проблеми у тому, що стосується: адекватного рівня і стабільності поставок 

продовольства; доступу до продуктів харчування; зовнішньої торгівлі; 

політики ціноутворення; субсидування та оподаткування 

сільськогосподарського сектора; організації регіональної економічної 

інтеграції; врахування демографічної ситуації та міграції населення між 

країнами, всередині них, між сільськогосподарським і промисловим 

секторами; 

шляхом розробки планів спрямованих на вирішення продовольчої 

проблеми через контроль попиту на продовольство і його пропозиції 

здійснення підтримки національної та регіональної системи раннього 

реагування; 

для підвищення ефективності зберігання і розподілу продуктів 

харчування забезпечення координації зусиль державних структур із бізнесом; 

на територіях вразливих екосистем забезпечення здійснення соціально-

економічних досліджень і запровадження політики спрямованої на розвиток 

сільського господарства на умовах раціонального природокористування; 
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Рис. 5.2. Концептуальна схема удосконалення міжнародного механізму регулювання продовольчої проблеми 

Джерело: розроблено автором 

ІНСТРУМЕНТАРІЙ МЕХАНІЗМУ 

РЕГУЛЮВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОБЛЕМИ 

ЕЛЕМЕНТИ  
Управління 

продовольчим 

забезпеченням 

Інформаційне 

забезпечення і 

моніторинг 

продовольчої 

проблеми 

Міжнародне і регіональне співробітництво 

і координація здійснюються у 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 і зміцнення 

національних, регіональних і 

міжнародних систем і служб. 
4. Інституційний потенціал, 

розвиток зусиль різних органів 

влади з реалізації визначених 

цілей у напрямку досягнення 

продовольчої забезпеченості та 

незалежності. 

1. Проведення 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 проведенню соціально-

економічних досліджень і політики, 

націленої на заохочення 

сільськогосподарського розвитку. 

5. Розробка, втілення у 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. Розробки і здійснення стратегії 
комплексного і сталого 
сільськогосподарського розвитку та 
забезпечення продовольчої безпеки 
на всіх рівнях. 

2. Заохочення створення більш 

відкритих і недискримінаційних 

торгових систем в контексті 

досягнення сталого 

сільськогосподарського розвитку. 

1.Фінансування та оцінку витрат 
на запровадження заходів по 
вирішенню продовольчої 
проблеми 

2. Досягнення НТП, що сприяють 

підтриманню балансу «нарощу-

вання виробництва продоволь-

ства – екологічність, натураль-

ність продовольства» 

3. Розвиток людських ресурсів як 
у сфері інтенсифікації 
сільськогосподарського 
виробництва, так і моніторингу 
його визначальних факторів. 
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з метою розвитку сільського господарства і вирішення продовольчої 

проблеми запровадження відповідної політики та здійснення контролю за її 

дотриманням, а також нормативно-правовим забезпеченням та відповідним 

інструментарієм. 

Оцінка стану продовольчої проблеми та її інформаційне забезпечення 

передбачає: 

розширення інформації про стан у сфері продовольства і сільського 

господарства, оцінку природних ресурсів, пов’язаних з продовольством і 

сільськогосподарським виробництвом; економічних, демографічних, 

соціальних, політичних та інших факторів, що впливають на продовольчу 

безпеку. З цією метою виникає необхідність поглиблення співпраці на 

міжнародному, регіональному і національному рівнях; 

запровадження методологічних підходів для визначення наслідків 

впливу окремих факторів на вирішення продовольчої проблеми; 

на підставі існуючої у світовій практиці системи показників 

забезпечення публікації звітів про рівень продовольчої безпеки. 

Міжнародне і регіональне співробітництво і координація можуть 

здійснюватися у рамках системи ООН, у тому числі організаціями ФАО, 

Світовим банком, Міжнародним фондом сільськогосподарського розвитку, 

СОТ, а також регіональними організаціями і двосторонніми установами-

донорами та іншими органами за допомогою: 

реалізації на всіх рівнях стратегії комплексного і сталого розвитку 

сільськогосподарського господарства; 

створення відкритих і недискримінаційних торгових систем , які б 

сприяли досягнення стійкого сільськогосподарського розвитку і дотримання 

відповідних узгоджених на міжнародному рівні принципів торгівлі та 

охорони навколишнього середовища; 

посилення позицій існуючих національних, регіональних та 

міжнародних систем і служб діяльність яких спрямована на охорону 

навколишнього середовища та запровадження екологічно безпечних 
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технологій у сільському господарстві. 

Складові механізму управління узгоджені на різних рівнях політикою 

спрямованою на вирішення продовольчої проблеми включають: 

наявність джерел фінансування та визначення витрат на здійснення 

заходів по вирішенню продовольчої проблеми; 

досягнення НТП, що сприяють підтриманню балансу «нарощування  

виробництва продовольства – екологічність, натуральність продовольства»; 

сприяння розвитку людського потенціалу задіяного у 

сільськогосподарському виробництві; 

координацію зусиль органів влади у сфері реалізації цілей спрямованих 

на вирішення продовольчої проблеми, результатом яких має стати зниження 

загроз продовольчої безпеки як на рівні окремих домогосподарств, країн, так 

і в світі вцілому. 

Важливу роль у регулюванні продовольчої проблеми відіграє така 

складова як міжнародна торгівля аграрно-продовольчою продукцією, а також 

особливості регулювання міжнародної торгівлі сировинною продукцією на 

світовому ринку продовольчих товарів. 

Серед них можна назвати наступні: зниження рівня митного 

регулювання; зниження рівня субсидування виробництва та експорту 

традиційних сільськогосподарських товарів; посилення впливу на ринок всіх 

категорій нетарифних обмежень і розширення заходів нетарифного 

регулювання; введення жорстких норм обмеження і заборони імпорту на нові 

і традиційні сільськогосподарські товари; перенесення центру конкурентної 

боротьби за нові ринки у сферу технічних і фітосанітарних заходів; зростання 

соціальної, культурної та релігійної складових у системі заходів регулювання 

(збереження сільських громад, традиційних національних виробництв, 

забезпечення традиційності споживання продовольства за релігійним 

принципом); збільшення впливу на ринок природоохоронних заходів як на 

глобальному (обмеження, пов’язані з участю в загальносвітових програмах), 

так і на локальному (субсидування екологічних агровиробництва, 
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підтримання біологічної стабільності регіонів, збереження місцевих 

ландшафтів) рівнях;поява нових для сільськогосподарських ринків 

юридичних норм, що підсилюють протиріччя у підходах до регулювання, у 

тому числі норм ідентифікації товарів і норм, що забезпечують захист прав 

інтелектуальної власності на спосіб виробництва нових продовольчих 

товарів. 

 

5.2. Лібералізація торгівлі продовольчими товарами як передумова 

вирішення глобальної продовольчої проблеми 

 

Зважаючи на важливість розвитку міжнародної торгівлі за для 

вирішення глобальної продовольчої проблеми виникає необхідність 

лібералізації торгівлі сільськогосподарською продукцією. Разом з тим слід 

відзначити, що сільськогосподарський сектор є вразливим і залежить від 

природно-кліматичних та інших складно прогнозованих факторів впливу, 

тому більшість країн світу застосовує протекціоністську систему заходів по 

його захисту від іноземної конкуренції, а також державне субсидування 

сільгоспвиробників за допомогою пільгового фінансування, дотацій та ін.  

Частка державного фінансування фермерських доходів  у 80-х роках 

ХХ століття в розвинених країнах знаходилася в межах 25-30%, у США -

22%, у країнах ЄС – 32%, в Японії – 72%. У цей період коефіцієнт 

протекціонізму (відношення національних цін до світових) у США складав 

1,15, у країнах ЄС і в решті Західної Європи – 1,7, а середньосвітовий рівень – 

1,19, при протекціоністській політиці він повинен перевищувати 1 [444]. 

Суттєві перешкоди на шляху лібералізації торгівлі 

сільськогосподарською продукцією створювали відмінності, які існували між 

країнами у методах державної підтримки експорту продовольства. 

Наприклад, у 1960-х роках у країни ЄС експортні субсидії суттєво 

перевищували державні прямі експортні субсидії США, що загострило 

ситуацію на ринку продовольства, особливо це проявилося в період зниження 
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попиту у 1980-х роках. Така ситуація спричинила запровадження ряду 

державних заходів по стимулюванню експорту і обмеженню імпорту 

продовольства та збільшення субсидування аграріїв розвинених країн. 

Такий підхід негативно відобразився як на міжнародних торгівельних 

відносинах, так і на розвитку сільського господарства, оскільки через 

нарощування обсягів державної підтримки сільгоспвиробників у розвинених 

країнах збільшилися бюджетні витрати.Раціональним напрямком вирішення 

ситуації, що склалася в системі міжнародної торгівлі сільськогосподарською 

продукцією стала б відмова від політики протекціонізму і перехід до 

лібералізації. 

Під час багатосторонніх торгівельних переговорів  у рамках Генеральної 

угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) починаючи з 1947 року питання про 

лібералізацію торгівлі сільськогосподарською продукцією виносилося 

неодноразово на обговорення, але позитивного схвалення воно не отримало, 

оскільки сільськогосподарське виробництво в плані лібералізації, як  

торгівлі, так і виробництва є однією з чутливих галузей.Позитивні результати 

в цьому напрямку були отримані лише під час Токійського раунду (1973-

1979), а саме рішення про збільшення імпортних квот на окремі види 

сільськогосподарської продукції, а також часткове узгодження тарифних 

преференцій. 

Так, С. І. Міхневич відзначає, що більш істотний прогрес був 

досягнутий під час Уругвайського раунду, який полягає в тому, що договірні 

сторони – члени ГАТТ – зуміли включити сільськогосподарський сектор до 

режиму багатобічного регулювання [397]. 

Підписання Угоди про сільське господарство пов’язано з обмеженим 

доступом на ринки таких розвинених країн як ЄС, Норвегія, Японія, 

Швейцарія та Південна Корея товарів з інших країн, оскільки у них був надто 

високий рівень підтримки сільськогосподарських виробників. Тому Угодою 

по сільському господарству передбачалася лібералізація доступу до ринку, 

скорочення експортних субсидій, обмеження внутрішньої підтримки 
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виробників сільськогосподарської продукції [2]. 

У 1986 році було сформовано із 18 країн з високопродуктивним та 

конкурентоспроможним сільськогосподарським сектором Кернську групу, до 

якої входили такі країни як Аргентина, Австралія, Болівія, Бразилія, Канада, 

Чилі, Колумбія, Коста-Ріка, Фіджі, Гватемала, Індонезія, Малайзія, Нова 

Зеландія, Парагвай, Філіппіни, Південна Африка, Таїланд і Уругвай. Декілька 

років тому зі складу групи вийшла Угорщина. Ця група повинна була 

впливати на перебіг переговорів із сільського господарства в рамках 

ГАТТ / СОТ та ініціювати реформи у сфері міжнародної торгівлі 

сільськогосподарською продукцією, оскільки значні субсидії 

сільгоспвиробникам в розвинених країнах сприяли перевиробництву і 

перешкоджали розвитку відносин на справедливій конкурентній основі.Тому 

підписана Угода із сільського господарства була покликанаобмежити 

стимулювання виробництва і знизити ефективність торговельних заходів, таким 

чином, поступово дозволити міжнародній агропродовольчій системі 

функціонувати відповідно до сигналів ринку, а не за правилами конкуренції 

субсидій. 

Результатом Уругвайського раунду стало схвалення Угоди із сільського 

господарства, при цьому починаючи з 1995 року передбачався перехідний 

період тривалістю в шість років, а для країн, що розвиваються десять. За цей 

час необхідно було здійснити реформування торгівлі сільськогосподарською 

продукцією у рамках СОТ, скасувавши різного роду обмеження доступу на 

ринок, обмежившись лише імпортними митами. 

Згідно з Угодою протягом зазначеного періоду, для розвинених країн 6 

років, а для країн, що розвиваються – 10 років, необхідно було рівномірно 

знижувати ставку мита, у середньому для розвинених країн до 36%, а для тих, 

що розвиваються до 24%. Крім того у п’яти статтях Угоди передбачалося для 

країн, що розвиваються покращення умов доступу на ринок, забезпечення 

продовольчої безпеки (переважно країн нетто-імпортерів продовольства), 

розвиток внутрішнього виробництва, надання технічної допомоги (табл. 5.1). 
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Таблиця 5.1 

Лібералізація торгівлі сільськогосподарською продукцією  

за результатами Уругвайського раунду,%  

Показники 

Розвинені країни, 6 

років (період виконання 

1995-2000 рр.) 

Країни, що розвиваються, 

10 років (період 

виконання 1995 – 2004рр.) 

Тарифи 

Середнє скорочення за всіма видами 

сільгосппродуктів 

Мінімальне скорочення на продукт 

 

36 

 

15 

 

24  

 

10 

Внутрішня підтримка 

Загальне скорочення підтримки 

сільгоспвиробників 

Пороговий рівень обсягу заходів 

підтримки 

 

20 

 

5 

 

13 

 

10 

Експортні субсидії 

Вартість субсидій 

Обсяги субсидій (базовий період 1986-

1990 рр.) 

 

36 

 

21 

 

24 

 

14 

Джерело: [427, 377] 

 

Вкрай важливими аспектами є визначення базового періоду і 

фіксованого рівня імпортних тарифів, які підлягають подальшому 

скороченню. Існують суттєві відмінності для держав, які брали участь в 

переговорах Уругвайського раунду (базовий період встановлювався з 1986 

по1990 року), і країн, які приєдналися до СОТ після Уругвайського раунду 

(базовий період – три останні роки до початку переговорів) (рис. 5.3.). 

Оскільки у питаннях пов’язані з лібералізацією торгівлі 

сільськогосподарською продукцією на протязі багатьох років не було 

досягнуто консенсусу, то досягнуті домовленості мають вкрай важливе 

значення для забезпечення продовольчої безпеки. 

Як вважає С. Міхневич [396], у досягненні продовольчої безпеки 

велику роль відіграє міжнародна торгівля, яка раціоналізує товарну 

структуру, забезпечує ефективне використання світових ресурсів, сприяє 

диверсифікації виробництва.  
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Рис. 5.3. Зобов’язання для країн у рамках СОТ 

 

Джерело:складено автором на основі [491] 

 

Отже, з метою досягнення світової продовольчої безпеки необхідно, 

щоб продукція сільськогосподарського сектору більшості країн у достатній 

кількості поставлялася на світові ринки. Також міжнародна торгівля 

забезпечує економічне зростання у країнах-експортерах та імпортерах 

сільськогосподарської продукції. Експортери отримують вигоди та доходи з 

 

Зобов’язання для країн у рамках СОТ 

Внутрішня підтримка Експортні субсидії Імпортні тарифи 

Країни-учасниці Уругвайського раунду 

Базовий період для 

підрахунку зобов’язань щодо 

внутрішньої підтримки – 

1986 – 1988 рр. 

Базовий період для 

підрахунку зобов’язань за 

вартістю та обсягом 1986 – 

1990 рр. 

Ці країни могли надавати 

тарифні преференції і 

отримувати їх від інших 

країн, а також брати на 

себе зобов’язання щодо 

доступу до ринку 

Країни, що приєдналися до СОТ після Уругвайського раунду 

Базовий період для 

підрахунку зобов’язань з 

внутрішньої підтримки, як 

правило, – три останні роки 

до початку переговорів 

Базовий період для 

підрахунку зобов’язань 

щодо експортних субсидій, 

як правило, – три останніх 

роки до початку 

переговорів. Сильний 

вплив на країни здійснює 

Кернська група, яка 

закликає повністю 

відмовитися від експортних 

субсидій 

Преференції з доступу до 

ринку обмежені і 

залежать від позиції країн, 

що вже входять до СОТ 
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пожвавлення попиту, валютна виручка від експорту може спрямовуватися на 

розвиток національного ПК та на імпорт необхідних товарів. Для імпортерів 

відкриються можливості насичення внутрішнього ринку необхідними 

продуктами харчування. Стабільність розвитку торгівельних відносин 

зменшує ризики зниження валютних надходжень і купівельної спроможності 

відносно імпорту продовольства. 

В той же час, продовольче забезпечення за рахунок міжнародної 

торгівлімає певні ризики: нестабільність світовихцін;не прогнозованість 

обсягівпостачання продовольства; вплив становища країн-експортерів на 

стабільність поставок.  

Під впливом лібералізації світової торгівлі продукцією сільського 

господарства знаходиться формування попиту і пропозиції. На думку 

зарубіжних вчених це відбувається через зменшення різких коливань цін 

саме через ринкові регулятори, які стабілізують їх завдяки своєму впливу 

[236].Однак особливості сільськогосподарського виробництва – значна 

залежності від погодних умов, – не гарантує стабільність поставок 

продовольства на світові ринки та стабільний рівень цін. Домінування на 

світових ринках продовольства обмеженої кількості країн-експортерів знижує 

конкуренцію та може призвести до нав’язування ними своїх умов торгівлі, 

воно робить залежним світовий ринок продовольства від стану сільського 

господарства цих країн в той чи інший період. Слабка залученість країн, що 

розвиваються, у систему міжнародної торгівлі продовольством, не сприяє 

стабільності поставок і цін на продовольство. 

Важливим питанням для країн-імпортерів продовольства є 

безперервність поставок, оскільки країни-експортери можуть періодично 

вводити експортні ембарго або експортні податки, так як у розвинених 

країнах здійснюється субсидування аграріїв, а у країнах, що розвиваються  

таких можливостей немає, тому на світовому продовольчому ринку 

несприятливе конкурентне середовище. Правда, досвід минулих років 

свідчить [225], що вплив таких обмежень був дуже незначним і стосувався в 
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основному ринку сої (ембарго США на експорт сої протягом 1973 року) та 

зерна (введення ЄС податків на експорт хлібних злаків у 1995-1996 роках). 

Слід відзначити, що регулювання аграрного сектору через механізм СОТ 

усуває подібну дискримінацію. 

Країни ЄС, Японія і США досить активно підтримують національних 

сільгоспвиробників, тому світовою спільнотою досить часто критикується 

їхня аграрна політика. 

Останнім часом, посилаючись на прагнення СОТ лібералізувати 

торгівлю сільськогосподарською продукцією, Євросоюз не маючи наміру 

відмовлятися від прямої фінансової допомоги своїм фермерським 

господарствам зайняв наступальну тактику по відношенню до країн-

експортерів сільгосппродукції, вимагаючи від Австралії, Канади і США та 

ряду інших країн припинення надання державних експортних субсидій і 

практики торгівлі сільгосппродукцією за допомогою державних організацій, 

таких як Австралійське або Канадське управління з експорту пшениці. 

Згідно з даними Кернської групи (18 країн, які значною мірою залежать 

від експорту сільгосппродукції), щорічні субсидії сільському господарству в 

розвинених країнах становлять 200 млрд. дол. Загальна сума фінансової 

підтримки аграрного сектора у державах ОЕСР у 2001 році склала 31% його 

валового доходу у порівнянні з 38% у середньому за 1986-1998 роки. 

Пріоритетним напрямком є створення умов для розвитку аграрного ринку. 

Застосування розвиненими країнами фінансової підтримки для аграріїв 

є суттєвою перешкодою на шляху лібералізації торгівельних відносин, та 

зменшує можливості доступу для країн, що розвиваються на їхні ринкине 

створюючи умов для нарощування експорту продовольства в розвинені 

країни. 

Не зважаючи на прагнення СОТ лібералізувати торгівлю 

сільськогосподарською продукцією у країнах-членах СОТ існує досить 

високий рівень митного оподаткування сільськогосподарської продукції на 

рівні 25-30%, тому у 1999 році  у Сіетлі на конференції СОТ загострилася 
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дискусія стосовно міжнародного регулювання торгівлі 

сільськогосподарською продукцією. 

У листопаді 2001 року на міністерській конференції СОТ в Досі (Катар) 

була досягнута домовленість про початок нового багаторічного раунду 

зовнішньоторговельних переговорів, основою яких стало обговорення питань 

пов’язаних із зниженням експортних сільськогосподарських субсидій, а  в 

подальшому їх повної ліквідації. 

У свою чергу в США у травні 2002 року був прийнятий законопроект 

про надання близько 180 млрд. дол. американським фермерам протягом 

наступних 10 років. У порівнянні з попереднім законом про фінансову 

підтримку фермерів США це рівне середньорічному зростанню субсидій на 

5,5 млрд. дол.Такі дії американського уряду перешкоджають процесу 

лібералізації торгівлі сільськогосподарською продукцією та суперечать 

домовленостям досягнутим в рамках нового раунду торгових переговорів. 

Проблема субсидування експортнорієнтованого сільського 

господарства підриває баланс світової торгівлі. У вересні 2003 року на 

засіданні СОТ в Канкуні (Мексика) у результаті гострих і конфронтаційних 

дискусії була сформована «Група 21» (за кількістю членів), лідерами якої 

були представники Індії, Бразилії та Китаю. На представників цієї групи 

припадає половина населення планети і 60% її сільськогосподарських 

працівників. На думку окремих дослідників існуючі протиріччя  свідчать, що 

СОТ як складова світового механізму регулювання знаходиться в стані кризи 

і глибоких розбіжностей [440] 

Слід відзначити, що вирішення продовольчої проблеми шляхом 

лібералізації торгівлі сільськогосподарською продукцією є досить складним 

процесом. Значущість вирішення цієї проблеми тільки посилилась, бо 

незважаючи на зростання світового виробництва продовольства, чисельність 

населення, що голодує і відчуває дефіцит їжі, у багатьох країнах, що 

розвиваються, збільшилася. Країна може просто не мати коштів на закупівлю 

продовольчих товарів при тому, що їх удосталь на світових ринках. 
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На сучасному етапі для окремих країн існує два основних шляхи 

забезпечення продовольчої безпеки: самозабезпечення продовольством за 

рахунок розвитку національного АПК; формуванняможливості стійкого 

імпорту продовольства. Значна кількість країн здійснює політику 

самозабезпечення, заохочує виробництво достатньої кількості продовольства 

у відповідності до потреб, намагаючись забезпечити мінімально необхідний 

рівень споживання [131]. Реалізація концепції самозабезпечення базується на 

розвитку сільського господарства, можливостях використаннясучасних 

технологій, що збільшують продуктивність аграрного виробництва, 

забезпеченні розвитку сільських територій.  

В умовах нестабільності внутрішнє виробництво 

сільгосппродукціїзнижує ризики продовольчого забезпечення при обмеженні 

імпорту, недостатньому постачанні на зовнішні ринкипродукції країнами-

експортерами при неврожаях.Окрім продовольчого забезпечення, розвиток 

сільського господарства виконує функцію відтворення (відновлення, 

збереження землі і водних ресурсів), екологічну (захист навколишнього 

середовища), соціальну (розвиток людського потенціалу та інфраструктури 

сільських районів), культурологічну (збереження ландшафтів і 

місцевихкульту). З точки зору соціально-економічного розвитку, у країнах, 

де переважна частка населення зайнята в сільському господарстві розвиток 

цієї сфери є вкрай важливим. 

Перед країнами, які прагнуть вирішити продовольчу проблему шляхом 

імпорту постають завдання збереження обсягів імпорту продовольства на 

необхідному рівні для забезпечення можливостей його оплати і мати джерела 

імпорту продовольства. 

Отже, країни-імпортери продовольства повинні мати певний 

експортний потенціал, який маєзабезпечувати валютні надходження, 

необхідні для імпорту продовольства. 

В сучасній глобальній політиці продовольство є особливою категорією: 

країн-імпортерів воно є стратегічним товаром, необхідним для виживання 
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населення та стабільності в суспільстві; для країн-експортерів – джерелом 

доходів та інструмент політичного та економічного тиску. Зважаючи на це 

уряд готовий сплачувати за продовольство значні суми, які суттєво 

перевищують реальну вартість. За твердженням С. Міхневича сплачувані за 

імпорт продовольства кошти слід вважати «ціною уразливості» країни. 

Зважаючи на це виникає необхідність знаходження інших джерел вирішення 

продовольчої проблеми. Саме концепція самозабезпечення в поєднанні з 

імпортом дає змогу досягти продовольчої безпеки при умовізбільшення 

внутрішнього виробництва продовольства, створення належних запасів 

продовольства, забезпечення імпорту в необхідних обсягах.  

У світовій продовольчій системі головна роль відведена розвиненим 

країнам. Незважаючи на те, що у цих країнах проживає менше 15% 

населення світу, їх частка у світовому експорті продовольства  становить 

64% (65% готових продуктів і 61% сільськогосподарської сировини),  а в 

імпорті – 67% (відповідно 69 і 64%), тобто ними виробляється і споживається 

більше 2/3 світового продовольства у вартісному еквіваленті. 

Споживання продовольства у країнах, що розвиваються, при 

чисельності населення 4/5 всього населення планети, перевищує третину 

загальносвітового, виробляється 1/3 світового виробництва продовольства. 

Рівень споживання продовольства у цих країнах незначний, оскільки для них 

характерний низький рівень економічного розвитку і душових доходів,  а їх 

частка у  світовому експорті продовольства становить близько 32%, при 

цьому експортується як перероблених продуктів, так  і сільськогосподарської 

сировини в рівний кількості, а в імпорті – приблизно 26% (24% імпорту 

готових продуктів і 29% – сировини). 

Розвинені країни намагаються забезпечувати продовольством 

населення у своїх країнах на належному рівні і високої якості. Країнам, які 

відстали в економічному і аграрному розвитку, які не здійснюють 

систематичну модернізацію свого аграрного сектора, зберегти стан 

продовольчої безпеки буде важко, якщо взагалі можливо. Негативні наслідки 
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також має присутність розвинених країн на їх внутрішніх ринках та  

розширення сфер свого впливу шляхом застосування різних заходів 

спрямованих на придушення аграрного сектору. 

Ідею лібералізації міжнародних сільськогосподарських ринків постійно 

висувають країни Кернської групи. Вони ініціюють зниження імпортних мит, 

скасування тарифних квот, експортних субсидій і зниження заходів 

внутрішньої підтримки. Такі заходи сприятимуть більш ефективному 

використанню потенціалу конкурентоспроможних сільгоспвиробників. 

Ініціативи Кернської групи підтримують США,  але самі досить активно 

впроваджують захисні механізми для окремих секторів сільського 

господарства, а саме виробництво цукру, арахісу, бавовни, молочних 

продуктів, меду,  тощо). 

Країни Євросоюзу, Швейцарія, Норвегія, Південна Корея, Японія є 

головними опонентами Кернської групи і, навпаки, виступають за 

збереження можливості надавати значну держпідтримку сектору і експортні 

субсидії, приділяють підвищену увагу продовольчій безпеці, сталому 

соціально-економічному розвитку і підтримці сформованих екосистем у 

сільських регіонах, безпеки продуктів харчування та іншим, так званим 

«неторговим аспектам» економіки аграрного сектора. 

Ці країни акцентують увагу на тому, що існують відмінності між 

моделями національних сільськогосподарських систем, тому необхідний 

гнучкий підхід  при виробленні норм СОТ як у сфері міжнародної торгівлі 

сільськогосподарською продукцією, так і щодо внутрішньої політики 

союзних держав. 

За скасування субсидій на виробництво та експорт 

сільськогосподарської продукції у розвинених країнах виступають країни, що 

розвиваються, оскільки це покращить умови доступу на ринки цих країн 

їхньої продукції, але при цьому вони прагнуть отримати ширші можливості 

державної підтримки власного сільськогосподарського сектору. Разом з тим 

у цих країнах викликає стурбованість те, що зниження субсидування 
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експорту і внутрішньої підтримки (в першу чергу у ЄС і США), суттєво 

збільшить витрати найбідніших країн на імпорт продовольства і негативно 

позначиться на обсягах наданої їм продовольчої допомоги. Невдоволення 

висувають країни-експортери сільгосппродукції щодо завищених, на їхню 

думку, санітарних і фітосанітарних норм, які ускладнюють доступ на ринки 

розвинених країн.  

Результати Уругвайського раунду не слід недооцінювати, адже саме 

завдяки йому було визначено основні принципи аграрної та 

зовнішньоторговельної політики, хоча його завершення не є остаточним 

вирішенням проблем функціонування світового продовольчого ринку,  але 

він визначив правила поведінки учасників ринку, внутрішню аграрну 

політику країн-членів СОТ та їхній зовнішньоторговельний режим. 

Остаточні позитивні зрушення у сфері торгівлі сільськогосподарською 

продукцією очевидно будуть мати місце у випадку досягнення компромісу з 

приводу зменшення внутрішньої підтримки і субсидування експорту між 

США та ЄС, які є найбільшими виробниками та експортерами 

сільгосппродукції і одночасно виступають «провідними гравцями» у СОТ, 

але при цьому слід враховувати і думку країн Кернської групи, які 

формально можуть заблокувати прийняття тих рішень, які їх не 

задовольняють. 

Провідна роль на світових продовольчих ринках належить розвиненим 

країнам, які мають значну юридичну силу, що спонукаєдо структурних змін у 

функціонуванні світової продовольчої системи та сприяє посиленню 

існуючих позицій розвинених країн. Тому забезпечення продовольчої 

безпеки, шляхом стабілізації світової продовольчої системи, може бути 

досягнуто за рахунок зниження рівня національної продовольчої безпеки 

більшості держав-імпортерів. 

Слід відзначити, що вирішення продовольчої проблеми буде 

неможливим, якщо країни не будуть вживати заходи на національному рівні 

по забезпеченню населення продовольством, так як послідовний розвиток 
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світової продовольчої системи, з одного боку сприяє стабільності, але 

призводить до певної втрати національної продовольчої незалежності.Тому 

виникає необхідність розвитку вітчизняного виробництва продовольства, 

хоча б тими країнами, які мають відповідний аграрний потенціал. 

У даній ситуації країни-експортери знижуючи підтримку 

сільгоспвиробників в результаті лібералізації торгівлі стимулюватимуть 

підвищення світових цін на продовольство, перекладаючи ці витрати на 

споживачів. По суті зростання цін на продовольство викличе перерозподіл 

витрати з експортерів на імпортерів. 

Однак стосовно цього можна навести декілька контраргументів. 

Середня зміна світових цін, що викликається торговельною політикою, 

становить за основними продовольчими товарами близько 5%. Цей 

довготривалий ефект має незначний вплив у порівнянні з останніми змінами 

у цінах. Крім того, через існування інфраструктурних і транспортних витрат, 

вплив подорожчання основних видів продовольства на національних 

виробників відстежити неможливо, особливо в аграрних країнах. Фактично 

переважна частина продуктів, вироблених у більшості аграрних країн, на 

світових ринках не продається – тільки на внутрішніх і регіональних. Таким 

чином, загальний вплив змін у торговельній політиці на фермерські доходи 

виробників основних продовольчих товарів у більш бідних країнах, що 

розвиваються, скоріш за все буде незначним. 

Що стосується основних продовольчих товарів, що продаються на 

світових ринках з високим ступенем перенесення ціни, застосування 

помірних тимчасових заходів захисту можливо тоді, коли існує велика 

ймовірність скорочення протекціоністських заходів на світових ринках на 

короткі та середні строки, результатом чого стане зростання світових цін, і 

національне виробництво буде здатне конкурувати із продукцією, що 

продається за неспотвореними цінами. Однак навіть за цих випадків захисні 

заходи повинні бути помірними. 

Слід враховувати труднощі коригування політики після того, як торгові 



 

 
 

373 

зміни будуть усунені. Крім того, якщо захисні заходи введені, повинні бути 

вироблені і надійні стратегії виходу з цієї ситуації. 

Окрім вищенаведених аргументів на тему зміни світових цін іноді 

висловлюються вимоги захисту національних секторів виробництва основних 

продуктів харчування заради підтримки продовольчої безпеки. До цього слід 

ставитися з обережністю. По-перше, витрати протекціоністських заходів 

лягають на споживачів, особливо малозабезпечених, які витрачають на 

харчування значну частину свого доходу, при тому, що багато сільських 

мешканців – бідняки, у ряді країн є нетто-покупцями продовольчих товарів. 

По-друге, головною причиною відсутності продовольчої безпеки є бідність і 

незначна купівельна спроможність населення, а не брак продуктів 

харчування, хоча серед аграрних країн є низка істотних винятків. Так, у 

2004році Індонезія ввела тимчасову заборону на імпорт рису, яка відтепер 

стала постійною з метою збільшення його внутрішнього виробництва. Дві 

третини індонезійського населення є нетто-покупцями цього продукту і тепер 

страждають від підвищення цін на нього, викликаного цією забороною. Якщо 

галузь вже знаходиться під дією протекціоністських заходів, то прискорена 

лібералізація сектора, що становить значну частину економіки і виробляє 

експортні продукти, може в короткостроковому плані призвести до 

безробіття і злиднів, особливо серед бідних верств населення, які не мають 

матеріальних активів або знань, щоб отримати вигоду з можливостей, що 

відкрилися. 

У цьому випадку необхідно запровадити заходи тимчасової підтримки 

вразливих груп, які дозволили б їм скористатися перевагами економічного 

зростання, і при цьому продовжувати підтримку торговельної реформи. Тим, 

хто має продуктивні активи, така тимчасова підтримка повинна надаватися 

не тільки для збереження доходів, але й для полегшення переходу до 

конкурентоспроможних видів діяльності. 

Уряди, які в період лібералізації ринку і зниження діючих тарифів 

потребують підтримки для більшої впевненості в собі, можуть вдатися до 
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встановлення коридору цін, наявність якого знижує уразливість перед 

коливаннями світових цін, якщо тільки такі запобіжні заходи допускаються 

нинішнім раундом переговорів у рамках СОТ. Мінімальні (нижні) цінові 

рівні, забезпечувані за допомогою тимчасового підвищення імпортних мит, 

можуть позбавити виробників від надмірних втрат у роки, коли світові ціни 

занадто низькі. 

Аналогічно в періоди, коли світові ціни занадто високі, можливе 

тимчасове зниження мит. Слід визнати, що такий механізм посилює 

непостійність цін, якщо тільки тарифний захист не встановлено на високому 

рівні, але такий захист, ймовірно, не буде ефективним або справедливим. 

Щоб мінімізувати економічні витрати будь-яка із цих схем змінного 

обкладання і виключення неухильно посилить протекціонізм, необхідно 

встановити чіткі правила проведення попереджувальних інтервенцій, які не 

повинні служити інтересам великих підприємницьких кіл, і забезпечити, щоб 

тимчасові підвищення тарифів дійсно були нетривалими і нечастими. На 

сьогоднішній день важко і навіть майже неможливо навести приклад 

успішного застосування таких запобіжних заходів, хоча є кілька випадків, 

коли вони явно не спрацьовували. 

У цілому торгова політика у сфері основних продовольчих товарів 

повинна виходити з розуміння того, що протекціоністський захист 

внутрішнього виробництва часто йде не на користь біднякам [405]. Вона 

також не настільки ефективна в підтримці фермерів як альтернативні 

стратегії, такі як розширення доступу до активів та інвестиції в дослідження, 

освіту, обмін досвідом і вдосконалення сільської інфраструктури, що 

сприяють підвищенню продуктивності. Однак через політичну чутливість 

цих ринків і специфічний характер впливу торговельної політики для кожної 

країни, має сенс досягати деякої гнучкості в рамках правил торгівлі, якщо 

тільки це не перешкоджає руху в бік лібералізації ринкових відносин. 

У більшості аграрних країн, які спрямовують одержувані доходи для 

потреб державного інвестування, усунення ряду протекціоністських заходів 
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стосовно імпорту та зниження податків на сільськогосподарський товарний 

експорт може викликати фіскальну дилему. У країнах Африки на південь від 

Сахари податки на торгівлю становлять близько чверті всіх державних 

надходжень,у країнах Азії і Тихоокеанського регіону ця цифра дорівнює 

15%. Сільське господарство залишається домінуючим сектором економіки в 

більшості аграрних країн і буде продовжувати поповнювати доходи 

центральних і місцевих урядів у відповідності до рівня економічного 

розвитку. Чотири ключові принципи, якими слід керуватися при 

оподаткуванні аграрної галузі, залишаються в силі. 

Це насамперед стосується зниження втрат у продуктивності, усунення 

дискримінаційних заходів та запровадження ефективної системи 

оподаткування. 

Система оподаткування сільського господарства не повинна 

передбачати застосування більш високих податків порівняно з іншими 

секторами економіки, вони повинні включатися до системи загального 

податку на додану вартість, на доходи і на прибуток.Податки на вироблену 

продукцію і споживання у виробництві витратних матеріалів повинні 

зводитися до мінімуму. Земельні податки можуть істотно скоротити втрати в 

ефективності і стимулювати виробництво, хоча в країнах аграрного типу 

вони зазвичай не практикуються. Податок на вироблену продукцію може 

бути замінений споживчими податками (на продаж або додану вартість), але 

це підходить тільки для країн, що мають адміністративні можливості з їх 

стягнення. 

Потенціал для запровадження нових податкових схем доведеться 

створювати багато років. На проміжній стадії для забезпечення фінансових 

надходжень можна частково використовувати оподаткування товарів і 

проміжних матеріалів. 

Хоча останні дані створюють суперечливу картину руху до 

альтернативних джерел надходжень, вони все ж таки дозволяють зробити 

кілька висновків про те, як протидіяти скороченню доходів від торгівлі. 
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Розвинені країни відновили все, що втратили під час торговельних реформ. 

Країни з середніми доходами повернули від 45 до 60 центів з кожного долара 

недоотриманих доходів. Слаборозвинені країни повернули тільки 30 центів з 

долара [416]. Втім, досвід останніх досить різноманітний. Малаві, Уганда і 

Сенегал, наприклад, зуміли відновити велику частину втрачених надходжень 

до бюджету. Як же цього досягти? 

Корисними в цьому плані можуть бути розширення бази 

оподаткування за рахунок скорочення кількості різних податкових пільг, 

спрощення системи визначення ставок у поліпшенні фінансового 

адміністрування, а також акцизи і поширення бази ПДВ на сферу 

споживання. Навпаки, системи визначення величини доданої вартості з 

різноманіттям податкових ставок і послаблень, а також слабкий 

адміністративний потенціал гальмують темпи відновлення. Реформа торгівлі 

може зумовити паралельне проведення допоміжних національних 

податкових реформ та істотне покращення якості державних асигнувань на 

сільське господарство. 

Ступінь збільшення пропозиції з боку дрібних господарств у відповідь 

на реформи торгівлі та цінової політики визначається, серед іншого, якістю 

сільської інфраструктури (шляхи, транспорт, енергопостачання, 

телекомунікації), ринків, фінансування аграрного сектора і наукових 

досліджень. Там, де ці елементи розвинені слабко, для використання переваг 

реформ потрібні додаткові інвестиції. 

З іншого боку, якщо ці нецінові чинники присутні, але внутрішня 

макроекономічна і галузева політика пригнічує стимули до виробництва, то 

відповідна реакція з боку пропозиції може бути незначною. У багатьох 

країнах, в основному з економікою аграрного типу, нецінові елементи 

розвинені погано і потребують значних інвестицій, особливо в ринкову 

інфраструктуру, інститути, дослідження і служби поширення досвіду і знань, 

в управління природними ресурсами. Для використання сільського 

господарства в інтересах розвитку подібні інвестиції будуть, ймовірно, в 
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довгостроковому плані більш важливі, ніж торгові реформи. 

Досить часто державні асигнування виводяться зі сфери 

довгострокових інвестиційних потреб і спрямовуються на субсидування 

сільського господарства. Субсидії зазвичай економічно неефективні і часто 

призводять до марного витрачання ресурсів, дорого обходяться фермерам у 

плані втрачених можливостей зростання і доходів. А там, де здійснюються 

довгострокові інвестиції в основний капітал, інколи виділяються незначні 

кошти на підтримання його функціональності та на обслуговування, що 

забезпечують стійкість інвестицій. 

Сільськогосподарські субсидії розглядаються тут як виплати з 

державного бюджету на найважливіші продукти індивідуального 

споживання, такі як матеріали, використовувані в сільськогосподарському 

виробництві. Субсидії можуть допомогти подолати тимчасові провали ринку 

(у рамках більш загальних стратегій), знизити постійні витрати на 

інфраструктуру і зменшити ризики. Однак вони рідко використовуються для 

цих цілей, головним чином приносячи вигоди великим фермерам, і часто їх 

важко скасувати. Все це призводить до неефективності та нераціонального 

використання ресурсів. 

Таким чином, першочергового значення набувають проблеми пов’язані 

з якістю державних витрат – ефективністю використання ресурсів, порівняно 

з проблемами їх обсягів. 

Значна частина державних коштів спрямовується на забезпечення 

дорогих товарів індивідуального споживання. Аналіз державних асигнувань 

свідчить, що витрати бюджетних коштів на сільськогосподарські товари 

індивідуального споживання досить значні: 37% в Аргентині (2003), 43% в 

Індонезії (2006), 75% в Індії (2002) і 75% в Україні (2005). У Кенії 

асигнування на утримання державних організацій та субсидії у 2002-2003 

роках становили 26% від загальних урядових витрат на сільське 

господарство; близько 80% коштів, непов’язаних з виплатою зарплат, 

надавалися фермерам в якості субсидій, компенсуючих ціни на добрива і 



 

 
 

378 

кукурудзяне зерно [451]. 

У багатьох випадках субсидування відволікає кошти від 

високоприбуткових інвестицій на товари широкого вжитку. У Замбії близько 

15% бюджету 2003-2004 років витрачалося на дослідження, поширення знань 

і сільську інфраструктуру, тобто на інвестиції, які дають високу віддачу. 

Перерозподіл видатків від приватних субсидій на користь суспільних 

благ може сприяти економічному зростанню. Однак, хоча субсидії 

неефективні в економічному плані, вони часто доцільні з політичної точки 

зору. Підвищення дієвості використання ресурсів, таким чином, вимагає 

врахування політико-економічних засобів тиску, що впливають на розподіл 

бюджетних асигнувань. 

В Індії також спостерігалася тенденція відходу від капіталовкладень у 

суспільні потреби у бік субсидування. Сукупні державні видатки на сільське 

господарство залишалися приблизно на рівні 11% від ВВП аграрного 

сектору, однак частка субсидій на добрива, електроенергію та підтримання 

стабільних цін на зернові, водопостачання і кредити постійно зростала в 

збиток інвестиціям в суспільні блага, такі як НДР, сільські шляхи. На 

субсидії в Індії витрачається на 4% більше коштів, ніж на суспільні потреби. 

Крім того, віддача від них знизилася. 

Щоб зрозуміти, чому державні кошти на потреби села витрачаються на 

неефективні інтервенції, необхідно оцінити політико-економічні аспекти 

урядових заходів. 

Обсяг і якість державних видатків визначаються поєднанням 

інституціональних, демографічних і економічних параметрів. Одним із 

факторів, що впливають на їх якість, є інформація. 

Відсутність формальних програм оцінки витрат у поєднанні з 

відсутністю доступу до публічної інформації про виділені кошти і отримані 

вигоди знижує дієвість будь-якого формального механізму підзвітності, який 

могли б забезпечити система стримувань і противаг, вільна преса або 

благонамірені цивільні громадські організації. 
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За таких інформаційних прогалина публічні дебати про державну 

політику нерідко стають об’єктом маніпуляцій з боку груп інтересів. 

Введення суворої системи оцінок, її широке поширення і поліпшення 

прозорості могли б зменшити ці інформаційні прогалини. 

Групи особливих інтересів теж впливають на структуру державних 

витрат. У Латинській Америці частка урядових субсидій на потреби села 

вище там, де спостерігається найбільша нерівність за доходами. Економічні 

сектори чи групи підприємців, контролюючі значну частину національного 

багатства, мають також і засоби впливу на державну політику в своїх 

інтересах. Якщо неефективність державних видатків викликана впливом груп 

особливих інтересів, то одним із варіантів виходу з ситуації може бути 

пов’язування виконання бюджету з розширенням представництва при 

прийнятті рішень, коли свій голос мають і бідні сільські домогосподарства. 

Така схема найбільш придатна для розподілу видатків на місцевому 

рівні, там, де політична демократизація супроводжується адміністративною 

децентралізацією. Тим не менш, завдання не допустити посилення влади еліт 

залишається актуальним, а поки дані про вплив децентралізації на корупцію 

носять неоднозначний характер. 

Таким чином, ключові елементи, які стоять на порядку денному 

найближчого майбутнього, повинні сприяти подальшому виправленню цін 

через реформи торгівлі і внутрішньої політики. Тоді проведення додаткових 

податкових реформ дозволить компенсувати втрати доходів від торгівлі і 

здійснювати реінвестиції в цей сектор, забезпечить підвищення якості 

державних витрат, підтримку додаткових програм щодо полегшення 

перехідного процесу і масштабні інвестиції в суспільні потреби, що 

сприятиме сталому і довготривалому зростанню. 

Отже, витрати на проведення поточних торговельних стратегій, поява 

яких визначена традиційними інструментами регулювання ринку (імпортні 

квоти, експортні субсидії, пряма допомога фермерам), диспаритетом 

внутрішніх і зовнішніх орієнтирів розвитку національних агропродовольчих 
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систем, однаково несуть як розвинені, так і країни, що розвиваються. Одними 

з наслідків повної лібералізації світового ринку продовольства будуть його 

реструктуризація на користь присутності країн, що розвиваються, збільшення 

темпів зростання агропродовольчих систем останніх на тлі зростаючих 

світових цін на продовольчі товари. Даний варіант подальшого 

світогосподарського розвитку вкрай політизує проблему державного і 

міжнародного регулювання галузі, змушує розвинені держави, навіть в 

умовах зростаючих цін агропротекціонізму, приймати контр-лібералізаційні 

заходи, що стимулює зростання економічної значущості не багатосторонніх 

(наприклад, під патронажем СОТ), а двосторонніх міжнародних 

домовленостей у сфері торгівлі продовольчими товарами, призводить до змін 

інфраструктури глобальної лібералізації (функції міжнародних організацій, 

правові норми, регламенти, матеріальна база), більш ефективно задіяної у 

низці сфер промисловості та послуг. 

На закінчення відзначимо, що забезпечення продовольчої безпеки є 

важливою умовою суверенітету держави, здійснення її внутрішньої політики, 

та вагомим чинником незалежності в міжнародних відносинах. 

 

5.3. Світовий досвід реалізації зовнішньоекономічної політики в 

контексті вирішення продовольчої проблеми 

 

В сучасних умовах продовольча проблема набула рис глобальної, але 

разом з тим має специфічні риси притаманні окремим географічним регіонам 

та виражається на різних рівнях: регіональному, країновому районному і 

локальному, тому виникає необхідність у процесі її вирішення врахування 

специфіки кожної країни. 

Важливу роль у цьому процесі відіграє національна політика 

забезпечення населення продовольством з урахуванням 

зовнішноторгівельних можливостей. 

На забезпечення населення продовольством на національному рівні 
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здійснюють вплив ряд факторів, серед яких слід виділити: 

- внутрішні фактори від яких залежить рівень продовольчого 

забезпечення, а саме умови функціонування і розвитку АПК, механізм 

розподілу продовольства; 

- зовнішні фактори, що впливають на рівень продовольчої 

незалежності. Серед цих чинників слід виділити політику, яка здійснюється 

для підтримки рівня продовольчого забезпечення та включає поєднання 

внутрішньої аграрної політики та зовнішньоекономічної. В залежності від 

важливості аграрної сфери для економіки країни здійснюється використання 

інструментів регулювання діяльності сільгоспвиробників, оновлення їх  

матеріально-технічних засобів виробництва. 

Слід відзначити, що в сучасних умовах зовнішньоекономічна політика 

підтримки національного забезпечення населення продовольством 

передбачає стимулювання аграрного сектору з метою забезпечення 

продовольчої безпеки і є комплексом дій різних владних рівнів спрямованим 

на розвиток зовнішньоекономічних зв’язків країни для забезпечення сталого 

економічного зростання та підвищення добробуту населення. Політика 

підтримки національної продовольчої безпеки повинна  включати систему 

заходів спрямованих на виявлення конкурентних переваг країни у світовій 

аграрно-продовольчій системі та включати як агропромислове виробництво, 

так і систему каналів збуту виробленої продукції, а також систему заходів 

захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції. 

Заходи зовнішньоекономічної політики країни повинні сприяти: 

- доступу національних товаровиробників на світовий ринок; 

- створенню сприятливих умов для діяльності національних 

товаровиробників на світовому ринку, через усунення торгівельних бар’єрів 

у відносинах з торговими блоками, окремими країнами та організаціями, 

врегулюванню валютно-фінансових відносин; 

- запровадженню механізмів спрямованих на захист 

зовнішньоекономічних інтересів держави. 
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Зовнішньоекономічна політика здійснює суттєвий вплив на 

формування моделі економічного розвитку країни, шляхом реалізації 

наступних функцій: перетворюючої, що забезпечує розвиток галузей, регіонів 

у сфері ввезення та вивезення товарів, капіталу, робочої сили, технологій; 

мобілізуючу, яка забезпечує вихід та утримання своїх позицій на ринках, а 

також розширення зовнішніх ринків; балансуючу, що передбачає поєднання 

національних інтересів з інтересами блоків країн та інших учасників ринку. 

