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цип саморегулювання економіки, вільної від за-
йвої регламентації.

Отже, навіть побічний погляд на історію ста-
новлення ринкової економіки, по-перше, свід-
чить про недосконалість її основоположних прин-
ципів, яка відображається в системі економічних 
блокіраторів, до найважливіших з яких належать 
монополізм, безробіття, інфляція, соціальна не-
рівність і бідність [8]. Сьогодення на Україні де-
далі чіткіше виявляє тенденцію до органічного 
й обґрунтованого розподілу інституту державної 
власності із системою ринкових відносин.

Висновки. Ринкова економіка є хоча і дина-
мічною, але недостатньо стабільною системою, 
що проявляється через несталі темпи економіч-
ного зростання та циклічний характер розвитку, 
недовикористання ресурсів і неповну зайнятість, 
нестабільність загального рівня цін та інфляцію. 
Слід зазначити, що хоча в кожному конкретному 
випадку ринкові механізми саморегулювання здат-
ні переборювати кризові тенденції в економіці, все 
ж у цілому для ринкової системи характерними є 
періодичні коливання обсягу національного про-
дукту, зайнятості та цін. Причому ці коливання є 
наслідком не тільки зовнішніх факторів, але й не-
досконалості самих ринкових механізмів.

Література

1. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація еконо-
міка і капіталізм, XI–XVIII ст. / Ф. Бродель : у 3-х 

томах. Т. 3. Час світу ; пер. з франц. — К. : Основи, 
1998. — 632 с.

2. Гейлбронер Р. Економіка для всіх / Р. Гейл-
бронер, Л. Тароу ; пер. з англ. — Львів : Просвіта, 
1995. — 216 с.

3. Шніцер М. Порівняння економічних сис-
тем / М. Шніцер. — К. : Основи, 1997. — 520 с.

4. Економічна теорія. Політекономія : під-
ручник / за ред. В. Д. Базилевича. — К. : Знання-
Прес, 2001. — 528 с.

5. Ойкен В. Основные принципы економи-
ческой политики / В. Ойкен — М. : Прогресс, 
1995. — 496 с.

6. Гальчинський А. С. Суперечності реформ: 
у контексті цивілізаційного процессу / А. С. Галь-
чинський. — К. : Українські пропілеї, 2001. — 320 с.

7. Економічна теорія: Політекономія : під-
ручник / за ред. В. Д. Базилевича. — К. : Знання-
Пресс, 2001.

8. Економічна теорія: макро- і мікроеконо-
міка / за ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. — 
К. : Альтернативи, 2001. — 716 с.

9. Хейне П. Экономический образ мышле-
ния / П. Хейне. — М. : Прогресс, 1991. — 326 с.

10. Кульчицький Б. В. Сучасні економічні 
системи : навч. посібник / Б. В. Кульчицький. — 
Львів : Афіша, 2004. — 280 с.

11. Мочерний С. В. Економічна терія : посіб-
ник / С. В. Мочерний. — К. : Видавничий центр 
«Академія», 2002. — 656 с.

УДК 338.439 В. Г. Настич

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація. Проведено аналіз основних складових споживчого аспекту продовольчої безпеки, розглянуто 
основні методи удосконалення системи державного регулювання забезпечення продовольчої безпеки та ви-
значено напрями політики держави.

Ключові слова: продовольча безпека, національна безпека, агропромисловий комплекс, харчова промис-
ловість, система безпеки.

Summary. The analysis of the main components of the consumer aspect of food security, the basic methods of 
improving the system of state regulation of food security and identified areas of policy.

Key words: food security, national security, agriculture, food industry, security system.

©В. Г. Настич, 2015

Постановка проблеми. У наш час актуальною 
є захищеність життєво важливих інтересів людини 
і громадянина, суспільства і держави. Це поняття 
міцно ввійшло у коло загальносистемних катего-
рій у кінці XX ст. Воно охоплює низку проблемних 
завдань, які зумовлені ризиками і невизначеністю 
в різних сферах діяльності держави. Національна 
безпека будь-якої держави будується на економіч-
ній безпеці, однією з найважливіших складових 

якої є продовольча компетентність. Завдяки їй до-
сягається сталий соціально-економічний розвиток 
суспільства, його демографічне відновлення.