Розробка зовнішньоекономічної політики підтримки національної 

продовольчої безпеки країни повинна включати наступні елементи: 

- теоретичний базис, що враховує національні особливості здійснення 

аграрної політики; 

- нормативно-правове забезпечення, яке не суперечить міжнародним 

нормам і правилам поведінки та врегульовує інтереси суб’єктів на всіх 

рівнях; 

- наявність економічних інститутів спрямованих на забезпечення 

продовольчої безпеки в країні; 

- запобігання монополізації аграрного ринку в середині країни. 

Ефективність реалізації зовнішньоекономічної політики спрямованої на 

підтримку національної продовольчої сфери можна розглянути на прикладі 

окремих країн. Світовий досвід свідчить, що поєднання різних інструментів 

впливу на аграрний ринок в переважній більшості носить протекціоністський 

характер. 

Протекціоністський підхід до забезпечення продовольчої безпеки 

найбільш часто використовується країнами, аграрний потенціал яких не 

дозволяє їм досягти необхідного рівня продовольчої незалежності без 

суттєвої державної підтримки. 

Така політика суперечить інтересам СОТ, яка підтримує країни-

експортери продовольства. Наприклад, США, Аргентина, Бразилія, Канада, 

Австралія, Нова Зеландія (країни з експортоорієнтованим сільським 

господарством) послідовно виступають у рамках СОТ за зниження митних 
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тарифів на аграрний імпорт і проти практики субсидування аграрного 

виробництва [276]. 

Однак, уряди країн, що проводять аграрний протекціонізм, розуміють, 

що велика залежність від імпорту продовольства може призвести до 

часткової втрати політичного впливу і національної безпеки [496]. Для 

обґрунтування політики підтримки сільського господарства була розроблена 

концепція багатофункціонального підходу до сільського господарства, 

схвалена на конференції ФАО у 1999 році в Нідерландах, знайшовши 

міжнародне визнання. 

Багатофункціональна концепція розвитку сільського господарства є 

інструментом захисту позиції країн, які в епоху глобалізації бажають 

забезпечувати продовольчу безпеку і не хочуть підкорятися вимогам навіть 

такої впливової організації як СОТ, яка активно виступає проти аграрного 

протекціонізму, починаючи з 1995 року.  

У відповідності до цієї концепції за сільським господарством поряд із 

забезпеченням продовольчої безпеки визнається низка інших завдань: 

1. Закріплення сільського населення на місцях його традиційного 

проживання, що в іншому випадку викличе його переміщення у міста з усіма 

випливаючими наслідками. 

2. Підтримання високої якості життя, так як, зберігаючи власне 

сільське господарство, країна має можливість проводити власну продовольчу 

політику і встановлювати вимоги до якості продуктів харчування та їх 

екологічну чистоту з урахуванням медичних норм. 

3. Збереження сільських регіонів, сприяння покращенню 

навколишнього середовища і переведенню на екологічно безпечний тип 

розвитку. 

4. Збереження біологічного різноманіття і природних ландшафтів, що 

важливо із точки зору залучення туристів (агротуризм, екологічний туризм). 

5. Сприяння збереженню зайнятості в сільському господарстві, 

оскільки у містах безробіття зросло, особливо в період світової економічної і 
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фінансової кризи. Сільські виробники в умовах достатнього рівня 

рентабельності можуть здійснити перехід на екологічно дружній тип 

розвитку, сприяючи розвантаженню навколишнього середовища від 

шкідливого впливу людської діяльності [80]. 

Політики аграрного протекціонізму в першу чергу дотримуються такі 

країни як Японія, Норвегія, Швейцарія, Південна Корея,дещо меншою 

мірою – країни ЄС. 

На наш погляд, найбільш яскравим представником, який застосовує 

протекціоністський підхід до забезпечення продовольчої безпеки, є Японія. 

Однак, перш ніж розкрити сутність японської моделі, наведемо модель 

Норвегії, чий досвід також цікавий і повчальний. 

Придатні для сільського господарства території складають лише 

близько 3% території Норвегії. На кожного мешканця припадає тільки 0,23 га 

сільськогосподарських земель. Кліматичні умови для розвитку сільського 

господарства в цілому несприятливі, що обумовлює відносно високі витрати 

і низьку конкурентоспроможність норвезького сільського господарства і 

ставить його у залежність від державної підтримки. 

Держава захищає внутрішніх виробників продовольства від іноземної 

конкуренції високими імпортними митами, штучно підвищуючи ціни на 

продукти харчування і забезпечуючи, таким чином, доходи фермерів. 

Іншим інструментом підтримки сільського господарства служать 

державні закупівлі. Щорічно норвезькі фермери отримують завдяки 

державним дотаціям і субсидіям близько 3 млрд. дол. (1,7 млрд. дол. 

виділяються з державного бюджету, а ще 1,3 млрд. дол. надходять завдяки 

підтримці високого рівня цін на ринку), що майже подвоює їх доходи. Без 

цих асигнувань норвезькі виробники сільгосппродукції, які працюють у зоні 

ризикованого землеробства, були б змушені поступитися своїм місцем на 

ринку іноземним конкурентам, що призвело б до продовольчої залежності від 

поставок із-за кордону, відмови від національної продовольчої політики, 

неможливості підтримувати традиційно високу якість продуктів харчування і 
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встановлювати національні високі стандарти екологічної чистоти 

продовольства. Значна частина додаткового припливу коштів, які отримують 

норвезькі фермери, надходить у вигляді прямої допомоги (субсидії та дотації 

складають приблизно 60%), а менша частина (близько 40%) надходить 

фермерам через механізм цін, рівень яких підтримує держава завдяки 

державним закупівлям і високим митам на аграрний імпорт [80]. 

Еквівалент субсидування виробників (Producer Subsidy Equivalent 

(PSE)), розроблений ОЕСР, є показником рівня держпідтримки 

сільськогосподарських виробників. Він визначається як відношення 

грошового еквівалента всієї державної допомоги сільськогосподарським 

виробникам до їх загального обсягу виробництва у внутрішніх цінах [496]. У 

Норвегії цей показник є одним з найвищих у світі. І, хоча він за останні роки 

дещо знизився (табл. 5.2.), рівень PSE у Норвегії у 2006 році перевищував 

даний показник Канади у 2,8 рази, ЄС – у 2,1 рази, США – у 5,9 рази, 

Австралії – у 10,8 рази, Новій Зеландії – у 65 разів [3]. 

Таблиця 5.2. 

Динаміка зміни еквівалента субсидування виробників (PSE) 

у деяких країнах світу, % 

 

Джерело: складено авторомза [3; 4; 5; 6; 7; 8] 

 

Розміри державної допомоги норвезькому сільському господарству 

можна порівняти з вартістю всього виробленого в країні 

Країна Роки 

1986-88 2000 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Японія 64 60 59 56 55 51 46 48 48 

ЄС 41 34 34 36 33 31 24 22 24 

США 22 22 23 16 16 11 10 8 10 

Норвегія 71 68 67 67 66 65 57 60 66 

Канада 36 19 17 21 22 23 19 13 20 

Туреччина 16 21 10 26 27 30 30 36 37 

Швейцарія 77 72 72 68 67 62 54 57 63 

Нова Зеландія 10 1 1 1 1 1 1 1 0 

Південна Корея 70 67 63 63 63 63 58 46 52 

Ісландія 77 64 60 65 67 68 58 53 48 

Австралія 8 5 4 4 4 6 5 4 3 

Мексика 28 24 21 11 14 15 13 12 13 
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сільськогосподарського продукту. Розмір субсидування визначається 

спеціальною угодою, яка укладається між урядом і союзом норвезьких 

фермерів і підлягає схваленню Стортингом. Головною метою державної 

підтримки є забезпечення продовольчої безпеки і гарантування високої 

якості продуктів харчування в умовах несприятливого клімату і складних 

природних умов. Гроші, витрачені на ці цілі, залишаються у внутрішньому 

товарообороті країни, частина з них перетворюється на капіталовкладення, 

отже, вони повертаються в промислове і сільськогосподарське виробництво, 

беручи участь у процесі відтворення національного капіталу, тоді як кошти, 

витрачені на імпортне продовольство, назавжди йдуть з країни і беруть 

участь у розвитку виробництва у країнах-експортерах. 

Самозабезпеченість Норвегії продуктами харчування, виробленими 

всередині країни, у 1970 році становила близько 49%, проте рівень 

самозабезпеченості первинною сільськогосподарською сировиною складав 

лише 38%. Тобто харчова промисловість країни на 62% залежала від 

імпортних поставок сільськогосподарської сировини. Завдяки посиленій 

державній підтримці вітчизняного АПК, залежність від імпорту вдалося 

значно скоротити. До 2005 року самозабезпеченість продукцією сільського 

господарства складала близько 54%, а продукцією харчової промисловості – 

близько 56% [79]. 

Собівартість виробництва у норвезькому сільському господарстві 

висока. Якби продовольчі товари ввозилися в країну вільно без обмежень і 

державна підтримка галузі була б зведена до мінімуму, обсяги виробництва в 

сільському господарстві Норвегії значно б скоротилися. Звичайно, країна має 

достатньо фінансових ресурсів, щоб закуповувати продовольство за 

кордоном. Однак різного роду загрози, такі як можливі військові конфлікти, 

різні торгові санкції та ембарго, забруднення навколишнього середовища, 

глобальна нестача продовольства в світі, зумовлена зростанням чисельності 

населення і обмеженістю сільгоспугідь планети, можуть дестабілізувати 

постачання продовольства ззовні. До того ж, якщо сільське господарство 
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Норвегії занепаде, це сприятиме опустошенню сільськогосподарських 

територій і деградації земель [79]. 

Тепер розглянемо протекціоністський підхід до забезпечення 

продовольчої безпеки на прикладі Японії. 

У Японії спостерігається один із найвищих у світі негативних 

показників підтримки споживачів, який у 2009 році знаходиться на рівні -

54164 млн. дол. США (табл. 5.3.), однак через високий рівень доходів частка 

витрат на продовольство в загальних витратах споживачів складає лише 

14,4%. 

Таблиця 5.3. 

Оцінка підтримки споживачів продовольства по країнах ОЕСР  

(Consumer Support Estimate, CSE), млн. дол. США 

 1986-1988 2007-2009 2007 2008 2009 

Джерело: [8] 

 

Проблема самозабезпеченості продовольством в Японії продовжує 

загострюватися. Коефіцієнт самозабезпечення продовольством, що відбиває 

частку вітчизняних продуктів у загальному споживанні, знижується. До 2000 

року, за даними Міністерства сільського, лісового і рибного господарства 

Японії, він становив близько 40%. Максимальна величина, зафіксована для 

даного коефіцієнта у країні, становила 73% у 1963 році. Сучасний рівень 

самозабезпеченості Японії продовольством є найнижчим серед розвинених 

країн. У даний час рівень самозабезпеченості держави продовольством, за 

Країна Роки 

Австралія -699 -208 -207 -214 -204 

Канада -2988 -4059 -3970 -3123 -5084 

ЄС-27 -72556 -34606 -41135 -34965 -27719 

Ісландія -112 -69 -109 -64 -34 

Японія -61282 -47395 -41206 -46817 -54164 

Південна Корея -11385 -20994 -25958 -17655 -19367 

Мексика -6928 -1515 -1865 -1921 -1760 

Нова Зеландія -60 -45 -72 -48 -15 

Норвегія -1320 -1576 -1293 -1585 -1851 

Швейцарія -4868 -3151 -2503 -3506 -3445 

Туреччина -2872 -15205 -9558 -21279 -14778 

США -3794 22644 12172 27129 28631 
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деякими оцінками, знизився до 39% і уряд вкрай стурбований ситуацією, що 

склалася. У 2008 році була сформульована стратегічна мета – до 2015 року 

підвищити рівень самозабезпеченості продуктами харчування до 45%, а до 

2020 – до 50% [408]. 

Основними причинами зниження продовольчої незалежності Японії є 

обмежені сільськогосподарські угіддя, зростаючий попит на продовольство, 

зміна структури споживання продуктів харчування, переважання у 

сільськогосподарському виробництві дрібних господарств. 

Особливо слід зазначити, що проблема продовольчої незалежності цієї 

країни загострилася у зв’язку зі зміною структури споживання продуктів 

харчування. Традиційний раціон японців за півстоліття кардинально 

змінився. Споживання м’яса збільшилося у дев’ять, а жирів – у п’ять разів. 

Значно зросло споживання молочних продуктів, хліба і хлібобулочних 

виробів, цукру, заморських фруктів (внаслідок чого рівень 

самозабезпеченості за даними товарами є низьким). При цьому споживання 

рису, який завжди відігравав головну роль у самозабезпеченні 

продовольством, скоротилося вдвічі: з 126 до 67 кілограмів на людину на рік 

[408]. Також японці стали споживати набагато менше риби, що була раніше 

практично основним джерелом тваринного білка. Однак у середньому 

кожний японець споживає за день менше калорій, ніж американець чи 

європеєць (приблизно 3 тис. ккал проти 3,5-4 тис. ккал). Це обумовлено тим, 

що основу раціону в Японії, як і раніше, становить низькокалорійна їжа. 

Наприклад, у порівнянні з американцями японці їдять в 2,8 рази менше м’яса 

і молочних продуктів [272]. 

Наявний у даний час рівень продовольчої незалежності в Японії – 

велике досягнення для країни. Якби японським сільгоспвиробникам 

протягом кількох десятиліть не здійснювалася всебічна підтримка з боку 

держави, то рівень продовольчої незалежності тут був би у кілька разів 

нижче. Ретроспективний аналіз показує, що в 1950-ті роки XX століття 

сільське господарство Японії істотно відставало від сільського господарства 
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розвинених країн світу за цілою низкою показників. Це було пов’язано з 

великою часткою ручної праці, дрібними розмірами господарств, що 

позначалося на собівартості сільгосппродукції та її конкурентоспроможності. 

Курс на зміцнення продовольчої незалежності та модернізацію сільського 

господарства був узятий на початку 1960-х років. Політика протекціонізму і 

регулювання в аграрному секторі підтримувалася значними фінансовими 

вливаннями у цю сферу. За рахунок держави відбувався розвиток 

сільськогосподарської інфраструктури, меліорації земель. У 1970-1980-х 

роках держава оплачувала до 80% всіх витрат, пов’язаних із поліпшенням 

інфраструктури села. У країні була створена фінансова корпорація для 

пільгового кредитування аграрного сектора. Її головне завдання полягало у 

наданні довгострокових позик під низький відсоток. Майже 30% вартості 

сільгосптехніки, що купувалася кооперативами, оплачувалася державою. 

Держава також брала на себе фінансову відповідальність у разі відстрочки 

платежів за отримуваними позиками. 

З метою розширення масштабів виробництва і підвищення його 

рентабельності пріоритетна увага стала приділятися оптимізації виробництва, 

створенню порівняно великих господарств інтенсивного типу, оскільки у 

великих господарствах досягнення науково-технічного прогресу дають 

більший ефект. У 1963 році на одного зайнятого у сільському господарстві 

Японії працівника припадало лише 0,6 га сільськогосподарських земель, у 

той час як в США цей показник становив 91 га, у Канаді – 96 га, Бразилії – 13 

га, Австралії – 1112 га, у ФРН – 5,3 га, Франції – 9,3 га. Вже до 1975 року 

площа сільгоспземель на одного працівника збільшилася до 0,9 га, а до 1985 

даний показник склав 1,2 га, що у 2 рази більше, ніж у 1963 році [60]. 

Процес укрупнення господарств викликав значне скорочення зайнятих 

в аграрному секторі (приблизно на 5 млн. осіб). Проблему зайнятості робочої 

сили, вивільненої в результаті перетворень, було вирішено завдяки швидкому 

розвитку промисловості і сфери обслуговування. Укрупнення 

сільськогосподарського виробництва сприяло значному зростанню попиту на 
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машини і обладнання, що використовується в сільському господарстві, що 

стало додатковим стимулом для розвитку промисловості. На сучасному етапі 

сільське господарство Японії займає одне з найвищих місць в світі за рівнем 

механізації. 

Процес оптимізації розмірів господарств у Японії триває і в даний час. 

У березні 2005 року був сформульований новий План розвитку АПК і 

сільськогосподарських земель (Basic Plan for Food, Agriculture and Rural 

Areas) [3], згідно з яким почалося переорієнтування державної підтримки з 

концентруванням на більш ефективних і стабільних виробниках. 

З 1 квітня 2007 року набув чинності закон про стабілізацію 

фермерського доходу. У рамках цього закону були введені три нових види 

прямих платежів фермерам. Один із напрямків прямих платежів – платежі 

фермерам, що вирощують пшеницю, ячмінь, сою, цукровий буряк і картоплю 

для виробництва крохмалю. Новий вид підтримки покликаний 

нейтралізувати відсутність природних переваг фермерів Японії з фермерами 

інших країн. Другий вид прямих платежів спрямований на заохочення 

підвищення якості вище перелічених продуктів. Третій вид платежів має 

компенсувати частину втрати доходу в порівнянні із середнім рівнем доходу 

за попередні роки, що дозволить знизити нестійкість доходів зайнятих у 

сільському господарстві фермерів. Даний вид платежів призначається для 

виробників шести культур – рису, пшениці, ячменю, сої, цукрових буряків і 

картоплі для виробництва крохмалю. Ці нові види прямих платежів 

призначені для фермерів, які мають як мінімум 4 га сільськогосподарської 

землі (на Хоккайдо, де розмір ферм більший, ніж в інших частинах Японії, 

мінімальний розмір сільгоспугідь фермерів, яким може бути виділена 

держпідтримка, повинен становити не менше 10 га). За деякими даними, 

сьогодні у середньому на одне господарство в Японії припадає лише 1,6 га 

землі (для порівняння: у США, у середньому,цей показник вище в 123 рази, в 

ЄС – у 12 разів) [433], отже, далеко не всі господарства отримують адресну 

підтримку. 
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Нова система платежів спрямована на оптимізацію структури 

виробництва сільськогосподарських культур, поліпшення їх якості, 

підвищення і стабілізацію прибутковості фермерів, а також на стимулювання 

збільшення фермерських господарств [3]. 

Ще одним з найважливіших напрямів державної політики є 

фінансування науково-дослідної роботи. Держава взяла на себе зобов’язання 

про проведення і впровадження в аграрний сектор наукових досліджень, 

утримання науково-дослідних інститутів, локальних наукових центрів і 

сільськогосподарських станцій, фінансування таких заходів як курси з 

підвищення кваліфікації фермерів. У Японії також функціонує центр 

допомоги фермерам-початківцям, які прагнуть займатися сільським 

господарством. З’явилися зональні станції, які виводять нові сорти з 

урахуванням ґрунтово-кліматичних особливостей регіонів. Було створено 

Інститут генетики ім. Кіхара, який вважається найбільшим у світі закладом 

подібного роду. Японія стала першою успішно опановувати проблему 

отримання зернових із подвоєним вмістом білків. Держава відчуває велику 

потребу в земельних ресурсах, у зв’язку з чим тут була досягнута висока 

врожайність сільськогосподарських культур. Так, вже в кінці 1990-х років за 

врожайністю зернових культур Японія випереджала такі зернові держави як 

Росія – майже у 6 разів, Канаду – майже у 2 рази. Урожайність в Японії була 

в 1,3 вище, ніж у США [284]. В Японії застосовуються прогресивні методи 

сільськогосподарського виробництва та досягнення науково-технічного 

прогресу, що багаторазово підвищує ефективність. Більшість фермерських 

господарств застосовують сучасні інноваційні технології аграрного 

виробництва та організації агробізнесу. 

Рівень державної підтримки сільського господарства Японії є одним з 

найвищих у світі. Однак після Уругвайського раунду переговорів японський 

уряд був змушений піти на деяке послаблення адміністративних методів 

регулювання в аграрному секторі і перехід на ринкові важелі впливу. 

Вживані державою заходи почали спрямовуватися на послаблення 
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протекціонізму в аграрній політиці та проведення жорсткого курсу на 

підвищення ефективності виробництва. 

По відношенню до обсягу ВВП підтримка сільського господарства з 

1986-1988 років скоротилася з 2,4% від всього ВВП країни до 1,1% ВВП 

країни у 2005-2007 роках [6]. Еквівалент субсидування споживачів (Consumer 

Subsidy Equivalent (CSE) – показник рівня державної підтримки споживачів, 

яка випливає з політики підтримки сільського господарства; розраховується 

як відношення грошового еквіваленту допомоги споживачам до обсягу 

внутрішнього споживання у внутрішніх цінах виробника [280], у 1986-1988 

роках становив 64%, а до 2005-2007 він знизився до 47% [6]. 

Еквівалент субсидування виробників (PSE) у Японії в процентному 

вираженні, за оцінками ОЕСР, в 2007 році склав 45%, що на 25% менше, ніж 

у 2000 і майже на 30% менше, ніж в 1986-88 роках. Однак, його рівень, як і 

раніше, залишається високим – в 4,5 рази вище, ніж в США і в 1,7 рази вище, 

ніж у середньому по країнах ЄС. 

Також елементом протекціоністської політики є обмеження імпорту 

продовольства, що рятує в цілому низько конкурентоспроможний японський 

АПК від розорення. Так, наприклад, собівартість японського рису в 2 рази 

вище американського і в 6 разів вище таїландського. Припинення підтримки 

цін і дозвіл імпорту більш дешевої продукції, на чому наполягають партнери 

Японії з торгівлі, призведе до повної втрати продовольчої безпеки і 

руйнуванню АПК країни. 

Бюджетна підтримка на сучасному етапі розвитку сільського 

господарства Японії спрямована і на підтримання на належному рівні 

сільськогосподарської інфраструктури, навколишнього середовища. Також в 

Японії застосовуються прямі виплати фермерам, провідним сільським 

господарствам у гірських і горбистих регіонах, щоб запобігти їх відмові від 

заняття сільським господарством у подібних умовах і підтримати 

багатофункціональний характер сільського господарства [3]. 

Таким чином, уряд Японії стурбований проблемою забезпечення 
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продовольчої безпеки і вбачає її вирішення основним завданням, 

спрямованим на забезпечення національної безпеки в цілому. Країна не 

володіє достатнім аграрним потенціалом для повного самозабезпечення 

населення продовольством, однак вживає заходів для максимально 

можливого зменшення залежності від імпорту. 

Основний курс розвитку сільського господарства Японії має 

протекціоністський характер. Незважаючи на певне зниження 

держпідтримки, держава, як і раніше, регулює внутрішні ціни на 

продовольство, істотно обмежує імпорт продуктів харчування шляхом 

митно-тарифного регулювання, здійснює прямі виплати фермерам у вигляді 

різних субсидій. Однак не тільки ці заходи дозволяють зберегти сільське 

господарство Японії. Ще один важливий напрям у розвитку АПК – всебічне 

підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції. 

Цьому сприяє значне державне фінансування науково-дослідних робіт у 

сфері сільського господарства, а також впровадження передових досягнень у 

виробництво. Ще одна важлива складова аграрної політики Японії – 

стимулювання укрупнення сільськогосподарського виробництва з метою 

більш ефективного застосування досягнень НТП. 

Продовольчий комплекс США належить до найбільш 

протекціоністсько захищеного ринку. Нормативна база, яка регулює 

АПК,спрямована на підтримку сільського господарства, збереження 

сільськогосподарських угідь,що стало основою формування потужної 

високорозвиненої системи агробізнесу. Це не тільки гарантує стабільне 

продовольче постачання країни, але й забезпечило завоювання світового 

продовольчого ринку і є інструментом реалізації політичних цілей на 

міжнародній арені. 

З метою підтримки сільгоспвиробників було прийнято Закон «Про 

продовольчу безпеку» (1979 р.). Даним Законом передбачалася закупівля 

зерна у держрезерв з метою забезпечення продовольчої безпеки на 

національному рівні та формування резервів для надання міжнародної 
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продовольчої допомоги. 

Два закони80-х років минулого століття – Закон «Про продовольчу 

безпеку» (1985 р.) та Закон «Про поліпшення продовольчої безпеки» (1986 

р.), а також відповідні їм федеральні програми, посилили підтримку 

американських фермерів,вони забезпечили субсидії на підтримання 

родючості земель та інноваційний розвиток АПК. В той же час, згідно з 

Законом «Про продовольчу безпеку» (1985 р.) і Законом «Про 

сільськогосподарську політику» (1990 р.) сільське господарство 

перетворюється на інструмент зовнішньої політики, що створює умови для 

формування залежності країн-імпортерів продовольства від Сполучених 

Штатів Америки.  

Не зважаючи на це експорт продовольства жорстко контролюється 

державними організаціями, наприклад, експорт ячменю - фуражною 

асоціацією. 

У відповідності до Закону «Про сільськогосподарську політику» , який 

було прийнято у 1990 р. державна аграрна політика США повинна 

ґрунтуватися на таких напрямках: 

1. Державна підтримка виробництва пшениці, інших зернових,рису, 

молоко і молочних продуктів, бавовни, цукру та інших продуктів сільського 

господарства. 

2. Здійснення структурної політики, спрямованої на скорочення посівів 

окремих культур, збільшення технічних культур, консервацію еродованих 

земель, розвиток тваринництва тощо. 

 3. Інноваційний розвиток АПК. Інвестування державних програм із 

розвитку сільськогосподарських наук. Підтримка дослідних станцій і 

сільськогосподарських коледжів, фінансування сертифікаційних заходів. 

4. Розвиток інфраструктури АПК – транспортних магістралей, 

фермерських зерносховищ, підприємств з надання сервісу тощо.  

5. Формування та розвиток національної системи 

сільськогосподарської інформації та її інтеграція в міжнародну мережу. 
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6. Надання фермерам дотацій, кредитів на пільгових умовах, 

забезпечення паливом, введення продовольчих талонів (купонів), списання 

платежів за приватними кредитами та ін. з метою фінансового оздоровлення 

галузі. 

7. Активна зовнішня політика у сфері поставок продовольства. 

Державна підтримка експортерів шляхом надання субсидій на експорт 

сільськогосподарської продукції та отримання продовольства за програмами 

продовольчої «допомоги». 

8. Якості та екологічності продовольства у США відведена особлива 

роль. У країні запроваджено систему контролю вартістю понад 1 млрд. дол. 

на рік. При цьому продовольча безпека США та екологічна безпека продуктів 

харчування, поряд із системою контролю за якістю агропродукції, 

забезпечуються федеральним урядом, місцевою владою, виробниками 

агропромислової продукції.  

Жорстке державне регулювання здійснюється у даний час на ринку 

Канади,на яку припадає понад 20% світового експорту пшениці. Вона 

спрямована на підтримку основної частини дрібних виробників пшениці. 

Створене урядом Управлінням по пшениці має монопольне право на експорт 

зернових,воно встановлює квоти і скуповує зерно у виробників за твердими 

цінами, але при наявності ліцензії канадські фермери надлишки зерна можуть 

реалізовувати на зовнішньому ринку [9]. 

У Німеччині значну увагу приділяють аграрній політиці, яка 

розглядається як пріоритетна. Беручи до уваги нижчу прибутковість 

сільського господарства порівняно з іншими галузями, що пов’язано з 

особливостями землеробства, ще в 1955 році був прийнятий Закон про 

«Сільське господарство Німеччини», який «зрівнює нерівнозначне 

становище сільського господарства порівняно з промисловістю, що пов’язане 

з природними і господарськими причинами». Надаючи продовольчій 

проблемі особливого значення ним передбачається формування 

продовольчих фондів з метою забезпечення продовольчої безпеки країни і 
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уникнення залежності від третіх країн. 

Закон «Ордонанс Федеративної Республіки Німеччина про продовольче 

забезпечення» (1979 р.), посилює обов’язки держави з продовольчого 

постачання, а окремими землями Німеччини у доповнення доданого закону 

прийняті місцеві закони про сільське господарство і продовольче 

забезпечення. 

У Франції продовольча політика є вагомою складовою державної 

політики у досягненні економічної безпеки країни. Вона започаткована в 

1960-х роках ХХ століття,коли були прийняті Закони «Про підтримку 

сільського господарства» (1960 р.), Закон «Про орієнтації сільського 

господарства», (1962 р.), Закон «Про структуру сільського господарства» 

(1964 р.). Ці закони забезпечували створення сприятливих умов для 

національних сільгоспвиробників, вони спрямовані на розвиток основних 

галузей сільського господарства і стимулювання експорту сільгосппродуктів, 

захист вітчизняного ринку від масового ввезення в країну продовольства за 

демпінговими цінами. Ними визначено основні напрямки державного 

регулювання продовольчого забезпечення країни:1) у сфері виробництва 

продовольства – розвиток підприємств АПК шляхом виплати дотацій і 

компенсацій на матеріально-технічне забезпечення й модернізацію 

фермерських господарств, кредитування підприємств сільського 

господарства та харчової промисловості, надання податкових знижок 

виробникам продовольчих ресурсів, стимулювання об’єднання фермерських 

господарств для отримання ефекту масштабу тощо; 2) у ринковій сфері – 

регулювання цін на продовольчому ринку, ліцензування імпорту, обмеження 

імпорту продовольства і сировини для його виробництва, створення 

стратегічних запасів, субсидування експорту. 

У Швеції ще в 1940-і роки Законом «Про регулювання виробництва і 

збуту продуктів сільського господарства» (1940),Законом 1947 року «Про 

раціоналізації сільського господарства» формується активна політика 

продовольчого самозабезпечення, розвитку АПК та захисту вітчизняного 
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ринку. Державне регулювання включає:розробку рекомендацій щодо обсягів 

виробництва сільгосппродукції; розмірів посівних площ основних культур – 

пшениці, вівса, цукрових буряків тощо; забезпечення 

конкурентоспроможності вітчизняних виробників продовольства; обмеження 

імпорту певних видів продовольства і сировини, підтримки цін на продукцію 

сільського господарства на внутрішньому ринку, виділення позик на 

придбання сільгосптехніки, добрив. Здійснюючи стимулювання 

сільськогосподарського виробництва,держава враховує необхідні обсяги 

продовольства та соціальні потреби фермерів, забезпечуючи їм дохід на 

рівні, не нижчому кваліфікованих робітників у промисловості та інших 

сферах діяльності. Держава фінансує науково-дослідні роботи у сфері АПК. 

Захист внутрішнього ринку здійснюється шляхом встановлення ввізних мит 

на сільгосппродукти, що виробляються в країні, розмір яких сягає 35% 

вартості ввезених продуктів. Підтримка фермерів здійснюється шляхом 

надання субсидій – субсидується виробництво молока, вершкового масла, 

субсидуються тарифи на електроенергію, транспорт, паливно-мастильні 

матеріали, субсидується також експорт сільгосппродукції.  

Загострення глобальної проблеми продовольчої безпеки пов’язане із 

країнами, що розвиваються. Деякі із них досягли успіхів у забезпеченні 

продовольством. Найбільша арабська держава Саудівська Аравія, шляхом 

значних інвестицій в соціально-економічну модернізацію країни, в тому 

числі і в АПК, досягла відчутних успіхів у самозабезпеченості 

продовольством. Розвиток економіки в Саудівській Аравії здійснюється на 

основі п’ятирічних планів, в яких значну роль приділяється розвитку 

сільськогосподарського виробництва. Це простежується за другим (1975-

1980 рр.), третім (1980-1985 рр.), четвертим (1985-1990 рр.), п’ятим (1990-

1995 рр.) та шостим (1995-2000 рр.) п’ятирічним планам. Значного розвитку 

сільське господарство отримало саме завдяки реалізації третього 

п’ятирічного плану (1980-1985 рр.). В результаті такої уваги, за 10 років (з 

1978 по 1988 рр.) обсяг сільськогосподарських угідь зріс до 2,5 млн. 



 

 
 

398 

гектарів,а щорічний врожай пшениці з 142 тис. тонн до 3,9 млн. тонн у 1990-

1991, з яких 1,7 млн. тонн було експортовано. Незважаючи на субсидування 

зерновиробництва, яке піддавалося критиці деякими іноземними 

економістами, Саудівська Аравія повністю забезпечила свою продовольчу 

безпеку по пшениці, придатній для виробництва хлібних виробів вищої 

якості. У 1987 році за абсолютним обсягом експорту пшениці країна посіла 6 

місце у світовому експорті [450]. 

Значні успіхи в продовольчому забезпечені має Кувейт. Завдання по 

підвищенні рівня продовольчої безпеки включені в Довгостроковий план 

розвитку сільського господарства країни на 1995-2015 роки. Вони 

передбачають розвиток тваринництва за рахунок створення власної кормової 

бази, широке використання досягнень в біотехнології,формування та 

ефективне використання водних ресурсів. Також значна увага приділяється 

впровадженню принципів сталого розвитку та збереженню навколишнього 

середовища. Реалізація довгострокового плану повинна була сприяти 

підвищенню рівня самозабезпеченості продовольством до 60-75%. 

Значні успіхи у вирішенні продовольчої проблеми має Китай. На 

початку 1970-х років рівень калорійності харчування населення складав лише 

2030 ккал на людину на день. За три останні десятиліття в Китаї було 

повністю модернізовано аграрний сектор економіки, що забезпечило 

трьохкратне зростання валового збору зерна, багаторазово зростання 

виробництва м’яса. Це дало змогу майже на 1/3 підвищити рівень харчування 

населення.  

Проведений аналіз свідчить, що при здійсненні держаної політики по 

забезпеченню продовольчої безпеки, країни використовують різні 

інструменти для захисту та стимулювання національних і виробників,  і 

споживачів  продовольства. Оскільки вона в більшій мірі пов’язана з 

політикою регулювання внутрішнього ринку, виникає необхідність розвитку 

не лише зовнішньої торгівлі, а й підтримки відповідного рівня життя 



 

 
 

399 

населення, яке задіяне в агропродовольчому секторі, розвитку сільських 

територій, охорони природи, захисту інтересів споживачів продовольства. 

Фахівці виокремлюють два основних шляхи забезпечення продовольчої 

безпеки на національному рівні: 1 – самозабезпечення необхідними 

продуктами харчування за рахунок власного виробництва; 2 – створення 

можливості імпортувати необхідний обсяг продовольства. 

Стратегія самозабезпечення продовольством можлива при умові 

наявності необхідних природних ресурсів для розвитку сільського 

господарства, широкого використання технологій, що збільшують 

продуктивність АПК, розвитку інфраструктури сільського господарства, 

достатнього соціального розвитку села, відсутності соціальних потрясінь і 

політичної нестабільності, збереженні навколишнього середовища. 

Розвиток сільського господарства на умовах сталого розвитку відіграє 

важливу роль для вирішення продовольчої проблеми. У випадку 

непередбачуваних подій, які можуть спричинити дефіцит продовольства, 

збереження внутрішнього сільськогосподарського виробництва знизить 

ризики голоду населення. Внутрішнє виробництво продовольства страхує 

країну від ризиків обмеження імпорту внаслідок природних, економічних чи 

політичних причин. Національне виробництво продовольства не тільки 

сприяє продовольчій безпеці, а виконує ряд інших функцій: збереження 

земельних та водних ресурсів, підтримка екологічної рівноваги, розвиток 

сільських поселень і територій, збереження природних ландшафтів і 

традиційної культури ведення аграрного сектору.  

Різноплановість форм прояву продовольчої проблеми викликає 

необхідність поєднання різних елементів зовнішньоекономічної політики, які 

сприятимуть її вирішенню: 

– збереження і розширення внутрішнього виробництва продовольства; 

– забезпечення сталого імпорту; 

– створення належних запасів продовольства. 

В залежності від гостроти продовольчої проблеми у конкретній країні 



 

 
 

400 

провідну роль може відігравати будь-який з елементів. 

Розглянуті елементи, які знайшли відображення у практиці здійснення 

зовнішньоекономічної політики підтримки національної продовольчої 

безпеки таких країн як  Канада, Китай, Кувейт, Норвегія, Німеччина, 

Саудівська Аравія, США, Швеція, Японія мають практичне значення і для 

нашої країни у напрямку підтримки національних сільськогосподарських 

товаровиробників та вирішення продовольчої проблеми. 

 

5.4. Моделювання перспектив вирішення глобальної продовольчої 

проблеми  

 

Розробка стратегій вирішення глобальної продовольчої проблеми 

базується на визначенні можливостей країнами світу задовольнити потреби 

населення в основних продуктах харчування за раціональними нормами. 

Перспективна оцінка забезпечення попиту продуктів харчування за 

визначеними нормативами споживання за рахунок внутрішнього 

виробництва заснована на розробці модельних сценаріїв прогнозу 

виробництва та споживання. 

Розробка варіантів сценаріїв базуються на наступних вихідних 

положеннях: 

- На підґрунті оптимальних моделей апроксимації тенденцій зміни 

виробництва окремих видів продукції визначаються прогнозні оцінки на 

2016-2018 рр. 

- З урахуванням питомої ваги обсягів виробництва, що 

використовуються на їжу, розраховуються можливі прогнозні обсяги 

виробництва, які можуть бути використані на їжу. 

- Прогнозується чисельність населення конкретної частини світу 

на підґрунті екстраполяції тенденції, що склалася за 2002-2011 рр. 

- Розраховуються необхідні обсяги окремих продуктів харчування 

для задоволення потреби населення при забезпеченні визначених нормативів 
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харчування. 

- Визначається додаткова потреба чи надлишок (+/-) виробництва 

основних продуктів для забезпечення нормативів харчування. 

Всі розрахунки розроблено на інформаційній базі виробництва та 

внутрішньому використанні основних видів продукції за 2002-2011 рр. за 

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

(Додаток К). 

Моделювання тенденції зміни обсягів виробництва окремих видів 

продукції базується на використанні трендових, адаптивних та інтегрованих 

авторегресійних моделей (моделей Бокса-Дженкінса та ОЛІМП), при цьому 

вибір оптимального варіанту моделі проводиться за формальними 

критеріями апроксимації: min МНК, min ε відн., mах F-критерій. 

Прогнозні оцінки визначаються як екстраполяція тенденції за 

оптимальною моделлю на визначений термін упередження. Наприклад, по 

Азії (табл. 5.4.) оптимальними моделями за всіма основними продуктами 

харчування є трендові моделі, зокрема параболи другого порядку, за 

виключенням логарифмічної моделі тенденції виробництва овочів. 

Формальні критерії апроксимації та точності свідчать про їх достовірність, 

що обумовлює можливість їх використання для прогнозних оцінок 

відповідних показників на 2016-2018 рр. Аналогічно ідентифікуються моделі 

для прогнозування загальної чисельності населення. 

Аналогічні розрахунки проведені за всіма частинами світу (Додаток К). 

Таблиця 5.4 

Прогнозні оцінки чисельності населення та виробництва основних 

видів продукції по Азії на 2016-2018 рр. 
Показники Умовні 

позначення 

(Yi) 

Оптимальна модель та 

відносна помилка 

апроксимації  

( відн., %) 

прогнозна оцінка обсягів 

виробництва, млн.т. 

питома вага, що 

використовується 

на їжу, % 2016 2017 2018 

Чисельність 

населення, млн. 

осіб 

Y1 Y1=3752 +33,054t + 1.567t
2 

ε=0.2% 

4521,8 4682,1 4766,82 _ 

Зернові та 

зернобобові 

бобові 

Y2+Y5 Y2=620.075+65.812t-2.223t
2 
ε=7.9% 

Y5=27.44-0.55t+0.106t
2 

ε=1.8% 

1101,0 

 

43,0 

1104,0 

 

45,8 

1096,4 

 

48,8 

74 

Цукрові 

культури 

Y4 Y4=612.008-3.685t+1.542t
2
 

ε=6.7% 

903,6 947,8 995,0 34 
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Продовження таблиці 5.4. 
 

Картопля і 

прод. 

Y3 Y3=135.76-6.267t+0.984t
2
 

ε=3.7% 

263,1 287,4 313,6 71 

Росл. Олія Y6 Y6=48.726+4.6t-0.05t
2
 

ε=1.3% 

106,4 109,5 115,5 56 

Овочі Y7 Y7=1.575+0.22lnt ε=1.6% 2,18 2,19 2,20 34 

Помідори Y8 Y8=589.18+13.58t+1.053t
2
ε

=0.9% 

1029,9 1076,0 1124,4 87,7 

Плоди Y9 Y9=503.8+10.13t+0.741t
2
 

ε=1.1% 

822,5 855,6 890,1 87,2 

М'ясо ВРХ Y10 Y10=87.32+3.3t+0.035t
2
 

ε=0.6% 

144,6 149,1 153,5 99,6 

М'ясо птиці Y11 Y11=44.33+1.755t-0.013t
2
 

ε=1%
 

67,8 69,1 70,4 99,8 

Яйця Y12 Y12=33.107+0.873t+0.017t
2
 

ε=0.9% 

49,96 50,9 52,9 89,2 

Молоко Y13 Y13=165.28+13.834t-0.295t
2
 

ε=0.6% 

306,3 311,1 315,3 88,7 

Риба та 

морепродук

ти 

Y14 Y14=132.257+4.899t+0.096t
2
 ε=0.3% 

227,4 235,2 243,3 88,5 

Джерело: розраховано автором 

 

Наступний етап розробки прогнозних сценаріїв в оцінці можливості 

забезпечення продуктами харчування, за рахунок власного виробництва, 

пов'язаний з визначенням необхідних обсягів виробництва з урахуванням 

як нормативів харчування, так і питомої ваги в загальному обсязі 

виробництва, що використовується на їжу. По кожному виду продукції за 

2002-2011 рр. визначені усереднені значення показника, які наведені в гр. 5 

відповідних таблиць: по Азії це табл. 5.4, та усереднені значення 

нормативів харчування нормативів харчування за основними продуктами. 

За основу розробки сценаріїв були вибрані нормативи за рекомендаціями 

ВОЗ та усереднені нормативи розвинутих країн світу (табл. 5.5.).  
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Таблиця 5.5. 

Прогноз попиту основних продуктів харчування по Азії на 2016-2018 рр. 

Види продукції 

нормативи 

споживання, кг/рік 
прогноз попиту на рік, млн. т. прогнозна оцінка виробництва 

продукції, що використовується 

на їжу, млн.т. 

Рекоме

ндація 

ВОЗ 

індустріаль

но 

розвинуті 

країни 

2016 2017 2018 

За 

нормати

вами 

ВОЗ 

нормати

вами 

розвинут

их країн 

За 

нормативам

и ВОЗ 

нормативами 

розвинутих 

країн 

За 

норматива

ми ВОЗ 

нормативами 

розвинутих 

країн 

2016 2017 2018 

Зернові та 

зернобобові 

бобові 

117 158 529,1 714,5 520,2 702,5 557,7 753,2 851,0 850,9 847,7 

Картопля і прод. 108 100 444,6 452,2 505,7 468,2 514,8 476,7 186,8 204,1 222,7 

Цукрові культури 38 32 171,8 144,7 177,9 149,8 181,1 152,5 31,0 32,0 33,8 

Росл. Олія 13 22 58,8 99,5 60,9 103,0 62,0 104,9 59,6 61,3 62,4 

Овочі та 

Помідори 
139 140 628,5 633,1 650,8 655,5 662,6 667,4 904,0 944,4 986,8 

Плоди 100 182 452,2 823,0 468,2 852,1 476,7 876,7 717,2 746,1 776,2 

М'ясо ВРХ 78 96 352,7 434,1 365,2 449,5 371,8 457,6 144,2 148,5 152,9 

М'ясо птиці 27 30 122,1 135,7 126,4 140,5 127,8 143,0 67,5 68,8 70,3 

Яйця* шт./кг 
291/9,2

4 
260/10,4 41,8 47,0 43,26 48,7 44,0 49,6 44,6 45,4 47,2 

Молоко 380 217 1718,3 981,2 1779,2 1061,0 1811,4 1034,4 271,4 275,6 279,4 

Риба та море про-

дукти 
18 21 81,4 95,0 84,3 98,3 85,8 100,1 201,2 208,2 215,2 

* – При розрахунках по обсягам виробництва яєць виходили з того, що норматив наводиться в шт., а виробництво в т., тому для перерахунку взята усереднена вага 

одного яйця в 40г. 

Джерело: розраховано автором 
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Наведені розрахунки по Азії свідчать, що за такими видами продукції, 

як зернові та зернобобові, овочі та помідори, рибі і морепродуктами, 

населення регіону повністю забезпечено внутрішнім виробництвом для 

задоволення потреб харчування як по нормативам, що рекомендує Всесвітня 

організація охорони здоров’я,так і по нормативам індустріально розвинутих 

країн (табл. 5.6.), при цьому надлишок використовується для експорту. По 

рослинній олії, плодам та фруктам, яйцям в регіоні достатньо внутрішнього 

виробництва для забезпечення попиту населення за нормативами ВОЗ, але 

недостатньо для забезпечення попиту за нормативами харчування 

розвинутих країн. 

В той же час в країнах Азії склався суттєвий дефіцит в забезпеченні 

продуктами харчування як за нормативами ВОЗ, так і розвинутих країн за 

рахунок власного виробництва за наступними видами продукції: картопля і 

продукти, цукрові культури, м'ясо ВРХ, м'ясо птиці, молоко та молочні 

продукти. При цьому необхідно відмітити, що, наприклад, молока та 

молочних продуктів станом на 2016-2018 рр. повинно бути вироблено майже 

в 4,72-4,86 р. більше, ніж ті обсяги, які можуть бути за прогнозними 

оцінками, тобто за умови збереження тих тенденцій розвитку, які склалися за 

2002-2011 рр. (табл. 5.7.). Виробництво картоплі повинно зрости майже на 

93,3-104,9%, м'ясо птиці – більш ніж втричі, а м'ясо ВРХ в 1,43-1,45 разів. 

Таблиця 5.7. 

Прогнозні оцінки співвідношення обсягів дефіциту (нестачі) та 

внутрішнього виробництва за окремими видами продукції харчування 

для забезпечення попиту за нормативами ВОЗ по Азії 
Види продукції Од. виміру Співвідношення обсягів нестачі продуктів харчування та 

загального обсягу виробництва 

2016 2017 2018 

Картопля і прод. % 97,7 104,9 93,3 

Цукрові культури % 15,6 15,4 14,8 

М'ясо ВРХ рази 1,44 1,45 1,43 

М'ясо птиці рази 3,1 3,14 3,11 

Молоко рази 4,72 4,83 4,86 

Джерело: розраховано автором 
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Таблиця 5.6. 

Надлишок (+) або нестача (-) обсягів власного виробництва по Азії для забезпечення попиту за нормативами 

споживання на 2016-2018 рр. 
Види продукції Нормативи 

споживання 

за 

рекомендац

ією ВОЗ, 

кг/рік 

Фактичне 

споживання в 

2011р. за рахунок 

внутрішнього 

виробництва, кг/рік 

Відхилення прогнозних обсягів виробництва продукції, що використовується на їжу від попиту за 

нормативами споживання,ма млн. т. 

2016 2017 2018 

За 

нормативами 

ВОЗ 

нормативами 

розвинутих 

країн 

За 

нормативами 

ВОЗ 

За 

нормативами 

розвинутих 

країн 

За 

нормативами 

ВОЗ 

За 

нормативами 

розвинутих 

країн 

Зернові та зернобобові 

бобові 
117 162,38 321,9 135,5 330,7 148,4 290,0 94,5 

Картопля і прод. 108 29 -257,8 -265,4 -301,6 -264,1 -292,1 -254,0 

Цукрові культури 38 5,32 -140,8 -113,7 -145,9 -117,8 -147,3 -118,7 

Рослинна Олія 13 9,26 0,8 -39,9 0,4 -41,7 0,4 -42,5 

Овочі та Помідори 139 168,7 275,5 270,9 293,6 288,9 324,2 319,4 

Плоди 100 137,3 265 -105,8 277,9 -106,0 299,5 -100,5 

М'ясо ВРХ 78 31,31 -208,5 -290,0 -216,7 -301,0 -218,9 -304,7 

М'ясо птиці 27 15,0 -54,6 -68,2 -57,6 -71,7 -59,0 -72,7 

Яйця* шт./кг 291/9,24 9,11 2,8 -2,4 2,14 -3,3 3,2 -2,4 

Молоко 380 58,74 -1446,9 -709,8 -1503,6 -785,4 -1532,0 -755,0 

Риба та море продукти 18 40,2 119,8 106,2 123,9 109,9 129,4 115,1 

Джерело: розраховано автором 
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Виходячи з наведених сценаріїв можливості забезпечення споживання 

населення за основними нормами харчування за рахунок власного 

виробництва, оцінки надлишку або нестачі основних видів продукції, що 

може бути використана на їжу, розробляються стратегії забезпечення 

продовольчої безпеки населення відповідної частини світу.  

Особливо катастрофічна ситуація з можливістю забезпечення 

продуктами харчування за рахунок власного виробництва склалася по 

країнах Африки. За окремими видами продукції за прогнозними 

розрахунками за умови збереження тих тенденцій, що склалися протягом 

2002-2011 рр., обсяги виробництва будуть зменшуватись. Наприклад, по 

зерновим культурам, помідорам, рослинній олії. Крім того, темпи зростання 

виробництва м’яса ВРХ, яєць, цукрових культур, овочів значно нижчі, ніж 

темпи зростання чисельності населення, що також має негативний вплив на 

можливість реалізації програм раціонального харчування населення та 

продовольчої безпеки. Визначені закономірності суттєво знижують навіть 

перспективні можливості в забезпеченні населення власними продуктами 

харчування за нормативами, що рекомендовані. За всіма продуктами 

харчування, за винятком зернових,власні обсяги виробництва суттєво нижчі, 

від тих, що необхідні для забезпечення раціонального харчування. 

Наприклад, м’яса ВРХ необхідно виробляти в 12,4-12,7 р. більше, ніж ті 

обсяги, які можуть бути фактично вироблені в 2016-2018 рр. при збереженні 

тенденції розвитку, що склалася за період, який досліджується. За 

аналогічних умов, молока необхідно більш ніж в 7,6-7,7 р., м’яса птиці – 

майже втричі та ін. Єдиним виключенням є виробництво зернових та 

зернобобових, яке за прогнозними розрахунками може забезпечитипопит 

населення за нормативами ВОЗ (табл. 5.8.) (Додаток К таблиця 1-3). 
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Таблиця 5.8.  

Надлишок (+) або дефіцит (-) обсягів виробництва продукції в Африці для забезпечення попиту за нормативами 

споживання на 2016-2018 рр., млн. т 
 

 

Види продукції 

Відхилення прогнозних обсягів виробництва продукції, що використовується на їжу від попиту 

за нормативами споживання 

2016 2017 2018 

за 

нормативами 

ВОЗ 

за 

нормативами 

розвинутих 

країн 

за 

нормативами 

ВОЗ 

за 

нормативами 

розвинутих 

країн 

за 

нормативами 

ВОЗ 

за 

нормативами 

розвинутих 

країн 

Зернові, зернобобові 35,7 -8,5 30,8 -14,6 24,9 21,54 

Картопля і продукти -89,3 -80,8 -90,1 -81,3 -90,9 -81,8 

Цукрові культури -35,2 -28,7 -36,2 -29,6 -37,1 -30,3 

Рослинні олії -6,83 -16,54 -7,34 -17,27 -8,0 -18,2 

Овочі, помідори -69,2 -70,3 -73,4 -74,5 -78,3 -79,5 

Плоди, фрукти -35,4 -123,9 -35,6 -126,2 -35,6 -128,4 

М'ясо ВРХ -77,68 -97,1 -79,5 -99,4 -81,6 -101,9 

М'ясо птиці -20,86 -24,16 -21,1 -24,45 -21,24 -24,6 

Яйця -6,9 -7,9 -6,98 -8,08 -7,1 -8,4 

Молоко -359,4 -183,6 -368,4 -188,3 -377,6 -193,0 

Риба та море продукти -8,7 -12,0 -8,6 -11,9 -8,6 -12,0 

Джерело: розраховано автором
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По Америці за прогнозним оцінкамиобсяги виробництва окремих 

продуктів харчування на 2016-2018 рр. мають тенденцію до зменшення, – 

мова йде про обсяги виробництва олії, овочів та помідорів, м’яса ВРХ, риби 

та морепродуктів. Для забезпечення раціонального харчування населення за 

нормативами ВОЗ в Америці достатньо внутрішнього виробництва зерна та 

зернобобових, плодів та фруктів, а також м’яса птиці та яєць (табл.5.9.) 

(Додаток К Таблиця 4-5). 

В той же час за станом, що склався на 2011р., а також за розробленими 

прогнозними оцінками об’ємів виробництва та необхідних обсягів 

споживання за визначеними нормами харчування (табл. 5.10.) має місце 

суттєва нестача виробництва цукрових культур, картоплі і продуктів, м’яса 

ВРХ, молока та ін. 

Таблиця 5.10 

Прогнозні оцінки співвідношення обсягів дефіциту (нестачі) та 

внутрішнього виробництва основних видів продукції харчування для 

забезпечення попиту за нормативами харчування ВОЗ по Америці 
 

Види продукції 

Одиниці 

виміру, 

рази, % 

Співвідношення обсягів нестачі продуктів харчування та 

загального обсягу виробництва 

2016 2017 2018 
Картоплі і продукти рази 25,0 23,6 22,2 

Цукрові культури рази 9,7 9,4 9,1 

Рослинні олії % 53,3 57,8 63,7 

Овочі, помідори % 53,7 56,5 59,8 

М'ясо ВРХ рази 3,1 3,4 3,7 

Молоко рази 1,9 1,9 1,913 

Риба та море продукти % 99,7 106,0 116,2 

Джерело: розраховано автором 

 

Наприклад, по картоплі та продуктам обсяги виробництва повинні бути 

збільшені більше ніж в 22,0-22,5 разів, по цукровим культурам – в 9,1-9,7 р., 

м’яса ВРХ – в 3,1-3,7, молока майже вдвічі, рослинних олій та овочів і 

помідор – на 54-64%, риби та морепродуктів на 100-116,2%. 
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Таблиця 5.9  

Надлишок (+) або дефіцит (-) обсягів виробництва продукції по Америці для забезпечення попиту за нормативами 

споживання, на 2016-2018 рр., млн. т 
 

 

Види продукції 

 

Нормативи 

споживання за 

рекомендацією 

ВОЗ, кг / рік 

 

Фактичне споживання в 

2011 р. за рахунок 

внутрішнього 

виробництва, кг / рік 

Відхилення прогнозних обсягів виробництва продукції, що використовується на 

їжу від попиту за нормативами споживання, млн. т (+/-) 

2016 2017 2018 

за 

нормативами 

ВОЗ 

за 

нормативами 

розвинутих 

країн 

за 

нормативами 

ВОЗ 

за 

нормативами 

розвинутих 

країн 

за 

нормативами 

ВОЗ 

за 

нормативами 

розвинутих 

країн 

Зернові, зернобобові 117 124,4 2,0 -38,9 1,0 -40,2 0,0 -41,5 
Картопля і продукти 108 2,88 -103,9 -96,0 -104,7 -96,7 -105,4 -97,3 

Цукрові культури 38 3,58 -34,2 -28,2 -34,4 -28,4 -34,4 -25,4 

Рослинні олії 13 12,97 -0,1 -9,06 -0,4 -9,4 -0,65 -9,75 

Овочі, помідори 139 98,45 -9,5 -11,2 -9,7 -10,7 -10,0 -11,0 

Плоди, фрукти 100 107,55 9,1 -72,5 9,8 -72,6 10,6 -72,6 

М'ясо ВРХ 78 29,27 -52,9 -70,8 -54,8 -72,9 -56,8 -75,1 

М'ясо птиці 27 38,49 14,6 11,65 15,1 12,1 15,5 12,5 

Яйця 231 / 9,24 11,79 2,2 1,2 2,1 1,1 1,93 0,79 

Молоко 380 172,79 -190,0 -27,8 -189,0 -25,2 -187,9 -22,6 

Риба та море 

продукти 

18 14,25 -9,17 -12,17 -10,0 -13,2 -10,9 -13,9 

Джерело: розраховано автором 
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Прогнозні оцінки виробництва сільськогосподарської продукції 

країнами Європи свідчать, що за умов, які склалися за період, що 

досліджується, практично вичерпані можливості подальшого зростання 

обсягів виробництва картоплі, рослинних олій, овочів та помідорів, плодів та 

фруктів. Зокрема, наприклад, обсяги виробництва картоплі в найближчі три 

роки можуть навіть зменшитися майже на 14%, – з 129,3 млн. т. станом на 

2011р., до 117,4 млн. т. (за прогнозними оцінками на 2018 р.) Практично на 

рівні 2011р. може зберегтися виробництво рослинних олій, м’яса ВРХ.  

Можливість забезпечення населення продуктами харчування за 

нормативами, які рекомендовані ВОЗ, в Європі збережеться лише по 

зерновим та зернобобовим культурам, овочам та помідорам, м’ясу птиці, 

яйцям, рибі та морепродуктам(табл. 5.11) (Додаток К Таблиці 6-7). 

Таблиця 5.11 

Надлишок (+) або нестача (-) обсягів виробництва продукції в  

Європі для забезпечення попиту за нормативами споживання  

на 2016-2018 рр., млн. т 
 

 

Види продукції 

Відхилення прогнозних обсягів виробництва продукції, що використовується на 

їжу від попиту за нормативами споживання 

2016 2017 2018 

за  

нормативами 

ВОЗ 

за  

нормативами 

розвинутих 

країн 

за  

нормативами 

ВОЗ 

за  

нормативами 

розвинутих 

країн 

за  

нормативами 

ВОЗ 

за  

нормативами 

розвинутих 

країн 

Зернові, зернобобові 19,5 -11,24 20,9 -9,3 22,3 -8,6 

Картопля і продукти -26 -20 -26,5 -20,5 -26,9 -20,9 

Рослинні олії -7,8 -14,56 -7,83 -14,59 -7,86 -14,63 

Овочі, помідори 2,44 1,74 2,24 1,44 2,9 2,2 

Плоди, фрукти -13,8 -75,2 -15,3 -76,9 -17,1 -78,8 

М'ясо ВРХ -47,56 -61,1 -47,64 -61,14 -47,71 -61,3 

М'ясо птиці 3,63 1,33 5,12 2,88 7,0 3,5 

Яйця 3,7 2,90 4,2 3,33 4,44 3,6 

Молоко -113,3 8,8 -113,0 9,3 -112,9 9,9 

Риба та море 

продукти 

6,0 3,8 7,34 5,06 8,7 6,43 

Джерело: розраховано автором 

 

За іншою сільськогосподарською продукцією, що використовується на 

харчування, має місце суттєва нестача власного виробництва. При цьому, 

обсяги нестачі за окремими видами продукції за 2016-2018 рр. навіть будуть 

збільшуватися (табл. 5.12). Наприклад, виробництво м’яса ВРХ в країнах 



 

 

411 

Європи має бути майже в 4,35р. більше, рослинних олій – в 2,8р., картоплі – 

на 23-24%, плодів та фруктів – на 21,4-28%, а молока – майже на 52% від тих 

обсягів, що склалися. Якщо враховувати можливість задоволення потреб 

харчування на рівні нормативів, що склалися в індустріально розвинутих 

країнах, ці співвідношення суттєво збільшуються.  

Таблиця 5.12 

Співвідношення обсягів дефіциту та внутрішнього виробництва за 

окремими видами продукції харчування для забезпечення попиту за 

нормативами харчування ВОЗ (прогнозні оцінки) по Європі 
 

Види продукції 

Одиниці 

виміру, 

раз, % 

Співвідношення нестачі продуктів харчування та загального обсягу 

виробництва, % 

2016 2017 2018 

Картоплі і продукти % 23,0 23,7 24,1 

Рослинні олії раз 2,8 2,8 2,8 

Плоди, фрукти % 21,4 24,3 27,9 

М'ясо ВРХ раз 4,35 4,35 4,3 

Молоко % 52 51,7 51,4 

Джерело: розраховано автором 
 

В країнах Океанії та Австралії за прогнозними оцінками склалася 

негативна тенденція виробництва наступних видів сільськогосподарської 

продукції, що використовується на харчування, – мова йде про картоплю, 

цукрові культури, овочі, м'ясо ВРХ. В той же час, не зважаючи на незначні 

темпи зростання за іншими видами продукції в країнах цієї частини світу, за 

виключенням м'яса птиці, яєць, риби та морепродуктів, відсутня можливість 

задоволення населення продуктами харчування за рахунок власного 

виробництва (табл. 5.13) (Додаток К Таблиця 8-10). Наприклад, по картоплі, 

внутрішнє виробництво повинно бути в 1,35 р. більше, ніж фактичні обсяги, 

по овочам та помідорам – в 1,1-1,31 р., виробництво молока повинно зрости 

на близько 73,4-94,5%, а рослинних олій майже 43%. 
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Таблиця 5.13 

Надлишок (+) або нестача (-) обсягів власного виробництва в країнах Океанії та Австралії для забезпечення 

попиту за нормативами споживання на 2016-2018рр. 
 

Види продукції 

 

Норматив

и 

споживан

ня за 

рекоменда

цією ВОЗ, 

кг/рік  

Фактичне 

споживан

ня в 

2011р. за 

рахунок 

внутрішн

ього 

виробниц

тва, 

кг/рік 

Відхилення прогнозних обсягів виробництва продукції, що використовується на їжу від 

попиту за нормативами споживання, млн. кг 

2016 2017 2018 

За нормативами 

ВОЗ 

За 

нормативами 

розвинутих 

країн 

За 

нормативами 

ВОЗ 

За 

нормативами 

розвинутих 

країн 

За 

нормативам

и ВОЗ 

За нормативами 

розвинутих країн 

Зернові та зернобобові 117,0 94,0 -0,377 -1,70 -0,425 -1,77 -0,474 -1,84 

Картопля і продукти  108 47,89 -2,175 -1,915 -2,22 -1,96 -2,3 -2,04 

Цукрові культури 38 0,07 - - - - - - 

Рослинні олії 13 19,98 -0,34 -0,63 -0,34 -0,634 -0,338 -0,638 

Овочі та помідори 139 114,68 -2,907 -2,937 -2,917 -2,947 -2,914 -2,944 

Плоди 100 92 -1,197 -3,847 -1,48 -4,17 -1,735 -4,47 

М'ясо ВРХ 78 39,22 -1,658 -2,24 -1,74 -2,33 -1,89 -2,44 

М'ясо птиці 27 42,09 0,565 0,467 0,627 0,534 0,687 0,587 

Яйця шт/кг 291/9,24 7,37 -0,036 -0,072 0,069 0,031 0,092 0,053 

Молоко 380 202,87 -6,67 -1,4 -5,58 -0,23 -5,52 -0,08 

Риба та морепродукти 18 26,48 0,188 0,088 0,18 0,08 0,175 0,075 

Джерело: розраховано автором 
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Наведені розрахунки свідчать, що практично за всіма частинами 

світу по основних продуктах харчування відсутня можливість забезпечення 

населення раціонального харчування за рахунок внутрішнього виробництва. 

Особливо тривожна ситуація склалася по країнах Африки, що потребує 

розробки сучасних стратегій вирішення глобальної продовольчої проблеми.  

Вирішення продовольчої проблеми залишається найактуальнішим 

питанням сучасного етапу розвитку світової економічної системи. Як 

показують оцінки ФАО, останні два десятиліття зберігається тенденція 

скорочення масштабів голоду в світі. Частка населення, яке голодує, 

скоротилася набагато значніше, ніж абсолютна кількість осіб, які голодують, 

але в країнах, що розвиваються значна частка населення все ще не споживає 

необхідну кількість продуктів харчування для забезпечення активного та 

здорового життя. 

Аналіз цільових показників вирішення глобальної продовольчої 

проблеми, що передбачені Цілями розвитку тисячоліття, дозволяє з 

оптимізмом сподіватися на вирішення поставлених завдань. Так, частка 

населення, яке голодує, щорічно скорочується на 0,5%. При збереженні 

існуючої тенденції у 2015 році частка населення світу, яке голодує, 

становитиме 12,8%, що лише на 1,1% більше цільового показника Цілей 

розвитку тисячоліття. 

Не менш важливим є прогноз значень показників абсолютної кількості 

осіб, які голодують у світі. Припускаючи відносну сталість у майбутньому 

абсолютних значень осіб, що страждають від голоду, середнього рівня ряду, 

середнього абсолютного приросту та середнього темпу зростання, можна 

зробити висновок про наближення цього показника у часі до нуля, або 

повного вирішення глобальної продовольчої проблеми (рис. 5.4.). У 

загальному вигляді такий прогноз на період n + t можна представити у 

вигляді функції: 

Уn+t = f (Уn, l, ai)     (5.1) 

де Уn+t, – прогнозоване значення рівня ряду динаміки;  

l – період упередження; 
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Уn – рівень ряду, прийнятий за базу екстраполяції;  

ai – параметри рівняння тренду. 

До осіб, які голодують, відносимо тих людей, які споживають 

продовольства менше 1700 калорій на добу. 
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Рис. 5.4. Прогноз вирішення глобальної продовольчої проблеми за 

регресійною моделлю, млн. осіб, що голодують 

Джерело: розраховано автором 

 

Проте використання зазначеного підходу, коли прогнозований рівень 

дорівнює середньому значенню рівнів ряду в минулому, дає прогностичну 

точкову оцінку. Точна відповідність цих оцінок фактичним даним є 

малоймовірним явищем. Тому навряд чи однозначно такий прогноз можна 

приймати як достовірний в довгостроковому періоді. Хоча для 1-2 річного 

прогнозу ці підходи дозволяють отримати результати з високим ступенем 

достовірності.  

Прогнозування процесу вирішення продовольчої проблеми є досить 

складним завданням, яке потребує врахування значної кількості чинників у 

тому числі й асиметричної інформації. Саме тому Міністерством 

сільського господарства США для оцінки перспектив вирішення 

глобальної продовольчої проблеми залучено засоби математичного 

моделювання, які за структурою складаються з 76 моделей часткової 

рівноваги. Ці моделі переважно зосереджені на оцінці перспектив 
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найбідніших регіонів світу (країни Африки та Азії). Прогноз вирішення 

продовольчої проблеми здійснювався через оцінку рівня споживання 

харчових продуктів різними групами населення. Для цього по кожній 

країні населення було розділено на 5 груп залежно від обсягів споживання 

продовольства (від найменшого обсягу споживання до найбільшого). При 

цьому обсяги споживання продовольства оцінювалися лише по 3 

продуктових групах: зернові, коренеплоди та інші. Така складна процедура 

моделювання потребувала використання кількох потужних комп’ютерів 

одночасно.  

Природно, що в рамках дисертаційного дослідження нема 

можливості використовувати кілька потужних комп’ютерів з надсучасним 

математичним апаратом моделювання. Тому для моделювання перспектив 

вирішення глобальної продовольчої проблеми використано математичну 

модель ННЦ «Інститут аграрної економіки», що побудована на нейронних 

мережах, які поєднують у собі авторегресійні моделі з нейронними 

компонентами різних рівнів складності. Таке поєднання поліпшує якість 

прогнозу в умовах асиметричної інформації щодо наявного стану та 

майбутнього світової економіки та її продовольчої системи. 

Останнім часом при здійсненні прогнозування набувають поширення 

математичні моделі, побудовані за принципом функціонування 

біологічних нейронних мереж (нейронні мережі). Вони, на відміну від 

регресійних моделей, дають змогу враховувати асиметричність інформації, 

наявність нелінійних зв’язків, невизначеність розвитку економічних 

процесів, непередбачувану швидку зміну суб’єктивних факторів.  

Для визначення поточного стану нейрона розраховують зважену 

суму показників на його вході: 

      (5.2) 
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де, s– стан нейрона у визначений момент n; 

n таw – показники, які обробляє нейрон.  

Вихідний результат нейрона характеризує функція його стану. Вона 

може мати різний вигляд, переважно це нелінійна функція,її називають 

активаційною. Однією з найбільш поширених є нелінійна функція з 

насиченням, так звана логістична функція або сигмоїда (тобто функція S-

подібного виду). 

Нейронні мережі застосовуються при вирішенні складних 

неформалізованих задач, для яких не визначені аналітичні алгоритми 

розв’язання, вхідні дані є неповними та суперечливими, що повною мірою 

відповідає прогнозу стану продовольчої проблеми у світі. До основних 

напрямів застосування нейронних мереж належать: розпізнання цільових 

ознак об’єкта дослідження, прогнозування змін кількісної ознаки об’єкта, 

динамічне прогнозування числових значень об’єкта у часі, автоматичне 

групування об’єктів.  

При моделюванні процесів розвитку світової економіки та 

продовольчої проблеми, зокрема, нейроні мережі дають змогу груповим 

обліком великої кількості незалежних змінних визначати найвпливовіші з 

них, які з великою ймовірністю визначають зміни продовольчого 

забезпечення та продовольчої проблеми світу. Схематично процес 

моделювання відображений на рис. 5.5. 

При зростаючій невизначеності щодо економічного розвитку і 

непередбачуваних змін стану продовольчої проблеми та асиметричності 

інформації, дуже важко встановлювати за допомогою математичного 

апарату взаємозв'язки між основними макроекономічними індикаторами. 

Тому в дослідженні були застосовані гібридні моделі, що поєднують 

регресійні або авторегресійні компоненти й штучні нейронні мережі. Таке 

поєднання є досить ефективним, оскільки вони здатні відтворювати 

складні нелінійні процеси за допомогою економетричного апарата. 
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Зокрема, авторегресійні нейронні мережі (AR-NN) дозволяють 

реалізовувати поведінку лінійних коливань довкола свого середнього, 

рівень якого може нелінійно змінюватися в часі. Складнішим випадком є 

регресійні гібридні моделі плавного переходу (ST(A)R) та багаторежимні 

гібридні моделі плавного переходу, в яких нелінійною є структура 

поведінки не лише середнього значення (перетину), але й решти 

коефіцієнтів регресійного рівняння.  

 

Рис. 5.5. Принципова схема моделюванні процесів розвитку продовольчої 

проблеми на основі нейронних мереж 

Джерело: [389] 

 

На відміну від регресійних моделей при формалізації й ідентифікації 

передумов покращення або погіршення стану глобальної продовольчої 

проблеми, які обмежені припущенням збереження розвитку основних 

тенденцій минулого у майбутньому, нейронні мережі враховують 

асиметричність інформації, зростаючу невизначеність і вплив 

суб’єктивних чинників в умовах економічної нестабільності та криз, 

непередбачувані зміни тенденцій, виявляють нелінійні взаємозв’язки.  
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Для визначення передумов зміни стану продовольчої проблеми 

здійснено кореляційно-регресійний аналіз та проведено порівняльний 

аналіз його результатів із тим, що одержані при застосуванні нейронних 

мереж як до внутрішніх, так і до зовнішніх чинників.  

Зроблено висновок, що найбільш гнучкими та ефективними при 

роботі з економічними даними є синтезовані нейронні мережі зворотного 

поширення помилки (feed-forward back propagation, FFBP). Вони є 

структурами, які з довільною точністю апроксимують будь-яку неперервну 

функцію кількох змінних. Архітектура FFBP включає два або три рівня: 

вхідний, прихований, вихідний. Вхідний і вихідний рівні виконують 

лінійні перетворення і агрегування вхідних даних, а прихований рівень 

визначає основні властивості нейронної мережі, які виконують не лінійні, а 

логічні «перемикання» – «якщо – то». Математично їх можна виразити 

логсигмоїдною функцією, яка має вигляд: 
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де Rss )(),(   – значення функції активації нейрона; 

s, Rs  – зважена сума вхідних значень (входів штучного нейрона); 

0, kk  – параметр, що визначає «кривизну» функції, швидкість її 

переходу від значень, близьких до нуля, до значень, близьких до одиниці. 

На практиці найбільш розповсюдженою авторегресійною моделлю з 

нейронним компонентом зворотного поширення помилки з одним вихідним є 

нейронна мережа AR-NN(p, q), яка має вигляд:  
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де ty  – залежна змінна в поточному періоді; 

tw  – вектор регресорів (лагових значень залежної змінної) 
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порядку( p1 ); 

0  – вектор лінійних параметрів авторегресії порядку ( p1 ) 

q – кількість нейронів прихованого шару; 

j  – вектор вагових коефіцієнтів вихідного шару нейромережі 

порядку( p1 ) 

j  – вектор вагових коефіцієнтів прихованого шару порядку ( p1 ) 

G() – функція активації прихованих нейронів; 

t  – вектор незалежних ідентично розподілених залишків. 

У моделі об’єктом прогнозування обрано абсолютне значення 

кількості осіб, які голодують у світі. Цей показник є найбільш показовим 

для оцінки стану глобальної продовольчої проблеми. Моделювання 

здійснювалося оцінкою динаміки двох груп чинників, що умовно мають 

внутрішній і зовнішній вплив. Дані взято за період 1980-2012 років 

(Додаток Л). Джерелом первинних даних щодо стану продовольчої 

проблеми є показників економічного і соціального розвитку британської 

аналітичної служби «Оксфорд економікс» (Oxford Economics).  

Ця аналітична служба була заснована в 1981 р. як комерційне 

підприємство в бізнес-коледжі Оксфордського університету, щоб 

забезпечити економічне прогнозування та моделювання для британських 

компаній і фінансових інститутів. За час свого існування, Oxford 

Economics стала одним з провідних світових незалежних консультаційних 

центрів з підготовки звітів, прогнозів і надання аналітичних інструментів 

по 200 країнам, 100 промислових секторах і понад 3000 містах. Кращі в 

своєму класі глобальні економічні та галузеві моделі та аналітичні 

інструменти дають безпрецедентну можливість прогнозувати світові 

ринкові тенденції, здійснювати економетричне моделювання, сценарне 

кадрування та аналіз економічного впливу на ринки, робити обстеження й 

оцінку соціально-економічних процесів і впливу на бізнес. 
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Емпіричні дані для моделювання отримані на основі набору 14 

чинників, які обрані серед 238 показників загальної бази даних 

економічного і соціального розвитку світової економіки британської 

аналітичної служби Oxford economics. По кожному вимірюванню 

продовольчої проблеми були зібрані всі наявні дані, і проведений аналіз 

змін в рамках прогнозу. Показники по чотирьом вимірам, що визначаються 

за шкалою від 1 до 5, агреговані у зведені показники по кожному 

вимірюванню за 1980-1995 і 2000-2012 роки із застосуванням вагових 

коефіцієнтів, отриманих на основі аналізу основних компонентів. Для 

цього застосована радіально-симетрична функція (RBF) вигляду: 
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(5.5) 

Принципова схема радіально-симетричної функції наведена на рис. 5.6.  

 

 

Рис. 5.6. Принципова схема радіально-симетричної функції (RBF) 

Джерело: [389] 
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Процес прогнозного моделювання та аналіз впливу чинників був 

проведений і розподілений на 3 сети:тренування;верифікації; моделювання 

для тестування мережі;та з використанням 33 кількостей даних, 17 з яких 

йшли на тренування мережі, 8 – для верифікації, 8 – для тестування 

мережі. 

У результаті самонавчання нейронною мережею із заднім ходом 

(зворотним поширенням помилки) при моделюванні стану продовольчої 

проблеми були відібрані такі найзначущі чинники, як: 

індекс споживчих цін; 

загальна кількість населення світу; 

номінальні значення ВВП на душу населення (млн. доларів) та 

дефлятор ВВП; 

величина інвестицій в сільське господарство та усього інвестиції в 

основний капітал (в постійних цінах і за поточним курсом долара);  

обсяги виробництва зерна в світі; 

індекс світових цін на продовольство; 

поточний рахунок платіжного балансу;  

поточні світові ціни на сільськогосподарську сировину та світові 

продовольчі ціни на кінець періоду. 

Ці чинники відібрано при виявленні внутрішнього впливу на стан 

продовольчої проблеми. 

У процесі аналізу було відібрано 10 моделей з найменшою 

абсолютною похибкою. Програма тестувала моделі й результат їх 

ранжування за величиною помилки. З них на початковому етапі відібрана 

модель без прихованого (внутрішнього) шару, відображена на рис.  5.7. 
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Рис. 5.7. Структура моделі з нейронним компонентом з однією 

вихідною для моделювання перспектив вирішення глобальної продовольчої 

проблеми за групою внутрішніх показників 

Джерело:побудовано автором за [389] 

 

При моделюванні перспектив вирішення глобальної продовольчої 

проблеми було обрано мультиперсептронну модель із прихованим 

внутрішнім рядом, яка включала такі показники з групи внутрішніх 

чинників, як:  

обсяги виробництва зерна в світі; 

величина інвестицій в сільське господарство;  

індекс світових цін на продовольство; 

поточні світові ціни на сільськогосподарську сировину та світові 

продовольчі ціни на кінець періоду (рис. 5.8.). 

 



 

 

423 

 

Рис. 5.8. Структура моделі з нейронним компонентом з одною 

вихідною для моделювання перспектив вирішення глобальної продовольчої 

проблеми за групою внутрішніх показників 

Джерело: побудовано автором за [389] 

 

 

У результаті прогнозного моделювання перспектив вирішення 

глобальної продовольчої проблеми за допомогою нейронної мережі із заднім 

ходом (зворотним поширенням помилки) було відібрано такі найбільш 

значущі чинники, як:  

світовий попит на нафту, млн. т (аннуалізований, тобто приведений до 

річного виразу); 

вартісний вираз світового попиту на нафту (аннуалізований); 

світове постачання нафти, млн. т (аннуалізоване); 

вартісний вираз світового постачання нафти (аннуалізоване).  

Ці чинники відібрано із групи зовнішніх чинників впливу на стан 

продовольчої проблеми.  

Відсутність прогнозу щодо виробництва зерна як у світі в цілому, так й 

з розрахунку на душу населення, зумовило його прогнозування через 

модифіковану експоненту: 

У=А+В х С
n    

(5.6) 

 

де: А=-4129,307306; 

В=5684,033942; 

Виробництво зерна  

Інвестиції в сільське господарство 

Індекс цін на продовольство  

Поточні світові ціни на 

сільськогосподарську сировину 

Продовольчі ціни на кінець періоду 

Проблема 
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С=1,004832. 

Одержані за допомогою нейронної мережі прогнозні дані дали 

можливість змоделювати перспективи вирішення глобальної продовольчої 

проблеми. Графічно результати моделювання відображено на рис. 5.9. 
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Рис. 5.9. Прогноз вирішення глобальної продовольчої проблеми за 

допомогою нейронної мережі, млн. чол., які голодують (споживають менше 

1700 кілокалорій на добу) 

Джерело: розраховано автором 

 

Результати моделювання свідчать, що світова економіка знаходиться на 

переломному етапі щодо вирішення глобальної продовольчої проблеми. При 

стабілізації відносного показника – частка населення планети, яке голодує, на 

рівні 12-13% може спостерігатися збільшення кількості людей, які протягом 

тривалого часу споживають продовольства менше 1700 калорій на добу. За 

прогнозом, кількість людей у світі, які голодують, може до 2020 р. 

збільшитися на 12-13 млн. осіб порівняно з сучасним станом, а до 2025 р. 

збільшитися на 34-35 млн. осіб. Важливим результатом прогнозування є й те, 

що без здійснення відповідних заходів щодо зміни ситуації відносно 

продовольчої проблеми, ситуація з людьми, які голодують, буде 
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погіршуватися, а їх кількість зростатиме. 

Наведений приклад є розробленою та оціненою на реальній 

інформаційній базі нейронної моделі прогнозування, що враховує вплив 

внутрішніх і зовнішніх змін на перспективи вирішення глобальної 

продовольчої проблеми, підтверджує можливість їх застосування для 

системного аналізу, прогнозу й кількісного оцінювання впливу на основні 

макроекономічні показники в умовах невизначеності, асиметричності 

інформації та можливої зміни тенденцій економічного розвитку.  

Наявні математичні моделі, що побудовані на нейронних мережах, 

дозволяють робити прогнози високого ступеня достовірності. В 

прогнозуванні чисельності осіб у світі, які голодують, абсолютна середня 

помилка склала 7,31. Вона визначалась за критеріями MAE 

(meanabsoluteerror): 

MAE = 


 

n

k

ktkt FY
n

1

1

   (5.7.) 

Коефіцієнт кореляції дорівнює 0,96. 

Найбільший вплив на гальмування вирішення глобальної 

продовольчої проблеми спричиняють низькі темпи розвитку світової 

економіки та викликане цим можливе скорочення обсягів інвестицій в 

розвиток світового сільського господарства. Так, за прогнозом скорочення 

обсягів інвестицій в розвиток світового сільського господарства на 10 

млрд. доларів протягом трьох років призводить до зменшення виробництва 

агропродовольчої продукції на 2,1 млрд. доларів. Найбільш постраждають 

від цього тваринницькі галузі, виробництво кормів та овочів. З сільського 

господарства буде вивільнено біля 0,5 млн. працівників. Не маючи 

відповідної кваліфікації більшість з них стануть безробітними. 

Модель не тільки враховує дію наявних економічних чинників та 

робить прогноз їх у майбутньому, але й враховує ризики, викликані 
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погіршенням соціально-економічної ситуації в світі. Відповідно, 

набуває актуальності стабілізація політичної ситуації в найбільш 

проблемних регіонах планети та залучення населення до продуктивної 

праці заради розвитку економіки та добробуту людей. Не менш важливим 

є залучення економічно розвинених країн до надання допомоги щодо 

розвитку економік найбідніших країн світу. Ця допомога має насамперед 

стосуватися розвитку сільського господарства та сільських територій.  

Неоднозначним є вплив ринку нафти на вирішення продовольчої 

проблеми в світі. З одного боку, зниження світових цін на нафту сприяє 

зменшенню витрат на виробництво і транспортування 

сільськогосподарської продукції, збільшуючи пропозицію 

агропродовольчих товарів. З іншого боку, зниження цін на нафту в умовах 

стабільного невисокого попиту на цей товар стримує розвиток світової 

економіки та ріст добробуту населення, що негативно відбивається на 

споживчому попиті. Зниження цін на нафту призводить до збідніння 

населення нафтовидобувних країн Латинської Америки, погіршуючи 

продовольчу проблему в цьому регіоні світу. 

Чинниками, які сприяють вирішенню продовольчої проблеми, 

відмічені: міжнародна економічна інтеграція та розвиток зовнішньої 

торгівлі, лібералізація міжнародної торгівлі сільськогосподарською 

продукцією, активізація наукових досліджень у сфері сільського 

господарства, зокрема селекції та захисту рослин, розповсюдження 

високопродуктивного насіння та тварин. Враховуючи високий потенціал 

вітчизняного сільського господарства та аграрної науки для України 

важливим є зайняти гідне місце на світових ринках агропродовольчої 

продукції. 
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5.5. Обґрунтування імперативів вирішення глобальної 

продовольчої проблеми 

 

Виклики глобалізації, які проявилися у виникненні низки глобальних 

проблем, в тому числі глобальної продовольчої проблеми, обумовлює 

потребу світової спільноти у визначенні імперативів вирішення цих 

проблем. Низка міжнародних форумів і конференцій, присвячених 

продовольчій проблемі та продовольчій безпеці, спрямована була на 

пошук імперативів їх вирішення.  

На сучасному етапі термін «імперативи» досить широко 

використовується в наукових дослідженнях [302, 355, 392, 394], однак 

рідко хто із авторів дає визначення цього поняття. Нерідко імперативи 

пов’язують з чинниками та джерелами розвитку, наприклад як трактує 

Буянова М.Е., Медведев С.І. [302]. В деяких дослідженнях під 

імперативами розуміються пріоритети розвитку. 

Н. Мешко обґрунтовуючи необхідність дослідження імперативів 

вважає, що імперативами глобальної економіки є впровадження інновацій, 

творчість, розвиток і толерантність культур, охорона навколишнього 

середовища, право людей на доступ до інформації тощо [394], однак вона 

не дає визначення цього поняття. Тому доцільно розглянути його сутність 

для чіткого розуміння того, про яке саме змістовне наповнення цієї 

дефініції йде мова. Імператив є загально філософською категорією, яка 

використовується в різних галузях знань. 

Імперати́в (лат.imperativus – владний, від лат. impero – наказую): 

 Імператив (в юриспруденції) – обов'язковість. Наприклад 

імперативна норма (обов'язкова норма). Імперативний метод – це метод 

владних приписів (наказів), який заснований на відносинах субординації 

(підпорядкування) одних суб'єктів іншим (застосовується в 

кримінальному, адміністративному та ін. галузях права) [428]. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2_%28%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%29
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 Імператив (в філософії) – безумовне моральне веління; 

категоричний імператив Канта – загальний усеохоплюючий моральний 

закон, внутрішньо притаманний кожній людині[356]. 

 Імператив (в лінгвістиці) – наказовий спосіб дієслова [457]. 

Виходячи з аналізу наведених визначень, ми вважаємо, що в 

економічній сфері імператив – це настійна (беззастережна) вимога щодо 

певної економічної поведінки, обумовленої економічними, 

цивілізаційними та моральними законами людської спільноти. Виходячи із 

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. 

На сучасному етапі зарубіжні та вітчизняні дослідники визначають 

імперативи в різних сферах економіки. Так, аналізуючи регіональний 

розвиток, американський вчений Р. Кімпнер визначає такі імперативи 

розвитку регіонів:  

«Імператив перший – зосередитися на створенні талантів, а не на 

залученні компаній». 

«Імператив другий – розвиток місцевих талантів проти залучення 

талантів ззовні». 

«Імператив третій – охорона навколишнього середовища і 

поліпшення якості життя в регіоні». 

«Імператив четвертий – динамічний розвиток культури та її 

толерантність». 

«Імператив п'ятий – партнерство в межах інтеграційного            

простору» [186]. 

В докторській дисертації Т. Медведкіна ідентифіковано такі сучасні 

імперативи трансферу знань: спеціалізація праці, фізична економіка, ринкові 

відносини, ДНК (довжина, невизначеність, колективність) інноваційного 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2_%28%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F%29&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2_%28%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
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процесу, «чорна скриня» як форма взаємодії вищезазначених                  

важелів [392]. 

Отже, економічні імперативі – це вимоги забезпечення певних видів 

діяльності, виходячи із сучасного стану економіки, або окремих її секторів, 

та потреб її розвитку. Проведений аналіз сутності, змісту, чинників світової 

продовольчої системи дає змогу визначити імперативи її вирішення. За 

авторською трактовкою, імперативи вирішення продовольчої проблеми – це 

безумовні вимоги щодо таких засад розвитку національних і світового АПК, 

міжнародної торгівлі та функціонування світового ринку продовольчої 

продукції, які спроможні забезпечити населення планети достатньою 

кількість та відповідною якістю продуктів харчування. Оскільки наявність 

продовольчої проблеми обумовлена не лише недосконалістю системи 

виробництва та розподілу продовольчих ресурсів, але й проблемам и в 

формуванні та розподілі доходів, то імперативи вирішення продовольчої 

проблеми мають охоплювати систему виробництва, розподілу, обміну, 

споживання на національному й глобальному рівнях. 

Проведене комплексне дослідження різноманітних форм прояву 

глобальної продовольчої проблеми дає змогу визначити такі імперативи 

вирішення продовольчої проблеми (рис. 5.10.). 

У сфері виробництва: розвиток національних систем АПК, 

забезпечення їх функціонування на інноваційній основі, забезпечення 

розвитку національних і глобального агропромислового комплексів на 

засадах сталого розвитку. 

У соціальній сфері: подолання бідності в усіх країнах світу, особливо 

це стосується країн, що розвиваються; підвищення якості життя населення, 

які проживають в сільській місцевості. 

У сфері міжнародних економічних відносин: сприяння інтеграції 

товаровиробників продовольчої продукції, розвиток міжнародної торгівлі 

продовольством і сільгосппродукцією, забезпечення стабільності 

міжнародних ринків продовольства. 
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Рис. 5.10. Структурна схема імперативів вирішення глобальної продовольчої 

проблеми  

Джерело: розроблено 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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1. Розвиток аграрного сектору національних економік. Вирішення 

продовольчої проблеми будь-якої країни в довгостроковій перспективі 

можливе лише шляхом розвитку вітчизняного виробництва продовольчих 

товарів, зниження рівня продовольчої залежності країни від зовнішнього 

ринку. 

В умовах посилення ринкової та природної нестабільності потребує 

виваженої та ефективної підтримки держави. Проведений аналіз показав, що 

в усіх країнах, які досягли значних успіхів у вирішенні продовольчої 

проблеми, роль держави у створенні сприятливих умов для 

сільськогосподарського виробництва була провідною. На сучасному етапі 

перед державою стоїть завдання прогнозування ринка продовольства, 

формування балансів продовольчої продукції, надання кредитів, пільг та 

преференцій для виробництва необхідної продукції, підтримки конкуренції 

на продовольчому ринку. 

Необхідною умовою стійкого розвитку АПК є забезпечення ефективної 

співпраці великих фірм та дрібних фермерських господарств. Необхідно 

приділити особливу увагу дрібномасштабному сільському господарству, 

сприяти залученню державних та приватних інвестицій для зміцнення 

дрібних виробничих систем, підвищення продуктивності праці в сільському 

господарстві, забезпечувати розвиток сільських районів. 

2. Інноваційний розвиток агропромислового комплексу. Дослідження 

показало, що суттєве підвищення продуктивності аграрного сектору 

економіки, який є єдиною сировинною базою продовольства, можливе лише 

на основі сучасних технологій. Як відзначає Х. Тіммер, творчість і інновації є 

ключем до всього процесу глобалізації. Це найважливіший шлях до рішення 

важливих задач та проблем, які стоять сьогодні перед багатьма країнами 

світу [262]. 

Виникає необхідність здійснення наукових досліджень в сфері 

сільського господарства і стимулювання їх фінансування, сприяння обміну 

досвідом та практичними напрацюваннями через реалізацію національних 

дослідницьких програм, більш широкому залученню до цього процесу 
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державних університетів і науково-дослідних інститутів, сприяння 

передачі технологій. Пошук шляхів розширення масштабів передачі 

фермерам технологій і результатів наукових досліджень і забезпечення 

відповідності досліджень їх потребам і проблемам через залучення до 

процесу самих фермерів. Сприяти передачі технологій, поширенню знань і 

нарощуванню потенціалу через співпрацю по лініях Північ-Південь, Південь-

Південь і «Трикутну» співпрацю. 

Інноваційний розвиток аграрного сектору в країнах, що розвиваються, 

не лише сприятиме збільшенню виробництва сільгосппродукції, але й 

підвищить конкурентоздатність національних виробників на внутрішніх та 

зовнішніх ринках, що сприятиме збільшенню доходів країни. 

3. Подолання бідності. Бідність створює економічні бар’єри на шляху 

до повноцінного харчування. Дослідження показали, що в багатьох країнах 

поширеність недоїдання обумовлена не дефіцитом продуктів харчування або 

низьким економічним розвитком країни, а несправедливим розподілом 

доходів, зубожінням основної маси населення. Тому подолання бідності 

найважливішим імперативом вирішення продовольчої проблеми. Воно 

досягається шляхом справедливої оплати праці та соціального захисту 

населення. Для найменш забезпечених верств населення в країнах, що 

розвиваються невідкладні дії можуть включати цілий ряд заходів, в тому 

числі екстрену продовольчу допомогу, оплату праці сільськогосподарських 

працівників на рівні прожиткового мінімуму, заходи щодо забезпечення 

повноцінності харчування, перекази грошових коштів та інші засоби 

соціального захисту, забезпечення доступу до виробничих ресурсів і 

політичні заходи, спрямовані на регулювання цін, право на достатнє 

харчування має стати головною метою політики, програм, стратегій і 

законодавства в сфері продовольчої безпеки, що в основі заходів, націлених 

на підвищення рівня продовольчої безпеки, повинні лежати принципи прав 

людини (участь, відповідальність, недискримінація, транспарентність, 

людське гідність, розширення можливостей і верховенство права), і що 

політика, програми, стратегії і законодавство повинні сприяти зміцненню 
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статусу власників прав і відповідальності носіїв обов'язків в тому числі 

держави і підприємців в сфері оплати праці, зайнятості, соціального захисту. 

4. Підвищення якості життя в сільській місцевості. Саме сільські 

мешканці та працівники у переважній більшості країн світу є виробниками 

сільгосппродукції. Праця в аграрному секторі більшості країн пов’язана зі 

значними фізичними зусиллями, вона є маломеханізованою, здійснюється в 

складних природних та погодних умовах, є ненормованою. Побут сільських 

мешканців за рівнем комфортності значно поступається мешканцям міст, 

більшість селян не мають доступу до найбільш необхідних соціальних послуг 

(освітніх, медичних, культурних тощо). Це обумовлює значну і часто 

неконтрольовану міграцію сільського населення в міста, що підриває 

трудовий потенціал агросектору. Тому важливим є проводити роботу з 

розширення державних капіталовкладень і заохочувати приватні інвестиції в 

розроблювані самими країнами плани розвитку сільської інфраструктури та 

допоміжних служб, включаючи, дороги, склади, іригаційні мережі, 

інфраструктуру зв'язку,освіту, технічну підтримку і охорону здоров'я. 

5. Інтеграція виробників АПК, в тому числі міжнародна. В умовах 

глобалізації будь-які види економічної діяльності стають все більше 

інтегрованими. Тому необхідно сприяти формуванню стійких виробничо-

збутових ланцюжків з використанням ринкових інструментів, створювати 

багатосторонні продовольчі недискримінаційні партнерські об'єднання для 

стійкої торгівля сировинними товарами. У міру доцільності сприяти 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 всебічного участі жінок-фермерів.  

Ефективним напрямком є формування національних та міжнародних 

кластерів з виробництва певних груп продовольства. 

6. Міжнародна торгівля, стабільність ринків продовольства. 

Міжнародна торгівля сільгосппродукцією і продовольством є вагомим 

чинником продовольчого забезпечення різних країн. Однак нерівномірність 
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та дискримінація в торгівлі обмежує можливості країн, що розвиваються, 

щодо використання переваг міжнародної торгівлі у вирішені власних 

продовольчих проблем. 

Для розвитку міжнародної торгівлі необхідно коректувати і запобігати 

торговельним обмеженням і порушенням функціонування світових 

сільськогосподарських ринків, включаючи паралельну ліквідацію будь-яких 

форм субсидування сільськогосподарського експорту і будь-яких заходів 

щодо експорту, що мають еквівалентний ефект, відповідно до мандату 

Дохійського раунду переговорів; вжити заходів для забезпечення належного 

функціонування ринків продовольчих сировинних товарів та їх похідних, а 

також сприяти своєчасному доступу до ринкової інформації, що включає 

інформацію про продовольчі резервах, з метою сприяння обмеження 

надзвичайної волатильності цін на продовольство. 

Підтримати Систему інформаційного забезпечення ринків 

сільськогосподарської продукції (АМІС) з метою підвищення рівня 

інформованості про ринки продовольчих товарів та підвищення їх 

транспарентності, настійно закликати залучені до системи міжнародні 

організації, приватний сектор та уряду до забезпечення широкого 

розповсюдження актуальної і якісної інформації пропродовольчі ринки. 

7. Екологічність розвитку глобального агропродовольчого комплексу. 

Дослідження показало, що внаслідок інтенсивного та неефективного ведення 

сільського господарства втрачається значна частка земельних ресурсів, 

знижується продуктивність виробництва. Тому нагальним завданням є 

підтримувати більш стійке сільське господарство, яке дозволяє підвищувати 

рівень продовольчої безпеки і викорінювати голод та є економічно 

життєздатним, забезпечуючи збереження земельних і водних ресурсів, 

генетичних ресурсів рослин і тварин,біологічного різноманіття та екосистем, 

а також підвищуючи ступінь стійкості до зміни клімату та стихійних лих. 

Вести роботу по збереженню та поліпшенню лісів, які являють собою цінні 

екосистеми, що сприяють удосконаленню сільськогосподарського 

виробництва. При необхідності враховувати в управлінні сільським 
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господарством екосистемний підхід, спрямований на досягнення стійкості 

сільськогогосподарства, включаючи, зокрема, комплексну боротьбу з 

шкідниками,органічне сільське господарство, інші традиційні та місцеві 

стратегії подолання дефіциту продовольства, що створюють сприятливі 

умови для диверсифікації агроекосистем.  

В той же час слід зазначити, що вирішення продовольчої проблеми 

потребує зміни концептуальних підходів до її вирішення. 

У 70-90-і роки ХХ століття міжнародне регулювання продовольчого 

забезпечення у світі, вирішення  проблем  голоду і недоїдання в багатьох 

країнах здійснювалося на основі певних теоретичних платформ. Однією з 

них була концепція «Бейсік Нідз, спрямована на задоволення «основних 

потреб» і «основних людських потреб. Її метою було зняття продовольчої 

напруги в країнах, що розвиваються, однак при цьому не мінялося соціальне і 

економічне становище між розвиненими країнами та тими, що розвиваються, 

розвинені країни зберігали контроль над основними соціально-економічними 

процесами в країнах «третього світу». Тому продовольча проблема не 

вирішувалась, лише знижувалась її гострота. 

Ще однією теоретичною платформою стала концепція «мінімальних 

потреб». Вона передбачала підвищення технологічного рівня сільського 

господарства та розвиток ринкових реформ в країнах, що розвиваються, 

залучення іноземних інвестицій в АПК, надання фінансової допомоги 

розвинутими країнами. Це сприяє розвитку аграрного сектора  та збільшення 

виробництва продовольства, підвищенню рівня зайнятості  в сільських 

районах. Однак досить часто країни, що розвиваються попадають в 

технологічну й фінансову залежність від розвинених країн, а надання 

допомоги нерідко має залежність від економічної політики та інтересів 

донора. Це концепція хоч і сприяє підвищенню рівня продовольчого 

забезпечення в країнах, що розвиваються, однак ставить країни в економічну 

та політичну залежність. 

На сучасному етапі поширеною є концепція «сталого розвитку», 

розроблена у 1992 році Римським Клубом, що є «науково обґрунтованою» 
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теорією виживання людства, за якої вважається, що найважливішою 

детермінантою стійкості є співвідношення між чисельністю населення, 

обсягом ресурсів і здатністю середовища до відновлення; вводиться поняття 

«несучої здатності», яке визначається кількістю людей, життя яких у змозі 

забезпечити той чи інший регіон.  Вчені визначили, що майже 75% населення 

країн світу проживають у районах з низькою несучою здатністю. Це країни з 

найбільшою чисельністю населення та її щільністю,  які відносяться до країн, 

що розвиваються. Їх бідність є причиною продовольчої проблеми, яка 

нерідко приймає форму голоду. Вирішення продовольчої проблеми 

здійснюється в контексті зміни впливу на навколишнє середовище соціально-

економічної системи. Оскільки вплив на навколишнє середовище дорівнює 

добутку трьох складових -  населення, споживання і технології, то для 

досягнення результату необхідно обмеження населення і споживання 

ресурсів, підвищення технології. При цьому перед кожним із регіонів 

планети (Півночі, Півдня і Сходу) стоять свої завдання: концентраціях 

розвиненої Півночі на зменшенні руйнування навколишнього середовища, 

обов’язки Півдня – обмежити зростання населення, задача Сходу – 

модернізувати промисловість [107]. 

Екологами була визначена «несуча здатність» планети , яка має бути 

рівні 2 млрд. осіб, на відміну від семи нинішніх. Це свідчить про те, що 

перша версія концепції сталого розвитку іде в розбіжність реальним 

розвитком людського суспільства. В рамках старої концепції сталого 

розвитку вирішення глобальної продовольчої проблеми можливе шляхом 

скорочення чисельності населення чи суттєвого зниження темпів його 

зростання, або обмеження споживання. На сучасному етапі такі вимоги 

нереально забезпечити. Крім того, життя показало, що ресурси планети 

здатні прокормити значно більшу кількість людей. Інноваційний розвиток 

економіки, в тому числі АПК, створює нові можливості для виробництва 

продовольчих ресурсів. Слід відзначити, існує безліч наукових підходів у 

забезпечення інноваційного розвитку економіки, здебільшого вони 

стосуються технологічних змін. Однак лише технологічні зміни не здатні 
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створити нову систему продовольчого забезпечення світу. Тому необхідна 

нова інноваційна платформа для вирішення продовольчої проблеми в рамках 

сталого розвитку. 

Такою платформою може стати концепція 4С, яка поєднує в собі 

інноваційний та організаційний підхід. Вона хоч і розроблена для 

корпорацій, однак може бути використаною на міжнародному рівні для 

вирішення продовольчої проблеми. Концепція 4С [137] включає в себе такі 

компоненти: 

- вибір (Choices): вибір обмеженої кількості пріоритетів  у 

вирішенні продовольчої проблеми на основі оцінки  можливостей АПК країн 

та міжнародної спеціалізації ; 

- конкуренті переваги (Competitive Advantage): мобілізація 

науково-дослідних ресурсів, виробничих потужностей, активізація 

підприємницької ініціативи в сфері розвитку агропромислового сектору, 

винаходів; 

- кластери та зв’язок (Clusters and Connectivity): розвиток кластерів 

світового рівня у сфері виробництва продовольчої продукції, спроможних 

забезпечити технологічну диверсифікацію, підвищити обсяг, якість, 

різноманітність продуктів харчування; 

- спільне лідерство (Collaborative Leadership), яке передбачає 

розвиток в сфері АПК державно-приватного партнерства, що дозволить 

спільними колективними зусиллями вирішити наявну проблему. [299, С. 318-

319]. 

Кожна із цих компонентів може бути застосована для вирішення 

продовольчої проблеми: 

вибір для кожної країни у процесі вирішення продовольчої проблеми 

має означати концентрування уваги на тих галузях АПК, для яких є найкращі 

можливості розвитку на засадах сталості; 

конкурентні переваги – це необхідність посилення інноваційності 

обраних сфер розвитку АПК, а також впровадження екологічно безпечного 

виробництва продовольчих ресурсів; 
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кластери і зв’язок – створення агро-промислово-інфраструктурних 

кластерів, здатних найкращою мірою забезпечити виробництво, переробку, 

зберігання продовольства та його реалізацію споживачеві; 

спільне-лідерство – розвиток державно-приватного партнерства у 

вирішенні продовольчої проблеми при умові збереження екологічної 

рівноваги. 

Таким чином, вирішення глобальної продовольчої проблеми в сучасних 

умовах світової економіки можливе на засадах інтеграції сталого та 

інноваційного розвитку. 

 

Висновки до розділу 5 

 

Результати дослідження дали змогу зробити наступні висновки. 

1. Доведено, що вирішення проблеми продовольчого забезпечення 

різних рівнів мають певний взаємозв’язок. Держави чинять свій внесок у 

створення глобальної продовольчої системи, стимулюючи розвиток власного 

виробництва продовольства і впливаючи на підвищення рівня продовольчого 

забезпечення місцевих регіонів, соціальних груп і домашніх господарств. 

Для вирішення глобальної продовольчої проблеми необхідна розробка 

та реалізація узгодженої політики між учасниками світової продовольчої 

системи по забезпеченню ефективності виробництва продовольства, 

удосконалення системи міжнародного обміну продовольством та продукцією 

АПК, яка б гарантувала дотримання вимог продовольчої безпеки та 

ґрунтувалася на концепції сталого розвитку. Реалізація зазначених напрямків 

можлива лише при наявності ефективного механізму регулювання 

виробництва і торгівлі продовольством як на національному, так і на 

міжнародному рівнях, який би  сприяв вирішенню глобальної продовольчої 

проблеми. Особлива роль у цьому процесі належить міжнародним 

організаціям.  

2. Встановлено, що витрати на проведення поточних торговельних 

стратегій, поява яких визначена традиційними інструментами регулювання 
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ринку (імпортні квоти, експортні субсидії, пряма допомога фермерам), 

диспаритетом внутрішніх і зовнішніх орієнтирів розвитку національних 

агропродовольчих систем, однаково несуть як розвинені, так і країни, що 

розвиваються. Одними з наслідків повної лібералізації світового ринку 

продовольства будуть його реструктуризація на користь присутності країн, 

що розвиваються, збільшення темпів зростання агропродовольчих систем 

останніх на тлі зростаючих світових цін на продовольчі товари. 

3. Враховуючи те, що продовольча проблема має різні форми прояву 

при розробці зовнішньоекономічної політики необхідно враховувати різні 

комбінації її інструментів: збереження і розширення внутрішнього 

виробництва продовольства; забезпечення сталого імпорту; створення 

належних запасів продовольства, врахування виділених елементів, набуває 

практичної значущості і для вдосконалення зовнішньоекономічної політики 

підтримки національної продовольчої безпеки в нашій країні в умовах 

підвищення значення впливу світогосподарського фактора. 

4. Досліджено перспективи вирішення глобальної продовольчої 

проблеми шляхом використання економіко-математичних моделей. 

Використано математичні моделі, побудовані за принципом функціонування 

біологічних нейронних мереж (нейронні мережі). Результати моделювання 

свідчать, що світова економіка знаходиться на переломному етапі щодо 

вирішення глобальної продовольчої проблеми. При стабілізації відносного 

показника – частка населення планети, яке голодує, на рівні 12-13% може 

спостерігатися у найближчій перспективі збільшення кількості людей, які 

протягом тривалого часу споживають продовольства менше 1700 калорій на 

добу. 

Зроблено висновок, що без здійснення відповідних заходів щодо зміни 

ситуації відносно продовольчої проблеми, ситуація з людьми, які голодують, 

буде погіршуватися, а їх кількість зростатиме. Це обґрунтовує необхідність 

проведення більш активної політики щодо вирішення продовольчої 

проблеми. 

5. Обґрунтувати імперативи вирішення глобальної продовольчої 
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проблеми. Серед яких виділено: розвиток аграрного сектору національних 

економік; інноваційний розвиток АПК; подолання бідності; інтеграція 

виробників АПК; міжнародна торгівля, стабільність ринків продовольства; 

підвищення якості життя в сільській місцевості; екологічність розвитку 

глобального агропродовольчого комплексу. 

Основні положення цього розділу автором викладено у власних працях 

та опубліковано у наукових статтях фахових видань з економіки [206; 207; 

463; 471], а також у збірниках матеріалів конференцій [466; 480; 481]. 
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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 
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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 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 
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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 

політики – державної підтримки вітчизняних сільгоспвиробників; 
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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, 
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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 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 
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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». 

 



 

 

447 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Ackrill R. The Common Agricultural Policy / Robert Ackrill.– University 

Association for Contemporary European Studies. Continuum International 

Publishing group, 2000.– 244p. 

2. Agreement on Agriculture. The Result of the Uruguay Round of 

Multilateral Trade Negotiations. The Legal Texts. – Geneva, 1994. P. 35. 

3. Agricultural Policies in OECD Countries. Monitoring and evaluation 

2007. – France: OECD, 2007. – р. 243. 

4. Agricultural Policies in OECD Countries. Monitoring and evaluation 

2003. – France: OECD, 2003. 

5. Agricultural Policies in OECD Countries. At a glance 2004. – France: 

OECD, 2004. 

6. Agricultural Policies in OECD Countries. At a glance 2008. –France: 

OECD, 2008. 

7. Agricultural Policies in Emerging Economies. Monitoring and evaluation 

2009. – France: OECD, 2009. 

8. Agricultural Policies in OECD Countries at a glance 2010. – France: 

OECD, 2010. – Р. 80-81. 

9. Agriculture Programs in Canada. – [Electronic resource]. – Mode of 

access: http://www.agricultureprogramsincanada.com/ 

10. Alaimo E.C. Low family income and food insufficiency in relation to 

overweight in US children: is there a paradox? /E.C. Alaimo, C.M Olson, 

E.A. Frongillo. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine 2011, pp. 1161-

l167. 

11. Alaimo K. Food in sufficiency exists in the United States: results from 

the Third National Health and Nutritional Examination Survey (NHANES ПІ) / 

K. Alaimo, R.R. Briefel, E.A. Frongillo, C.M. Olson // American Journal of Public 

Health. 2008, pp. 419-426. 

12. Alexadratos N. "The Outlook for World Food and Agriculture to Year 

2020"/ N. Alexadratos, 2014 

http://www.agricultureprogramsincanada.com/


 

 

448 

13. Alvin Toffler Creatinga New Civilization: The Politics of the Third 

Wave, 1995. 

14. Alvin U. Heidi Toffler: Überleben im 21. Jahrhundert. Stuttgart (DVA) 

1994. – 583 p. 

15. American D.A. Dietetics in the fight against domestic hunger. Journal of 

the American Dietetic Association. 2008, pp. 266-269. 

16. American D.A. Position of the American Dietetic Association: Domestic 

Food and Nutrition Security. Journal of the American Dietetic Association 2008, 

pp. 337-342. 

17. Anderson M. Community food security: practice in need of a theory? / 

M. Anderson, J.T. Cook, Agriculture and Human Values 2009, pp. 141-150. 

18. Anderson J. Scaling and indexing to measure the severity of food 

insecurity and hunger. Food Security Measurement and Research Conference. 

Papers and Proceedings, Appendix A. Alexandria, VA: USDA Food and 

Consumer Service /J. Anderson, C. Wehler, R.Scott. 2013. 

19. Anderson К. The impacts of WTO accession on Chinese agriculture and 

rural poverty. / К. Anderson, J. Huang, //American Journal of Agricultural 

Economics, 2012. 85(7), pр. 101-116.  

20. Andrews M. Household Food Security in the United States / 

M. Andrews, M. Nord, G. Bickel, S. Carlson 2014.  

21. Andrews M. Household food Security in the United States / 

M. Andrews, M. Nerd, G Bickel, S. Carlson, 1999. 

22. Andrews M. Household Food Security in the United States in 2013: 

Results from the Food Security Measurement Project. Family Economics and 

Nutrition Review / M. Andrews, G Bickel, S. Carlson 2014, pp. 17-28. 

23. Andrews M., Bickel G., Carlson S. Household Food Security in the 

United States in 2010: Results from the Food Security Measurement Project / 

M. Andrews, G. Bickel, S. Carlson. Family Economics and Nutrition Review 

2012, pp. 17-28 

24. Andrews M. Household food Security in the United Slates / 

M. Andrews, M. Nord, O. Bickel, S. Carbon S., 2012. 



 

 

449 

25. Artis M. The Economics of European Union: Policy and Analysis. 

Forth Edition [Text] / Mike Artis, Frederick Nixson.–Oxford University Press.- 

2007.- 436p 

26. Babu George The global food crisis: a fresh call for sustainable 

agriculture. – [Electronic resource]. – Mode of access: http://soskin.info/ea/2014/3-

4/2014.html 

27. Bagozzi R.P. Cultural and situational contingencies and the theory of 

reasoned action: application to fast food restaurant consumption / R.P. Bagozzi, 

N.Wong, S. Abe, M. Bergami // Journal of Consumer Psychology 2010, pp. 97-

l06. 

28. Barrett C. Food security and food assistance program. / C.Barrett., B. 

Gardner, G. Rausser. Handbook of Agricultural Economics. Amsterdam: Elsevier 

Science. 2012., chapter 40, рр. 2-95 

29. Bartfeld J. State-level and household-level predictors of food insecurity / 

J.Bartfeld, R.Dunifon. Unpublished manuscript, Oct. 2013. Prepared for the 2013 

Meetings of the Association for Public Policy Analysis and Management. 

30. BasiotisP., Maintaining nutrition security and diet quality: the role of the 

Food Stamp Program and WIC. / P.Basiotis, C. Kramer-LeBlanc, E.Kennedy, 

Family Economics and Nutrition Review, 2008. рр.4-17. 

31. Basiotis P. Self-reported food sufficiency status items in the U.S. 

Department of Agriculture’s food consumption surveys / P. Basiotis. The 

Proceedings. Columbia, MO: American Council on Consumer Interests 38th 

Annual Conference. 2012 

32. Beghin, J. C. Food security and agricultural protection in South Korea. / 

J.C. Beghin, J.-C. Bureau, S. J. Park, //American Journal of Agricultural 

Economics, 2013. 85(3), pp. 618-632. 

33. Bell D. American Academy of Arts and Sciences. Commission on the 

Year 2000 / D. Bell – MA: American Academy of Arts and Sciences, 1967. –            

364 p. 

34. Benjamin D. The evolution of income inequality in rural China / D. 

Benjamin, L. Brandt, J. Giles, Working Paper 654, William Davidson Institute. 



 

 

450 

2014 

35. Bermudez O.L. Intake and food sources of macronutrients among older 

Hispanic adults: association with ethnicity, acculturation, and length of residence 

in the United States / O.L. Bermudez, L.M. Falcon, K.L. Tucker // Journal of the 

American Dietetic Association 2010, p. 673. 

36. Bickel G. Guide to Measuring Household Food Security in the United 

States: Revised 2013. / Bickel G., Nord M., Price C., Hamilton W., Cook J. 

Washington, DC, USDA. Measuring Food Security in the United States: Reports 

of the Federal Interagency Food Security Measurement Project. 

37. Bickel G. Guide to Measuring Household Food Security in the United 

States: Revised 2013. / Bickel G., Nord M., Price C., Hamilton W., Cook J. 

Washington, DC, USDA. Measuring Food Security in the United States: Reports 

of the Federal Interagency Food Security Measurement Project. 

38. Bickel G. The magnitude of hunger: A new national measure of food 

security. / G. Bickel, M. Andrews, , S. Carlson, Topics in Clinical Nutrition, 

201313(4): 15-30. 

39. Bickel G. Guide to measuring household food security: Revised 2014. 

Food and Nutrition Service: / Bickel G., Nord M., Price C, Hamilton W., Cook J. 

United States Department of Agriculture. 

40. Binkley J. K. Relation between dietary change and rising US obesity 

/Binkley J.K., Jekanowski M.// . International Journal of Obesity. 2010, pp. 1032-

1039. 

41. Binkley J.K. The relation between dietary change and rising US obesity" 

/Binkley J.K. Eales J., Jekaoowski M. //International Journal of Obesity, 2010. vol 

24, pp. 1032-1039.  

42. Blaylock J. R. "Variety, prices and food status in low-income 

households."/ Blaylock J. R. Applied Economics, 2011. vol. 23, pp. 1019-1027. 

43. Booth S. L."Environrnimlal and societal factors affect food choice and 

physical activity: Rationale, in fluences, and leverage points" / Booth S. L., Salbs 

J. F. Rhenbaugh C., Hill J.O., Birch L.L., Frank L.D., Glanz K., Himmelgreen 

D.A., Mudd, M. Popkin, B.M. Rickard, K. A. St Jcor S., Hays N. P. Nutrition 



 

 

451 

Reviews, 2011. vol. 59, p. S 21-39. 

44. Booth S.L. Environmental and social factors a freet food choice and 

physical activity: rationale, influences, and leverage points. /Booth S.L., Mayer J., 

Sallis J.F., Ritenbaugh C., Hill J.O., Birch L.L. Nutrition Reviews 2011, pp. 21-39. 

45.Borjas, G. Food insecurity and public assistance. Joint Center for Poverty 

Research / Borjas, G., Working Paper 243. 2014– [Electronic resource]. – Mode of 

access: http://www.jcpr.org/wp/WPprofile.cfm?ID=280 

46. Bouis H. E. Rice in Asia: Is it becoming a commercial good? / Bouis H. 

E. 2011Comment. American Journal of Agricultural Economics, 73(2), pp. 522-

527. 

47. Boulding K.Е. The Economics of the Coming Spaceship Earth. -

[Electronic resource]. – Mode of access: URL: 

http://www.panarchy.org/boulding/spaceship.1966.html 

48. Brazilian Meat Monitor. EU agrees to reform subsidies // Agranet.– 

[Electronic resource]. – Mode of access: www.agranet.com 

49. Brown Lester R.«The New Geopolitics of Food», Foreign Policy, 

May/June 2011 

50. Cans K.M. Implications of qualitative research for nutrition education 

geared to selected Hispanic audiences / Cans K.M., Fortunet R., McMahon C., 

Carton-Lopez S., Lasater T.M. //. Journal of Nutrition Education 2009, pp. 331-

338. 

51. Carlson S, Measuring Food Insecurity and hunger in the United States: 

Development of a National Benchmark Measure and Prevalence Estimates / 

Carlson S, Andrews M, Bickel G. //. Journal of Nutrition 2014, pp. 510-516. 

52. Carlson S. Measuring food insecurity and hunger in the United States: 

Development of a national benchmark measure and prevalence estimates /Carlson 

S., Andrews M., Bickel G. //Journal of Nutrition, 2009. pp. 510-516. 

53. Casey P.H. Children in food-insufficient low-income families: 

prevalence, health and nutrition status. / Casey P.H., Szeto K., Lensing S., Bogle 

M., Weber J. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine. 2011, pp. 508-514. 

54. Chang M. Trade impact on food security: Analysis on farm households 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/04/25/the_new_geopolitics_of_food


 

 

452 

in rural China. / Chang M. and Sumner D. A. .Conference paper presented in 

AAEA 2014 Annual Meeting, Denver, Colorado, August 1-4, University of 

California, Davis. 

55. Chern, W. S. Assessment of demand-side factors affecting global food 

security./ In Chern, W. S., Carter, С A., and Shei, S.-Y., editors, Food Security in 

Asia: Economics and Policies, 2010. chapter 6, pages 83-118. Edward Elgar. 

56. China's Pig Industry Enters Mature Phase. – [Electronic resource]. – 

Mode of access: URL: www.thepigsite.com 

57. Clarke, G. "Geo demographics, marketing and retail location," in 

Applied Geography: principles and practice an introduction to useful research in 

physical, environmental and human geography / Clarke G., M. Pacione, ed., 

Routledge, New York, 1999. pp. 577-591. 

58. Cohen B. Food stamp participants’food security and nutrient availability. 

WashingtonDC, / Cohen B., Ohls J., Andrews M., Ponza M., Moreno L., 

Zambrowski A, Cohen R.. Mathematica Policy Research, Final Report submitted 

to USDA’s Food and Nutrition Service. 2010. 286p. 

59. Connell C.L. Food insufficiency and the use of food assistance programs 

in the south. / Connell C.L., Yadrick K., Hinton A., Su J. Southern Rural 

Development Center, 2011. 1,1-6. 

60. Van der Meer Cornelis L.J. Japanese Agriculture. Comparative 

economic analysis / Cornelis L.J.Van der Meer, Saburo Yamada. – Routledge, 

London and New York, 1990. – P.53. 

61. 2014 Corruption Perceptions Index – Result– [Electronic resource]. – 

Mode of access:http://www.transparency.org/cpi2014/results 

62. Coyle В. T. Risk aversion and price risk in duality models of production: 

A linear mean-variance approach /Coyle В. T. //American Journal of Agricultural 

Economics, 2012. 74(4), pp. 849-859. 

63. Crockett G. Сomparing the cost of the thrifty Meal Plan in Three Areas 

of New York /Crockett G., Clancy K., Bowering J. //. Journal of Nutrition 

Education 2012, 78S. 

64. D. John Shaw. Global Food and Agricultural Institutions /D. John Shaw./  



 

 

453 

Routledge Taylor&Finance group. – 2011. – P. 17. 

65. Dahlberg K.A. Democratizing society and food systems or how do we 

transform modern structures of power? / Dahlberg K.A. Agriculture and Human 

Values 2010, pp. 135-151. 

66. Daly H. Ecological Economics. Principles and applications / H. Daly, J. 

Farley. – Washington: Island Press, 2004. – 454 p. 

67. Daponte B. To what degree does food assistance help poor households 

acquire enough food? Joint Center for Poverty Research /Daponte B, Haviland A. 

Kadan, J. 2013. Working Paper 236. 35pp. 

68. Meadows D. The Limits to growth. / D. Meadows, J. Randers. Universe 

books, New York. 1972. 

69. DennisL. Meadows Toward globale equilibrium: collected papers / 

DennisL., 1973 

70. Dixon L.B. En energy, nutrient and food intakes in a US sample of 

Mexican-American women and men: findings from the Third National Health and 

Nutrition Examination Survey, 1988-1994. /Dixon L.B., Sundquist J., Winkleby 

M. Differences // American Journal of Epidemiology 2012, pp. 548-557. 

71. Duffy P. Private food assistance in east Alabama: Issues of access and 

need. /Duffy P., Molnar J., Claxton L., Hallmark G., Bailey L. Mikloucich S. 

Department of Agricultural Economics and Rural Sociology, Auburn University, 

AL. 2009 

72. Dunifon R. The in fluences of participation in the National School Lunch 

Program and Food Insecurity on Child Well-Being. /Dunifon R., Kowaleski-Jones 

L.Social Service Review, 2013. 77(1), pp. 72-92 

73. Edmonds J."Ecological and socioeconomic correlates of fruit, juice, and 

vegetable consumption among African-American boys", /Edmonds J., Baranowski 

Т., Barannwski J., Cullen K. W., Myres D. Preventive Medicine, 2011. vol 32, pp. 

476-481. 

74. Environmental Performance Index.– [Electronic resource]. – Mode of 

access: URL: http://epi.yale.edu/epi 

75. FAO Agricultural and Development Economics Division (June 2006). 



 

 

454 

"Food Security". Retrieved June 8, 2012 

76. FAO Food Outlook. Global Market analysis. Meat and meat products. 

December 2009. – [Electronic resource]. – Mode of access: URL:www.fao.org 

77. Farrell M. The relationship of earnings and income to food stamp 

participation: A longitudinal analysis. /Farrell M., Fishman M., Langley M. 

Stapleton D. Economic Research Service, Food Assistance and Nutrition Research 

Report. 2010. 80 p. 

78. Fischer Boel: GMOs' approval could solve animal feed shortage. The 

Financial Times Online . – [Electronic resource]. – Mode of access: URL: 

www.ft.com 

79. Flaten O. Food security policy in a food importing country: The case of 

Norway. /Flaten O., Hisano S. Nougyou to Keizai Agriculture and Economy. 

2007.73(8). – 129-136 рр. 

80. Flam H./Flam Harry. M. June Flanders. 1991. Heckscher-Ohlin Trade 

Theory. MIT Press. 

81. Food and Agriculture Organization (November 1996). "Rome 

Declaration on Food Security and World Food Summit Plan of Action". Retrieved 

26 October 2013 

82. Food and Agricultural Organization (1983). World Food Security: A 

reappraisal of the concepts and approaches. Director-General's Report. Rome, 

Italy. 

83. Food and Agricultural Organization (2012). The state of food insecurity 

in the world. Rome, Italy. 

84. Food Assistance and Nutrition Research Report 8. 2013, Food and Rural 

Economics Division, Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture.  

85. Food Assistance arid Nutrition Research Report. 2010. Food and Rural 

Economics Division, Economic research Service, U.S. Department of Agriculture. 

Measuring Food Security in the United States. 

86. Food Research and Action Center. (2011). Community childhood hunger 

identification project: A survey of childhood hunger in the United States. 

Washington, D.C.: FRAC. 

ftp://ftp.fao.org/es/ESA/policybriefs/pb_02.pdf
http://www.fao.org/
http://www.ft.com/
http://www.fao.org/docrep/003/w3613e/w3613e00.htm
http://www.fao.org/docrep/003/w3613e/w3613e00.htm


 

 

455 

87. Food Research and Action Center. (1983). How to document hunger 

in your community. Washington, D.C.: FRAC. 

88. Food Security in the United States: Measuring Household Food Security. 

USDA. Retrieved 2008-02-23. 

89. Food Security Indicators of China // FAO. – [Electronic resource]. – 

Mode of access: URL: www fao.org 

90. Food und Rural Economics Division, Economic research Service, U,S, 

Department of Agriculture, Food Assistance and Nutrition Research Report, 2013 

91. French S.A. Environmental influences on eating and physical activity 

/French S.A., Story M, Jeffery RW. Annual Review of Public Health 2011, pp. 

309-335. 

92. French S. A."Environmental in fluences on eating and physical 

activity"/French S. A., Story M., Jeffery R. W. Annual Review of Public Health, 

2011. vol. 22, pp. 309-335.  

93. French S. A. Fast food restaurant use among women in the Pound of 

Prevention study: dietary, behavioral and demographic correlates / French S. A., 

Hamack L., Jefieiy R. W. International Journal of Obesity, 2000. vol, 24, pp. 1353-

1359. 

94. Gardner C.D.Dietary intake patterns among Hispanic immigrant men: a 

pilot study. / Gardner C.D., Winkleby M.A., Viteri F.E. Hispanic Journal of 

Behavioral Sciences 2015, pp. 347-57. 

95. Gary A. Goreham. Encyclopedia of rural America: the land and people. / 

Gary A. USA: ABC-CLIO, Inc., 1997-P. 31. 

96. Gibson-Davis С A cautionary tale: Using propensity scores to estimate 

the effect of food stamps on food insecurity. Institute for Research on Poverty 

/Gibson-Davis С, Foster E. Discussion Paper no. 1293-05, University of 

Wisconsin-Madison. 2014 

97. Gonway G.After the Green Revolution/Gonway G., Barber Е., 

Sustainable Agriculture for Development London. – 1990., р. 60. 

98. Gottlieb R. Food Access for the transit-dependent/ Gottlieb, R. & Fisher, 

A. S.Access, 1996. vol. 9,pp. 18-20. 



 

 

456 

99. Guendelman S. «Dietary» alcohol and tobacco intake among 

Mexican-American women of childbearing age: results from HHANES data / 

Guendelman S., Abrams B. American Journal of Health Promotion, 2014. vol. 8, 

pp. 363-372. 

100. Gunderson С and Gruber, J. Dynamic determinants of food 

insufficiency. Second Food Security Measurement and research conference, 

Volume II: Papers. /Gunderson С., Gruber J. Food and Rural Economics Division, 

Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture Food Assistance and 

Nutrition Research Report 2011. No. 11-12. 

101. Greer A. J.Agricultural policy in Europe [Text]/ Alan J. Greer.- 

University of Manchester. European Policy Research Unit. Manchester University 

Press.- 2005.- 238p. 

102. Hall B. Neighborhood Differences in Retail Food Stores; Income 

versus Race and Age of Population. /Hall B. Economic Geography 1983, pp. 282-

295. 

103. Hall B. Understanding food security data and methodology. Hunger 

Issue Brief March 2014. /Hall B. Waltham MA: Food Security Institute, Center of 

Hunger and Poverty: Brandeis University. 2014 

104. Hamilton W. Household Food Security in the United States in 2013. 

Technical Report on the Food Security Measurement Project. /Hamilton W., Cook 

J., Thompson W., Buron L., Frongillo E.A., Olson CM [et al.]2014. Alexandria, 

VA, United States Department of Agriculture. 

105. Harnack L."Association of cancer prevention-related nutrition 

knowledge, beliefs, and attitudes to cancer prevention dietary behavior", / Harnack 

L., Block G., Subar A, Lane S., Brand R. Journal of the American Dietetic 

Association, . vol. 97, pp. 957-965. 

106. Harrison,G. W.Trade policy options for Chile: The importance of 

market access. /Harrison G.W., Rutherford T F., Tarr D.G. The World Bank 

Economics Review, 2012. pp. 49-79. 

107. Herbert G. Kariel Land Use in Alberta’s Foothill Country /Herbert G. 

Kariel// Western Geography, 1997. 7, pp. 20-46. 



 

 

457 

108. Herman Kahn The Coming Boom: Economic, Political, and Social, 

(Simon&Schuster) 

109. Hsu H.H. How will rising income affect the structure of food demand? 

In China's Food and Agriculture: Issues for the 21st Century, 2012. pages 10-13. 

/Hsu H.H., Chern W. S., Gale F. Economic Research Service, USDA 

110. Huang J. Trade reform, household effects, and poverty in rural China. 

Huang J., Li N., Rozelle S. American Journal of Agricultural Economics, 2013. 

85(5), pp. 1292-1298. 

111. Huang J. Market development and food demand in rural China. /Huang 

J. and Rozelle S. China Economic Review, 2008. 9(l), pp. 25-45. 

112. Huang J. Tracking distortions in agriculture: China and its accession to 

the World Trade Organization. Huang J., Rozelle S., Chang M. World Bank 

Economic Review, 2012. 18(l), pp. 59-84. 

113. Huffman S. Temporary Assistance for Needy Families, Food Stamp 

Program and Labor Force Participation: Decisions of Poor Households. / Huffman, 

S., Jensen H. Joint Center for Poverty Research, 2012. Working Paper 313. 

114. Huffman S. Do food assistance programs improved household food 

security? Recent evidence from the United States. /Huffman S., Jensen H. 2013. 

Working Paper 13-WP 335. Iowa State University, Center for Agricultural and 

Rural Development. 

115. Human Development Research Paper 2009/50: Global Economic 

Prospects for Increasing Developing Country Migration into Developed Countries 

/ Dominique van der Mensbrugghe, David Roland-Holst // United Nations 

Development Programme. – 2009. – 42 р. 

116. Human Development Report 2007/2008. Fighting climate change: 

Human solidarity in a divided world [Electron. Resource]. – Access link: 

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_EN_Complete.pdf,с. 310-313 

117. IFPRI, WashingtonDC. Amiti, M. 1982, "Food Security and Shortage 

policies", Proceedings of the Workshop on Food Policy Research Priorities, held in 

Nairobi, June 14-17, 1982. Anderson, P.P and Pandya-Lorch, R., 1998, "Assuring 

A Food-Security World in the 21
st
 



 

 

458 

118. Jan Tinbergen Economic Policy: Principle and Design, 1956 

119. Jansen W. Differences in height and weight between children living in 

neighborhoods of different socioeconomic status. / Jansen W., Hazebroek-

Kampschreur A.A. Acta Paediatrica 2007, pp. 224-225. 

120. Jeffery R. "Epidemic obesity in the United States: Are fest foods and 

television viewing contributing?"Jeffery R W., French, S. A. American Journal of 

Public Health, 2008. vol. 88, pp. 277-280. 

121. Jekanowski M. D."Convenience, accessibility, and the demand for fest 

food" / Jekanowski M. D., Binkley J. K., Bales J. Journal of Agricultural and 

Resource Economics, 2011. vol. 26, pp. 58-74 

122. Jekanowski M. Causes and Consequences of Fast Food Sales Growth. 

Food Review. 1999. 

123. Jemaa M. M. B. Uncertainty and risk aversion: Implication agriculture 

/Jemaa M. M.2014. Working paper, LEG I Pol у technics of Tunisia. 

124. Jensen H. Food insecurity and the food stamp program. / Jensen 

H.American Journal of Agricultural Economics, 2012. 84(5), pp. 1215-1218. 

125. Jensen H.H. Food expenditures away from home by type of meal/ 

Jensen H. H. Yen, S. Т. // Canadian Journal of Agricultural Economics-Revue 

Canadienne D Economic Rurale, 2012. vol. 44, pp. 67-80. 

126. Jones S.J. Measuring Food Access in Small Urban Areas. / Jones S.J., 

Bentley M.E.American Public Health Association Annual Meeting (forthcoming). 

2011. 

127. Jones S. J.Using Participatory Photography to Explore Poverty, Obesity 

and Food Insecurity with Hispanic Mothers. /Jones S. J., Bentley M. E., Bender D. 

E., Dodds J. Submitted to Journal of General Internal Medicine.2012 

128. Josede Castro. Geopolitica del Hambre. / Josede Castro. La Habana.- 

1964. P. 27 

129. Kabbani N. The role of food assistance programs and employment 

circumstances in helping households with children avoid hunger. Institute for 

Research on Poverty Discussion Paper No /Kabbani N., Yazbeck M. 1280-

04.2013, University of Wisconsin-Madison. 



 

 

459 

130. Kabbani N. The role of food assistance in helping food insecure 

households escape hunger. / Kabbani N., Kmeid M. Review of Agricultural 

Economics, 2014. 27(3), pp. 439-445. 

131. Keiji О. World Food Security and Agricultural Trade. / Keiji О.– 

OECD. P., 1998 

132. Kendall A. Validation of the Radimer / Cornell measures of hunger and 

food insecurity. Community and International Nutrition. /Kendall A., Olson C., 

Frongillo E., 2013. 125, pp. 2793-2801. 

133. Kloppenburg J. Getting It Straight Before We Starve Ourselves to 

Death: From Food System to Foodshed in the 21st Century. Society & Natural 

Resources / Kloppenburg J., Lezberg S. 2012, pp. 93-96. 

134. Krieger N., Embodying inequality: A review of concepts, measures, 

and methods for studying health consequences of discrimination / Krieger N. 

//International Journal of Health Services, 2009. vol. 29, pp. 295-352. 

135. Kristal A.R. Differences in fat-related dietary patterns between black, 

Hispanic and White women: results from the Women's Health Trial Feasibility 

Study in Minority Populations. /Kristal A.R., Shattuck A.L., Patterson R.E. Public 

Health Nutrition. 2009. pp. 253-62. 

136. Kurosaki T. Insurance market efficiency and crop choices. Journal of 

Development Economics/Kurosaki T., Fafchamps M., 2012. 67(2), pp. 419-453. 

137. Landabaso M. Research and innovation Strategies for Smart 

Specialization / M. Landabaso. – European Commission, DG REGIO, Thematic 

Coordination and Innovation, 2012. – 38 p. 

138. Lang T. Diet, health and globalization: five key questions. /Lang           

T. Proceedings of the Nutrition Society 2009, pp. 335-343. 

139. Lang T.Food, social policy and the environment: Towards a new 

model. / Lang T., Baring D., Caraher M.Social Policy & Administration 2010; pp. 

538-558. 

140. Lardy N. Integrating China in the global economy. /Lardy N. Brooking 

Institution, Washington, D.C.2011 

141. Leachman M. Hunger in your state: A guide for producing state level 



 

 

460 

reports / Leachman M. Oregon Center for Public Policy. 2012. 305 p. 

142. Leidenfrost N. Definitions concerned with food security, hunger, under 

nutrition, and poverty. Report. / Leidenfrost N.WashingtonD.C.: USDA Extension 

Service.1993 

143. Lekakis J. N. Agricultural liberalization and the environment in 

Southern Europe: The role of the supply side. / Lekakis J. N., Pantzios C.Applied 

Economics Letters, 2009. pp. 453-458. 

144. Levitt T. The Marketing Imagination / T. Levitt. – Publisher Free Press, 

1986. – 238 p. 

145. LiС. China's food security and international trade. /Li С., Wang H. 

China and World Economy, 2002. pp. 28-31. 

146. Life Science Research Office FASEB. Core indicators of nutritional 

state for hard to measure populations. Journal of Nutrhion 2010, pp. 1575-1576. 

147. Life Sciences Research Office. Core indictors of nutritional state for 

difficult-to-sample populations /Anderson S. //Journal of Nutrition, 2010. pp. 

1559-1600. 

148. Low – Income Food – Deficit Countries (LIFDC). List for 2010 / The 

Food and Agriculture Organization of the United Nations. – [Electronic resource]. 

– Mode of access: URL: http://www.fao.org/countryprofiles/lifdc.asp?lang=en 

149. Luttwak E. From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict: 

Grammar of Commerce /Luttwak E.// The National Interest. – 1990. – №20 

150. Mantovani R.E. Food Retailers in the Food Stamp Program: 

Characteristics and Service to Participants. Mantovani R.E., DaftL., MacalusoT.F., 

Hoffman K. 2007. USDA. 

151. Margen S., Food security and methods of assessing hunger in the 

United States. / Margen S., Neuhauser L. U.S. House of Representatives, Select 

Committee on Hunger, Hearings, March 23, 1989. Washington D.C.: U.S. 

Government Printing Office. 1989 

152. Marsden T. Beyond Agriculture? Regulating the New Rural Spaces. 

Journal of Rural Studies 2014, pp. 285-296. 

153. Martin K., Public versus private food assistance: Barriers to 

http://www.fao.org/countryprofiles/lifdc.asp?lang=en


 

 

461 

participation differ by age and ethnicity. / Martin K., Cook J., Rogers B.,Joseph 

H. // Journal of Nutrition, Education, and Behavior, 2013. 35: 249-254. 

154. McCrory M. A. Overeating in America: Association between restaurant 

food consumption and body fatness in healthy adult men and women ages 19 to 80 

/ McCrory M. A., Fuss P. J., Hays N. P., Vinken A. G., Greenberg A. S., Roberts 

S. B.Obesity Research, 2010. vol. 7, pp. 564-571. 

155. Mesarovic М. Mankindat the Turning Point. NewYork / Mesarovic М., 

Реstеl Е. / Reader's Digest Press, 1974 

156. Milio N. Food rich and health poor: dimensions of the problem and 

options for policy action /Milio N. Food Policy 2012. pp. 311-318. 

157. Ministry of Agriculture of the People’s Republic of China. 28 April 

2014. The 12 th Five Year Plan. – [Electronic resource]. – Mode of access: URL: 

http://english.agri.gov.cn/. 

158. Monitoring and Outlook of the Confederation of the Food and Drink 

Industries of the EC. – Brussels. 2000. 

159. MoussisN. Acess to European Union: law, economics, policies [Text] / 

Nicholas Moussis. - European Study Service.- 2008. -557p. 

160. Morland, K., Wing. S., Diez-Roux. A. V., &Poole, C. (2011), 

"Neighborhood Characteristics Associated with the Location of Food Stores and 

Food Service Places", American Journal of Preventive Medicine, vol. 22, pp. 23-

29. 

161. Morris J. N.A minimum income for healthy living. / Morris J. N., 

Donkin A. J., Wonderling D., Wilkinson P., Dowler E. A. // Journal of 

Epidemiology & Community Health, 2010. vol. 54, pp. 885-889. 

162. National Development and Reform Commission, 2012. Online 

information. – [Electronic resource]. – Mode of access: URL: 

http://en.ndrc.gov.cn/mfndrc/default.htm. 

163. Nestle M. Hunger in the United States: Rationale, methods and policy 

implications of the state hunger surveys. / Nestle M., Guttmacher S. // Journal of 

Nutrition Education, 2012. 24(1), pp. 18-22S. 

164. Nord M. Food stamp participation and food security. / Nord M. Food 

http://54.no/


 

 

462 

Review, 2014. 24(1), pp. 13-19. 

165. Nord M. Measuring the food security of elderly persons. / Nord M. 

Family Economics and Nutrition Review, 2013. 15(1), 33-47. 

166. Nord M. Prevalence of hunger declines in rural households. / Nord M., 

Winicki F. Rural conditions and trends, 2009. 11(2), pp. 80-86. 

167. Nord M. Household food security in the United States, USD A, ERS. / 

Nord M., Andrews M., Carlson S. Food assistance and Research Report. 2012. 

52 p. 

168. Nord M. House hold food security in the United States, 2002. USDA, 

ERS. Nord M., Andrews M., Carlson S. Food assistance and Research Report. 

2013. 53p. 

169. OECD. 2011. Agriculture Policy Monitoring and Evaluation 2011: 

OECD Countries and Emerging Economies, Paris. 

170. OECD-FA Oexpects lower global agricultural production growth– 

[Electronic resource]. – Mode of access: 

URL:http://www.fao.org/news/story/en/item/177396/icode/ 

171. Ohmae K. The bondless world: Power and strategy in the interlinked 

economy / Ohmae K. – Fontana. – 1990. – 243 p. 

172. Olson C.M. Nutrition and Health Outcomes Associated with Food 

Insecurity and Hunger. / Olson C.M. // Journal of Nutrition 2009, pp. 521-524. 

173. Oltersdorf and Weingartner 1996, p. 23 

174. Opsomer J. An evaluation of the U.S./Opsomer J., Jensen H., Pan S./ 

Department of Agriculture food security measure with generalized linear mixed 

models. Journal of Nutrition, 2012. pp. 421-427. 

175. Overcoming Hunger in the 1990s: a special issue of Food Policy. – 

Vol.15. -No. 4. – pp. 273-368.  

176. Park J.L.Demand for prepared meals by US households. / Park J.L., 

Capps O. // American Journal of Agricultural Economics. 2007, pp. 814-824. 

177.Park J. L. Demand for prepared meals by US households / Park J. L., 

Capps O. // American Journal of Agricultural Economics, 2007. vol. 79, pp. 814-

824. 

http://www.fao.org/news/story/en/item/177396/icode/


 

 

463 

178. Paul M. Kennedy. The rice and Fall of the Great Powers: Economic 

Change and Military Conflict from 1500 to 2000./ Paul M. Kennedy.– London, 

1988. – 677 р. 

179. PECC Trade Forum: Agricultural Trade Study Group (ATSG). Issues 

PECC WTO Agriculture Negotiations: A Proposal for Progress. Nassirn Road, 

Singapore, 2013. pp. 258-372. 

180. Pocket world in figures / The Economist, Profile Books Ltd, 2007. – 

P. 49, 50. 

181. Pope R. D. The generalized envelope theorem and price uncertainty. 

International Economic Review, / Pope R. D. 1980. pp. 75-86. 

182. Radimer K. Development of indicators to assess hunger. /Radimer K., 

Olson C., Campbell С. // Journal of Nutrition, 1990. pp. 1544-1548. 

183. Radimer K.L. Development of Indicators to assess hunger. / Radimer 

K.L., Olson C.M., Campbell С. // Journal of Nutrition. 2010. pp. 1544-1548. 

184. Radimer K. Understanding hunger and developing indicators to assess 

it in women and children. / Radimer K., Olson C, Greene J., Campbell С., Hibicht 

J. Journal of Nutrition Education, 1992. 24(1), 36s-44s. 

185. Raj Patel (20 Nov 2013). Raj Patel: Food sovereignty' is next big idea. 

Financial Times. Retrieved 17 Jan 2014 

186. Randall Kempner. Regional development: imperatives in an innovative 

economy / Randall Kempner – [Electronic resource]. – Mode of access: 

URL:http://www.prosperitystrategies.com/papers/people_based_ED.pdf. 

187. Reinicke W.H. Global public policy /Reinicke W.H.// Foreign affairs. – 

Wash., 1997. – Vol. 76, №6. – P. 127-138. 

188. Rejda G.E. Principles of Risk Management and Insurance. / Rejda 

G.E.–Prentice Hall: 2008, 747 p. 

189. Renkow M.Rural infrastructure, transaction costs and market 

participation in Kenya. / Renkow M., Hallstrom D. G., KaranjaD.D. // Journal of 

Development Economics, 2012. pp. 349-367. 

190. Riches G. First world hunger: Food security and welfare politics. / 

Riches G.New York: St. Martins Press.2008 

http://www.ft.com/cms/s/0/584ed992-4216-11e3-9d3c-00144feabdc0.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_Times
http://www.prosperitystrategies.com/papers/people_based_ED.pdf


 

 

464 

191. Robertson R. Discourses of globalization / Robertson R.,               

Khonder H.// Intern. Sociology. – L., 1998. – Vol. 13, №1. – P. 566. 

192. Rome, Italy. CFS, 2009, "Assessment of the World Food Security 

Situation", Rome, Italy. 

193. Rose D. Economic determinants and dietary consequences of food 

insecurity in the United States. / Rose D. Journal of Nutrition 2009, 520 p. 

194. Rose D. Improving federal efforts to assess hunger and food insecurity. 

/ Rose D., Basiotis P., Klein B. Food Review, Jan-April: 18-23. Washington, D.C.: 

USDA Economic Research Service. 2014 

195. Rose D. Socio-economic determinants of food insecurity in the United 

States: Evidence from the SIPP and CSFII Datasets. / Rose D., Gundersen G., 

Oliveira V.Food and Rural Economics Division, Economic Research Service, U.S. 

Department of Agriculture. Technical Bulletin No. 1869.2008 

196. Sen A. Famine./ . Sen A. World Development, 1979. pp. 613-621. 

197. Sen A. Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and 

Deprivation. / Sen A. Clarendon Press, Oxford, 1981. – P. 100-130. 

198. Singer E. Evaluation of the pretest results for the Food Security 

Supplement to April 2014 CPS. / Singer E., Hess J. Washington D.C: U.S. Bureau 

of the Census, Center for Survey Methods Research. 2013. 

199. Smith D. Introduction // States and sovereignty in the global economy / 

Ed. By Smith D., Solinger D., Topik S. – L.; N.Y., 1999. – рр. 1-20. 

200. Sobal J. A Conceptual Model of the Food and Nutrition System. / Sobal 

J., Kettel Khan L., Bisgoni С. Social Science & Medicine 2008, pp. 853-863. 

201. Solomons N.W. A decade of the United Nations' Convention on the 

Rights of the Child: implications for child nutrition and for the conceptualization 

of norms and interventions in public-health nutrition. / Solomons N.W. Nutrition 

2000, pp. 640-642. 

202. Starkey L. J. Nutrient Intake of Food Bank Users Is Related to 

Frequency of Food Bank Use, Household Size, Smoking, Education and Country 

of Birth. / Starkey L. J., Gray-Donald K., Kuhnlein H. V. // Journal of Nutrition, 

2009. vol. 129, pp. 883-889. 



 

 

465 

203. State of the States: A Profile of Food and Nutrition Programs Across 

the Nation. December, 2008. Washington, DC, Food and research Action Center. 

Ref Type: Report. 

204. Stezhko N.V. Food Problem in Japan: Reasons of Appearance and the 

Ways of Solving/ StezhkoN.V.// Економічний простір: Зб. наук. пр. – 

Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – №91.– С. 31-38 

205. Stezhko N. The Practice of Sufficient Food Safety in the USA – the 

World’s Leader of Food Export / Stezhko N.// Journal L'Association 

1901 «SEPIKE». – Osthofen, Deutschland Poitiers, France, Los Angles, USA. – 

2014. Ausgabe 7. – 146-154 рр. 

206. Stezhko N.V. Liberalization of Trade of Agricultural Products as the 

Way to Solve Food Problem / Stezhko N.V.// Економічний простір: Зб. наук. пр. 

– Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – №92.– С.55-68 

207. Stezhko N.V. Liberalization of the World Trade of Agricultural 

Products as a Factor of Providing of Food Safety / Stezhko N.V.// Зб. наук. пр. 

Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні 

науки. – Черкаси. / Мін-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т 

– Черкаси: ЧДТУ, 2014. Вип. 37. Ч. І. – С. 82-86. 

208. StezhkoN.V. Regulating mechanism of global food trade in current 

conditions / StezhkoN.V.// Економічний простір: Зб. наук. пр.№90. – 

Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – С. 40-51. 

209. Stezhko N.V. Agrarian Reforms in China as a Precondition for 

Sufficient Food Safety: a Historical Aspect / Stezhko N.V.// Науковий журнал. 

Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і 

менеджмент. – Суми. – 2014. – №12(62) – С.105-110 

210. Stezhko N. Production and consumption of basic agricultural products 

in Ukraine as a basis for food fund formation / Stezhko N.// Journal L'Association 

1901 «SEPIKE». – Osthofen, Deutschland Poitiers, France, Los Angles, USA. – 

2014. Ausgabe 6. – рр. 164-170. 

211. Storper M. Globalization, Localization and Trade / M. Storper // The 

Oxford Hand book of Economic Geography / Edited by Gordon L. Clark, Maryann 



 

 

466 

P. Feldman, and MericS. Gertler. – Oxford (U.K.): Oxford University Press, 

2000. – pp. 146 

212. Sumner D. A. Agricultural trade policy and food security. Quarterly 

/Sumner D. A. // Journal of International Agriculture, 2010. 39(4), pp. 395-409. 

213. Sumner D. A. Domestic support and the WTO negotiations. / Sumner 

D. A. // Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 2010. 44(3), 

pp. 457-474. 

214. Sumner D. A. Food security, trade, and agricultural commodity policy. 

/Sumner D. A.In Tweeten, L. and Thompson, S. R., Agricultural Policy for the 

21st Century, 2012. pages 231-244. Iowa State Press. 

215. Sumner D. A. Assessing the effects of the WTO agreement on rice 

markets: What can we learn from the first five years? / Sumner D. A., Lee H. // 

American Journal of Agricultural Economics, 2012. 82(3), pp. 709-717. 

216. Sumner D. A. Implications of trade reform for agricultural markets in 

northeast Asia: A Korean example. / Sumner D. A., Lee H., Hallstrom D. G. // 

Agricultural Economics, 2009. 21(3), pp. 309-322. 

217. Tabachnick B. Using multivariate statistics: 4th Edition. / Tabachnick 

B., Fidell L. Boston, MA: Allyn and Bacon. 2001 

218. Tapogna J. Explaining variations in state hunger rates. ECO Northwest. 

Tapogna J., Suter, A.9p.2013. 

219. Tarasuk V.S. Household food security with hunger is associated with 

women’s food intakes, health, and household circumstances. / Tarasuk, V.S. // 

Journal of Nutrition, 2011. pp. 2670-2676. 

220. The Common Agricultural Policy IEd. by C. Ritson, D.R. Harvey. P. 

32. 

221. The Economist Intelligence Unit: The Global Food Security 

Index 2014. – [Electronic resource]. – Mode of access: 

URL:http://foodsecurityindex.eiu.com/ 

222. The Economist Intelligence Unit: The Global Food Security 

Index 2013– [Electronic resource]. – Mode of access: 

URL:http://foodsecurityindex.eiu.com/ 

http://foodsecurityindex.eiu.com/
http://foodsecurityindex.eiu.com/


 

 

467 

223. The Fifth World Food Survey: an assessment of food supplies and 

malnutrition / FAO. – United Nations, Rome, Italy. – 1985. 

224. The Global Plan of Action for Conservation and Sustainable Food and 

Agriculture // FAO. – Rome, 1996. – 12 p. 

225. The importance of food quality and safety for developing countries. – 

Rome: Committee on World food security, 2008. – [Electronic resource]. – Mode 

of access: URL: http://www.fao.org/ trade/docs/LDC-foodqual_en.htm 

226. The State of Food and Agriculture 2010. – Rome: РАО, 200. – 

[Electronic resource]. – Mode of access: URL: www.fao.org./dockep/ 

X4400eoo.html./ 

227. The World Bank, Poverty and Hunger: Issues and Options for Food 

Security in Developing Countries, A World Bank Food Policy Study, The World 

Bank, Washington D.C., 1986. 

228. Tielu A. Roberts I. Food Security and Agriculture Trade: Emerging 

Policy Issues./ Tielu A.– OECD. P., 1998. 

229. TinbergenL. Reshaping the International Order: A. Report to the Club 

of Rome / L. Tinbergen, A. J. Dolman. – Hurchinson, 1977. – P. 11-24 

230. Tracy М. Agricultural Policy in the European Union and Other Market 

/ Tracy М.// Economies: 2ed. – Brussels: EU, 1997. P.11. 

231. Trade Policy Review: China, Geneva, 2014 

232. Trade Reforms and Food Security: Conceptualizing the Linkages. FAO, 

UN. 2003. 

233. Transparency International. The Corruption Perceptions Index 2014. – 

[Electronic resource]. – Mode of access: URL:http://cpi.transparency.org/ 

234. Travers KD. The Social organization of nutritional inequities. Social 

Science &. Medicine 2006. pp. 543-553. 

235. Travers K. D. The Social Organization of Nutritional Inequities. 

Travers K. D. / Social Science & Medicine, 2010. vol. 43, pp. 543-553. 

236. Tyers R. Disarray in World Food Markets./ Tyers R., Anderson К. – 

Cambridge, 1992. P. 47. 

237. U.S. Department of Agriculture, Food and Nutrition Services (USDA-

http://www.fao.org/
http://www.fao.org./dockep/X
http://www.fao.org./dockep/X
file://///4400eoo.html.
http://www.fao.org/docrep/005/y4671e/y4671e06.htm
http://cpi.transparency.org/


 

 

468 

FNS). 2013. School meals program. – [Electronic resource]. – Mode of access: 

URL:http://www.fns.usda.gov/cnd/ 

238. U.S. Department of Agriculture, Food and Nutrition Services (USDA-

FNS). 2013. WIC: The Special Supplemental Nutrition Program for Women, 

Infants, and Children. – [Electronic resource]. – Mode of access: 

URL:http://www.fns.usda.gov/wic/aboutwic/howwichelps.htm 

239. U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service (USDA-

ERS). 2014. Food security in the United State: Conditions and trends, 2014. – 

[Electronic resource]. – Mode of access: URL: 

http://www.ers.usda.gov/briefing/foodsecuritv/ 

240. U.S. Department of Agriculture, Food and Nutrition Service (USDA-

FNS). 2013. Food stamp program participation and costs. – [Electronic resource]. 

– Mode of access: URL: http://ww.fns.usda.gov/pd/fssummar.htm 

241. United Nations Development Programme: 

Human Development Index 2014.– [Electronic resource]. – Mode of access: 

URL:http://hdr.undp.org/ 

242. United Nations Conference on Trade and Development Website: 

http://www.unctad.org 

243. United Nations Conference on Sustainable Development, Rio+20. 

[Electronic resource]. – Аccess mode: https://sustainabledevelopment.un.org/ 

244. United States Department of Agriculture. – [Electronic resource]. – 

Mode of access: URL: http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome 

245. United States Department of Agriculture: The Development of 

American Agriculture – [Electronic resource]. – Mode of access: URL: 

http://www.usda.gov/ 

246. USDA. Regional differences in family poverty. Family Economics and 

Nutrition Review 2010, pp. 79-83 

247. Vella V. Determinants of nutritional status in southwest Uganda. /Vella 

V., Tomkins A., Nviku J., Marshall T. // Journal of Tropical Pediatrics 2014, pp. 

89-98. 

248. Von Braun J. Employment for food security. UN Report on the Right to 

http://www.unctad.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome


 

 

469 

Food. / Von Braun J.2014, p. 3030. 

249. Wang D.Quotas and grain production in China. / In Rozelle, S. D. and 

Sumner., D. A., editors, Wang D., Huang J., Sumner D. A., Rozelle S. Agricultural 

Trade and Policy in China: Issues, Analysis and Implications, 2013. pages 111-

135. London: Ashgate Press. 

250. Why family farmers are the key to global food security?. – [Electronic 

resource]. – Mode of access: URL:https://agenda.weforum.org/2015/04/why-

family-farmers-are-the-key-to-global-food-

security/?utm_content=buffercb409&utm_medium=social&utm_source=facebook.

com&utm_campaign=buffer 

251. Willard W. Cochrane. The Development of American Agriculture: A 

Historical Analysis. / Willard W. – The University of Minnesota Press, 1993 – P. 

160. 

252. Winicki J. Food insecurity and hunger in the kindergarten classroom: 

Its effect on learning and growth. / Winicki J., Jemison K. Contemporary 

Economic Policy, 2012. 21(2), pp. 145-157. 

253. Winship, S. and Jencks, С (). Changes in food security after welfare 

reform: Can we identify a policy effect? Food Assistance and Nutrition Research 

Small Grants Conference, 2012. October 11-12, 2012. 32p. 

254. World Investment Report 2011: Non-Equity Modes of International 

Production and Development. – New York and Geneva, 2011 

255. World Population Prospects. The 2008 Revision: Highlights: working 

Paper No. ESA/P/WP.210 / United Nations Department of Economic and Social 

Affairs / Population Division. – [Electronic resource]. – Mode of access: URL: 

http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2008/wpp2008_highlights.pdf. 

256. World in grip of food crisis. The Indian News.– [Electronic resource]. 

– Mode of access: URL:http://www.thaindian.com/newsportal/world-news/world-

in-grip-of-food-crisis_10035221.html 

257. World Trade Organization (WTO). 2011. Notification: 

G/AG/N/CHN/21. – [Electronic resource]. – Mode of access: URL: wto.org. 

258. World agriculture: towards 2015/2030: an FAO perspective. Edited by 

http://www.thaindian.com/newsportal/


 

 

470 

Jelle Bruinsma. – London, 2013.– [Electronic resource]. – Mode of access: 

URL: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/esag/docs/y4252e.pdf 

259. World Bank. Poverty and Hunger: Issues and Options for Food Security 

in Developing Countries. St. NW, WashingtonD.C.1986 

260. World Bank. 2007. China: Innovations in Agricultural Insurance: 

Promoting Access to Agricultural Insurance for Small Farmers, May. 

http://www.globalagrisk.com/Pubs/ 2007_WB_ChinaAgInsurance_may.pdf 

261. World Economic Forum, 2013. The Global Competitiveness Report 

2013–2014 

262. World Economic Forum Ponders “Creative Imperative” By George 

Dwyer Washington, DC 25 January 2006 – [Electronic resource]. – Mode of 

access: URL:http://www.voanews.com/english/archive/2006-01/200-01-25-

voa60.cfm?CFID=98509012&CFTOKEN=57469251&jsessionid=883094ad5548e

cfb53473147535f2b427f7e 

263. World food prices stay high, but steady. – [Electronic resource]. – 

Mode of access: URL: http://www.fao.org/news/story/en/item/212018/icode/ 

264. World Trade Organization (WTO). 2012. Trade Policy Review: China, 

Geneva 

265. World Trade Organization (2001). Negotiations on WTO Agreement on 

Agriculture. Proposals by India in the areas of food security, market access, 

domestic support and export competition. Committee on Agriculture, Special 

Session. Document G/AG/NG/W/102. 

266. World Trade Organization (2001). Proposal for WTO negotiations on 

agriculture. Committee on Agriculture, Special Session. Republic of Korea. 

Document G/AG/NG/W/98. 

267. WTO Statistic Database. 2014. World Trade Organization.– [Electronic 

resource]. – Mode of access:www.wto.org/statistics 

268. Wu H. X. China's grain demand and supply: Trade implications. / Wu 

H. X., Findlay C. 1997. Working Paper 97-4, Center of Economics Policy 

Research. 

269. Yen S. Food stamp participation and food insecurity: An instrumental 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/esag/docs/y4252e.pdf
http://www.globalagrisk.com/Pubs/%202007_WB_ChinaAgInsurance_may.pdf


 

 

471 

variables approach. / Yen S., Andrews M., Chen Z., Eastwood С., 2014. 30p. 

270. Zhuang R. Price effect of key agricultural commodities in China. / 

Zhuang R., Abbott P., Selected paper to be presented at the AAEA Annual 

Meeting, Providence, Rhode Island, 2014. July 24-27, Purdue University. 

271. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: 

учебное пособие / Е.Ф. Авдокушин Е.Ф. – М.:ИВЦ «Маркетинг», 1996. – 196 с., 

с. 157 

272. Алексеев В.В. Экономика Японии / В.В. Алексеев. – М.: МГИМО. 

– Университет, 2006. – С. 110. 

273. Алтухов А. Продовольственная самообеспеченность страны: 

состояние и перспективы / Алтухов А., Вермель Д. // АПК: экономика, 

управление. – 1997. – №11. – С. 12. 

274. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти: У 

2 ч. / Міжнар. Рада з науки (ICSU) [та ін.]; наук. кер. М.З. Згуровський. – К.: 

НТУУ «КПІ», 2009. – Ч. 1. Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей. 

– 280 с. 

275. АнтоненкоО. І. Деякі тенденції розвитку ТНК в Україні 

/О.І.Антоненко,О.А.Чурилова [Електроннийресурс]. – Режимдоступу:http:// 

www. nbuv.gov.ua/ portal / Soc _Gum/Fkd/2011_1/part3/56.pdf. 

276. Антюшина Н. Норвежская модель управления ресурсами / 

Н. Антюшина // Экономист. – № 11. – 2005. – С.70 

277. Аронов Э.Л. Продовольственная безопасность России и ведущих 

стран мира. Аналитический обзор. / Э.Л. Аронов. – М.: ФГНУ 

«Росинформагротех», 2005. – С. 6. 

278. Артьомов І.В. Сучасні концепції міжнародних відносин / 

І.В. Артьомов // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2012. – № 6 (241), Ч. 

2. – С. 5-11 

279. Асборн Д. США-2008: Великая депрессия / Дэвид Асборн. -

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.mosmi.ru 

280. Асоціація сільського господарства Японії: офіційний сайт. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hojin.or.jp/ 

http://www.mosmi.ru/
http://hojin.or.jp/


 

 

472 

281. Афанасьев С.Г. Продовольственная безопасность России: 

(теория, методология, практика): автореф. дис. на соиск. учен. степ. 

докт.экон.наук: спец. 08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством/ Святослав Георгиевич Афанасьев. – М., 2005. – 47 с. 

282. Бабич А.О. Народонаселення і продовольство на рубежі другого і 

третього тисячоліть / А.О. Бабич, А.А. Побережна. – К.: Аграрна наука, 2000. 

– 158 с. 

283. Бактимирова З. Качество жизни: продовольственная безопасность/ 

З. Бактимирова // Экономист. – 2004. – № 2. – С.78-79. 

284. Балабанов B.C. Продовольственная безопасность. Международные 

и внутренние аспекты / В.С. Балабанов, Е. Борисенко. – М., 2002. – С. 366. 

285. Бахматюк О. Як повернути людей у села? / О. Бахматюк // 

Коментарі. – № 37 від 7 жовтня 2011.- С.17. 

286. Безуглий М.Д. Сучасний стан реформування аграрно-

промислового комплексу України / М.Д. Безуглий, М.В. Присяжнюк. – К.: 

Аграр. Наука, 2012. – 48 с. 

287. Березін О.В. Взаємозв’язок соціально-економічної та продовольчої 

безпеки у формуванні відносин підприємств АПК / О.В. Березін, 

Л.М. Березіна // Економіка АПК. – 2011. – №7. – С. 104-109. 

288. Білорус О. Стратегічні імперативи розвитку України в умовах 

глобалізації / О. Білорус // Економічний часопис. – 2001. – №10. – С. 3-8. 

289. Білорус О. Глобалізація і національна стратегія України / 

О. Білорус. – Броди: Просвіта, 2001. —301 с. 

290. Білорус О.Г. Глобалізація і безпека розвитку / О.Г. Білорус, 

Д.Г. Лук’яненко,М.О. Гончаренко, В.А. Зленко [та ін.] – К.: КНЕУ, 2001. – 

733 с. 

291. Богомолов B.A. Экономическая безопасность / В.А. Богомолов. – 

М.: Юнити-Дана, 2009. – С. 125. 

292. Богомолов О.Т. Вызов мировому порядку / О.Т. Богомолов // 

Независимая газета. – 2000. – 3 февраля. – С. 5. 

293. Бони Л.Д. Стратегический поворот / Л.Д. Бони // Экономическая 



 

 

473 

реформа в КНР: на рубеже векав. [сост. П.Б. Каменнов]. – М.: Ин-т Дальн. 

Вост. РАН, 2008. – С. 14. 

294. Борисова С.Є. Розвиток світового фінансового ринку в умовах 

глобалізації: монографія / С. Борисова;[за наук. ред.. Ю.В. Макогона]. – 

Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 310 с. 

295. Бродель Фернан. Материальная цивилизация, экономика и 

капитализм, ХV –XVІІІ вв. / Фернан Бродель; [пер. c фр. Л.Е. Куббеля; вступ. 

cт. изд. Ю.Н. Афанасьева. – 2- е изд.] – М.: Весь мир, 2006. 

296. Будущее, которогомыхотим / Итоговый документ Конференции 

ООН по уcтойчивомуразвитию РИО+20 [Электронный ресурс]. 

Режимдоступа: https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-

conf.216+1_russian.pdf.pdf 

297. Буздалов И. Проблемы обеспечения устойчивого развития 

агропродовольственной системы / И. Буздалов // Общество и экономика. – 

2006. – №6. – С. 13-18. 

298. Булатова О.В. Регіоналізація світової економіки в умовах 

глобальної інтеграції. Автореф. дис. на здобуття наук. ступ. д.е.н. за 

спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні 

відносини / Булатова Олена Валеріївна. Донецьк -2013. – 40 с., С. 11 

299. Булатова О.В. Регіональна складова глобальних інтеграційних 

процесів: монографія / Олена Валеріївна Булатова. – Донецьк: ДонНУ, 2012. 

– 386 с. 

300. Бурдуков П.Т. Россия в системе глобальной продовольственной 

безопасности / П.Т. Бурдуков, Р.З. Саетгалиев. – [Електронний ресурс].– 

Режим доступу: http: // www.duel.ru /publish /burdukov /glob.html. 

301. Бурлакова С. Особенности финансирования аграрного сектора 

стран ЕС / С. Бурлакова // АПК: экономика, управление. – №10. – 2008. – 

С. 63. 

302. Буянова М.Э. Неэкономические аспекты феномена общественного 

развития [Электронный ресурс] / М.Э. Буянова, С.И. Медведев. – Режим 

доступа: http://www.volsu.ru/s_conf/tez_htm/008.htm 

http://www.duel.ru/
http://www.volsu.ru/s_conf/tez_htm/008.htm


 

 

474 

303. Ваганова Н.В. Проблемы таможенно-тарифного регулирования 

и обеспечения продовольственной безопасности при вступлении в ВТО / 

Институт экономических исследований ДВО РАН. – [Електронний ресурс]. -

Режим доступу: http://www.ecrin.ru/files/vaganova 

304. Варналій З.С. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-

економічного розвитку: моногр. [за ред. З.С. Варналія]. – К.: Знання України, 

2005. – 498 с. 

305. Вахович І.М. Сутність асиметрії регіонального розвитку/                    

І. Вахович, І. Лакатош // Зб. наук. пр. Луцького національного технічного 

університету. Економічнінауки. Серія"Економіка та менеджмент". Луцьк, 

2008. – Вип. 5 (18). – Ч.1.– С. 98 – 102 

306. Виробництво основних видів продукції тваринництва, поголів’я 

сільськогосподарських тварин за категоріями господарств за січень–травень 

2015 року Головне управління статистики у Донецькій області. – 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: donetskstat.gov.ua 

307. Вишневська Н.М. Основні проблеми продовольчої безпеки та 

шляхи їх розв’язання / Н.М.Вишневська// Вісник. – Рівне, 2007. – Вип.3(39): 

Економіка. – С. 40-45. 

308. Власов В.І. Глобальна продовольча проблема / В.І. Власов. – К., 

2001. – 506 с. 

309. Власов В.І. Методичні підходи щодо оцінки продовольчої безпеки 

країни/ В.І Власов, В.П. Саблук, М.А. Лисак // Економіка АПК. – 2009. – №8. 

– С. 43-45. 

310. Власов В. Деякі тенденції світового виробництва продовольчих 

ресурсів / В. Власов // Економіка АПК. – 2006. – №4. – С. 142-147. 

311. Гальчинський А. Україна: наука та інноваційний розвиток/ 

А. Гальчинський, В. Геєць, В. Семиноженко. – К., 1997. – 66 с. 

312. Гасиев П. НТП и повышение производительности труда в 

сельском хозяйстве /П. Гасиев // АПК: экономика, управление. – 2008. – № 

12. – С. 9-14. 

313. Геєць В.М. Концепція економічної безпеки України/ кер. проекту 

http://www.ecrin.ru/
http://www.ecrin.ru/files/vaganova
http://donetskstat.gov.ua/
http://donetskstat.gov.ua/


 

 

475 

В.М.Геєць. – Ін-т екон. прогнозування. – К.: Логос, 1999. – 56 с. 

314. Геоекономічні сценарії розвитку і Україна: монографія / [М.З. 

Згуровський, Ю. М. Пахомов, А.С. Філіпенко, В.Г. Андрійчук, І.К. 

Бистряков, В.С. Будкін та ін.]. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 323 с. 

315. Гетьман Є. Як побороти бідність // Економічна правда. – 

[Електронний ресурс] – Режим доступу. – 

http://www.epravda.com.ua/publications/2013/10/22/399644/view_print/ 

316. Гильфердинг Р. Капитализм, социализм и социал-демократия: сб. 

статей и речей М.-Л.: Госиздат, 1928 

317. Глобализация: взгляд с переферии. – К.: Агенство гуманитарных 

технологий, 2002. – С. 7. 

318. Гойчук О.І. Продовольча безпека в Україні і світі / О.І. Гойчук. – 

К.: Науково-методичний центр аграрної освіти, 2003. – 114 с.  

319. Гойчук О.І. Продовольча безпека: монографія [Текст] / О.І Гойчук. 

– Житомир: Полісся, 2004. – 348 с. 

320. Гордеев А. Приоритетные направления долгосрочной аграрной 

политики / А. Гордеев // АПК: экономика, управление. – 2008. – №4. – С.25-

29. 

321. Гордеев А.В. Обеспечение продовольственной безопасности 

России – задача стратегическая/ Гордеев А.В. // АПК: экономика, 

управление. – 1998. – №8. – С. 3. 

322. Горняков Б. Новая роль аграрного сектора в современном мире / 

Б. Горняков // АПК: экономика, управление. – 2007. – №12. – С. 8. 

323. Гребенюк М. Міжнародно-правовий досвід забезпечення 

продовольчої безпеки: офіційний сайт InfoPressa. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.info-pressa.com/article-221.html 

324. Гуменюк Ю.П. Всебічно збалансований розвиток та міжнародна 

міграція робочої сили: проблеми взаємовпливу. – Електоронний ресурс.- 

Режим доступу: http://econindustry.org/arhiv/html/2011/st_54_41.pdf 

325. Гумеров Р. Как обеспечить продовольственную безопасность 

страны / Р. Гумеров // Российский экономический журнал. – 1997. – № 9. – 

http://www.epravda.com.ua/publications/2013/10/22/399644/view_print/
http://www.info-pressa.com/article-221.html
http://econindustry.org/arhiv/html/2011/st_54_41.pdf


 

 

476 

С. 57. 

326. Гусаков В.Г. Продовольственная безопасность: вопросы теории и 

практики / В.Г. Гусаков, З.М. Ильина. – Минск: Институт экономики НАН 

Беларуси, 2004. – 134 с. 

327. Гусаков В.Г. Стратегия обеспечения продовольственной 

независимости Беларуси/ В.Г. Гусаков // Вестник национальной академии 

наук Беларуси. – 2006. – №2. – С. 5-12. 

328. Дайнеко Л.Е. Экономические факторы мирового развития / 

Л.Е. Дайнеко. – Минск: Дикта, 2007. – С. 92. 

329. Декларація Всесвітнього Саміту з продовольчої безпеки / 

Всесвітній Саміт з продовольчої безпеки Рим, 16-18 листопада 2009 р. // 

Продовольча і сільськогосподарська організація Об’єднаних Націй. – 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/Summit/Docs/ 

Final_Declaration/K6050_Rev10__WSFS_OEWG__ru.pdf  

330. Державний комітет статистики України. – [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua 

331. Дерюгина И.В. Особенности и перспективы деятельности ТНК в 

сельском хозяйстве стран Востока. – Научная электронная библиотека 

«Киберленинка». – Электронный ресурс. – Режим доступа: CyberLeninka.ru 

332. Дикарев В.Н. Методологические основы решения 

продовольственной проблемы и обеспечения продовольственной 

безопасности / В.Н. Дикарев, О.В. Дикарев, М.А. Москвитин – Воронеж: 

ФГОУ ВПО ВГАУ, 2005. – 256 с. 

333. Добросоцкий В. Основные направления регулирования 

продовольственного рынка/ В. Добросоцкий // Экономист. – 2000. – №3. – 

С. 78-81. 

334. Довгенко Я.О. Статистична оцінка тенденцій розвитку 

виробництва зернових та формування пропозиції / Я.О. Довгенко // Наукові 

праці Кіровоградського національного технічного університету. – Економічні 

науки. – Кіровоград: КНТУ. – 2011. вип.20, ч. 1. – С. 81-89. 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/Summit/Docs/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://cyberleninka.ru/


 

 

477 

335. Доклад о развитии человека за 1999 г. ПРООН. – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org 

336. Дудкіна О. Регіональнасоціально-економічна асиметрія: 

діагностика та шляхи подолання/ О.Дудкіна, П.Дудкін // Галицький 

економічний вісник. – 2012. – №5(38). – с.21-27 

337. Евросоюз скорректировал общую аграрную политику // 

Экономика сельского хозяйства России. – 2009. – №1. – С. 86-87. 

338. ЕС: перспективы аграрного рынка / Экономическое обозрение // 

Экономика сельского хозяйства России. – 2008. – №9. – С. 78. 

339. Ефимов А. Если бы не политика рождаемости, в Китае жили бы 

1,7 млрд. человек / А.Ефимов. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rian.ru/world/20060812/52549144.html 

340. Європейська комісія: офіц.сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/globalization/indicators 

341. Євтаєв О. Світова продовольча безпека залежить від України / 

О. Євтаєв Агропрофі. Український тижневик ділової інформації. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.agroprofi.com.ua/content/view/458/40/ 

342. Жаліло Я.А. Світова продовольча криза та виклики для України / 

Я.А. Жаліло, О.В. Собкевич, В.М. Русан, А.Д. Юрченко // Економіка АПК. – 

2011. – №8. – С. 136. 

343. Жан К. Геоэкономика. Господство экономического пространства / 

Жан К., Савона П. и др. – М., 1997. – 207 с. 

344. Жесткие правила импорта в Евросоюз генетически 

модифицированной продукции грозят ростом розничных цен на м'ясо // 

Информационно-аналитическое агентство «ИМИТ». – [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.emeat ru/new.php9id=28520 

345. Жук О.П. Процеси транснаціоналізацїї на сучасному 

міжнародному ринку/ О. П. Жук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – 

Вип.19.5. – С. 120-127 

346. Жук О.П.Транснаціоналізація міжнародного ринку як наслідок 

http://www.rian.ru/world/20060812/52549144.html
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Femeat.ru%2F&ei=HjDWVLizO-f-ygP1hoJo&usg=AFQjCNE3uxuB-a0ZtwlsDVu2Ha9WwbXfDg&bvm=bv.85464276,d.bGQ


 

 

478 

глобалізації / О. П.Жук //Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – 

Вип.1.2. – С. 142-154 

347. Жук М.В. Регіональна економіка: підручн. /М.В. Жук. – К.: ВЦ 

"Академія", 2008. – 416 с. 

348. За що переплачують аграрії // Коментарі. – №38 від 07.10.2011. – 

С.6. 

349. Золотаев А. Народный приговор / А. Золотаев / Тижневик фокус. – 

24.06.2011 р. – С. 20. 

350. Ильина З.М. Продовольственная безопасность: международные 

аспекты / Ильина З.М. // Вестник национальной академии наук Беларуси. – 

2005. – № 4. – С. 9-17. 

351. Ильина З.М. Научные основы продовольственной безопасности / 

З.М. Ильина. – Минск, 2001. – 228 с. 

352. Ильина З.М. Теоретические и методологические критерии и 

подходы к оценке национальной продовольственной безопасности/ 

З.М. Ильина, С.А. Кондратенко // Вестник национальной академии наук 

Беларуси. – 2007. – № 2. – С. 12-20. 

353. Иноземцев В. Глобализация: иллюзии и реальность [Текст] / 

В. Иноземцев // Свободная мысль. – 2000. – №1. – С. 26-36. 

354. Кайзер К. Глобализация как проблема демократизации / К. Кайзер 

// Intern. politic. – Bonn., 1998. – №4. – P. 1-15. 

355. Кальченко Т.В. Імперативи системної взаємодії у формуванні 

глобальної економіки. Автореф. на здобуття наукового ступеня д.е.н. за 

спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні 

відносини / Кальченко Тимур Валерійович. – Київ, 2007. – 32 с. 

356. Кант Иммануил. Основы метафизики нравственности / Кант 

Иммануил // [сочинения в шести томах]. – М.: «Мысль». – Т. 4. Ч. I. – С. 211-

310 

357. Капица С.П. Сколько людей жило, живет и будет жить на земле. 

Очерк теории роста человечества / С.П. Капица. – М.: Международная 

программа образования, 1999. – 153 с. 



 

 

479 

358. Карасик Ю.М. Аграрно-промисловий комплекс України: стан і 

проблеми /Ю.М. Карасик // Економіка АПК. – 1995. – №7. – С.35-42. 

359. Кенни М. Процесс внедрения стандартов комитетом Kodcx 

Alimentarius и его роль в международной торговле пищевой продукцией /М. 

Кенни // АПК: экономика, управление. –2008. – №12. – С. 17 

360. Киреев А.П. Международная экономика / Киреев А.П. [в 2-х ч.] – 

Москва «Международные отношения». – 1997. – Ч. 1.– 415 с. 

361. Китай намерен скупать сельскохозяйственные земли за рубежом. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.newsru.com/finance/ 

09mav2Q08/china.html 

362. Китай: производство свинины в 2010 г. вырастет, благодаря мерам 

по контролю над заболеваемостью свиней. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://meatinfo.ru/news/read?id= 193756 

363. Кібальник Л.О. Формування парадигми геоекономічних 

трансформацій / Л.О. Кібальник // Науковий часопис НПУ імені М.П. 

Драгоманова. Серія №18. Економіка і право: зб. наук. пр.– К.: Вид-во НПУ 

імені М.П. Драгоманова, 2012. – Вип. 20. – С. 79-87 

364. Кірова Л.Л. Формування транскордонних агропромислових 

кластерів в системі світового сільськогосподарського ринку. Автореф. 

дисертації на здобуття наук. ступ. к.е.н. за спеціальністю 08.00.02 – світове 

господарство і міжнародні економічні відносини. Донецьк, 2012. – 20 с. 

365. Кірєєв С. Глобальні загрози національним інтересам України / 

С. Кірєєв // Вісник КНТЕУ. – 2004. – №1. – С. 55-64. 

366. Кларк Д. Б. Распределение богатства. – М., 1992. – С. 22. 

367. Ковалев Е. Продовольственная проблема в современном мире / 

Е. Ковалев // Мировая экономика и международные отношения. – 1999. – №6. 

– С. 36. 

368. Ковалев Е. Глобальная продовольственная проблема / Е. Ковалев // 

Мировая экономика и международные отношения. – 2004. – №10. – С. 26-34. 

369. Ковалев Е. Мировая продовольственная проблема: новые аспекты / 

Е. Ковалев // Мировая экономика и международные отношения. – 2003. – №9. 

http://www.newsru.com/finance/%2009mav2Q08/china.html
http://www.newsru.com/finance/%2009mav2Q08/china.html


 

 

480 

– С. 53-59. 

370. Кожен дев'ятий американець змушений користуватися 

продовольчими талонами, щоб вижити // Тижневик Рrime-tass. – 2009. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.prime-tass.ru/news/0/%7B 

1С1C9C56-3D86-40B1 – 9F39-17A26D20D3C0%7D.uif 

371. Колесняк А.А. Продовольствие – в мире, стране, регионе /А.А 

Колесняк. – М., 2001. –188 с.  

372. Колесняк А.А. Систематизация методов оценки уровня 

продовольственного обеспечения / Колесняк А.А. // Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2002. – № 7. – 

С. 15-17. 

373. Кочетов Э.Г. Геоэкономика. Освоэние мирового экономического 

пространства: Учебник для вузов / Э.Г. Кочетов – М.: Норма, 2006. – 528 с. 

374. Кравчук Н. Асиметрії і дисбаланси глобального розвитку: ідейно-

теоретичні та фундаментальні основи дослідження /Н. Кравчук. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу. – iepjournal.com/journals/14-

15/2011_8_Kravchuk.pdf 

375. Кранина Е.И. Экологические проблемы устойчивого развития 

современной китайской деревни / Е.И. Кранина. – М: Инст Дальн. Востока 

РАН, 2008. – С. 12. 

376. Крестьянские ведомости. Газета агробизнеса. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.agronews.ru 

377. Леонтьев В. В. Новый взгляд на экономику. 1967 

378. Логинов В. Сельское хозяйство и регулирование 

продовольственных рынков. Власть, бизнес и крестьянство: механизмы 

эффективного взаимодействия/ Логинов В. // Энциклопедия российских 

деревень. – 2002. – 560с. 

379. Лук’яненко Д.Г. Глобальна економіка ХХІ століття: людський 

вимір [монографія] / Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, А.М. Колот [та ін.]; за 

заг.ред. д-ра екон.наук, проф. Д.Г. Лук’яненка та д-ра екон.наук, проф. А.М. 

Поручника. – К.: КНЕУ, 2008. – 420 с. 

http://www.agronews.ru/


 

 

481 

380. Лупашко-Стальский И.П. Роль международных сельскохо-

зяйственных организаций в области продовольственной безопасности в 

странах мира / И.П. Лупашко-Стальский. – М., 2002.- 125 с. 

381. Магомедов А.Н. Государственное субсидирование как фактор 

повышения конкурентоспособности сельского хозяйства в США / 

А.Н. Магомедов // АПК: экономика, управление. – 2007. – №8. – С. 4. 

382. Мазуренко О.В. Продовольча безпека та поточна ситуація з позиції 

виробництва та споживання м’яса / Уманський національний університет 

садівництва: офіційний сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://udau.edu.ua/library.php?pid=380 

383. Макконнелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика / 

К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю; [пер. с англ. II-го изд.] К., Хагар-Демос, 1993. – 

785 с. 

384. Максимів Л. Теоретико-методичні підходи до оцінювання якості 

життя та рівня добробуту в контексті концепції сталого розвитку / 

Л. Максимів, М. Мельникович // Україна: Схід-Захід – проблеми сталого 

розвитку: Міжнар. наук.-практ. конф., 2011 р., 22-23.09. м. Донецьк / редкол.: 

О.О. Шубін [та ін.]. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – С.85-88. 

385. Малева Ю.Н. Обеспечение продовольственной безопасности на 

региональном уровне (на примере Саратовской области): автореф. на соиск. 

научн. степ. канд. экон. наук.: спец. 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством/ Ю.Н. Малева. – Саратов, 2006. – 20 с. 

386. Мальтус Т.Р. Дослідження закону народонаселення / Т.Р. Мальтус. 

– К.: Основи, 1998. – 535 с. 

387. Маркс К. Капилал. / К. Маркс. – М.: Издательство политической 

литературы, 1983.- 3883 с. 

388. Мартынов В.А. Европейская аграрная интеграция / В.А. 

Мартынов. – М.: «Наука», 1967.- С. 124. 

389. Матвійчук А.В. Штучний інтелект в економіці: нейронні мережі, 

нечітка логіка: монографія/. А.В. Матвійчук. – К.: КНЕУ, 2011. – 439 с. 

390. Маханьова Ю. М. Асиметрія умов угод України про членство у 

http://udau.edu.ua/library.php?pid=380


 

 

482 

СОТ і асоціацією з ЄС у зовнішній торгівлі агропродовольчими товарами / 

Ю. М. Маханьова // БІЗНЕСІНФОРМ. – 2014. – №9. – С. 26-34 

391. МВФ прогнозирует войны за еду [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://www.obozrevatel.com/news/2008/7/20/249509.htm 

392. Медведкін Т.С. Імперативи міжнародного трансферу знань в 

системі глобальних науково-технологічних трансформацій. Автореф. 

дисертації на здобуття наук. ступ. д.е.н. за спеціальністю 08.00.02 – світове 

господарство і міжнародні економічні відносини. Медведкін Тарас 

Сергійович.– Донецьк, 2013. – С. 43 

393. Методика визначення основних індикаторів продовольчої безпеки 

України, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 

2007 р. №1379 / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua 

394. Мешко Н.П. Інноваційний розвиток країн світової економіки в 

умовах глобалізації: монографія / Н.П. Мешко. – Донецьк: Юго-Восток, 2008. 

– С. 46 

395. Мировой продовольственный кризис: мнения экспертов // АПК-

Информ от 21.01.2008 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.apk-inform.com/ru/exclusive/topic/55280#.VOGyLKjvtc0 

396. Михневич С. Либерализация мировой торговли 

сельхозпродукцией и проблема продовольственной безопасности [Текст] / С. 

Михневич // Мировая экономика и международные экономические 

отношения. – 2003. – №1. – С.60. 

397. Михневич С.И. Многосторонняя система регулирования 

международных торгово-экономических отношений / С.И. Михневич. 

Минск, 2000. – С. 136. 

398. Миценко І.М. Продовольча безпека України: оцінка стану та 

світовий досвід вирішення проблеми / І.М. Миценко. – Кіровоград: 

Центрально-Українське видавництво, 2001. – 204 с. 

399. Молчанова Л. Взаємодія транснаціональних корпорацій з 

національними економіками на прикладі України / Л. Молчанова 

http://rada.gov.ua/


 

 

483 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://fes.kiev.ua 

400. Найяр Д. Глобализация и стратегия развития / Д. Найяр / "Круглый 

стол" высокого уровня по торговле и развитию. Ориентиры на XXI / Докл. на 

конфер. ООН по торговле и развитию. [пер с англ.] – Бангкок, 2000. – С.5. 

401. Національне статистичне бюро Китаю. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: www.statsgov.cn 

402. Небойові втрати: у що обходиться АТО. – [Електронний ресурс ] – 

Режим доступу: http://forbes.ua/ua/magazine/forbes/1387462-nebojovi-vtrati-u-

shcho-obhoditsya-ato 

403. Обзор торговой и сельскохозяйственной политики. США. – 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/meetings/wto_comm/RU/Trade_policy

_brief_US_RUS_final.pdf 

404. Обзор торговой и сельскохозяйственной политики. Китайская 

народная республика – 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/meetings/wto_comm/RU/Trade_policy

_brief_China_RUS_final.pdf 

405. Оболенцев И. Продовольственная безопасность / И. Оболенцев // 

Экономист. – 2005. – № 12. – С.3-9. 

406. Овчарук М., Мотриченко В. Особливості поширення та впливу 

ТНК на економіку України / М. Овчарук, В. Мотриченко // FINANCIAL 

SPACE. – № 3 (11). – 2013. – С. 61-67 

407. Овчарук М. Роль ТНК в процесі інтернаціоналізації економіки 

України/ М. Овчарук // FINANCIAL SPACE. – № 4 (12). – 2013. – С. 80-85 

408. Овчинников В. Не рисом единым. Японию заботит проблема 

продовольственной безопасности / В. Овчинников// Российская газета. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2008/1 l/06/prod-

iap.html 

409. Овчинников В. Китайский сельский час. Как, имея 7 процентов 

мировой пашни, прокормить 22 процента человечества / В. Овчинников // 

Российская газета. – [Электронный ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.rg.ru/2008/05/22/ ovchinnikov.html 

http://fes.kiev.ua/
http://www.statsgov.cn/
http://forbes.ua/ua/magazine/forbes/1387462-nebojovi-vtrati-u-shcho-obhoditsya-ato
http://forbes.ua/ua/magazine/forbes/1387462-nebojovi-vtrati-u-shcho-obhoditsya-ato
http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/meetings/wto_comm/RU/Trade_policy_brief_US_RUS_final.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/meetings/wto_comm/RU/Trade_policy_brief_US_RUS_final.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/meetings/wto_comm/RU/Trade_policy_brief_China_RUS_final.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/meetings/wto_comm/RU/Trade_policy_brief_China_RUS_final.pdf
http://www.rg.ru/2008/1%20l/06/prod-iap.html
http://www.rg.ru/2008/1%20l/06/prod-iap.html
http://www.rg.ru/2008/05/22/%20ovchinnikov.html


 

 

484 

410. ООН: 34 країни світу гостро потребують продовольчої 

допомоги. / Кореспондент. net – [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – 

ua.korrespondent.net/business/economics/1580101-oon-34-krayini-svitu-gostro-

potrebuyut-prodovolchoyi-dopomogi 

411. Опенышев С. Зарубежный опыт государственного аграрного 

протекционизма / С. Опенышев // Международный сельскохозяйственный 

журнал. – 2004. – №1. – С. 4. 

412. Орлов А. Продовольственная безопасность России / А. Орлов, 

П. Бурдуков, В. Горбатюк, Ю. Звычайный // Диалог. – 1999. – № 11.- С. 7-10. 

413. Офіційний сайт Конференції ООН з торгівлі та розвитку 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://unctad.org 

414. Оцінка наслідків членства України у світовій організації торгівлі: 

Монографія / М.О. Кизим, І.Ю. Матюшенко, В.В. Шпілевський, В.Є. 

Хаустова [та ін.];[за заг. ред. М.О. Кизима, І.Ю. Матюшенка] – Х.: ВД 

«ІНЖЕК», 2014. – 2012 с. 

415. Пабат О.В. Економічна безпека держави: інноваційні фактори: 

монографія / О.В. Пабат. – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН 

України, 2012.- 168 с. С.32-33. 

416. Панцов А. Система налогообложения в сельском хозяйстве 

зарубежных стран / А. Панцова // АПК: экономика, управление. – 2008. – №3. 

– С. 48-53. 

417. Папцов А.Г. Стратегический план поддержки сельского хозяйства 

США / А.Г. Папцов // Экономика сельскохозяйственных и перераба-

тывающих предприятий. – 2009.- №6. – С. 77. 

418. Пасхавер Б. Ценовая конкурентоспособность аграрного сектора/ 

Б. Пасхавер // Экономика Украины. – 2007. – №1. – С. 80-84. 

419. Пахомов Ю.М. Національні економіки в глобальному 

конкурентному середовищі / Ю.М. Пахомов, Д.Г. Лук’яненко, Б.В. Губський. 

– К.: Україна, 1997. – 238 с. 

420. Пахомов Ю. Н. Украина и Россия между Западом и Востоком / 

Ю. Н. Пахомов // Економічний часопис XXI. – 2010. – № 5–6. – С. 3–8. 

http://unctad.org/


 

 

485 

421. Петрушенко М. Щороку до 17 сіл іде в небуття / М. 

Петрушенко // Урядовий кур’єр. – 2010. – 17 лип. [Електронний ресурс]– 

Режим доступу: http://www.ukurier.gov.ua/index.php 

422. Пефтиев В. Развивающийся мир: глобализация или 

регионализация?/ В. Пефтиев, В. Черновская // Международная экономика и 

международные отношения. – 2000. – №7. – С.39-47 

423. План совместных действий Всемирной встречи на высшем уровне 

по проблемам продовольствия: материалы Римской декларации о всемирной 

продовольственной безопасности // АПК: экономика, управление. – 1997. – 

№2. – С. 7-9. 

424. Покровский В. Население / Энциклопедический словарь Брокгауза 

и Ефрона: Объединенный словарь. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.gatchina3Q00.ru 

425. Положение дел в связи с отсутствием продовольственной 

безопасности в мире. Улучшение благоприятной среды для 

продовольственной безопасности и питания. ФАО: Рим, 2014. – 70 с. 

426. Польша: стимулируют молодых фермеров. Дайджест // Экономика 

сельского хозяйства России. – 2008. – №10. – С. 90. 

427. Попков А.А. Продовольственная безопасность: современные 

аспекты / Попков А.А., Ильина З.М. // Вестник Национальной академии наук 

Беларуси. – Серия аграрных наук. – 2008. – № 1. – С. 5-10. 

428. Порошенко О. Императивный метод в регулировании правовых 

отношений / О. Порошенко. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://fb.ru/article/129045/imperativnyiy-metod-v-regulirovanii-pravovyih-

otnosheniy 

429. Посунько Н.С. Агропромышленная интеграция как фактор 

управления национальной продовольственной безопасностью / 

Н.С. Посунько // Продовольственная безопасность России: сб. докладов 

международной конференции. – М. – 2002. – С. 89-95. 

430. Про схвалення концепції Загальнодержавної програми сталого 

розвитку сільських територій до 2020 р. [Електронний ресурс]. – Режим 

http://www.ukurier.gov.ua/index.php
http://www.gatchina3q00.ru/
http://fb.ru/article/129045/imperativnyiy-metod-v-regulirovanii-pravovyih-otnosheniy
http://fb.ru/article/129045/imperativnyiy-metod-v-regulirovanii-pravovyih-otnosheniy


 

 

486 

доступу: http://www.minagro.gov.ua/page/?8781 

431. Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций. Вторая Международнаяконференция по вопросам 

питания: Обязательство по созданию будущего, свободного от 

неполноценного питания. 19-21 ноября 2014. – Рим. – 24 с. 

432. Продовольча безпека та місце України в її забезпеченні // 

Офіційний сайт ТОВ “Агро-Дельта Груп”. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://agrodelta.com.ua/news/prodovolcha-bezpeka-ta-misce-ukraini-v-ii-

zabezpechenni.html 

433. Продовольча і сільськогосподарська організація ООН. – 

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

434. Проект Закону про продовольчу безпеку України №11378 від 

24.10.2012. Верховна Рада України: офіц.ресурс. – [Електронний ресурс].– 

Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=& 

pf3516=11378&skl=7 

435. Пучков А.Л. Аграрная политика стран Европейского Сообщества / 

А.Л. Пучков // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий. – 1998. – №10. – С. 54. 

436. Рейтинг стран по ВВП на душу населения. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://svspb.net/danmark/vvp-stran-na-dushu-naselenija.php 

437. Римская декларация о всемирной продовольственной безопасности 

// АПК: экономика, управление. – 1997. – № 2. – С. 3-6. 

438. Ришкевич Н.Л. Передумови виникнення світової продовольчої 

кризи та перспективи для України. – Електронний ресурс. – Режим доступу: 

http://bibl.com.ua/ekonomika/21814/index.html 

439. Рогач О. І. ТНК і економічне зростання країн, що розвиваються: 

Монографія / О.І. Рогач. – К.: ВЦ «Київський університет», 1994. – 150с. 

440. Романова З. Бразилия – восходящий гигант / З. Романова // 

Экономист. – 2004. – №2. – С. 89-90. 

441. Ростоу В. В. Стадии экономического роста / В.В. Ростоу. Нью-

Йорк, 1981 

http://www.minagro.gov.ua/page/?8781
http://svspb.net/danmark/vvp-stran-na-dushu-naselenija.php
http://bibl.com.ua/ekonomika/21814/index.html


 

 

487 

442. Румянцев А.П. Міжнародна економіка: підручник / А. П. 

Румянцев, Г.Н. Климко, В. В. Рокоча, В. Ю. Шевченко, В. І. Савчук; [за ред. 

А.П. Румянцева.]– К.: Знання-Прес, 2003.– 447 с. 

443. Руснак П.П. Економіка сільського господарства / П.П. Руснак, 

В.В. Жабка, М.М. Рудий, А.А. Чалий. – К.: Урожай, 1998. – 320 с. 

444. Рылько Д. Проблемы и противоречия развития мировой 

агропродовольственной системы / Д. Рылько, В. Демьяненко // Мировая 

экономика и международные экономические отношения. – 2000. – №8. – С. 

50. 

445. Саблук П.Т. Глобалізація і продовольство / П.Т. Саблук, 

О.Г. Білорус, В.І. Власов. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008. – 632 с. 

446. Саблук П.Т. Національна доктрина продовольчої безпеки України 

(проект) / П.Т. Саблук, Г.М. Калетнік, С.М. Кваша, В.І. Власов, М.А. Лисак // 

Економіка АПК. – 2011. – №8. – С. 3-11. 

447. Савелко Т.В. Уточнення економічного змісту й особливостей 

глобалізації/ Т.В. Савелко // Фінанси України. – 2004. – №7. – С. 20-26. 

448. Сагайдачная О.В. Проблемы и перспективы экономики АПК в 

рыночных условиях / О.В. Сагайдачная // Экономические науки.- 2008. – №1. 

– С. 3-5. 

449. Самофалов В. Створення українських транснаціональних 

корпорацій – вимога часу/ В. Самофалов // Економічний часопис– XXI. – №6. 

– К.: Ін-т трансформації суспільства, 2002. – С. 14–16. 

450. Світова організація торгівлі: офіц. сайт. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: www.wto.org 

451. Секреков В.Х. Аграрная политика и хозяйственный механизм – 

основные инструменты реализации экономических интересов отрасли / В.Х. 

Секреков // Экономические науки. – 2008. – № 5. – С. 23. 

452. Сельское развитие в Европейском союзе. Дайджест // Экономика 

сельского хозяйства России. – 2008. – №1. – С. 74. 

453. Семенов А.А. Діяльність ТНК в Україні та їх вплив на 

економічний розвиток країни/ А.А. Семенов, В.В. Крижанівська 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/11428/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/58548/source:default
http://www.wto.org/


 

 

488 

[Електроннийресурс]. – Режим доступу: 

http://www.rusnauka.com/10_NPE_2008/Economics/28839.doc.htm 

454. Сільське господарство України за 2013 р. Статистичний збірник. –

www.ukrstat.gov.ua 

455. Сільське господарство на службі розвитку: обзор / Доповідь про 

світовий розвиток. – Світовий банк, 2008. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.worldbank.org. 

456. Сітове господарство і НТР. [Електроний ресурс]. – Режим 

доступу:http://www.ukr-

tur.narod.ru/planeta/plansonsystem/zemla/gospodarstvo/worldgosp/worldgospntr.h

tm 

457. Словник української мови: в 11 томах. – Том 4, 1973. – с. 20. 

458. Стан сільського господарства в січні–червні 2015 року. Експрес 

випуск/ Державна служба статистики України.- [Електронний ресурс ] – 

Режим доступу:www.ukrstat.gov.ua 

459. Старшинська Л.В. Стратегія розвитку продовольчого ринку в 

Україні / Л.В. Старшинська, Б.М. Данилишин. – К. Профі, 2008. – 532 с. 

460. Стежко Н.В. Теоретико-методологічні підходи до визначення 

сутності та передумов розвитку світової продовольчої проблеми / Н.В. 

Стежко // Економічний простір: зб.наук.пр. – Дніпропетровськ: ПДАБА. – 

2014. – №89 – С. 5-18. 

461. Стежко Н.В. Світова продовольча криза: причини виникнення та 

шляхи подолання / Н.В. Стежко // Економіка: проблеми теорії та практики. 

зб.наук.пр. Вип. 240: в 5 т. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2008. – Т.5. – С. 1231-

1235. 

462. Стежко Н.В. Діалектика взаємозв’язку продовольчої проблеми і 

продовольчої безпеки / Н.В. Стежко // Регіональна бізнес-економіка та 

управління: Науковий, виробничо-практичний журнал.–Вінниця. – 2014. – 

№3 (43). – С. 130-141 

463. Стежко Н.В. Концептуальні підходи до вирішення світової 

продовольчої проблеми в умовах глобалізації продовольчих ринків / Н.В. 



 

 

489 

Стежко // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті 

міжнародної інтеграції.– Херсон. – 2014. – № 14 (3). – С. 5-12. 

464. Стежко Н.В. Методологічні підходи до визначення 

категоріального апарату світової продовольчої безпеки/ Н.В. Стежко // 

Економіка і регіон. –Полтава: ПолтНТУ, 2014. – № 4(47). – С. 37-42 

465. Стежко Н.В. Теоретико-методологічні підходи до визначення 

факторів та критеріїв світової продовольчої безпеки / Н.В. Стежко // 

Економіка і регіон. – Полтава. – 2014. С. 116-138 

466. Стежко Н.В. Концепція забезпечення продовольчої безпеки 

України в умовах глобалізації / Н.В. Стежко // Матер. V Міжн. наук.-прак. 

конф. «Пріоритети нової економіки знань в ХХІ сторіччі», 25-26 грудня 

2014р. – Дніпропетровськ, ДВНЗ «Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури». – С. 11-14. 

467. Стежко Н.В. Сучасні підходи до визначення сутності світової 

продовольчої безпеки як економічної категорії / Н.В. Стежко // Проблемы 

развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных 

инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. – Донецк: ДонНУ, 2013. – 

Т.1. – С. 343-347. 

468. Стежко Н.В. Формировавание устойчивой системы продо-

вольственной безопасности в условиях глобализации / Н.В. Стежко // 

Украина – Болгария – Европейский Союз: современное состояние и 

перспективы. Сб. матер. междун. науч.-прак. конф. – Херсон – Варна: 

Херсон, ПП Вишемирский В.С. – 2012. –Т.2.- С. 215-220. 

469. Стежко Н.В. Вплив інтеграційних процесів на розвиток аграрної 

політики країн ЄС: досвід для України / Н.В. Стежко // Вісник Донецького 

національного університету. Наук. журн. Серія В економіка і право. – № 2. – 

2013. – С. 162-167. 

470. Стежко Н.В. Забезпечення продовольчої безпеки України в умовах 

глобалізації / Н.В. Стежко // Проблемы развития внешнеэконо-мических 

связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. 

науч. тр. – Донецк: ДонНУ, 2012. – Т. 2. – С. 289-292. 



 

 

490 

471. Стежко Н.В. Теоретико-методологічні підходи до визначення 

індикаторів світової продовольчої безпеки / Н.В. Стежко // Регіональна 

бізнес-економіка та управління: Науковий, виробничо-практичний журнал. –

Вінниця. – 2014. – №2(42). – С. 102-113 

472. Стежко Н.В. Вплив економічного розвитку країн на забезпечення 

продовольчої безпеки / Н.В. Стежко // Актуальні проблеми розвитку 

економіки в умовах глобалізації: матер. міжнар.наук.-прак. конф. Тернопіль – 

Чортків, 26-27 квітня 2012 р. – Чортків. – С. 66-68. 

473. Стежко Н.В. Тенденції та закономірності розвитку світової 

продовольчої системи / Н.В. Стежко // Вісник Донецького національного 

університету. Наук. журн. Серія В: економіка і право. – 2013. – №1. – С. 164-

169. 

474. Стежко Н.В. Розвиток інтеграційних процесів в контексті 

підвищення конкурентоспроможності продовольчої системи / Н.В. Стежко // 

Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. 

Херсон. – 2013. – №12(1). – С. 24-34. 

475. Стежко Н.В. Виробництво основних видів сільськогосподарської 

продукції в Україні в контексті євроінтеграційних перетворень / Н.В. Стежко 

// Матер. круглого столу «Трансформація соціально-економічної системи 

України:європейський вимір», 20 листопада 2014 р – Кіровоград. – С. 14-19 

476. Стежко Н.В. Роль зовнішньої торгівлі України у вирішенні 

продовольчої проблеми на національному та глобальному рівнях / Н.В. 

Стежко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 

Серія «Економічні науки». – 2014. – №3(65). – С.34-42 

477. Стежко Н.В. Проблеми виробництва основних видів 

сільськогосподарської продукції як основи формування продовольчого 

фонду / Н.В. Стежко // Науково-теоретичний журнал «Наука й економіка». 

Вип. 4 (36). – Хмельницький. – 2014. – С. 107-117. 

478. Стежко Н.В. Формування зовнішньоекономічної політики 

підтримки національної продовольчої безпеки Норвегії: досвід для України/ 

Н.В. Стежко // Матер. ХІІ Міжнар. наук.-прак. конф. «Україна на шляху 



 

 

491 

соціально-економічних перетворень в умовах глобалізації». Зб.наук. ст.– 

Кіровоград, 2013. – С. 43-51. 

479. Стежко Н.В. Багатофункціональне сільське господарство як основа 

продовольчої безпеки країн ЄС / Н.В. Стежко // Регіональна бізнес-економіка 

та управління: Науковий, виробничо-практичний журнал. –Вінниця. – 2014. – 

№4(44). – С. 151-161 

480. Стежко Н.В. Організаційно-економічні засади забезпечення 

світової продовольчої безпеки / Н.В. Стежко // Матер. ХІ Міжн. наук.-прак. 

конф. «Україна на шляху соціально-економічних перетворень в умовах 

глобалізації».Зб.наук. статей.– Кіровоград, КНТУ, 2012. Вип. 11.– С. 44-54. 

481. Стежко Н.В. Лібералізація світової торгівлі 

сільськогосподарською продукцією в контексті забезпечення продовольчої 

безпеки / Н.В. Стежко // Матер. ХІІІ наук.-прак. конф. «Україна на шляху 

соціально-економічних перетворень в умовах глобалізації».Зб.наук. ст. – 

Кіровоград, 2014. – С. 12-17. 

482. Столярчук Я. М. Глобальні асиметрії економічного розвитку: 

[монографія] / Я. М. Столярчук. – К.: КНЕУ, 2009. –302 с. 

483. Сторонянська І. Оцінка асиметрії соціально-економічного 

розвитку регіонів України та обґрунтування пріоритетів державної 

регіональної політики / І. Сторонянська // Регіональна економіка. – 2006. – № 

4. – С.101 – 111 

484. Сукупний обсяг виробництва зерна в Китаї перевищив 500 млн. т. / 

Китайский информационный ресурс. – [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: www.russian.china.org.cn 

485. Супян В.Б. Экономика США / В.Б. Супян. – М.: Экономисть, 2008. 

– С.408. 

486. Ткаченко В.Г. Комплексное развитие АПК регионов и обеспечение 

продовольственной безопасности / В.Г. Ткаченко, В.П. Шпичка // Економіка 

АПК. – 2006. – №5. – С. 16-24. 

487. Трейси М. Сельское хозяйство и продовольствие в экономике 

развитых стран: Введение в теорию, практику и политику / М. Трейси; [пер. с 

http://www.russian.china.org.cn/


 

 

492 

англ.] – СПб.: Экономическая школа, 1995. – С. 282-285. 

488. Тринько І.Р. Продовольча безпека країни: стан та перспективи 

зміцнення / [кер.авт. кол.Р.І. Тринько]. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 304 с. 

489. Угода про асоціацію Україна-ЄС: перспективи та механізми 

імплементації. Аналітична доповідь / О. Сушко, А. Бочі, М. Кузьо, В. 

Поворозник [та ін.] – Серія «Політична освіта» Фонд Конрада Аденауера, 

2014. – 52 с. 

490. Україна займає 52-е місце в Глобальному індексі продовольчої 

безпеки – http://ukrseeds.org.ua/ukra%D1%97na-zaima%D1%94-52-e-

m%D1%96stse-v-globalnomu-%D1%96ndeks%D1%96-prodovolcho%D1%97-

bezpeki 

491. Україна та СОТ // Міністерство аграрної політики та 

продовольства України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://minagro.gov.ua 

492. Україна: стратегічні пріоритети та аналітичні оцінки 2006: моногр. 

[за ред. О. С. Власюка]. – К.: НІСД, 2006. – 576 с. 

493. Устиян И. Эффективность экономической реформы Китая / 

И. Устиян // Экономист. – 2006. – № 8. – С. 76. 

494. Ушачев И. Агропродовольственный сектор: основные направления 

н проблемы / И. Ушачев // Экономист. – 2006. – №5. – С.86-93. 

495. Ушачев И. О прогнозе развития сельского хозяйства Европейского 

союза в 2006-2013 гг. / И. Ушачев // АПК: экономика, управление. – 2007. – 

№6.- С. 18-27. 

496. Федеральный обозревательный портал. Экономика. Социология. 

Менеджмент. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:www.ecsocman.edu.ru 

497. Федоренко В.Г. Транснаціональні корпорації як системо 

утворюючий фактор розвитку національних економік / В.Г. Федоренко // 

Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №7. – С.31-34 

498. Філіпенко А.С. Цивілізаційні виміри економічного розвитку / А. С. 

Філіпенко. – К.: Знання України, 2002. – 190 с. 



 

 

493 

499. Філіпенко А.С. Методологія геоекономічного розвитку 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.soskin.info/ea/2007/5-

6/200705.html 

500. Форрестер Дж. Мировая динамика / Дж. Форрестер. М.: АСТ, 2003 

501. Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма/ 

Ф.А. Хайек; [пер. с англ.]. – М.: Новости, 1992. – 304 с. 

502. Харитонов Н. Аграрная реформа и продовольственная 

безопасность России / Н. Харитонов, Н. Радугин // АПК: экономика, 

управление. – 1998. – №8. – С. 13. 

503. Хейлбронер Р. Упадок цивилизации бизнеса, 1976. 

504. Хромов Ю.С. Проблемы продовольственной безопасности России: 

международные и внутренние аспекты / Ю.С. Хромов. – М.: Издательство 

РИСИ, 1995. – 252 с. 

505. Цивілізаційна структура сучасного світу – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=13787 

506. Чайка В. Политика устойчивого развития сельских территорий ЕС 

/ В. Чайка, Н. Леонова // Международный сельскохозяйственный журнал. – 

2008. – №1. – С. 12. 

507. Чеберяк О.В. Ключові тенденції розвитку глобального 

продовольчого ринку / О.В.Чеберяк// Міжнародна економічна політика. 

Спецвипуск. Частина 2. – 2012. – С364-370 

508. Чемарєва Л.В. Продовольча безпека: соціально-економічна суть / 

Інформаційний ресурс Київського національного економічного університету. 

– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ir.kneu.kiev.ua:8080/bitstream/ 

2010/1180/1/Chemareva.pdf 

509. Черняков Б.А. Основные факторы конкурентоспособности 

аграрного сектора США: опыт для России / Б.А. Черняков// Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2009. – №4. – 

С. 75. 

510. Черняков Б.А. Политика продовольственной безопасности 

зарубежных стран и интересы России/ Б.А. Черняков // Экономика сельско-



 

 

494 

хозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2002. – №5. – С. 11-

13. 

511. Черняков Б.А. Модернизация аграрного сектора США / 

Б.А. Черняков// Экономис. – 2009. – № 4. – С. 67 – 68. 

512. Чешинский Л.С. Продовольственная безопасность: приоритетные 

направления (методология, проблемы, перспективы) / Л.С. 

Чешинский,O.K. Филатов, Е.И.Маргулис, Т.Ф. Рябова. – М.: Пищепромиздат, 

2000. – 224 с. 

513. Чупрій Л. Нова хвиля кризи в Україні: можливі загрози/ Л. Чупрій 

// Економічний часопис – ХХІ століття – 2009.- №9-10. – С. 13 

514. Шепелев М.А. Глобальный мир, ORDO NUOVO и новая 

политическая наука / М.А. Шепелев. – Днепропетровск: Журфонд, 2002. – 

301 с. 

515. Шиман М. Глобализация как источник конкуренции, конфликтов и 

возможностей / М. Шиман // Проблемы теории и практики управления. – 

1999. -№1. – С. 52-58. 

516. Шишков Ю. Глобализация – враг или союзник развивающихся 

стран? / Ю. Шишков // Мировая экономика и международные отношения. – 

2003. – №4. – С. 3-14. 

517. Школа І.М. Регіональні принципи та економічні аспекти інтеграції 

України в Європейський Союз / І.М. Школа, О.М. Верстяк // Регіональна 

економіка. – 2007. – №2. – С. 222-228 

518. Шмулевич В.Л. Интеграция как глобальная тенденция 

современности / В.Л. Шмулевич. – М.: «Граница». – 2000. – С. 44. 

519. Шнирков О.І. Європейський Союз у глобальному інноваційному 

просторі / О.І. Шнирков. – К: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 144 с. 

520. Ще один збіг // Коментарі. – №23 від 10.06.2011. – С. 8. 

521. Щекович О.С. Продовольча безпека України: зміст, структура, 

реальність загрози / О.С. Щекович // Архів наукових публікацій. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/ 

18_NPM_2008/Economics/ 34214.doc.htm 

http://www.rusnauka.com/%2018_NPM_2008/Economics/%2034214.doc.htm
http://www.rusnauka.com/%2018_NPM_2008/Economics/%2034214.doc.htm


 

 

495 

522. Экономика и управление в зарубежных странах (по материамам 

иностранной печати). Ежемесячный информационный бюлетень. – 

Москва,№11.-2010. – 48 с. 

523. Эксперты Пентагона: глобальное потепление погубит Землю 

[Электронный ресурс] // Мембрана. – Режим доступа: 

http://www.membrana.ru/articles/misinterpretation/2014/03/03/182200.html 

524. Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии / К. Маркс, 

Ф. Энгельс Соч. – Т. 2. – М.: Политиздат, 1959. – С. 309. 

525. Юрлов Ф.Н. Социальные издержки глобализации / Ф.Н. Юрлов // 

Социологические исследования. – 2001. – №7. – С. 13-22. 

http://www.membrana.ru/articles/misinterpretation/2014/03/03/182200.html


 

 

496 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ



 

 

497 

Додаток А 

Таблиця 1 

Масштаби поширення недоїдання і результати досягнення в регіонах, що 

розвиваються цільових показників, встановлених Світовим продовольчим 

самітом (ВПС), і цілей у галузі розвитку, сформульованих в Декларації 

тисячоліття (ЦРТ)
 

Регіон / субрегіон/ 

країна 

Чисельність недоїдаючих Частка недоїдаючих в загальній 

чисельності населення 

1990- 

1992 

2000- 

2002 

2005- 

2007 

2009- 

2011 

2012- 

2014 

Зміни 1990- 

1992 

2000- 

2002 

2005- 

2007 

2009- 

2011 

2012- 

2014 

Зміни 

(млн) (%) (%) 

В світі 1014,

5 

929,9 946,2 840,5 805,3 -20,6 18,7 14,9 14,3 12,1 11,3 -39,6 

Розвинені регіони 20,4 21,1 15,4 15,7 14,6 -28,4 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 відс. 

Регіони, що 

розвиваються 

994,1 908,7 930,8 824,9 790,7 -20,5 23,4 18,2 17,3 14,5 13,5 -42,4 

Найменш розвинені 

країни 

209,3 243,4 237,6 237,8 246,7 17,8 40,0 36,4 31,4 28,6 27,5 -31,3 

Країни, що 

розвиваються і 

немають виходу до 

моря
 

94,6 112,4 105,9 102,4 206,9 13,0 35,7 33,6 28,3 25,0 23,7 -33,6 

Малі острівні 

держави, що 

розвиваються 

10,2 10,7 10,9 10,0 10,0 -2,3 24,5 22,5 21,4 18,8 18,1 -26,0 

Країни з низьким 

рівнем доходу 

199,4 237,4 231,4 232,8 244,0 22,4 39,2 36,4 31,7 29,3 28,4 -27,7 

Країни з рівнем 

доходу нижче 

середнього
 

408,3 374,4 421,3 357,7 348,6 -14,6 22,9 17,5 18,2 14,4 13,7 -40,4 

Країни з низьким 

рівнем доходу і 

дефіцитом 

продовольства 

461,1 468,5 514,5 471,7 481,8 4,5 27,6 22,8 22,8 19,4 18,9 -31,7 

Регіони ФАО             

Азіатсько-

Тихоокеанський 

регіон
 

727,1 618,3 648,5 543,8 504,6 -30,6 24,4 18,0 17,8 14,3 12,9 -47,0 

Африка
 176,0 202,5 205,3 211,2 214,1 21,6 33,3 29,8 26,5 24,4 23,8 -28,5 

Близький Схід і 

Північна Африка
 

16,5 23,0 26,7 26,9 32,8 98,6 6,6 7,5 7,9 7,3 7,7 17,8 

Європа і 

Центральна Азія
 

9,9 11,5 8,9 7,7 6,3 -36,8 8,0 8,5 6,2 5,1 5,0 отс. 

Латинська Америка 

та Карибський 

басейн
 

68,4 61,0 49,2 41,5 37,0 -45,9 15,3 11,5 8,7 7,0 6,1 -60,3 

Азія 742,6 637,5 668,6 565,3 525,6 -29,2 23,7 17,6 17,4 14,1 12,7 -46,5 

Східна Азія 295,2 222,2 218,4 185,8 161,2 -45,4 23,2 16,0 15,3 12,7 10,8 -53,4 

Східна Азія (за 

винятком Китаю) 

6,4 10,4 10,3 11,6 10,4 63,2 9,6 14,6 13,9 15,3 13,5 40,1 

Китай 288,9 211,7 208,2 174,2 150,8 -47,8 23,9 16,1 15,3 12,5 10,6 -55,4 

Корейська Народно-

Демократична 

Республіка 

4,8 8,7 8,5 10,2 9,3 94,8 23,3 37,7 35,5 41,7 37,5 60,5 

Монголія 0,7 0,9 0,9 0,7 0,6 -4,0 29,9 36,1 34,0 25,9 22,4 -25,1 

Республіка Корея сн сн сн сн сн >-50,0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 відс. 

Західна Азія 8,0 13,8 17,0 18,3 18,5 132,0 6,3 8,6 9,3 9,1 8,7 38,6 

Ірак 1,4 5,8 7,3 7,8 7,9 460,6 7,9 23,5 26,0 25,2 23,5 199,2 

Йорданія 0,2 0,3 сн сн сн >-50.0 5,5 6,0 <5,0 <5,0 <5,0 відс. 

Ємен 3,6 5,3 6,1 6,1 6,3 75,0 28,9 29,5 29,6 26,6 25,7 -11,1 

Кувейт 0,8 сн сн сн сн <-50.0 39,5 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 відс. 
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Таблиця1 
 
Ліван Сн сн сн сн сн >0.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 відс. 
Об'єднані 

Арабські Емірати 

сн сн сн сн сн >0.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 відс. 

Саудівська 

Аравія 

сн сн сн сн сн >-50.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 відс. 

Туреччина сн сн сн сн сн >-50.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 відс. 

Кавказ та 

Центральна Азія 

9,6 10,9 8,5 7,4 6,0 -37,3 14,1 15,3 11,3 9,5 7,4 -47,4 

Азербайджан 1,8 1,4 сн сн сн >-50.0 23,6 17,1 <5.0 <5.0 <5.0 відс. 

Вірменія 0,9 0,7 0,2 0,2 0,2 -81,0 27,3 23,0 8,2 6,5 5,7 -79,0 

Грузія 3,0 0,8 0,3 0,4 0,4 -85,9 56,5 16,3 6,0 9,0 9,8 -82,6 

Казахстан сн сн 0,8 сн сн >-50.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 отвідс. 

Киргизстан 0,7 0,8 0,5 0,4 0,3 -54,3 16,0 16,7 9,4 7,9 6,0 -62,6 

Таджикистан 1,6 2,5 2,8 2,9 2,7 65,9 28,1 39,5 40,5 37,4 32,3 15,2 

Туркменістан 0,4 0,4 0,2 сн сн <-50.0 8,6 8,4 5,1 <5.0 <5.0 отвідс. 

Узбекистан сн 3,6 3,3 2,5 1,7 134,7 <5.0 14,4 12,6

 12,6 

9,1 5,8 74,6 

Південно-Східна 

Азія 

138,0 117,7 103,3 79,3 63,5 -54,0 30,7 22,3 18,3 13,4 10,3 -66,3 

Бруней-

Друссалам 

сн сн сн сн сн >0.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 от відс. 

В'єтнам 32,1 20,8 15,9 13,2 11,9 -63,1 45,6 25,4 18,6 14,8 12,9 -71,7 

Індонезія 35,9 38,3 42,7 32,3 21,6 -39,8 19,7 18,1 18,7 13,4 8,7 -56,2 

Камбоджа 3,0 3,6 2,7 2,4 2,4 -19,2 32,1 28,5 19,6 17,0 16,1 -50,0 

Лаоська 

Народно-

Демократична 

Республіка 

1,9 2,1 1,6 1,5 1,5 -21,1 42,8 37,9 26,9 23,3 21,8 -49,1 

Малайзія 1,0 сн сн сн сн >0.0 5,1 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 отвідс. 

М'янма 26,8 24,3 17,1 10,5 8,9 -66,8 62,6 49,7 33,8 20,3 16,7 -73,4 

Таїланд 20,4 11,6 7,7 6,1 4,6 -77,6 35,7 18,5 11,7 9,2 6,8 -80,9 

Тимор-Лешті 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 -7,1 45,2 41,6 34,0 32,1 28,8 -36,2 

Філіппіни 16,7 16,0 14,3 11,8 11,3 -32,2 26,3 20,2 16,4 12,6 11,5 -56,3 

Південна Азія 291,7 272,9 321,4 274,5 276,5 -5,2 24,0 28,5 20,2 16,3 15,8 -34,0 

Південна Азія (за 

винятком Індії) 

81,0 86,7 85,8 84,1 85,8 5,9 24,5 21,0 19,1 17,7 17,3 -29,4 

Афганістан 3,8 10,0 8,3 7,1 7,5 100,8 29,5 46,7 32,4 24,8 24,7 -16,4 

Бангладеш 36,0 27,7 24,3 26,0 26,2 -27,3 32,8 20,6 16,8 17,2 16,7 -50,0 

Індія 210,8 186,2 235,7 190,4 190,7 -9,5 23,8 17,6 20,6 15,8 15,2 -36,0 

Іран (Ісламська 

Республіка) 

2,9 3,8 4,7 4,7 сн >0.0 5,1 5,6 6,6 6,4 <5.0 відс. 

Мальдівські 

острови 

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 -22,3 12,3 11,9 15,3 9,8 6,2 -50,1 

Непал 4,2 5,2 4,4 3,3 3,6 -14,4 22,6 22,1 17,2 12,4 13,0 -42,8 

Пакистан 28,7 34,3 38,2 37,6 39,6 37,9 25,1 23,4 23,7 21,7 21,7 -13,5 

Шрі Ланка 5,4 5,6 5,9 5,4 5,2 -2,6 30,6 29,6 29,1 25,9 24,6 -19,8 

Африка 182,1 209,0 211,8 216,8 226,7 24,5 27,7 25,2 22,6 20,9 20,5 -26,1 

Північна Африка 6,0 6,5 6,4 5,6 12,6 отс. <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 6,0 відс. 
Алжир 2,1 2,7 2,4 1,9 сн >-50.0 7,7 8,4 6,8 5,1 <5.0 відс. 
Єгипет сн сн сн сн сн >-50.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 відс. 
Марокко 1,5 1,9 1,7 1,7 сн >0.0 5,9 6,6 5,5 5,3 <5.0 відс. 
Туніс сн сн сн сн сн >0.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 відс. 
Субсахарська 

Африка 

176,0 202,5 205,3 211,2 214,1 21,6 33,3 29,8 26,5 24,4 23,8 -28,5 

Ангола 6,8 7,0 5,3 4,1 3,9 -42,9 63,3 48,8 31,2 20,9 18,0 -71,6 

Бенін 1,5 1,6 1,3 1,2 1,0 -31,5 28,1 22,4 15,1 12,4 9,7 -65,6 

Ботсвана 0,4 0,6 0,6 0,6 0,5 50,4 25,1 36,0 32,2 30,4 26,6 6,0 
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Латинська Америка і 

Карибський басейн 

68,5 61,0 49,2 41,5 37,0 -45,9 15,3 11,5 8,7 7,0 6,1 -60,3 

Карибський басейн 8,1 8,2 8,4 7,6 7,5 -7,6 27,0 24,4 23,7 20,7 20,1 -25,7 

Барбадос сн <0.1 <0.1 сн сн >0.0 <5.0 5,2 6,7 <5.0 <5.0 відс. 

Гаїті 4,4 4,8 5,4 5,0 5,3 20,5 61,1 55,2 57,3 50,5 51,8 -15,3 

Домініканська 

Республіка 

2,5 2,5 2,3 1,8 1,5 -39,7 34,4 28,5 24,5 18,2 14,7 -57,2 

Куба 0,6 сн сн сн сн <-50.0 5,7 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 відс. 

Сент-Вінсент и 
Гренадіни 

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 -72,1 20,7 16,8 9,2 6,8 5,7 -72,5 

Тринідад і Тобаго 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 -22,5 12,6 11,9 11,7 10,2 9,0 -29,0 

Ямайка 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 -11,1 10,4 7,3 7,0 7,9 7,9 -24,0 

Латинська Америка 60,3 52,7 40,8 33,9 29,5 -51,1 14,4 10,7 7,7 6,1 5,1 -64,3 

Аргентина сн сн сн сн сн >-50.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 відс. 

Беліз <0.1 <0.1 сн <0.1 <0.1 15,7 9,7 5,9 <5.0 5,9 6,5 -33,3 

Болівія  

(Багатонаціональна 

Держава) 

2,6 2,8 2,8 2,7 2,1 -21,3 38,0 32,8 29,6 26,9 19,5 -48,7 

Бразилія 22,5 19,0 сн сн сн <-50.0 14,8 10,7 <5.0 <5.0 <5.0 відс. 

Венесуела 

(Боліваріанська 

Республіка) 

2,8 3,8 2,4 сн сн <-50.0 14,1 15,4 9,0 <5.0 <5.0 відс. 

Гайана 0,2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 -51,4 22,8 9,7 10,4 11,9 10,0 -56,0 

Гватемала 1,4 2,3 2,0 2,1 2,2 63,6 14,9 20,2 15,7 14,7 14,3 -3,8 

Гондурас 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 -15,4 23,0 18,5 16,4 14,9 12,1 -47,3 

Колумбія 7,3 5,4 6,1 7,1 5,5 -25,1 21,6 13,4 14,0 15,3 11,4 -47,3 

Коста-Ріка 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 75,3 5,2 5,1 5,6 5,3 5,9 13,5 

Мексика 6,0 сн сн сн сн >-50.0 6,9 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 відс. 

Нікарагуа 2,3 1,6 1,3 1,2 1,0 -55,7 54,4 31,3 23,2 20,3 16,8 -69,1 

Панама 0,7 0,9 0,8 0,5 0,4 -39,2 26,4 27,6 23,0 14,8 10,6 -60,0 

Парагвай 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 -12,0 19,5 12,9 10,9 10,4 11,0 -43,6 

Перу 7,0 5,4 5,3 3,6 2,7 -62,2 31,6 20,6 18,9 12,3 8,7 -72,3 

Сальвадор 0,9 0,6 0,7 0,7 0,9 -2,6 16,2 10,6 10,7 12,0 13,5 -16,6 

Сурінам <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 -29,0 15,5 13,9 11,5 8,7 8,4 -45,7 

Уругвай 0,3 сн сн сн сн <-50.0 8,5 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 відс. 

Чилі 1,2 сн сн сн сн <-50.0 9,0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 відс. 

Еквадор 2,0 2,4 2,6 2,1 1,8 -12,2 19,4 18,6 18,7 14,2 11,2 -42,2 

Океанія 1,0 1,3 1,3 1,3 1,4 43,7 15,7 16,5 15,4 13,5 14,0 -11,2 

Вануату <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 8,1 11,2 8,2 7,0 6,0 7,2 -35,5 

Кірібаті <0.1 сн сн сн сн >-50.0 7,5 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 відс. 

Самоа <0.1 <0.1 сн сн сн <-50.0 10,7 5,2 <5.0 <5.0 <5.0 відс. 

СоломоновіОстрови <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 -12,2 24,8 15,0 12,0 10,9 12,5 -49,8 

Фіджі <0.1 сн сн сн сн >-50.0 6,6 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 відс. 

Буркіна-Фасо 2,4 3,3 3,5 3,5 3,5 49,2 26,0 27,6 25,4 22,6 20,7 20,2 

Габон 0,1 сн сн сн сн > -50.0 11,7 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 відс. 

Гамбія 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 -11,3 13,3 13,0 14,9 8,8 6,0 -54,5 

Гана 7,1 3,1 2,3 1,5 сн <-50.0 47,3 15,9 10,5 6,0 <5.0 відс. 

Гвінея 1,5 2,3 2,1 2,0 2,1 43,8 23,2 26,1 21,4 18,4 18,1 -22,0 

Гвінея-Бісау 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 25,3 23,1 26,6 25,7 23,1 17,7 -23,5 

Джибуті 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 -64,0 74,8 48,9 33,0 23,1 18,9 -74,8 

Замбія 2,7 4,7 6,0 6,8 7,0 160,7 33,5 45,0 50,5 51,2 48,3 44,0 

Зімбабве 4,6 5,5 5,1 4,5 4,5 -2,2 43,0 43,4 39,8 34,5 31,8 -25,9 

Кабо-Верде <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 -15,3 16,1 19,3 14,2 12,3 9,9 -38,9 

Камерун 4,7 5,0 3,9 2,8 2,3 -50,4 37,8 30,8 21,0 13,5 10,5 -72,3 

Кенія 8,0 10,3 10,3 10,1 10,8 34,5 33,0  27,9 24,7 24,3 -26,5 

Конго 1,1 1,0 1,2 1,4 1,4 32,5 43,2 32,0 33,2 33,6 31,5 -27,1 

Кот-д'Івуар 1,3 2,7 2,5 2,8 3,0 123,3 10,6 16,2 14,1 14,6 14,7 37,7 

Лесото 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 -6,1 15,6 12,3 10,8 11,3 11,5 -26,2 

Ліберія 0,6 1,1 1,2 1,2 1,3 112,2 29,0 37,2 34,9 29,9 29,6 2,1 

Маврикій <0.1 <0.1 <0.1 сн сн > -50.0 8,1 6,7 5,4 <5.0 <5.0 відс. 

Мавританія 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 -17,3 14,6 11,2 10,8 7,4 6,5 -55,7 

Мадагаскар 3,2 5,8 6,6 6,6 7,0 115,6 27,3 35,6 35,0 31,5 30,5 11,9 

Малаві 4,3 3,1 3,5 3,4 3,6 -17,1 44,7 27,0 26,4 22,4 21,8 -51,3 

Малі 1,4 1,3 1,1 сн сн <-50.0 16,7 12,6 9,1 <5.0 <5.0 відс. 

Мозамбік 7,7 7,8 7,8 7,5 7,2 -6,7 55,4 41,2 36,2 31,2 27,9 -49,7 

Намібія 0,5 0,5 0,5 0,8 0,9 63,3 35,9 27,3 26,0 37,6 37,2 3,8 

Нігер 2,2 2,3 2,0 1,8 2,0 -9,4 27,7 20,5 14,4 11,0 11,3 -59,3 

Нігерія 20,9 11,2 9,2 8,9 11,2 -46,4 21,3 8,9 6,4 5,5 6,4 -69,7 

Об'єднана Республіка 

Танзанія 

6,4 13,0 13,9 15,9 17,0 167,6 24,2 37,3 34,8 35,4 34,6 43,1 

Руанда 3,8 4,7 4,5 4,0 4,0 3,7 55,6 54,3 46,3 37,2 33,8 -39,2 

Сан-Томе і Прінсіпі <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 -52,0 22,9 17,9 10,0 7,8 6,8 -70,1 

Свазіленд 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 131,8 15,9 19,2 17,4 23,6 26,1 64,3 

Сенегал 1,9 2,9 2,4 1,8 2,4 24,1 24,5 28,2 21,1 13,9 16,7 -32,0 



 

 

500 

Продовження додатку А 

Таблиця1 
Судан (колишн.) 10,6 9,6 10,2 11,4 відс. відс. 40,0 27,2 25,0 24,3 відс. відс. 

Сьєрра-Леоне 1,7 1,7 2,0 1,8 1,6 -10,2 42,8 40,2 37,4 31,0 25,5 -40,4 

Того 1,5 1,4 1,4 1,3 1,0 -29,0 37,9 28,7 24,2 20,5 15,3 -59,5 

Уганда 4,2 7,1 6,6 8,5 9,7 129,9 23,2 28,1 22,2 24,9 25,7 11,1 

Центральноафриканськ 
Республіка 

1,4 1,6 1,6 1,5 1,7 23,3 47,3 42,9 40,7 34,4 37,6 -20,4 

Чад 3,6 3,5 4,1 4,9 4,5 23,1 59,1 40,1 39,9 41,5 34,8 -41,1 

Ефіопія 37,2 37,4 34,7 33,2 32,9 -11,6 74,8 55,0 44,3 38,1 35,0 -53,3 

Південна Африка сн сн сн сн сн >-50.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 відс. 

Джерело: 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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Таблиця2 
Рейтинг країн світу за рівнем продовольчої безпеки 

 
Рейтинг Країна Індекс 

1 Сполучені Штати Америки 89.3 

2 Австрія  85.5 

3  Нідерланди  84.4 

3  Норвегія  84.4 

5  Сінгапур  84.3 

6  Швейцарія  84.2 

7  Ірландія 84.0 

8 Канада  83.7 

8  Німеччина  83.7 

10  Франція  83.4 

11  Данія  83.3 

12  Швеція  82.4 

13  Нова Зеландія  82.2 

14  Бельгія 82.0 

15  Австралія  81.9 

16  Великобританія  81.6 

17  Ізраїль  80.6 

18  Португалія  80.3 

19  Фінляндія  79.9 

20  Іспанія  79.8 

21  Японія  77.8 

22  Італія  77.6 

23  Чехія  74.6 

24  Греція  74.3 

25  Південна Корея  73.2 

26  Польща  72.7 

27  Чилі  72.5 

28  Кувейт  72.2 

29  Угорщина  71.2 

30  Об'єднані Арабські Емірати  70.9 

31  Словаччина 69.8 

32 Саудівська Аравія  69.6 

33  Бразилія  68.1 

34  Малайзія  68.0 

35  Мексика  67.1 

36  Коста Ріка  65.8 

37  Аргентина  65.4 

38  Уругвай  65.0 

39  Туреччина  63.8 

40  Росія  62.7 

41  Венесуела  62.5 

42  Китай  62.2 

43  Сербія  61.6 

44  Румунія  61.3 

45  Панама  61.2 

46  Південна Африка  61.1 

47  Білорусь  60.8 

48  Ботсвана  60.7 

49  Таїланд  59.9 

50  Болгарія  59.6 

51  Колумбія  58.0 

52  Україна  56.4 

53  Перу  56.3 
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54  Туніс  55.7 

55  Домінікана 54.5 

56 Еквадор  54.2 

57  Казахстан  53.3 

58  Парагвай  53.1 

59  Йорданія  53.0 

60  Шрі Ланка  51.7 

61  Болівія  50.6 

62  Азербайджан  50.3 

63  Гондурас  50.1 

63  Марокко  50.1 

65  Філіппіни  49.4 

66  Єгипет  49.3 

67  В'єтнам  49.1 

68  Сальвадор  48.8 

69  Індія  48.3 

70  Алжир  47.5 

71  Гватемала  46.9 

72  Індонезія  46.5 

73  Узбекистан  46.0 

74  Нікарагуа  45.6 

74  Уганда  45.6 

76  Кот-д'Івуар  44.7 

77  Пакистан  43.6 

78  Гана  43.1 

79  Сирія 40.3 

80 Кенія  40.1 

81  Таджикистан  38.7 

82  Бенін  38.4 

82  Сенегал  38.4 

84  Камерун  38.1 

85  Непал  37.7 

86  М'янма  37.6 

87  Нігерія  36.5 

88  Бангладеш  36.3 

89  Ефіопія  35.8 

89  Сьєрра-Леоне  35.8 

91  Ємен  35.2 

92  Ангола  34.4 

93  Руанда  34.2 

94  Малаві  33.9 

95  Малі  33.4 

96  Камбоджа  33.1 

97  Судан  32.7 

98  Замбія  32.6 

99  Гвінея  32.5 

100  Буркіна Фасо  31.6 

101  Мозамбік  31.0 

102  Нігер  30.5 

103  Гаїті 30.2 

104 Танзанія  29.9 

105  Бурунді  28.8 

106  Того 28.4 

107  Мадагаскар 27.7 

108  Чад  25.5 

109  Демократична Республіка 

Конго 

24.8 

Джерело: The Economist Intelligence Unit: The Global Food Security Index 2014 - 

http://foodsecurityindex.eiu.com/ 
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Продовження додатку А 

Таблиця 3 

Виробництво зернових і зернобобових культур 
 

Україна 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

51,0 33,9 24,5 38,0 39,3 56,7 46,2 

Весь світ 2009,9 1952,6 2115,6 2310,3 2499,9 2655,0 2639,2 

Австрія 5,4 4,5 4,6 4,5 5,4 5,8 5,2 

Аргентина 20,4 24,6 39,1 38,4 46,6 51,4 41,1 

Білорусь … 5,5 4,9 6,2 7,0 8,4 9,2 

Болгарія 8,2 6,6 5,3 5,9 7,0 7,1 7,0 

Бразилія 34,8 52,6 49,0 58,7 79,0 81,0 92,7 

Великобританія 23,4 22,5 24,8 21,3 21,7 22,1 20,2 

Греція 4,5 4,9 4,8 5,1 4,5 4,7 4,3 

Данія 10,2 9,3 9,6 9,3 8,8 8,8 9,5 

Іспанія 19,9 11,8 24,9 14,4 19,7 22,0 17,3 

Італія 17,6 19,9 20,8 21,6 19,2 19,6 19,2 

Казахстан … 9,5 11,6 13,8 12,2 26,8 12,9 

Канада 57,4 51,4 55,5 52,8 50,6 51,1 57,1 

Китай 410,5 423,1 412,0 430,7 502,0 525,4 545,7 

Нідерланди 1,4 1,5 1,7 1,9 1,8 1,6 1,7 

Німеччина 37,9 40,2 45,7 46,1 44,7 42,2 45,2 

Польща 28,6 26,2 22,6 26,4 27,4 26,1 28,8 

Російська 

Федерація 

… 63,4 65,5 77,4 61,0 94,3 71,0 

Румунія 17,3 20,0 10,5 18,8 16,8 20,9 12,9 

США 314,1 279,4 344,3 367,6 404,3 388,3 359,3 

Угорщина 12,9 11,4 10,1 16,2 12,3 13,7 10,1 

Фінляндія 4,3 3,3 4,1 4,1 3,0 3,8 3,7 

Франція 58,8 56,3 67,8 64,6 67,3 66,6 71,9 

Швейцарія 1,3 1,3 1,2 1,0 0,9 1,0 0,9 

Швеція 6,5 4,8 5,7 5,1 4,4 4,7 5,1 

Україна до 

всього світу,% 

2,5 1,7 1,2 1,6 1,6 2,1 1,8 

Джерело: www.ukrstat.gov.ua 
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Продовження додатку А 

Таблиця 4 

Урожайність зернових і зернобобових культур 

 

 
Україна 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 
35,1 24,3 19,4 26,0 26,9 37,0 31,2 

Весь світ 25,9 25,8 28,5 30,5 33,0 34,2 33,6 

Австрія 55,1 54,4 53,2 54,5 53,0 77,2 60,9 

Аргентина 22,0 27,5 33,9 41,9 48,1 45,7 40,2 

Білорусь … 20,4 19,1 27,4 27,9 32,1 34,4 

Болгарія 38,3 30,2 27,2 33,0 36,6 39,0 36,7 

Бразилія 14,9 21,2 22,6 25,4 35,6 35,3 41,5 

Великобританія 60,3 66,6 69,4 67,1 67,8 68,5 60,6 

Греція 30,0 37,1 37,1 39,8 48,2 47,9 42,7 

Данія 60,3 60,9 61,5 61,0 58,7 58,9 63,0 

Іспанія 24,2 16,4 34,4 23,3 30,9 34,8 28,4 

Італія 38,6 46,0 49,3 52,9 53,5 56,0 52,9 

Казахстан … 5,8 9,4 10,0 8,0 16,8 7,6 

Канада 26,3 26,4 27,1 27,7 31,9 33,1 33,7 

Китай 42,2 45,6 46,3 50,1 54,0 55,7 56,9 

Нідерланди 67,3 77,1 75,8 82,2 85,0 77,5 84,8 

Німеччина 53,5 60,7 63,8 66,2 66,6 64,0 68,5 

Польща 32,3 30,0 25,2 31,4 32,2 33,3 36,8 

Російська 

Федерація 

… 12,2 15,6 18,6 18,3 22,4 18,3 

Румунія 29,6 30,7 19,3 31,2 33,1 39,7 23,5 

США 47,1 46,0 58,0 63,5 68,6 67,5 58,5 

Угорщина 44,0 40,3 36,1 54,8 47,4 50,8 36,5 

Фінляндія 35,4 34,0 35,0 34,1 31,3 35,3 35,3 

Франція 60,1 63,3 71,0 67,1 69,5 67,0 74,4 

Швейцарія 59,7 62,5 65,6 60,5 60,4 66,1 62,1 

Швеція 48,9 43,1 45,6 48,7 44,7 46,7 50,6 

Джерело: www.ukrstat.gov.ua 
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Продовження додатку А 

Таблиця 5 

Виробництво картоплі 
 

 

Україна 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

16,7 14,7 19,8 19,5 18,7 24,2 23,3 

Весь світ 266,0 285,1 328,7 323,1 324,2 374,4 365,4 

Австрія 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 

Аргентина 1,6 2,4 2,2 1,8 2,0 2,1 2,2 

Білорусь … 9,5 8,7 8,2 7,8 7,7 6,9 

Болгарія 0,4 0,6 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 

Бразилія 2,2 2,7 2,6 3,1 3,6 3,9 3,7 

Великобританія 6,5 6,4 6,6 5,8 6,0 6,1 4,6 

Греція 1,0 1,1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,6 

Данія 1,5 1,4 1,6 1,6 1,4 1,6 1,7 

Іспанія 5,3 3,9 3,1 2,6 2,3 2,4 2,2 

Італія 2,3 2,1 2,1 1,8 1,6 1,5 1,6 

Казахстан … 1,7 1,7 2,5 2,6 3,1 3,1 

Канада 3,0 3,8 4,6 4,9 4,4 4,2 4,6 

Китай 32,0 46,0 66,3 73,0 74,8 88,4 87,3 

Нідерланди 7,0 7,3 8,1 6,8 6,8 7,3 6,8 

Німеччина 14,5 10,9 13,7 11,6 10,2 11,8 10,7 

Польща 36,3 24,9 24,2 11,0 8,8 8,2 9,1 

Російська 

Федерація 

… 39,9 34,0 37,5 21,1 32,7 29,5 

Румунія 3,2 3,0 3,5 4,0 3,3 4,1 2,5 

США 18,2 20,1 23,3 19,1 18,0 19,4 21,0 

Угорщина 1,2 1,1 0,7 0,6 0,4 0,6 0,5 

Фінляндія 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,5 

Франція 4,8 5,8 6,4 6,6 6,6 8,0 6,3 

Швейцарія 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4 

Швеція 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,9 0,8 

Україна до 

всього світу,% 

6,3 5,2 6,0 6,0 5,8 6,5 6,4 

Джерело: www.ukrstat.gov.ua 
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Продовження додатку А 

Таблиця 6 

Урожайність картоплі 

 
Україна 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

116,8 96,2 121,6 128,4 132,5 168,0 161,0 

Весь світ 151,3 156,0 164,1 173,5 174,3 194,5 189,5 

Австрія 249,9 267,9 292,6 344,2 305,7 357,1 305,2 

Аргентина 202,7 274,3 277,6 283,9 289,2 299,6 314,3 

Білорусь …… 131,1 131,9 177,0 213,5 226,3 208,1 

Болгарія 105,0 116,6 75,3 156,6 182,0 143,4 111,6 

Бразилія 141,1 152,3 170,2 220,1 253,2 262,5 274,5 

Великобританія 365,2 374,5 399,8 424,5 438,0 418,8 305,6 

Греція 189,5 207,6 189,4 184,4 252,1 266,4 239,2 

Данія 374,6 339,6 424,9 394,1 352,7 389,4 421,3 

Іспанія 196,5 190,0 259,2 277,8 295,4 302,3 293,5 

Італія 191,6 232,9 250,7 250,8 249,7 249,2 261,9 

Казахстан …. 84,6 106,4 150,1 143,0 167,2 165,9 

Канада 251,0 266,0 286,8 293,9 316,1 295,9 310,2 

Китай 113,2 133,8 140,4 165,9 147,3 162,8 161,3 

Нідерланди 402,1 410,1 464,6 424,6 436,0 460,6 451,7 

Німеччина 257,8 314,1 449,9 419,8 399,8 456,1 447,6 

Польща 197,9 163,5 193,8 185,2 178,6 204,7 243,8 

Російська 

Федерація 

…. 120,0 105,2 119,3 100,2 148,4 134,4 

Румунія 110,0 123,6 123,3 139,8 133,0 164,2 107,6 

США 328,8 362,4 427,1 434,9 443,1 421,7 458,2 

Угорщина 170,8 157,8 184,7 244,6 217,3 285,7 231,3 

Фінляндія 215,0 221,1 243,9 257,0 216,5 275,9 236,5 

Франція 290,8 339,5 395,6 420,6 397,5 485,6 411,1 

Швейцарія 379,0 366,9 424,5 407,4 386,7 458,0 411,0 

Швеція 348,0 306,8 297,9 310,2 301,0 318,4 325,8 

Джерело: www.ukrstat.gov.ua 
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Продовження додатку А 

Таблиця 7 

Виробництво овочів та баштанових культур 
 

 

Україна 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

7,5 6,4 6,2 7,6 8,9 10,6 10,8 

Весь світ 461,8 564,6 745,6 882,5 965,7 1087,6 1106,1 

Австрія 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6 

Аргентина 2,8 3,2 2,9 3,3 3,2 3,5 3,6 

Білорусь … 1,0 1,4 2,0 2,3 2,0 1,6 

Болгарія 1,9 1,8 1,4 0,6 0,5 0,5 0,4 

Бразилія 5,6 6,7 7,5 9,0 10,0 11,6 11,1 

Великобританія 3,6 3,0 3,0 2,7 2,7 2,6 2,3 

Греція 3,9 4,2 4,3 3,9 3,4 3,4 3,2 

Данія 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Іспанія 11,5 10,3 12,1 12,6 12,7 12,4 12,5 

Італія 14,1 13,8 16,4 16,0 13,5 13,3 12,3 

Казахстан … 0,9 2,0 2,9 3,7 4,1 4,7 

Канада 2,2 2,2 2,3 2,6 2,1 2,3 2,4 

Китай 128,3 202,7 328,8 435,0 473,1 561,7 576,7 

Нідерланди 3,5 3,7 3,6 3,8 4,6 5,0 4,7 

Німеччина 2,7 3,0 3,9 3,6 3,3 3,6 3,8 

Польща 5,7 6,0 5,9 5,3 5,2 5,8 5,7 

Російська 

Федерація 

… 11,8 13,0 16,1 13,2 16,3 16,1 

Румунія 2,7 3,5 3,1 4,0 3,9 4,2 3,5 

США 31,3 35,0 38,4 36,9 35,3 34,7 35,9 

Угорщина 2,0 1,6 1,5 1,8 1,1 1,5 1,4 

Фінляндія 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 

Франція 7,5 8,3 9,0 8,6 5,0 5,8 5,6 

Швейцарія 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 

Швеція 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 

Україна до 

всього світу,% 

1,6 1,1 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 

Джерело: www.ukrstat.gov.ua 
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Продовження додатку А 

Таблиця 8 

Урожайність овочів та баштанних культур 
 

Україна 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

133,5 110,3 102,8 147,9 161,4 180,3 185,4 

Весь світ 148,5 154,4 165,9 169,3 183,3 191,8 193,1 

Австрія 296,6 325,4 383,9 398,4 414,0 436,4 411,6 

Аргентина 140,6 173,2 161,2 179,9 185,9 189,6 189,8 

Білорусь … 130,8 140,8 209,8 286,9 285,4 251,6 

Болгарія 160,0 117,8 91,5 104,6 167,7 166,5 173,5 

Бразилія 139,2 158,1 182,6 209,3 222,3 238,5 231,6 

Великобританія 209,6 202,9 236,9 215,5 233,3 221,5 197,5 

Греція 272,4 310,7 296,1 290,2 287,3 334,1 339,1 

Данія 226,5 207,6 207,5 264,0 302,1 271,3 272,4 

Іспанія 229,5 262,2 311,6 337,9 372,3 368,6 392,9 

Італія 228,0 234,2 272,1 269,7 251,5 280,2 273,2 

Казахстан … 93,1 139,3 175,1 204,1 213,2 223,8 

Канада 195,9 204,5 210,1 238,4 232,8 259,7 258,2 

Китай 177,1 187,6 188,5 193,2 224,8 231,4 233,5 

Нідерланди 531,3 516,3 496,2 522,7 472,9 578,4 577,2 

Німеччина 224,5 266,5 302,1 323,2 310,5 331,7 343,7 

Польща 225,1 221,2 230,4 239,6 253,3 313,5 312,4 

Російська 

Федерація 

… 138,6 133,6 164,3 174,3 194,1 203,5 

Румунія 94,5 120,1 109,1 134,4 147,5 158,6 136,6 

США 234,8 251,5 269,6 281,5 314,1 322,1 325,4 

Угорщина 117,4 110,3 167,8 199,2 169,9 195,3 177,5 

Фінляндія 288,3 250,8 248,0 221,6 268,3 291,6 270,6 

Франція 162,9 172,7 187,7 188,9 213,1 230,9 229,6 

Швейцарія 281,3 283,4 271,5 389,3 231.9 272,6 264,9 

Швеція 153,9 174,4 183,8 171,8 134,4 154,9 170,0 

Джерело: www.ukrstat.gov.ua 
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Продовження додатку А 

Таблиця 9 

Виробництво плодів, ягід і винограду 

 
 

Україна 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

3,7 2,4 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 

Весь світ 352,6 410,6 471,7 505,0 609,2 637,9 636,5 

Австрія 1,0 0,9 1,1 1,0 0,7 1,4 1,1 

Аргентина 5,9 7,3 7,2 8,5 7,4 8,0 8,3 

Білорусь … 0,4 0,3 0,3 0,8 0,4 0,6 

Болгарія 1,6 1,2 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 

Бразилія 29,8 33,9 37,0 36,6 39,3 40,9 38,4 

Великобританія 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 

Греція 3,9 4,1 4,3 3,9 3,2 3,2 3,4 

Данія 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

Іспанія 14,4 11,6 16,1 14,8 15,2 15,5 14,0 

Італія 17,1 16,3 18,0 18,0 16,9 17,4 13,9 

Казахстан … 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 

Канада 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 

Китай 21,0 44,4 64,5 82,5 122,2 135,0 139,7 

Нідерланди 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,5 

Німеччина 4,9 4,3 6,3 4,3 2,2 2,6 2,6 

Польща 1,4 2,1 2,2 2,9 2,8 3,5 3,9 

Російська 

Федерація 

… 2,5 3,4 4,0 2,5 2,9 2,9 

Румунія 2,4 2,2 2,6 2,1 2,2 2,4 1,9 

США 24,2 29,3 32,8 26,0 25,4 27,1 26,5 

Угорщина 2,3 1,2 1,7 1,6 1,1 1,0 1,2 

Фінляндія 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Франція 11,9 11,3 11,3 10,3 8,7 9,5 7,8 

Швейцарія 0,7 0,5 0,7 0,6 0,4 0,6 0,4 

Швеція 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Україна до 

всього світу,% 

1,0 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Джерело: www.ukrstat.gov.ua 
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Продовження додатку А 

Таблиця 10 

Виробництво плодів, ягід і винограду 

 
 

Україна 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

45,4 30,4 41,2 61,6 74,1 82,7 84,6 

Весь світ 85,5 87,2 96,4 97,9 109,6 111,8 112,5 

Австрія 100,1 104,1 131,6 129,8 127,8 178,7 147,7 

Аргентина 132,6 155,8 165,9 168,4 151,5 167,3 169,7 

Білорусь … 33,3 33,0 35,8 86,4 42,1 69,1 

Болгарія 75,2 64,0 34,7 24,9 26,5 29,8 29,0 

Бразилія 129,7 140,0 154,9 154,8 160,9 167,3 165,0 

Великобританія 104,4 103,3 117,2 130,2 142,6 143,4 127,5 

Греція 114,5 126,5 133,5 123,0 131,1 124,4 135,9 

Данія 149,2 92,4 51,9 103,7 112,7 116,9 77,5 

Іспанія 69,9 64,9 90,6 94,9 97,2 96,7 90,9 

Італія 111,6 115,6 131,2 135,5 132,4 142,7 123,4 

Казахстан … 19,8 33,3 33,7 39,1 39,9 51,5 

Канада 107,5 113,4 111,4 94,1 86,9 93,3 87,2 

Китай 39,2 53,8 71,0 79,7 107,2 109,7 116,7 

Нідерланди 220,4 288,4 297,4 316,1 310,1 386,0 271,9 

Німеччина 134,6 124,5 168,8 117,1 125,9 144,0 144,0 

Польща 54,3 59,4 57,8 77,0 67,4 85,0 92,5 

Російська 

Федерація 

… 31,3 41,4 48,7 53,0 63,2 64,5 

Румунія 53,4 46,6 58,3 50,1 66,0 73,3 58,1 

США 205,7 235,6 251,7 209,6 221,6 293,2 233,3 

Угорщина 89,6 52,0 91,0 84,0 71,1 62,8 80,2 

Фінляндія 45,0 30,9 22,1 19,6 24,4 31,3 32,1 

Франція 108,3 103,8 108,5 103,3 96,3 107,6 88,1 

Швейцарія 201,1 148,6 211,3 176,0 194,2 260,9 193,6 

Швеція 101,3 53,2 64,9 67,2 43,3 44,7 46,1 

Джерело: www.ukrstat.gov.ua 
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Продовження додатку А 

Таблиця 11 

Поголів’я великої рогатої худоби 
 

Україна 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

24,6 17,6 9,4 6,5 4,5 4,4 4,6 

Весь світ 1448,7 1478,2 1482,7 1565,5 1595,2 1676,8 1694,1 

Австрія 2,5 2,3 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 

Аргентина 52,5 50,8 48,9 58,3 48,0 49,6 51,1 

Білорусь … 5,1 4,2 4,0 4,2 4,2 4,4 

Болгарія 1,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 

Бразилія 153,6 159,3 177,5 207,0 214,1 212,5 218,7 

Великобританія 11,9 12,0 10,6 10,6 9,9 9,9 9,8 

Греція 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 

Данія 2,2 2,1 1,9 1,5 1,6 1,6 1,6 

Іспанія 5,1 5,5 6,4 6,2 5,9 5,8 5,7 

Італія 8,2 7,4 6,2 6,5 6,2 6,6 6,5 

Казахстан … 6,9 4,1 5,5 6,2 5,7 5,9 

Канада 11,3 13,4 13,6 14,7 12,2 12,3 12,2 

Китай 103,0 123,1 123,7 110,0 106,4 137,5 136,9 

Нідерланди 5,1 4,6 4,0 3,7 3,9 3,9 4,0 

Німеччина 19,5 15,9 14,6 12,7 12,6 12,5 12,6 

Польща 8,8 7,1 5,7 5,6 5,7 5,8 5,9 

Російська 

Федерація 

… 39,7 27,3 21,5 20,0 20,1 19,9 

Румунія 5,4 3,5 2,9 2,9 2,0 2,0 2,0 

США 96,4 103,5 97,3 96,7 92,7 90,8 89,3 

Угорщина 1,6 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 

Фінляндія 1,3 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 

Франція 21,5 20,7 20,5 19,5 19,1 19,0 19,1 

Швейцарія 1,8 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Швеція 1,7 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 

Україна до 

всього світу, 

% 

1,7 1,2 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 

Джерело: www.ukrstat.gov.ua 
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Продовження додатку А 

Таблиця 12 

Поголів’я свиней 
 

Україна 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

19,4 13,1 7,7 7,1 8,0 7,4 7,6 

Весь світ 864,7 859,2 884,6 924,8 963,0 969,9 977,0 

Австрія 3,6 3,7 3,4 3,2 3,1 3,0 3,0 

Аргентина 2,4 3,1 1,7 2,3 2,4 2,4 2,4 

Білорусь … 3,9 3,4 3,5 3,9 4,0 4,2 

Болгарія 4,2 2,1 1,1 0,9 0,7 0,6 0,5 

Бразилія 34,3 29,2 32,6 35,2 39,3 38,8 39,0 

Великобританія 7,6 7,6 5,8 4,9 4,4 4,5 4,9 

Греція 1,0 1,0 1,0 0,9 1,1 1,1 1,1 

Данія 9,8 10,8 12,6 13,4 12,9 12,3 12,1 

Іспанія 16,0 18,7 22,1 26,2 25,6 25,3 25,5 

Італія 8,8 8,1 8,6 9,2 9,3 9,4 8,7 

Казахстан … 1,6 1,1 1,3 1,3 1,0 0.9 

Канада 10,2 11,6 13,6 15,1 12,8 12,7 12,9 

Китай 371,2 398,6 424,1 440,5 471,0 474,0 482,2 

Нідерланди 13,2 14,0 13,1 11,4 12,4 12,2 12,2 

Німеччина 30,8 23,7 25,8 26,5 26,8 28,1 27,7 

Польща 21,9 18,0 17,1 18,9 13,5 11,6 11,2 

Російська 

Федерація 

… 22,6 15,7 13,5 17,2 17,3 18,8 

Румунія 12,0 8,0 4,8 6,6 5,4 5,4 5,2 

США 54,4 58,2 59,1 61,4 66,4 66,4 64,8 

Угорщина 8,0 5,0 4,8 3,9 3,2 3,0 3,0 

Фінляндія 1,3 1,4 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 

Франція 12,0 14,5 15,4 14,8 14,0 13,8 13,5 

Швейцарія 1,7 1,6 1,5 1,6 1,6 1,5 1,5 

Швеція 2,2 2,3 1,9 1,7 1,5 1,4 1,4 

Україна до 

всього світу, 

% 

2,2 1,5 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 

Джерело: www.ukrstat.gov.ua 

 



 

 

513 
 

Продовження додатку А 

Таблиця 13 

Поголів'я птиці 
 

 

Україна 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

246,1 149,7 123,7 162,0 203,8 200,8 214,1 

Весь світ 12264,5 15146,7 167272,9 19274,0 22168,2 23399,4 23960,9 

Австрія 14,2 14,0 11,8 15,8 16,7 17,0 17,0 

Аргентина 71,7 94,0 115,2 100,4 105,8 110,8 112,9 

Білорусь … 26,4 27,4 28,5 37,5 39,9 42,0 

Болгарія 28,0 18,6 15,0 19,5 15,9 14,6 15,2 

Бразилія 608,7 739,1 898,9 1031,9 1296,7 1277,4 1303,6 

Великобританія 139,3 136,8 179,9 167,8 172,3 155,1 158,6 

Греція 28,3 29,1 31,0 32,6 34,2 34,7 35,2 

Данія 15,9 19,9 21,2 17,2 14,8 14,7 14,6 

Іспанія 115,6 127,1 128,8 135,9 138,9 138,9 138,9 

Італія 155,8 191,5 125,0 120,0 162,5 165,0 161,2 

Казахстан … 20,8 19,7 26,2 32,8 32,9 33,5 

Канада 118,3 149,3 165,9 167,1 171,8 173,2 174,0 

Китай 2780,1 4238,1 4620,9 5494,6 5810,5 6562,2 6632,8 

Нідерланди 95,8 93,6 102,7 92,6 98,9 97,0 99,4 

Німеччина 113,1 113,8 119,6 120,3 133,0 136,3 137,4 

Польща 61,3 51,7 53,3 141,6 143,3 130,0 140,4 

Російська 

Федерація 

… 423,0 339,0 353,0 444,8 473,4 495,3 

Румунія 131,8 90,7 78,9 96,1 90,7 89,7 90,0 

США 1679,9 1970,2 2180,6 2313,2 2355,5 2190,3 2164,3 

Угорщина 50,0 35,5 37,0 41,1 42,2 41,4 38,5 

Фінляндія 5,7 5,8 5,9 5,9 5,7 6,3 7,1 

Франція 247,3 286,6 286,0 229,5 202,0 216,1 216,1 

Швейцарія 6,3 6,4 7,0 4,6 9,5 9,9 10,2 

Швеція 9,0 8,1 7,6 6,3 8,3 8,4 8,7 

Україна до 

всього світу,% 

2,0 1,0 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 

Джерело: www.ukrstat.gov.ua 
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Продовження додатку А 

Таблиця 14 

Виробництво м’яса у забійній вазі 

 
 

Україна 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

4,4 2,3 1,7 1,6 2,1 2,1 2,2 

Весь світ 179,9 206,6 235,2 265,4 292,8 297,2 302,4 

Австрія 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 

Аргентина 3,7 3,9 4,1 4,5 4,7 4,6 4,7 

Білорусь … 0,7 0,6 0,7 1,0 1,0 1,1 

Болгарія 0,8 0,5 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 

Бразилія 7,7 11,8 15,4 19,7 21,3 23,9 25,0 

Великобританія 3,3 3,8 3,5 3,3 3,5 3,6 3,6 

Греція 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 

Данія 1,5 1,9 2,0 2,1 2,0 2,1 2,0 

Іспанія 3,5 4,0 4,9 5,7 5,3 5,5 5,4 

Італія 3,9 4,0 4,1 4,1 4,3 4,2 4,3 

Казахстан … 1,0 0,6 0,8 0,9 0,9 0,9 

Канада 2,8 3,1 4,0 4,7 4,5 4,4 4,5 

Китай 30,4 48,2 63,2 77,6 80,7 81,0 81,1 

Нідерланди 2,7 2,9 2,9 2,4 2,5 2,7 2,7 

Німеччина 7,2 5,8 6,3 6,9 8,2 8,4 8,2 

Польща 3,0 2,8 2,9 3,3 3,5 3,6 3,8 

Російська 

Федерація 

… 5,8 4,4 4,9 6,9 7,6 8,1 

Румунія 1,6 1,3 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 

США 28,6 33,9 37,6 39,6 42,2 42,5 42,5 

Угорщина 1,6 1,0 1,2 1,0 0,9 0,9 0,9 

Фінляндія 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 

Франція 5,7 6,3 6,5 6,2 5,8 5,7 5,7 

Швейцарія 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 

Швеція 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 

Україна до 

всього світу,% 

2,4 1,1 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 

Джерело: www.ukrstat.gov.ua 
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Продовження додатку А 

Таблиця 15 

Виробництво молока 

 
 

Україна 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

24,5 17,3 12,7 13,7 11,2 11,1 11,4 

Весь світ 542,5 539,1 579,1 629,1 720,9 727,1 753,9 

Австрія 3,4 3,2 3,4 3,2 3,3 3,3 3,4 

Аргентина 6,3 8,8 10,1 9,9 10,5 10,5 11,8 

Білорусь … 5,1 4,5 5,7 6,6 6,5 6,8 

Болгарія 2,5 1,4 1,7 1,6 1,3 1,3 1,2 

Бразилія 15,1 17,1 20,5 25,5 31,8 32,2 32,5 

Великобританія 15,3 14,8 14,5 14,6 14,0 14,2 13,9 

Греція 1,8 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0 1,9 

Данія 4,7 4,7 4,7 4,6 4,9 4,9 5,0 

Іспанія 6,6 6,8 6,9 7,5 7,5 7,6 7,3 

Італія 12,0 12,3 13,3 11,6 11,3 11,1 11,2 

Казахстан … 4,6 3,7 4,7 5,4 5,2 4,9 

Канада 8,0 7,9 8,1 8,1 8,2 8,4 8,5 

Китай 7,0 9,5 12,4 28,7 41,2 41,8 42,7 

Нідерланди 11,2 11,3 11,2 10,5 11,6 11,8 11,9 

Німеччина 31,3 28,6 28,4 27,6 29,7 30,3 30,5 

Польща 15,8 11,6 11,9 12,4 12,3 12,4 12,7 

Російська 

Федерація 

… 39,3 32,3 30,9 32,1 31,6 31,8 

Румунія 3,8 5,0 4,6 6,1 5,1 5,2 5,0 

США 67,0 70,4 76,0 80,3 87,5 89,0 90,9 

Угорщина 2,9 2,0 2,2 2,0 1,7 1,7 1,8 

Фінляндія 2,8 2,5 2,5 2,6 2,3 2,3 2,3 

Франція 26,8 26,1 25,7 26,1 24,2 25,3 24,9 

Швейцарія 3,9 3,9 3,9 3,8 4,1 4,1 4,1 

Швеція 3,5 3,3 3,3 3,2 2,9 2,9 2,9 

Україна до 

всього світу,% 

4,5 3,2 2,2 2,2 1,6 1,5 1,5 

Джерело: www.ukrstat.gov.ua 
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Продовження додатку А 

Таблиця 16 

Удій молока від однієї корови 
 

 

Україна 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

2863 2204 2359 3487 4082 4174 4361 

Весь світ 2147 2088 2218 2246 2267 2394 2319 

Австрія 3791 4214 4977 5759 6101 6227 6418 

Аргентина 2618 3732 4131 4719 4496 4496 5388 

Білорусь … 2339 2413 3503 4567 4390 4571 

Болгарія 3522 3324 3273 3490 3789 3653 3562 

Бразилія 783 825 1140 1231 1381 1382 1417 

Великобританія 5314 5703 6155 7245 7489 7849 7684 

Греція 2509 3181 3055 3598 3603 3691 3738 

Данія 6248 6657 7421 8124 8640 8429 8529 

Іспанія 3668 4802 5352 6295 7497 7716 7471 

Італія 3795 5195 5790 5992 5590 5961 5921 

Казахстан … 1642 2124 2127 2255 1893 1903 

Канада 5808 6367 7396 7496 8202 8699 8817 

Китай 1568 1559 1774 2500 2882 3003 3015 

Нідерланди 6050 6613 7281 7300 7496 7537 7577 

Німеччина 4927 5424 6122 6762 7083 7236 7280 

Польща 3246 3230 3944 4333 4838 5019 5189 

Російська 

Федерація 

… 2162 2503 3202 3535 3857 3913 

Румунія 1744 2910 2542 3146 3060 3776 3701 

США 6705 7441 8254 8877 9593 9678 9841 

Угорщина 5082 5050 5699 6345 6794 5542 5499 

Фінляндія 5764 6189 6729 7633 8109 8058 8098 

Франція 4723 5517 5948 6288 6242 6674 6583 

Швейцарія 4937 5156 5445 5701 6851 6993 6905 

Швеція 6086 6853 7829 8157 8389 8341 8717 

Джерело: www.ukrstat.gov.ua 
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Продовження додатку А 

Таблиця 17 

Виробництво яєць 
 

 

Україна 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

0,9 0,5 0,5 0,8 1,0 1,1 1,1 

Весь світ 37,6 46,9 55,3 61,3 68,9 70,5 71,9 

Австрія 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Аргентина 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 

Білорусь … 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Болгарія 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Бразилія 1,3 1,4 1,6 1,7 2,1 2,2 2,2 

Великобританія 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 

Греція 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Данія 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Іспанія 0,7 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 

Італія 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 

Казахстан … 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 

Канада 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Китай 8,2 17,1 22,2 24,7 28,0 28,5 29,2 

Нідерланди 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 

Німеччина 1,0 0,8 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8 

Польща 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5 

Російська 

Федерація 

… 1,9 1,9 2,1 2,3 2,3 2,4 

Румунія 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 

США 4,0 4,4 5,0 5,3 5,4 5,4 5,4 

Угорщина 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 

Фінляндія 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Франція 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 

Швейцарія 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Швеція 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Україна до 

всього світу,% 

2,4 1,1 0,9 1,3 1,5 1,6 1,5 

Джерело: www.ukrstat.gov.ua 
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Продовження додатку А 

Таблиця 18 

Виробництво основних видів продукції сільського господарства на одну 

особу у 2012 році 
 

 

 

 

Україна 

Зернові та 

зернобобові 

культури 

Картопля Овочі та 

баштанні 

культури 

Плоди, 

ягоди та 

виноград 

М'ясо(у 

забійній 

вазі) 

Молоко Яйця 

1014 510 237 54 49 250 24 

Весь світ 373 52 156 90 43 106 10 

Австрія 615 79 73 132 106 403 13 

Аргентина 1009 54 87 201 113 288 15 

Білорусь 981 735 169 65 112 719 23 

Болгарія 961 27 54 55 31 171 10 

Бразилія 467 19 56 193 126 163 11 

Великобританія 320 72 36 6 57 220 10 

Греція 389 52 284 309 38 171 9 

Данія 1699 297 50 9 354 895 14 

Іспанія 371 46 268 299 116 156 15 

Італія 315 26 202 228 70 184 13 

Казахстан 790 192 290 17 57 298 13 

Канада 1639 132 68 20 129 243 13 

Китай 388 62 410 99 58 30 21 

Нідерланди 104 405 284 33 161 712 40 

Німеччина 546 129 46 31 99 369 10 

Польща 752 238 148 102 99 332 14 

Російська 

Федерація 

496 206 112 20 57 222 17 

Румунія 593 113 163 87 46 229 15 

США 1132 66 113 84 134 286 17 

Угорщина 1014 51 137 119 86 181 14 

Фінляндія 679 91 46 4 71 425 12 

Франція 1124 99 88 121 89 389 13 

Швейцарія 117 56 50 55 59 516 6 

Швеція 535 85 40 5 52 305 13 

Джерело: www.ukrstat.gov.ua 
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Додаток Б 
Експорт продовольства окремими країнами, 1990-2013 

Країни 

Обсяги Частка в загальному 

обсязі експорту товарів 

1990 2000 2011 2012 2013 2005 2013 

Світовий 315559 431141 1360175 1372648 1456682 6.7 8.0 

Аргентина 6949 11491 44225 42407 40790 46.2 50.0 

Австралія 7937 12583 29301 30704 30057 16.1 11.9 

Білорусь - 495 3787 4519 5329 8.3 14.3 

Бразилія 8697 12808 77373 77212 82081 25.7 33.9 

Канада 10898 17630 43631 46329 47140 6.7 10.3 

Чилі 1965 4424 14266 14481 15950 19.6 20.8 

Китай 7868 13559 54168 56318 59983 3.2 2.7 

Колумбія 2222 2502 5722 5251 5187 17.2 8.8 

Коста-Ріка 848 1648 3584 3814 3941 30.2 34.0 

Берег Слонової Кістки - 1806 5307 4778 5245 36.0 39.6 

Еквадор 1198 1758 6663 6702 7627 27.6 30.6 

Єгипет 251 375 4487 4038 4576 7.2 16.1 

Ефіопія б 186 321 1988 2229 2081 75.4 77.1 

Європейський Союз (28) - 189781 531026 523644 566461 7.7 9.3 

- екстра-ЄС (28) Експорт - 45921  128352 132712 144699 5.1 6.3 

- всередині ЄС (28) Експорт - 143860 402673 390932 421761 8.9 11.2 

Гана - 513 3666 5601 5502 40.5 40.0 

Гватемала 778 1518 4119 4464 4409 33.8 44.0 

Гондурас 649 730 2295 2691 2341 16.3 29.9 

Гонконг, Китай 3385 3664 7094 7243 7722 0.9 1.4 

- Внутрішній експорт 742 362 698 787 698 2.1 3.5 

- Реекспорт 2644  3302 6396 6457 7436 0.8 1.4 

Ісландія 1266 1240 2278 2257 2348 58.5 47.0 

Індія 2782 5418 27009 30534 37429  9.0 11.9 

Індонезія 2853 5526  32865 33692  31939 11.3 11.3 

Іран - 818 4318 5600 5223 3.7 6.4 

Ізраїль 1022 824 2031 2050 2171 3.1 3.3 

Японія 1706 2124 4615 4557 4589 0.5 0.6 

Кенія 502 927 2502 2599 2531 37.6 43.2 

Корея, Республіка 2162 2665 6165 6398 6202 1.1 1.1 

Малаві б 374 331 1078 895 916 78.4 75.8 

Малайзія 3434 5440 31716 28451 25140 6.9 11.0 

Мексика 3057 8179 21647 21990 23706 5.4 6.2 

Марокко 1105 1596 3751 3692 4109 21.2 18.8 

М'янма б - - 1735 1534 1941 - 17.3 

Нова Зеландія 4272 5819 20118 20108 22047 49.6 55.9 

Нікарагуа 251 534 1717  2023  1814 81.3 75.6 

Норвегія 2365 3827  10141 9651  11236 5.2 7.3 

Пакистан 516 964 4901 4187 4995 12.0 19.9 

Панама б 258 569 795 887 977 85.0 6.5 

Парагвай 502 564 4678 4099 6140 39.9 65.1 

Перу 703 1736 7456 7274  6726 16.8 15.9 

Філіппіни 1532 1815 4915 4638 5843 6.1 10.3 

РосійськаФедерація - 3950 17538 20575 19540 2.9 3.7 

Сербія - - 2407 2651  2711 19.8 18.5 

Сінгапур 2747 3091 8777 8807 9644 1.7 2.4 

- внутрішній експорт 1077 1092 3819 3988 4599 1.4 2.1 

- реекспорт 1671 1999 4926 4804 5031 2.0 2.6 

Південна Африка - 2232 6859 6607 9297 7.7 9.7 

Шрі Ланка 649 - 2577 2426 2648 21.6 26.6 

Швейцарія 1756  2021 8623 8414 9119 2.6 4.0 

Сирійська Арабська Республіка  577 408 2102 841 373 9.9 18.6 

Китайський Тайбей 2703 1819 3373 3761 3573 1.1 1.2 

Танзанія - 359 972 1413 1295 36.4 25.6 

Таїланд 6611  9924 31465 30704 29368 11.6 12.9 
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Продовження додатку Б 

Таблиця 1 
Туніс 384 510  1801 1588 1657 10.4 9.7 

Туреччина 2906 3521 14209 15033 16756 10.5 11.0 

Уганда - 241 1163 1092 1335 58.2 55.4 

Україна - 1339 12757 17778 16962 12.4 26.8 

Об'єднані Арабські Емірати 73 1128 5358 6209 7388 2.0 1.9 

США 42422 54341 131360  138094  141811 6.9 9.0 

Уругвай 670 1064 4876 5687  5989 54.3 66.0 

В'єтнам   3666 18007 19521 23435 20.2 17.7 

 

Джерело: www.wto.org/statistics 
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Продовження додатку Б 
Таблиця 2 

Імпорт продовольства окремими країнами, 1990-2013 

Країна 
Обсяги Частка в загальному 

обсязі імпорту товарів 

1990 2000 2011 2012 2013 2005 2013 

Алжир 2306 2578 10762 9998 10467 19.3 19.0 

Аргентина 164 1267 1787 1726 1715 2.8 2.3 

Австралія 1943 3245 12038 12643 13199 4.6 5.7 

Бангладеш  650  1254  8036 7243 7710 12.6 21.2 

Білорусь - 1027 3099 3509 3965 9.3 9.2 

Боснія і Герцеговина - - 1943 1826 1841 17.3 17.9 

Бразилія е 2112 3665 10244  10626  11713 4.4 4.9 

Канада 7143 12027 31851  33357 34343  5.6 7.4 

Чилі 308 1228  5513  5912  6142 5.8  7.8 

Китай 4619 9043  75455 90651  98646 3.3 5.1 

Колумбія 395 1405 5068 5872 5842 8.7  9.8 

Берег СлоновоїКістки - 427 1689 1955 1846 14.6 14.5 

Куба - 765 - - - 20.0  

ДомініканськаРеспубліка - - 2592 2585  2458 9.8 13.5 

Еквадор 156  310  2091  1959  1977 7.5 7.2 

Єгипет 2903 3519 14794 15666 11674 17.7 20.0 

Сальвадор 128 613 1572 1663 1641 14.0 15.2 

Європейський Союз (28)  - 200685 552395 533559 569446 7.9 9.5 

- екстра-ЄС (28) імпорт - 57224 149722 142627 147684 6.0 6.6 

Гватемала 169 592 2194 2255 2320 10.9 13.2 

Гонконг, Китай 6551 9165 21299 22087 24374 2.9 3.9 

- зберігається імпорт 3908 5863 14903 15631 16938 22.0 15.9 

Індія 771 2283 15296 17672 16690 3.3 3.6 

Індонезія 1104 3336 16730 15828 16395 6.4 8.8 

Іран - 2585 9654 12442 13140 7.6 26.8 

Ізраїль 1197 1923 5326 5196 5388 5.2 7.2 

Японія 34154 48543 79056 78870 71749 10.4 8.6 

Йорданія 672 851 2948 3598 3691 13.6 16.9 

Казахстан - 459 3938 4165 4462 7.3 9.1 

Кенія 199 403 1902 1961 1820 9.5 11.1 

Республіка Корея 3912 7722 25370 24879 25285 4.4 4.9 

Кувейт 561 1249 3780 3676 4297 13.9 14.6 

Ліванська Республіка - 1107 3113 3229 3360 14.4 15.3 

Малайзія 2021 3526 16524 16518 15631 5.1 7.6 

Мексика 4326 8485 24533 22859 25113 6.0 6.6 

Марокко 677 1585 5593 5581 4817 10.6 10.7 

Нова Зеландія 643 1074 3902 4059 4203 7.7 10.6 

Нігерія  - 1159 5741 5228 5741 13.8  10.3 

Норвегія 1584 2221 7552 7888 8325 6.8 9.3 

Оман 486 1122 2617 2913 3671 11.8 10.5 

Пакістан 1276 1524  5203 4846 4467 10.3 10.0 

Перу 621 864 3840 4221 4268 11.4 9.8 

Філіппіни 1348 2598 6564 6819 6723 6.9 10.3 

Російська Федерація - 6853 40150  39045  41760 12.7 12.2 

Королівство Саудівська Аравія 3319 5375  19770 21413 24118 14.7 14.3 

Сенегал 350 362 1356 1554 1586 28.1 23.6 

Сінгапур 3685 4354 12329 12558 12937 2.8 3.5 

- спеціальний імпорт 2014 2354 7403 7754 7906 3.7 4.3 

Південна Африка 846 1254  6091 6528 6781 4.5 6.6 

Шрі Ланка 502 - 2539  2038  2151  11.7  11.9 

Судан - 360 1716 992  1038 13.6  10.5 

Швейцарія 4371 4549 11917 11194  12012 5.4 6.0 

Сирійська Арабська Республіка 745 726 3534 1536 1136 12.9  21.0 

Китайський Тайбей 3495 5013 11025 11247 11117 3.6 4.1 

Таїланд 1672 2677  10842  12638  12851 4.0 5.1 

Туніс 582  706 2712 2219 2579 8.5 10.6 

Туреччина 1856 2128 10653 10420 10830 2.8 4.3 

Україна  882 6111 7225  7912 7.2 10.3 

Об'єднані Арабські Емірати 1627  3026  13744  15572  17012 6.3 6.8 

США 30055  51226  114023  117138  122902 4.2 5.3 

Венесуела 739 1704  5343  8000  9639  9.0  18.0 

В'єтнам - 814 9046  9473  11087  6.3 8.4 

Ємен - - 3163 3642  3799  28.3  30.4 

Джерело: www.wto.org/statistics 
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Додаток В 

Складові глобального індексу продовольчої безпеки за 2014 
Глобальний 

рейтинг 
Країна Загальний  доступність Наявність 

Якість і 

безпека 

1st Сполучені Штати  89.3 94.8 85.5 85.7 

2nd  Австрія  85.5 89.4 82.8 83.4 

=3rd  Норвегія  84.4 89.7 80.1 82.8 

=3rd  Нідерланди  84.4 88.0 81.3 84.2 

5th  Сінгапур  84.3 94.0 78.5 76.0 

6th  Швейцарія  84.2 90.0 80.2 80.9 

7th  Ірландія  84.0 89.2 79.1 84.6 

=8th  Канада  83.7 88.8 79.4 83.2 

=8th  Німеччина  83.7 88.2 80.9 80.5 

10th  Франція  83.4 85.9 79.7 87.6 

11th  Данія  83.3 88.4 78.5 83.6 

12th  Швеція  82.4 88.4 76.9 82.4 

13th  Нова Зеландія  82.2 85.2 79.9 81.1 

14th  Бельгія  82.0 87.5 76.8 82.2 

15th  Австралія  81.9 91.8 71.9 84.8 

16th  Великобританія  81.6 87.8 76.2 80.8 

17th  Ізраїль  80.6 83.3 75.4 88.5 

18th  Португалія  80.3 80.8 77.1 87.6 

19th  Фінляндія  79.9 86.6 72.7 82.9 

20th  Іспанія  79.8 83.9 74.1 85.0 

21st  Японія  77.8 85.0 70.6 79.3 

22nd  Італія  77.6 84.2 68.9 84.9 

23rd  Чеська Республіка  74.6 81.6 67.1 77.5 

24th  Греція  74.3 77.3 67.0 86.8 

25th  Південна Корея  73.2 78.0 67.4 77.1 

26th  Польща  72.7 78.6 66.3 75.7 

27th  Чилі  72.5 74.5 71.2 71.3 

28th  Кувейт  72.2 83.1 61.2 75.3 

29th  Угорщина  71.2 78.8 62.3 76.6 

30th 
 Об'єднані Арабські 

Емірати  
70.9 87.2 55.2 73.2 

31st  Словаччина  69.8 77.9 62.7 68.9 

32nd  Саудівська Аравія  69.6 76.1 65.7 64.4 

33rd  Бразилія  68.1 70.7 64.9 70.4 

34th  Малайзія  68.0 66.9 68.2 70.0 

35th  Мексика  67.1 67.1 65.3 71.9 

36th  Коста-Ріка  65.8 61.6 69.2 67.2 

37th  Аргентина  65.4 66.6 59.6 78.0 

38th  Уругвай  65.0 66.5 63.4 65.9 

39th  індичка  63.8 62.5 63.9 67.1 

40th  Росія  62.7 70.7 51.2 74.3 

41st  Венесуела  62.5 68.3 55.8 66.2 

42nd  Китай  62.2 58.9 63.5 66.6 

43rd  Сербія 61.6 65.9 56.0 66.1 

44th Румунія  61.3 58.9 59.1 73.6 
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Продовження додатку В 
Глобальний 

рейтинг 

Країна 
Загальний доступність Наявність 

Якість і 

безпека 

45th  Панама  61.2 56.5 64.9 62.6 

46th  Південна Африка  61.1 57.9 65.3 57.5 

47th  Білорусь  60.8 61.1 58.1 67.4 

48th  Ботсвана  60.7 55.0 67.8 55.2 

49th  Таїланд  59.9 63.9 57.2 57.4 

50th  Болгарія  59.6 69.8 48.7 64.1 

51st  Колумбія  58.0 59.1 56.2 60.0 

52nd  Україна  56.4 58.7 50.6 66.7 

53rd  Перу  56.3 60.5 52.2 57.0 

54th  Туніс  55.7 56.1 53.1 62.0 

55th  Домініканська Республіка 54.5 54.9 52.0 60.5 

56th Еквадор  54.2 55.4 51.4 58.8 

57th  Казахстан  53.3 58.2 42.7 70.3 

58th  Парагвай  53.1 56.0 48.6 58.2 

59th  Йорданія  53.0 53.8 52.8 51.3 

60th  Шрі Ланка  51.7 49.6 55.1 47.5 

61st  Болівія  50.6 52.9 48.4 50.5 

62nd  Азербайджан  50.3 51.3 51.0 45.7 

=63rd  Гондурас  50.1 49.6 48.5 55.5 

=63rd  Марокко  50.1 49.5 50.4 51.1 

65th  Філіппіни  49.4 44.1 52.3 54.3 

66th  Єгипет  49.3 35.7 59.6 55.1 

67th  В'єтнам  49.1 40.0 56.0 52.9 

68th  Сальвадор  48.8 51.1 43.6 57.7 

69th  Індія  48.3 44.7 53.1 44.0 

70th  Алжир  47.5 46.6 48.3 47.7 

71st  Гватемала  46.9 49.0 42.8 52.9 

72nd  Індонезія  46.5 43.3 51.1 42.0 

73rd  Узбекистан  46.0 37.6 51.5 51.4 

=74th  Уганда  45.6 45.4 45.0 47.7 

=74th  Нікарагуа  45.6 45.0 44.9 48.8 

76th  Берег Слонової Кістки  44.7 44.8 52.7 22.2 

77th  Пакистан  43.6 37.1 45.3 55.5 

78th  Гана  43.1 34.7 48.3 49.8 

79th  Сирія  40.3 39.6 39.0 45.5 

80th  Кенія  40.1 35.1 44.0 41.8 

81st  Таджикистан  38.7 37.8 39.0 40.2 

=82nd  Бенін  38.4 36.2 41.1 36.6 

=82nd  Сенегал  38.4 32.9 43.4 38.5 

84th  Камерун  38.1 36.2 37.1 45.7 

85th  Непал  37.7 27.3 45.4 42.3 

86th  М'янма  37.6 31.5 43.9 35.3 

87th  Нігерія  36.5 21.7 47.7 42.4 

88th  Бангладеш  36.3 30.9 43.2 31.2 

=89th  Ефіопія  35.8 30.5 42.8 29.6 

=89th  Сьєрра-Леоне  35.8 28.1 42.0 38.3 

91st  Ємен 35.2 35.5 35.7 32.7 

92nd Ангола  34.4 32.0 36.9 33.5 
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Продовження додатку В 

Глобальний 

рейтинг 

Країна 
Загальний доступність Наявність 

Якість і 

безпека 

93rd  Руанда  34.2 20.1 42.6 46.3 

94th  Малаві  33.9 27.0 38.7 37.7 

95th  Малі  33.4 19.9 45.7 33.4 

96th  Камбоджа  33.1 28.5 36.5 35.2 

97th  Судан  32.7 27.1 34.6 41.5 

98th  Замбія  32.6 22.2 43.3 29.4 

99th  Гвінея  32.5 27.8 36.0 34.2 

100th  Буркіна-Фасо  31.6 24.7 36.6 34.9 

101st  Мозамбік  31.0 23.4 42.6 18.0 

102nd  Нігер  30.5 21.5 33.2 45.6 

103rd  Гаїті  30.2 24.8 35.6 28.8 

104th  Танзанія  29.9 18.6 41.5 26.5 

105th  Бурунді  28.8 23.0 30.4 39.1 

106th Того 28.4 22.8 36.6 19.8 

107th  Мадагаскар  27.7 15.1 40.9 23.1 

108th  Чад  25.5 17.4 30.0 33.7 

109th  Конго (Дем Rep.). 24.8 16.0 31.4 28.5 

Джерело: Global Food Security Index - http://foodsecurityindex.eiu.com/Index 

http://foodsecurityindex.eiu.com/
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Додаток Г 
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Додаток Д 
Таблиця 1 

Валовий збір основних видів продукції рослинництва  

  Регіони 

Валовий збір 

зернові та зернобобові культури,тис.т цукрові буряки, тис.т соняшник, тис.т картопля тис.т овочі, тис. т 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

1 Україна 39270,9 56746,80 46216,20 63051,30 13749,20 18740,50 18438,90 10789,40 6771,50 8670,50 8387,10 11050,5 18704,8 24247,7 23250,2 22258,6 8122,4 9832,9 10016,7 9872,6 

2 АРК 1403,8 1930,80 906,20 764,80     36,20 56,40 73,70 109,3 366,5 467,1 339,7 402,5 398,7 432,5 388,1 472,9 

3 Вінницька 3111,3 4243,60 3624,70 4852,30 2456,50 3012,70 2844,00 2562,30 274,70 289,00 346,60 507,4 1580,2 1856,8 1732,6 1720,3 310,9 388,1 366,2 482 

4 Волинська 579,4 747,80 869,30 902,00 473,60 635,00 652,50 580,00 0,20 1,40 2,60 1,8 986,4 1135,6 1161,5 1087 248,7 279,5 281,9 282,1 

5 Дніпропетровська 2708,6 3456,10 1554,30 3710,30 32,60 82,60 44,50 38,30 855,50 1034,50 802,90 1172,8 434 561,6 481,7 536,4 560,3 674,1 671,6 600 

6 Донецька 1796,6 2285,60 1642,60 2210,30 17,00 25,40 19,80 16,30 591,90 776,70 741,80 778,2 474,2 733,9 750,5 772,9 415,5 527,6 511,9 503,2 

7 Житомирська 1086,9 1507,20 1694,90 2108,60 304,10 565,10 552,90 424,50 26,90 60,60 92,00 104,1 1166,2 1334,2 1343,9 1331 209,4 235,9 242,2 224,7 

8 Закарпатська 255,8 321,80 322,10 325,00     2,30 4,40 6,50 9,7 500,8 590,1 608,6 614,9 245,9 262,5 282,7 289 

9 Запорізька 1905,4 2193,20 1196,30 2111,00 2,70 1,80   758,20 1004,20 750,10 921,3 268,5 284,4 321 233,8 281,8 324,2 346,1 424,6 

10 Івано-Франківська 346,5 536,60 615,50 677,60 80,40 99,50 131,70 69,30 4,90 12,50 15,60 20 765,6 886,5 927,6 898,8 122,1 143,3 146,5 163,3 

11 Київська 2003 2785,40 3190,00 3343,00 1093,80 1490,60 1200,20 702,60 121,70 167,20 210,00 297,1 1496,3 1825,7 1741,1 1492,3 454,9 521 568,3 546,3 

12 Кіровоградська 2374,1 3464,90 2339,50 3781,40 513,30 788,60 628,40 284,30 713,40 918,20 908,10 1229,1 416,5 517,7 384 440 218,4 234,9 210,5 200,1 

13 Луганська 811,1 1268,50 1293,80 1292,90 0,50 0,10  0,80 382,40 578,70 558,40 639,5 339,8 389,5 404,4 398 257,2 304,8 333,3 310,9 

14 Львівська 622,7 961,60 1065,70 1186,10 529,50 673,80 834,50 653,70 0,20 1,80 4,80 18,5 1258,8 1824,9 1830,8 1573,4 411,9 469,6 471,3 456,7 

15 Миколаївська 2200,7 2628,20 1278,30 2803,80 18,50 22,70 59,00 146,30 586,10 632,30 692,60 939,9 171 214,4 173,9 211,6 354,1 481 521,3 463,2 

16 Одеська 2928,7 3194,30 1880,40 3670,80 8,10 2,60 10,20 0,90 328,00 430,80 480,90 777,2 541 554,8 502,6 509,8 473,6 526,9 472,9 408,6 

17 Полтавська 2853,7 5055,00 3644,70 5639,60 1802,50 2654,00 2894,90 1546,10 465,40 543,20 552,70 729,5 818,8 1272,8 950,9 984,1 405,6 500,2 491,9 462,6 

18 Рівненська 635,8 790,50 918,40 1108,60 1010,50 1003,10 907,70 531,40 3,00 4,50 7,90 4,1 1066,4 1377,9 1335 1299,2 216,5 237,1 250,5 255,5 

19 Сумська 1323,9 2522,20 2667,80 3588,10 335,60 821,60 591,90 30,90 129,00 237,70 290,70 418,9 980 1153,4 1128,6 1091,9 153,7 189,3 185,3 189,4 

20 Тернопільська 1261 1882,80 2163,80 2228,90 1554,60 1988,70 1892,40 1002,60 13,30 22,20 23,10 29,9 830,7 1247,1 1284,6 1206,2 193,5 252,3 254,8 252,2 

21 Харківська 1266,5 3473,30 2716,50 4201,50 462,20 985,30 875,60 387,50 703,10 913,10 878,80 1117,8 475 973 980,4 1007,6 464,5 702,6 698,4 707,7 

22 Херсонська 1514,8 2481,10 1055,20 1686,40     360,50 418,00 296,10 356,9 249,6 263,2 276,1 272,5 841,5 1123,8 1287,7 1161,2 

23 Хмельницька 1742,8 2180,10 2712,60 3039,50 1605,80 1754,90 2218,80 1057,70 42,40 65,20 73,30 77,1 1083,7 1473,6 1591,2 1305,7 208,8 235 225,4 209,4 

24 Черкаська 2531,1 3761,90 3310,60 4068,50 977,00 1439,30 1429,00 481,80 303,20 348,50 373,00 487,2 760,4 925,1 762,7 747,8 281,2 353,6 368,6 361,6 

25 Чернівецька 488,5 592,90 611,90 625,50 103,90 148,50 95,00 9,30 8,00 11,50 15,50 16,8 496,4 628,5 601,9 597,1 219 229,3 228,3 232,1 

26 Чернігівська 1518,2 2481,40 2939,00 3123,60 366,50 544,60 555,90 262,80 61,00 137,90 189,40 286,4 1178 1755,9 1630,8 1519,2 174 203,8 207,8 209,8 

 Джерело: [330] 
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Додаток Д 
Таблиця 2 

Урожайність основних видів продукції рослинництва 

 

Регіони 

Урожайність 

зернові та зернобобові культури,ц з 1 га цукрові буряки, ц з 1 га соняшник, ц з 1 га картопля, ц з 1 га овочі, ц з 1 га 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

1 Україна 26,9 37,00 31,20 39,90 279,50 363,30 410,80 398,90 15,00 18,40 16,50 21,7 132,5 168 161 159,7 173,6 195 199,2 199,9 

2 АРК 21,2 31,90 16,90 16,10     13,70 10,30 10,60 13,1 136,2 180,9 136 168,8 172,8 183,6 171,1 206 

3 Вінницька 36,9 49,30 43,10 55,70 327,30 418,30 350,30 400,40 16,80 19,50 22,00 30,4 155,3 174,6 159,9 163,7 196,4 198 178,6 231,6 

4 Волинська 24,1 29,70 32,20 34,10 294,20 326,50 349,70 330,80 10,40 11,80 9,10 9,2 149,6 163,5 174 161,2 213,4 216,1 213,5 217,8 

5 Дніпропетровська 25,3 30,80 15,60 31,90 212,70 328,60 296,80 494,30 15,30 21,00 15,10 22,7 88,5 113,9 91,1 105,8 183,9 205,7 207 179,2 

6 Донецька 24,8 29,50 21,90 28,70 170,80 238,80 240,60 215,30 13,80 18,00 16,30 17,5 77,6 120,8 123,3 127,7 144,1 182,2 180,8 181,8 

7 Житомирська 29,4 39,30 43,50 51,20 232,70 343,40 450,60 429,30 15,40 16,90 19,50 20,9 196,8 219,2 217,5 217,1 212,2 235,4 249,2 231,4 

8 Закарпатська 32,8 37,60 36,10 37,10     11,10 16,10 17,70 13,7 141 165,2 168,7 170 186,9 192,2 203 211,8 

9 Запорізька 22,7 26,00 15,90 23,70 197,80 443,30   13,30 16,50 12,60 16,7 90,9 103,2 111,2 101,7 128,8 148,5 151,2 191,4 

10 Івано-Франківська 29,2 39,60 40,70 43,00 218,20 248,70 368,50 303,00 13,90 22,50 19,70 23,8 126,6 146,1 151,4 148,3 126,2 139,1 139,4 159 

11 Київська 33 45,20 51,20 55,70 267,60 371,40 427,10 453,70 18,40 19,40 24,40 27,4 159,2 186,9 177,9 157,8 198,9 199,9 223,3 218,7 

12 Кіровоградська 28,9 40,90 29,60 44,20 286,20 382,80 354,00 339,30 17,10 19,80 18,90 24,2 98,8 122 91,6 109,1 128,3 138,1 125,7 119,3 

13 Луганська 19,6 25,50 25,40 24,00 32,20 113,20 100,00 304,30 10,50 16,10 15,40 17,5 87,3 114,7 112,6 125,1 182,2 217,4 219,7 195,7 

14 Львівська 25,8 36,50 37,10 39,50 379,70 390,80 431,40 400,30 16,80 15,30 18,60 22,7 133,1 189,2 189 166,4 180,9 191,3 191,2 187,3 

15 Миколаївська 25,1 28,40 16,30 29,40 391,20 516,10 477,10 517,70 14,80 16,60 14,80 21,5 87,1 111,6 89,5 109,9 191,1 246,7 256,4 240,7 

16 Одеська 25,5 29,20 17,10 31,20 193,20 219,50 129,80 236,40 14,40 14,30 12,20 20,4 151,8 149,9 134,2 133,9 158,2 159,7 144,5 139 

17 Полтавська 30,8 51,60 38,90 55,90 249,20 407,20 456,60 493,20 19,70 23,20 22,90 29,2 128,5 191,9 149,7 169,1 180,7 207,9 207,2 198 

18 Рівненська 26,6 32,60 36,30 41,40 329,10 307,90 413,70 434,90 11,30 14,50 12,00 21,1 155,1 198,2 193,5 188,1 197,9 205,6 205,4 209,7 

19 Сумська 22,1 38,30 40,50 54,00 231,90 388,00 415,10 298,00 15,10 20,40 21,60 29,5 154,2 173,9 170 174,5 167,3 187,9 178,4 184,9 

20 Тернопільська 27,7 41,00 43,90 46,70 255,90 332,10 412,40 299,40 12,30 17,10 19,00 22,3 144,8 190,4 195 191 200,4 221 235,4 221,7 

21 Харківська 18,7 37,00 29,00 40,30 151,30 273,00 349,70 360,80 16,20 24,40 22,70 28,6 63,4 119,3 124,1 142,2 160,5 192,4 195,4 210 

22 Херсонська 22,1 32,40 18,20 22,20     12,30 12,90 8,30 12,1 103,5 109,7 106,9 100,1 193,9 239,8 287,6 272,1 

23 Хмельницька 31,5 40,30 45,20 50,00 337,10 348,90 467,00 430,10 15,30 18,30 18,30 18,9 160,9 213,7 232,7 192,4 204,6 215,2 210,8 197,1 

24 Черкаська 39,1 57,30 51,30 62,10 275,80 375,40 451,50 421,50 20,90 22,10 26,70 31,1 125,2 155,6 134 140,4 138,4 162,9 169,9 164,1 

25 Чернівецька 37,9 45,80 44,60 46,00 248,10 320,70 447,70 310,80 13,10 16,50 19,40 22,2 148,8 186,8 178,5 176,7 182,3 186,8 185,3 188,7 

26 Чернігівська 25,1 38,40 43,20 46,70 316,30 401,40 469,60 375,90 15,70 18,30 20,30 21,7 141,1 207,4 194,4 188,6 159,3 185,7 189,6 195,8 

 Джерело: [330] 
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Додаток Д 
Таблиця 3 

Рівень рентабельності (збитковості) виробництва основних видів продукції рослинництва в сільськогосподарських  
підприємствах, включаючи фермерські господарства, у відсотках 

 
Регіони 

Зернові та зернобобові культури Насіння соняшнику Цукрові буряки Овочі 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

1 Україна 14,2 26,1 15,7 62,8 55,7 45 16,5 35,8 15,9 10,3 11,1 -0,7 

2 АРК -2,4 20,8 -4,8 80,2 51,7 25,3       14,5 14,9 -1,9 

3 Вінницька 20,2 29,9 17,5 57,9 42,2 36,9 10,3 24,7 10 13,5 -5,5 -20,1 

4 Волинська 20,9 24,4 19,6 51,3 31,7 41,6 22,1 8,3 13,2 26,5 14,9 2 

5 Дніпропетровська 13,8 24,4 -5,2 76,1 70,9 45,8 -2,1 28,3 -0,2 10,7 8,8 14,3 

6 Донецька 8,3 18,6 9,2 46,5 47,1 38,1 -8 19,4 39,3 27,2 17,1 -12,4 

7 Житомирська 15,6 21,9 23,5 7,9 21,8 56,8 -13,3 16,5 25,7 15,8 26 23,9 

8 Закарпатська -12,9   0,1 8,7 45,9 6,1       7,8 24,3 15 

9 Запорізька 12,1 22,6 0 70,6 61,5 38,9 -1 71,2 148,4 13,5 0,3 -6,6 

10 Івано-Франківська 5 9,1 14,1 69,3 -28,1 20 2,4 9,5 -7,8 9 5,5 7,6 

11 Київська 26,3 39,5 26,6 52,6 44,7 57 -0,6 23,1 4,7 14,5 6,4 -7 

12 Кіровоградська 25 36,1 20,6 79,1 71,2 58,8 43,5 57,5 49,1 -0,2 16,1 -6,7 

13 Луганська -2,9 12,5 15,4 48,1 58,1 48,1 -49,4     9,6 -17,9 -15,4 

14 Львівська 5,7 8,9 5,7 30,9 7,4 0,8 54,6 28,8 -2,2 39,3 47,5 3,1 

15 Миколаївська 21 28,7 16,6 75,1 59,9 42 33,8 106,4 31,5 11,4 29,2 2,7 

16 Одеська 14,1 19,4 0 61,2 41,1 28,8 -15,4 -3,1 -36,8 8,6 4,3 -12,3 

17 Полтавська 19,8 30,4 16,3 66,6 73,5 44 -1,5 9,9 -3,7 6,8 21,8 13,3 

18 Рівненська 10 5,2 12 11 -8,9 -5,2 5,7 -5,6 32,1 1,3 -4 0,7 

19 Сумська 0,9 14,4 19,3 37,8 34,8 52,5 -17,3 20,7 10,6 4,8 -5,3 -9,3 

20 Тернопільська 12,4 20,6 18 32,3 46,2 26,3 19,8 52,1 7,2 65,8 6,7 18,8 

21 Харківська -3,8 23,1 10,3 58,9 66,6 60,1 -26,8 17,8 16,5 -1,8 -3,9 -13,7 

22 Херсонська 5,2 26,4 7,8 65,9 38,6 24,7       16,9 -8,5 -8,2 

23 Хмельницька 14,7 21,1 16,5 32,2 17 30,3 35 31,2 17,3 109,3 30,4 28,8 

24 Черкаська 22,7 29,1 26,3 68 54,1 52,8 20,3 77,6 48,7 -13,3 19,4 25,3 

25 Чернівецька -4,4 13,1 7 29,4 25,5 46,3 26 94,5 29,8 60,7 21,4 80 

26 Чернігівська 3,5 24,1 20,6 31,9 26,9 52,1 45,1 23,8 32,5 7,7 -7,5 -6,8 

 Джерело: [330] 
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Додаток Д 
Таблиця 4 

Обсяги реалізації основних видів продукції тваринництва у 2010-2012 рр. 

  

Регіони 

Реалізація на забій худоби та птиці у 
живій масі, тис. т 

виробництьво молока всіх видів, тис. т 
виробництво яєць від птиці всіх видів, 

млн. штук 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

1 Україна 2925,4 3025,10 3120,90 3378,80 11248,50 11084,80 11377,60 11490,00 17052,30 18690,00 19110,50 19603,7 

2 АРК 201,2 201,90 197,20 174,90 352,90 335,20 305,30 292,40 810,70 792,90 733,20 507 

3 Вінницька 95,9 99,00 123,00 259,10 836,10 838,50 847,40 856,90 797,60 846,70 806,20 804,8 

4 Волинська 121,2 124,20 127,20 143,30 450,20 450,40 466,50 467,00 181,60 197,40 186,00 185,1 

5 Дніпропетровська 268,7 294,20 294,40 294,40 339,80 341,70 343,40 348,00 998,20 1093,00 1093,00 954,5 

6 Донецька 147,6 162,80 179,20 176,60 339,10 327,40 332,90 324,80 1868,40 2323,50 2215,80 1939,7 

7 Житомирська 74 75,20 77,60 83,40 578,30 569,10 594,90 597,60 498,30 489,00 519,40 561,5 

8 Закарпатська 74,6 75,60 86,30 86,50 391,80 389,30 401,10 410,40 317,20 328,20 332,60 337,4 

9 Запорізька 79,8 86,60 85,10 85,10 261,70 247,20 257,50 264,90 740,50 682,40 727,30 720,8 

10  Івано-Франківська 98,6 109,20 115,30 120,40 465,40 451,80 466,30 470,50 730,60 888,80 859,60 875,1 

11 Київська 260 277,80 298,90 317,20 451,10 438,90 476,30 475,90 2007,10 2332,70 2479,00 2545,3 

12 Кіровоградська 65 63,20 67,30 69,50 343,10 331,50 309,20 322,00 499,40 522,00 537,00 523,3 

13 Луганська 61,1 63,60 62,20 67,40 284,40 276,00 282,00 281,10 844,40 903,30 848,20 803,4 

14 Львівська 165,1 166,80 174,10 188,30 656,20 629,60 620,70 619,40 576,80 544,00 519,90 530,8 

15 Миколаївська 45,9 49,40 49,50 49,60 364,00 365,90 367,40 370,70 572,70 617,00 553,80 299,6 

16 Одеська 68,6 70,70 69,70 70,20 403,80 397,20 397,90 402,40 584,50 397,10 353,70 355,1 

17 Полтавська 72,3 72,00 84,20 110,90 701,40 725,30 777,80 785,00 619,50 600,20 671,80 641,1 

18 Рівненська 73 81,10 82,10 86,30 432,70 420,20 442,60 453,40 433,80 446,60 490,40 514,9 

19 Сумська 63,2 63,50 63,10 66,20 430,50 418,30 427,30 427,30 267,90 344,20 377,70 425,4 

20 Тернопільська 57 58,40 61,50 72,30 416,70 418,10 459,60 485,90 369,80 378,70 414,30 427,7 

21 Харківська 119,4 114,30 111,50 129,70 467,20 472,70 513,30 536,70 1100,60 1296,90 1140,50 1214,1 

22 Херсонська 67,7 68,60 68,00 71,50 305,90 302,00 310,50 308,80 437,30 479,10 542,50 1201,2 

23 Хмельницька 73,2 72,60 80,30 89,00 608,10 598,20 594,70 591,50 391,90 661,30 1195,10 1815,1 

24 Черкаська 446,2 448,90 439,10 434,30 478,90 463,90 498,50 511,70 747,10 818,50 798,30 742,7 

25 Чернівецька 62,9 63,40 67,60 66,90 308,10 298,00 298,30 298,10 408,40 442,50 431,00 375,3 

26 Чернігівська 63,2 62,10 54,70 63,70 581,10 578,40 581,30 582,40 257,00 264,00 271,10 289,1 

 Джерело: [330] 
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Додаток Д 
Таблиця 5 

Рівень рентабельності (збитковості) виробництва основних видів продукції тваринництва в сільськогосподарських 
підприємствах, включаючи фермерські господарства, у відсотках  

  Регіони 

Рівень рентабельності (збитковості) виробництва основних видів продукції тваринництва в сільськогосподарських 
підприємствах, уключаючи фермерські господарства, у відсотках 

Велика рогата худоба Свині на м'ясо  Птиця на м'ясо  Молоко 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

1 Україна -35,4 -23,90 -28,40 -7,70 -3,50 1,90 -3,6 -15,1 -6,5 17,8 18,4 2,3 

2 АРК -38,2 -21,40 -17,30 -6,80 -3,70 -6,90 6,4 -15,3 -2,1 17,5 12,6 -6,3 

3 Вінницька -33,2 -11,70 -21,10 -16,20 -11,20 -0,10 -7,3 4,6 9,3 24,4 22,1 5,5 

4 Волинська -33,8 -17,80 -24,20 -5,00 3,50 13,60 18,4 59,3 5,3 27,2 33,2 8,8 

5 Дніпропетровська -41,2 -31,80 -34,10 -3,10 -5,80 2,20 10,6 -50,2 -30,3 13,9 15,3 -8,3 

6 Донецька -38,8 -27,30 -34,10 -4,90 -3,80 -3,00 -52,2 -58,5 -31,2 17 9,9 0,3 

7 Житомирська -35,1 -25,70 -32,00 -11,70 -14,50 -4,80 -50,8 -57,9 -28,4 14 20,2 4,6 

8 Закарпатська -33,7 -26,80 -19,90 -3,20 -0,20 -0,50 -48,7 0,7 7,6 -4,3 1,8 13,3 

9 Запорізька -38,9 -28,70 -37,90 0,80 6,80 -2,10 -27,3 -16,2 -12 12,2 6,7 -16,8 

10  Івано-Франківська -29,4 -8,40 -40,50 14,30 61,90 49,70 23,2 -27,4 2,5 10,9 15,8 14,9 

11 Київська -45,4 -36,10 -31,60 -10,90 -0,60 -1,20 -6,7 38,4 17,3 10,1 14,7 7,8 

12 Кіровоградська -35,9 -25,90 -29,60 -26,20 -18,00 -10,90 -2,8 -37,7 -59,5 7,9 10,4 -8,9 

13 Луганська -46,1 -26,80 -37,50 -30,50 -24,30 -18,10 -0,9 -4,4 -5,3 14,3 9,8 -3,5 

14 Львівська -30,2 -8,80 -3,70 9,70 17,00 -8,20 4,3 -0,8 1,3 16,3 22,6 5,1 

15 Миколаївська -45,6 -42,70 -46,30 -27,70 -30,70 -27,10 -41,7 -76,8 -65,5 6 13,2 -10,1 

16 Одеська -42,1 -34,60 -39,90 -18,30 -17,20 -14,40 -63,3 -48,7 -40,4 8 2,7 -10,1 

17 Полтавська -32,9 -30,50 -27,00 -0,50 -9,80 22,80 -50 -41,4 -14,9 28,8 28,6 5,7 

18 Рівненська -32,6 -12,90 -26,80 -9,30 3,10 -6,90 5,6 0,7 15,1 33 17,4 3,7 

19 Сумська -28,8 -22,40 -21,60 -19,90 -14,30 -3,80 -5,2 -19 -64,2 3,8 17 -5 

20 Тернопільська -21,9 -10,90 -8,70 -6,60 -3,10 5,40 10,1 35,6 1,4 33,5 22,2 11,6 

21 Харківська -40,4 -35,30 -46,10 -14,80 -32,90 -14,10 -38,6 -59,6 -44,1 23,6 17,5 9,2 

22 Херсонська -45,9 -34,10 -34,90 -7,30 -7,90 -0,40 -69,5 -38,9 -62,2 25,7 22,4 4,7 

23 Хмельницька -39,2 -24,90 -27,10 -24,40 -19,90 2,20 44,3 19,3 34,3 14 20,2 8,6 

24 Черкаська -25,1 -16,50 -21,60 -10,40 -5,20 4,70 -5,2 -13,4 -3,6 17,1 20,5 2,5 

25 Чернівецька -32,5 -17,70 -35,90 -5,40 -7,00 6,60 -1,5 13,2 8,3 -12,4 -2,4 -16,8 

26 Чернігівська -34,1 -20,90 -30,10 -16,80 -15,00 -6,40 -15,2 -20 2,2 19,7 18,9 -1,1 

 Джерело: [330] 



 

 

531 

Додаток Д 
Таблиця 6 

Розподіл валової продукції сільського господарства за сферами виробництва  

 

Регіони 

сільськогосподарські 
підприємства 

господарства 
населення 

сільськогосподарські 
підприємства 

господарства 
населення 

сільськогосподарські 
підприємства 

господарства 
населення 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

1 Україна 51,80 50,70 53,80 48,20 49,30 46,20 56,70 55,00 58,4 43,3 45 41,6 40,6 41,8 43,4 59,4 58,2 56,6 

2 АРК 47,40 45,20 42,30 52,60 54,80 57,70 52,60 49,20 48,4 47,4 50,8 51,6 40 41 35,1 60 59 64,9 

3 Вінницька 54,10 53,60 56,50 45,90 46,40 43,50 63,20 62,00 59,9 36,8 38 40,1 25,8 31,7 48,5 74,2 68,3 51,5 

4 Волинська 28,70 30,50 31,80 71,30 69,50 68,20 26,30 28,00 29,4 73,7 72 70,6 31,7 33,7 34,7 68,3 66,3 65,3 

5 Дніпропетровська 60,00 57,60 61,70 40,00 42,40 38,30 56,50 50,30 58,8 43,5 49,7 41,2 67,6 68,9 68,9 32,4 31,1 31,1 

6 Донецька 52,10 50,20 50,40 47,90 49,80 49,60 48,00 44,60 46,5 52 55,4 53,5 59,6 59 57,5 40,4 41 42,5 

7 Житомирська 38,30 41,20 44,10 61,70 58,80 55,90 51,60 54,90 58,4 48,4 45,1 41,6 15,8 16,6 16,4 84,2 83,4 83,6 

8 Закарпатська 5,10 5,50 5,20 94,90 94,50 94,80 7,00 7,70 6,9 93 92,3 93,1 3,2 3,4 3,6 96,8 96,6 96,4 

9 Запорізька 58,30 49,40 50,80 41,70 50,60 49,20 63,50 53,00 53,9 36,5 47 46,1 41,3 40,8 40,6 58,7 59,2 59,4 

10 Івано-Франківська 27,90 30,20 31,70 72,10 69,80 68,30 26,30 29,50 32,1 73,7 70,5 67,9 29,3 30,9 31,4 70,7 69,1 68,6 

11 Київська 65,30 65,90 67,60 34,70 34,10 32,40 60,80 61,90 64,4 39,2 38,1 35,6 73 72,6 72,8 27 27,4 27,2 

12 Кіровоградська 63,50 60,20 65,00 36,50 39,80 35,00 72,80 70,80 73,7 27,2 29,2 26,3 20,9 23,4 23,1 79,1 76,6 76,9 

13 Луганська 56,90 56,10 56,10 43,10 43,90 43,90 61,60 61,00 61,2 38,4 39 38,8 45,6 44,3 43,9 54,4 55,7 56,1 

14 Львівська 26,80 30,00 32,70 73,20 70,00 67,30 28,20 32,50 35,8 71,8 67,5 64,2 24,7 26,4 28,3 75,3 73,6 71,7 

15 Миколаївська 54,40 50,80 56,40 45,60 49,20 43,60 64,20 62,20 66,2 35,8 37,8 33,8 21,9 20,9 15,6 78,1 79,1 84,4 

16 Одеська 48,00 43,40 53,90 52,00 56,60 46,10 57,10 54,20 63,5 42,9 45,8 36,5 15 14 14,9 85 86 85,1 

17 Полтавська 63,60 61,70 65,70 36,40 38,30 34,30 66,90 64,10 68 33,1 35,9 32 50,6 54,7 58,2 49,4 45,3 41,8 

18 Рівненська 26,40 28,10 29,20 73,60 71,60 70,80 30,30 32,60 33,9 69,7 67,4 66,1 19,6 20,2 20,8 80,4 79,8 79,2 

19 Сумська 58,90 60,70 65,20 41,10 39,30 34,80 67,50 69,20 73,5 32,5 30,8 26,5 32,9 35,2 36,2 67,1 64,8 63,8 

20 Тернопільська 44,70 46,70 46,90 55,30 53,30 53,10 54,20 56,10 56,2 45,8 43,9 43,8 18,2 20,1 23,3 81,8 79,9 76,7 

21 Харківська 55,00 51,90 55,50 45,00 48,10 44,50 59,00 55,10 58,5 41 44,9 41,5 42,7 42,6 46 57,3 57,4 54 

22 Херсонська 48,40 39,20 46,80 51,60 60,80 53,20 54,40 44,00 49,9 45,6 56 50,1 22 23,9 36,8 78 76,1 63,2 

23 Хмельницька 49,40 53,40 57,30 50,60 46,60 42,70 56,40 59,60 63,2 43,6 40,4 36,8 31,8 37,8 44,1 68,2 62,2 55,9 

24 Черкаська 75,20 75,40 76,00 24,80 24,60 24,00 73,10 73,50 74,3 26,9 26,5 25,7 78,2 78 78,6 21,8 22 21,4 

25 Чернівецька 24,00 24,20 23,30 76,00 75,80 76,70 25,10 24,50 24,8 74,9 75,5 75,2 22,3 23,7 20,9 77,7 76,3 79,1 

26 Чернігівська 54,50 59,50 61,20 45,50 40,50 38,80 60,10 65,60 67,7 39,9 34,4 32,3 39,3 41,6 42 60,7 58,4 58 

 Джерело: [330] 
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Рис. 1. Динаміка валового збору та урожайності цукрових буряків по Україні 

Джерело: [330] 



 

 

533 

Продовження додатку Е 

 

 

Рис. 2. Динаміка валового збору та урожайності картоплі по Україні 

Джерело: [330] 



 

 

534 

Продовження додатку Е 

 

 

 

Рис. 3. Динаміка виробництва яєць у 2010-2013 рр., млн. шт. 

Джерело: [330] 
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Додаток К 

Таблиця 1 

Прогнозні оцінки чисельності населення та виробництво основних видів 

продукції в Африці на 2016-2018 рр. 
 

 

Показники 

 
Умовні 

позначення 

 

Оптимальна модель та відносна 

помилка апроксимації  

( відн., %) 

Прогнозні обсяги 

виробництва, млн. т 
Питома вага, що 

використо-

вується на їжу, 

% 
2016 2017 2018 

А Б 1 2 3 4 5 

Чисельність 

населення, 

млн. осіб 

1y  ;296,0282,112,753 2

1 tty   

%001,0. відн  

1079,1 1105,5 1132,5 - 

Зернові та 

зернобобові: 

      

- зернові 
2y  ;353,0396,8682,94 2

2 tty 

%4,2. відн  

141,2 138,7 135,5 105,0 

- бобові 
5y  ;02,0265,0691,9 2

5 tty   

%1,4. відн  

18,2 19,1 20,0 75,6 

Цукрові 

культури 4y  ;001,071,0137,91 2

4 tty   

%8,0. відн  

101,6 102,2 102,92 5,7 

Картопля і 

продукти 
3y  ;963,12 07,0

3

tey 

%0,3. відн  

36,9 39,7 42,6 73,7 

Рослинні олії 
6y  ;017,0302,0267,5 2

6 tty 

%1,1. відн  

5,91 5,74 5,48 122,4 

Овочі 
7y  ;091,0151,3164,48 2

7 tty   

%2,1. відн  

75,01 75,6 75,43 90,1 

Помідори 
8y  ;08,0353,106,12 2

8 tty   

%2,2. відн  

14,3 13,2 120 92,2 

Плоди – 

виключаючи 

вино 

9y  ;06,0604,1907,61 2

9 tty   

%8,0. відн  

 

99,5 

 

102,93 

 

106,52 

72,9 

М'ясо ВРХ 
10y  ;005,0228,0014,4 2

10 tty 

%7,0. відн  

 

6,21 

 

6,4 

 

6,45 

 

105,0 

М'ясо птиці 
11y  ;015,0033,0031,3 2

11 tty   

%5,1. відн  

6,97 7,4 7,92 118,2 

Яйця 
12y  ;006,0016,0025,2 2

12 tty   

%4,1. відн  

3,66 3,82 4,03 84,35 

Молоко – 

виключаючи 

масло 

13y  ;011,0391,1848,28 2

13 tty   

%9,0. відн  

 

47,3 

 

48,3 

 

49,3 

 

107,0 

Риба та 

морепродукти 14y  ;015,0013,0266,7 2

14 tty   

%3,2. відн  

10,3 10,9 11,4 103,6 

Джерело: розраховано автором 
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Таблиця 2 

Прогноз попиту основних продуктів харчування по Африці на 2016-2018 рр., млн. т 
 

Види продукції 

Нормативи споживання, 

кг/рік 

Прогноз попиту, млн. т  

Прогнозна оцінка виробництва 

продукції, що використовується 

на їжу, млн. т 
 

 

Рекомендації 

ВОЗ 

 

 

Індустріаль

но 

розвинуті 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

2018 За 

нормативами 

ВОЗ 

За 

нормативами 

розвинутих 

країн 

За 

нормативам

и ВОЗ 

За 

нормативами 

розвинутих 

країн 

За 

нормати

вами 

ВОЗ 

За 

нормативами 

розвинутих 

країн 

Зернові, зернобобові 117 158 126,3 170,5 129,3 174,7 132,5 178,94 162,0 160,1 157,4 

Картопля і продукти 108 100 116,5 108,0 119,4 110,6 122,3 113,2 27,2 29,3 31,4 

Цукрові культури 38 32 41,0 34,5 42,0 35,4 43,0 36,2 5,8 5,8 5,87 

Рослинна олія 13 22 14,03 23,74 14,37 24,3 14,7 24,92 7,2 7,03 6,71 

Овочі, помідори 139 140 150,0 151,1 153,7 154,8 157,4 158,6 80,8 80,3 79,1 

Плоди, фрукти 100 182 107,9 196,4 110,6 201,2 113,3 206,1 72,5 75,0 77,7 

М'ясо ВРХ 78 96 84,2 103,6 86,2 106,1 88,4 108,7 6,52 6,72 6,8 

М'ясо птиці 27 30 29,1 32,4 29,85 33,2 30,6 34,0 8,24 8,75 9,36 

Яйця, шт. / кг 231/9,24 260/10,4 10,0 11,0 10,2 11,3 10,5 11,8 3,1 3,22 3,4 

Молоко 380 217 410,0 234,2 420,1 240,0 430,4 245,8 50,6 51,7 52,8 

Риба, морепродукти 18 21 19,4 22,7 19,9 23,2 20,4 23,8 10,7 11,3 11,8 

Джерело: розраховано автором 



 

 

572 

Продовження додатку К  

Таблиця 3 

Прогнозні оцінки співвідношення обсягів дефіциту та внутрішнього виробництва за окремими видами продукції 

харчування для забезпечення попиту за нормативами харчування ВОЗ по Африці 
 

Види продукції 

Одиниці 

виміру, 

рази, % 

Співвідношення нестачі продуктів харчування загального та обсягу 

виробництва, % 

2016 2017 2018 

Картоплі і продукти рази 2,42 2,27 2,13 

Цукрові культури % 34,6 35,4 36,0 

Рослинні олії рази 1,16 1,3 1,5 

Овочі, помідори % 77,5 82,7 89,6 

Плоди, фрукти % 35,6 34,6 33,4 

М'ясо ВРХ рази 12,51 12,4 12,7 

М'ясо птиці рази 3,0 2,9 2,7 

Яйця рази 1,9 1,83 1,76 

Молоко рази 7,6 7,63 7,7 

Риба та море продукти % 84,5 78,9 75,4 

Джерело: розраховано автором 
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Таблиця 4 

Прогнозні оцінки чисельності населення та виробництво основних видів 

продукції по Америці на 2016-2018 рр., млн. т 
 

Показники 

 

Умовні 

позначення 

Оптимальна модель та відносна 

помилка апроксимації  

( відн., %) 

Прогнозні обсяги 

виробництва, млн. т 

Питома вага, що 

використо-

вується на їжу, 

% 
2016 2017 2018 

А 
iy  

1 2 3 4 5 

Чисельність 

населення, млн. 

осіб 

1y  ;022,0175,10591,847 2

1 tty 

0,0. відн  

995,3 1004,8 1014,2  

Зернові  
2y  ;

1
949,176447,6342

t
y 

41,3. відн  

622,7 623,4 624 20,0 

Картопля і 

продукти 3y  ;012,0047,0703,2 2

3 tty 

6,3. відн  

4,7 5,02 5,37 76,0 

Цукрові культури 
4y  ;959,1973,24158,575 2

4 tty 

0,3. відн  

1390,5 1476,2 1565,8 0,26 

Бобові 
5y  ;

1
43,0054,75

t
y 

 

4,5. відн  

7,083 7,081 7,08 86,5 

Рослинні олії 
6y  ;042,008,1319,17 2

6 tty 
 

2,3. відн  

24,1 23,8 23,54 53,3 

Овочі 
7y  ;053,0608,0833,79 2

7 tty 

2,1. відн  

77,1 76,0 74,9 88,8 

Помідори 
8y  ;033,042,0534,23 2

8 tty 

4,3. відн  

22,4 21,8 21,1 90,1 

Плоди -

виключаючи 

вино 

9y  
;049,0839,0353,129 2

9 tty 
 

8,0. відн  

153,0 155,3 157,8 71,0 

М'ясо ВРХ 
10y  

;083,0282,1837,25 2

10 tty 
 

4,1. відн  

26,3 25,1 23,7 94,1 

М'ясо птиці 
11y  ;019,0479,1596,30 2

11 tty 
 

1,1. відн  

48,6 49,4 50,2 85,4 

Яйця 
12y  ;017,0486,0324,10 2

12 tty 
 

8,1. відн  

13,74 13,75 13,67 82,9 

Молоко – 

виключаючи 

масло 

13y  
;062,0993,2527,143 2

13 tty 

9,0. відн  

202,4 207,3 212,3 93,0 

Риба та 

морепродукти 14y  ;045,0137,0213,25 2

14 tty 
 

7,5. відн  

17,11 15,9 14,5 51,0 

Джерело: розраховано автором 
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Таблиця 5 

Прогноз попиту основних продуктів харчування по Америці на 2016-2018 рр., млн. т 
 

Види продукції 

Нормативи споживання, 

кг/рік 

Прогноз попиту для забезпечення споживання, млн. т  

Прогнозна оцінка виробництва продукції, що 

використовується на їжу, млн. т 
 

 

рекомендації 

ВОЗ 

 

 

рекомендації 

розвинутих 

країн 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

2018 за 

нормативам

и ВОЗ 

за 

нормативами 

розвинутих 

країн 

за 

нормат

ивами 

ВОЗ 

за 

нормат

ивами 

розвин

утих 

країн 

за 

нормат

ивами 

ВОЗ 

за 

нормати

вами 

розвинут

их країн 

Зернові, зернобобові 117 158 122,5 163,4 123,7 164,9 124,8 166,3 124,5 124,7 124,8 

Картопля і продукти 108 100 107,5 99,53 108,5 100,5 109,5 101,4 3,57 3,82 4,1 

Цукрові культури 38 32 37,82 31,85 38,2 32,2 38,5 32,5 3,62 3,84 4,07 

Рослинна олія 13 22 12,94 21,9 13,1 22,1 13,2 22,3 12,84 12,7 12,55 

Овочі, помідори 139 140 138,3 139,3 139,7 140,7 141,0 142,0 128,8 130,0 131,0 

Плоди, фрукти 100 182 99,5 181,1 100,5 182,9 101,4 184,6 108,6 110,3 112,0 

М'ясо ВРХ 78 96 77,6 95,5 78,4 96,5 79,1 97,4 24,7 23,6 22,3 

М'ясо птиці 27 30 26,9 29,85 27,1 30,1 27,4 30,4 41,5 42,2 42,9 

Яйця, шт. / кг 231 / 9,24 260 / 10,4 9,2 10,2 9,3 10,3 9,4 10,54 11,4 11,4 11,33 

Молоко 380 217 378,2 216,0 381,8 218,0 385,3 220,0 188,2 192,8 197,4 

Риба, морепродукти 18 21 17,9 20,9 18,1 21,3 18,3 21,3 8,73 8,11 7,4 

Джерело: розраховано автором 
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Таблиця 6 

Прогнозні оцінки чисельності населення та виробництво основних видів 

продукції в Європі на 2016-2018 рр. 
 

Показники 

 

Умовні 

позначення 

Оптимальна модель та відносна 

помилка апроксимації  

( відн., %) 

Прогнозні обсяги 

виробництва, млн. т 

Питома вага, 

що використо-

вується на їжу, 

% 
2016 2017 2018 

А Б 1 2 3 4 5 

Чисельність 

населення, млн. 

осіб 

1y  ;02,013,1096,728 2

1 tty   

0,0. відн  

749,6 751,3 753,1  

Зернові та 

зернобобові: 

      

 

- зернові 2y  
;075,0994,3777,406 2

2 tty 

2,8. відн  

483,5 490,0 496,4 22,0 

 

- бобові 5y  ;006,0072,0633,0 2

5 tty 

0,7. відн  

0,804 1,017 1,143 100,0 

Цукрові культури 
4y  ;655,0686,77,188 2

4 tty 

2,7. відн  

220,7 233,4 247,3 0,0 

Картопля і 

продукти 3y  ;072,0096,3961,142 2

3 tty 

4,4. відн  

112,8 111,9 111,4 48,8 

Рослинні олії 
6y  ;

1
567,0793,26

t
y 

6,2. відн  

2,830 2,83 2,83 68,7 

Овочі 
7y  ;

1
4,5826,987

t
y   

0,3. відн  

98,48 98,48 98,48 87,5 

Помідори 
8y  ;

1
935,1431,228

t
y   

4,4. відн  

22,3 22,3 23,3 91,8 

Плоди – 

виключаючи вино 9y  ;058,0296,0016,73 2

9 tty 

4,2. відн  

 

64,4 

 

62,9 

 

61,3 

 

95,0 

М'ясо ВРХ 
10y  ;008,0188,0916,11 2

10 tty 

7,0. відн  

 

10,94 

 

10,96 

 

11,03 

 

100,0 

М'ясо птиці 
11y  ;064,0241,0989,12 2

11 tty 

2,7. відн  

 

23,9 

 

25,5 

 

27,4 

 

99,7 

Яйця 
12y  ;011,003,00,10 2

12 tty   

6,0. відн  

11,7 12,34 12,64 90,3 

Молоко – 

виключаючи масло 13y  ;071,0159,1743,218 2

13 tty 

3,0. відн  

 

217,4 

 

218,4 

 

219,6 

 

78,9 

Риба та 

морепродукти 14y  ;072,0836,0415,17 2

14 tty 

8,0. відн  

 

21,0 

 

22,5 

 

24,0 

 

92,7 

Джерело: розраховано автором 
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Таблиця 7 

Прогноз попиту основних продуктів харчування в Європі на 2016-2018 рр., млн. т 
 

Види продукції 

Нормативи споживання, кг / 

рік 

Прогноз попиту, млн. т 

Прогнозна оцінка виробництва продукції, що 

використовується на їжу, млн. т 
 

 

рекомендації 

ВОЗ 

 

 

індустріально 

розвинуті 

2016 2017 2018 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

2018 за 

нормативам

и ВОЗ 

за 

нормативами 

розвинутих 

країн 

за 

нормат

ивами 

ВОЗ 

за 

нормат

ивами 

розвин

утих 

країн 

за 

нормат

ивами 

ВОЗ 

за 

нормати

вами 

розвинут

их країн 

Зернові, зернобобові 117 158 87,7 118,44 87,9 118,7 88,1 119,0 107,2 108,8 110,4 

Картопля і продукти 108 100 81,0 75,0 81,1 75,1 81,3 75,3 55,0 54,6 54,4 

Цукрові культури 38 32 28,48 24,0 28,55 24,04 28,62 24,1 - - - 

Рослинна олія 13 22 9,74 16,5 9,77 16,53 9,8 16,57 1,944 1,944 1,944 

Овочі, помідори 139 140 104,2 104,9 104,4 105,2 104,7 105,4 106,64 106,64 107,6 

Плоди, фрукти 100 182 75,0 136,4 75,1 136,7 75,3 137,0 61,2 59,8 58,24 

М'ясо ВРХ 78 96 58,5 72,0 58,6 72,1 58,74 72,3 10,94 10,96 11,03 

М'ясо птиці 27 30 20,2 22,5 20,3 22,54 20,33 22,6 23,83 25,42 27,32 

Яйця, шт. / кг 231 / 9,24 260 / 10,4 6,9 7,7 6,94 7,81 6,96 7,83 10,6 11,14 11,4 

Молоко 380 217 284,8 162,7 285,5 163,0 286,2 163,4 171,5 172,3 173,3 

Риба, морепродукти 18 21 13,5 15,7 13,52 15,8 13,6 15,82 19,5 20,86 22,25 

Джерело: розраховано автором 
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Таблиця 8 

Прогнозні оцінки численності населення та виробництва основних видів 

продукції по країнах Океанії та Австралії на 2016-2018рр., млн. т 
Показники Умовні 

позначення 

Оптимальна модель та відносна помилка 

апроксимації  

( відн., %) 

Прогнозні обсяги 

виробництва, млн. т 

Питома вага, 

що 

використовує

ться на їжу, 

% 

2016 2017 2018 

А Б 1 2 3 4 5 

Населення, 

млн. осіб 

y1 ;007,0346,0451,25 2

1 tty 
 

1,0. відн  

32,3 32,78 33,36  

Зернові y2 
;

1
917,11513,362

t
y  8,14. відн  

35,7 35,77 35,81 9,3 

Картопля і 

продукти 

y3 ;001,0005,0789,1 2

3 tty 
 

9,2. відн  

1,606 1,613 1,585 81,9 

Цукрові 

рослини 

y4 Модель ОЛІМП:АР і КС (2,1)
 

0,7. відн  

22,8 22,04 21,3 0,0 

Бобові y5 ;019,0172,009,2 2

5 tty 
 

6,11. відн  

3,86 4,2 4,66 2,05 

Рослинні олії y6 ;002,0002,0353,0 2

6 tty 
 

5,7. відн  

0,78 0,83 0,9 111,35 

Овочі y7 ;009,0094,0716,2 2

7 tty 
 

3,2. відн  

2,17 1,92 1,713 93,7 

Помідори y8 Модель ОЛІМП: АР і КС (2,1) 

0,12. відн  

0,5 0,504 0,508 142,6 

Плоди y9 Модель ОЛІМП: АР і КС (2,1) 

7,2. відн  

4,804 4,808 4,81 56,2 

М'ясо ВРХ y10 ;007,0085,0578,2 2

10 tty 
 

4,1. відн  

2,26 2,15 2,0 38,15 

М'ясо птиці y11 ;002,001,0844,0 2

11 tty 
 

9,2. відн  

1,44 1,52 1,59 99,8 

Яйця  y12 ;001,0001,0192,0 2

12 tty 
 

3,4. відн  

0,33 0,464 0,5 80,1 

Молоко  y13 ;053,04,0591,25 2

13 tty 
 

1,1. відн  

31,46 32,76 34,1 21,0 

Риба та 

морепродукти 

y14 Модель ОЛІМП: АР і КС (2,1) 

2,8. відн  

1,15 1,155 1,16 66,8 

Джерело: розраховано автором 
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Таблиця 9 

Прогноз попиту основних продуктів харчування по Океанії та Австралії на 

2016-2018рр., млн.т 
 

 

Види 

продукції 

Нормативи 

споживання, 

кг/рік 

 

Прогноз попиту, млн. т 

Прогнозна 

оцінка 

виробництва 

продукції, що 

використовуєть

ся на їжу, млн. т 

 

Реком

ендіції 

ВОЗ 

 

Індустр

іально. 

розвине

ні 

країни 

 

2016 2017 2018 

За 

нормат

ивами 

ВОЗ 

За 

нормат

ивами 

розвин

утих 

країн 

За 

нормат

ивами 

ВОЗ 

За 

нормат

ивами 

розвин

утих 

країн 

За 

нормат

ивами 

ВОЗ 

За 

нормат

ивами 

розвин

утих 

країн 

2016 2017 2018 

Зернові, 

зернобобові 

117 158 3,78 5,1 3,83 5,18 3,9 5,27 3,40 3,405 3,426 

Картопля і 

продукти 

108 100 3,49 3,23 3,54 3,28 3,6 3,34 1,315 1,32 1,3 

Цукрові 

культури 

38 32 1,23 1,07 1,24 1,05 1,27 1,07 - - - 

Рослинна 

олія 

13 22 0,42 0,71 0,426 0,72 0,434 0,734 0,08 0,086 0,096 

Овочі, 

помідори 

139 140 4,49 4,52 4,56 4,59 4,64 4,67 1,583 1,643 1,726 

Плоди, 

фрукти 

100 182 3,23 5,88 3,28 5,97 3,34 6,07 2,033 1,8 1,605 

М'ясо ВРХ 78 96 2,52 3,1 2,56 3,15 2,6 3,2 0,862 0,82 0,763 

М'ясо птиці 27 30 0,872 0,97 0,89 0,983 0,9 1,0 1,437 1,517 1,587 

Яйця шт./кг 231/9,24 260/10,4 0,3 0,336 0,303 0,341 0,308 0,347 0,264 0,372 0,4 

Молоко 380 217 12,27 7,0 12,46 7,11 12,68 7,24 5,6 6,88 7,16 

Риба, 

морепродук

ти 

18 21 0,58 0,68 0,59 0,69 0,6 0,7 0,768 0,77 0,775 

Джерело: розраховано автором 
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Продовження додатку К  

Таблиця 10 

Прогнозні оцінки співвідношення обсягів нестачі та внутрішнього 

виробництва за окремими видами продукції для забезпечення попиту за 

нормативами ВОЗ по Океанії та Австралії 
 

Види продукції 

 

 

 

 

Од. 

вим. 

Співвідношення обсягів нестачі та внутрішнього виробництва за окремими 

видами продукції для забезпечення попиту за нормативами ВОЗ (Океанія та 

Австралія) 

2016 2017 2018 

Зерно та 

зернобобові 

% 1,0 1,3 1,43 

Картопля і 

продукти 

рази 1,35 1,38 1,45 

Рослинні олії % 43,6 41,0 37,6 

Овочі і помідори рази 1,1 1,21 1,31 

Плоди % 25,0 30,8 36,1 

М'ясо ВРХ  % 73,4 80,9 94,5 

Молоко % 21,2 17,0 16,2 

Джерело: розраховано автором 
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Додаток Л 

Вихідні дані для прогнозного моделювання перспектив вирішення світової продовольчої проблеми  

Роки 
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о
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н
а 

д
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1980 7,40 4,44 2,48 39,09 6,13 1,55 125,29 -64,49 71,83 132,00 62,59 2,54 2,55 65,04 

1981 8,59 4,52 2,49 39,11 6,12 1,63 118,71 -84,28 63,76 109,16 60,67 2,64 2,34 61,72 

1982 9,89 4,61 2,40 38,15 5,97 1,69 108,61 -103,42 60,66 102,34 59,27 2,70 2,20 59,24 

1983 11,35 4,69 2,42 38,12 6,05 1,63 108,04 -69,36 64,86 106,79 58,92 3,22 2,17 59,05 

1984 12,96 4,77 2,46 37,88 6,43 1,79 105,07 -87,35 71,92 95,51 59,75 3,24 2,26 58,77 

1985 14,86 4,85 2,51 37,84 6,78 1,82 95,85 -98,86 61,23 96,11 59,77 3,25 2,23 59,24 

1986 16,59 4,94 2,90 43,08 7,06 1,83 94,28 -85,93 68,11 90,77 61,62 3,27 2,32 61,90 

1987 18,96 5,04 3,26 47,69 7,42 1,77 102,18 -78,95 88,76 106,04 63,19 3,29 2,34 62,22 

1988 21,93 5,14 3,59 51,25 7,96 1,73 110,42 -98,76 95,32 106,34 65,22 3,36 2,49 64,72 

1989 24,53 5,23 3,70 51,91 8,36 1,87 101,15 -122,91 99,09 96,11 66,25 3,44 2,56 66,02 

1990 31,12 5,32 4,24 58,87 8,64 1,95 103,73 -101,92 102,20 102,93 66,46 3,53 3,23 67,17 

1991 36,60 5,41 4,37 61,06 8,60 1,89 98,27 -94,46 93,85 94,62 67,31 3,54 3,24 67,08 

1992 42,85 5,49 4,51 62,94 8,65 1,97 96,62 -91,16 92,67 91,95 67,72 3,61 3,28 67,33 

1993 51,01 5,58 4,56 63,70 8,73 1,90 96,00 -53,94 105,65 96,40 68,06 3,64 3,31 67,68 

1994 64,81 5,66 4,82 66,26 9,07 1,96 99,02 -54,86 116,25 98,18 69,03 3,69 3,34 69,18 

1995 74,63 5,74 5,28 71,68 9,40 1,90 103,82 -42,38 120,05 105,75 70,52 3,72 3,40 70,69 

1996 80,92 5,82 5,34 71,21 9,94 2,07 111,42 -30,54 115,75 102,78 72,43 3,80 3,50 72,55 

1997 85,82 5,90 5,25 68,34 10,39 2,10 102,40 0,94 111,55 95,22 74,49 3,97 3,60 75,03 
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Продовження додатку Л 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1998 90,54 5,97 5,15 66,17 10,65 2,08 91,46 -86,46 94,00 83,35 74,79 4,01 3,66 76,04 

1999 95,63 6,05 5,28 66,60 11,15 2,09 79,72 -124,20 93,25 78,01 76,49 4,05 3,58 74,77 

2000 100,00 6,12 5,37 65,83 11,80 2,06 80,99 -166,68 98,37 79,20 77,20 4,06 3,72 77,31 

2001 104,30 6,20 5,27 64,13 11,83 2,11 81,01 -179,26 95,05 75,94 77,88 4,05 3,72 77,53 

2002 107,75 6,28 5,41 65,27 11,90 2,03 82,45 -140,03 94,87 85,87 78,66 3,99 3,68 77,35 

2003 111,58 6,35 6,01 71,34 12,42 2,09 88,24 -74,46 95,41 93,88 80,22 4,13 3,84 80,29 

2004 115,66 6,43 6,69 77,14 13,16 2,28 100,61 11,84 99,30 94,03 83,29 4,12 4,02 83,47 

2005 119,99 6,50 7,16 80,36 13,92 2,27 100,00 56,68 100,00 99,96 84,67 4,02 4,08 84,76 

2006 124,34 6,58 7,66 83,41 14,73 2,24 110,18 179,67 108,68 112,57 85,60 4,05 4,10 85,52 

2007 129,01 6,66 8,53 89,99 15,43 2,36 126,47 262,65 114,17 144,46 87,04 4,07 4,07 85,69 

2008 136,53 6,74 9,24 96,66 15,46 2,53 157,41 90,76 113,36 117,91 86,32 4,06 4,10 86,81 

2009 139,82 6,82 8,66 93,07 14,68 2,50 134,16 212,71 93,91 137,78 85,46 4,00 4,01 85,66 

2010 144,87 6,90 9,35 98,22 15,34 2,48 150,13 314,58 125,07 175,75 88,36 4,14 4,11 87,40 

2011 151,81 6,98 10,23 105,48 16,08 2,59 179,91 341,61 153,47 160,33 88,94 4,13 4,16 88,63 

2012 157,61 7,06 10,30 104,80 16,73 2,57 175,64 392,95 134,04 176,94 90,01 4,19 4,27 90,94 

2013 163,36 7,14 10,46 105,16 17,29 2,78 177,60 447,49 136,18 170,71 90,58 4,23 4,27 91,56 

 

Джерело: Oxford Economics http://www.oxfordeconomics.com/ 
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