Для України проблема забезпечення продо-
вольчої безпеки має особливо важливе значення, 
що зумовлюється сучасним станом розвитку агро-
промислового комплексу, нарощування виробни-
цтва у якому відбувається переважно екстенсив-
ним шляхом.
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Продовольча безпека має розглядатися у рам-
ках країни в цілому та в регіональному аспекті зо-
крема, що зумовлюється різноманітністю природ-
но-кліматичних умов, соціально-економічним 
становищем окремих територій, демографічною 
ситуацією. Задоволення потреб у продовольстві 
має здійснюватися стосовно кожної конкретної 
людини у місцях її проживання. Причому осно-
вний тягар у формуванні продовольчої безпеки 
покладається саме на суб’єкти держави, які несуть 
безпосередню відповідальність перед населенням 
за його достатнє забезпечення якісним продо-
вольством.

Вищеназвані обставини роблять актуальним 
спеціальне дослідження регіонального рівня за-
безпечення продовольчої безпеки з метою ви-
явлення специфічних для нього чинників і ме-
ханізмів, уточнення критеріїв і показників, що 
характеризують продовольчу безпеку. Вирішення 
цих питань дає змогу розробити окремі механіз-
ми реалізації стратегії забезпечення продовольчої 
безпеки на регіональному рівні та визначити прі-
оритетні напрями її забезпечення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням продовольчої безпеки займалися відомі 
вчені, серед яких слід виокремити Л. Канторови-
ча, А. Маршалла, Д. Рікардо, А. Сміта та ін. Пи-
танням державного регулювання забезпечення 
продовольчої безпеки приділяли увагу українські 
та зарубіжні учені.

Вагомий внесок у теорію і практику забез-
печення продовольчої безпеки України внесли 
такі фахівці, як В. Р. Андрійчук, В. І. Богачова, 
П. П. Борщевський, В. С. Балабанов, Ю. Д. Білик, 
Б. М. Данилишин, Л. В. Дейнеко, О. І. Гойчук, 
С. М. Кваша, П. Т. Саблук, В. Г. Ткаченко та ін.

Як відомо з трактування Продовольчої і сіль-
ськогосподарської організації ООН (ФАО) — світо-
вої організації, що опікується сільським господар-
ством і продовольством, ще у 1996 році визначено: 
«продовольча безпека забезпечена у тому випадку, 
коли усі особи в будь-який час мають фізичний та 
економічний доступ до безпечного й повноцінно-
го продовольства, достатньому, щоб задовольнити 
свої фізіологічні потреби і переваги, які необхідні 
для активного та здорового життя» [1].

Вітчизняні науковці, зокрема В. Бойко, 
В. Власов, Б. Пасхавер, досліджуючи проблему 
підтримання прийнятного рівня продовольчої 
безпеки, справедливо зазначають, що головною 
компонентою здоров’я нації, нормального від-
творення людського потенціалу є доступне зба-
лансоване харчування на основі екологічно чистої 
продукції. У центрі проблематики продовольчої 
безпеки стоїть людина — громадянин країни і 
споживач. Можна сказати, що майбутнє держа-
ви, яка ставить за стратегічну мету досягнення 
стабільності економічного розвитку, нерозривно 

пов’язане з її здатністю підтримувати власний за-
мкнений цикл виробництва продуктів харчуван-
ня.

Нестійка динаміка розвитку АПК, внутріш-
нього продовольчого ринку, а отже, і споживан-
ня населенням основних продуктів харчування 
свідчать про наявність численних суперечностей, 
які потребують якнайшвидшого розв’язання. Від 
рівня мобільності та успіху перетворень залежить 
здатність держави підтримувати одну з найважли-
віших складових економічної безпеки — продо-
вольчу.

Стратегічною першоосновою існування 
будь-якого способу виробництва є зростання ви-
робництва продуктів харчування [2, с. 11]. Без 
цих найцінніших ресурсів нації неможливе її іс-
нування, а тому як сам стан, так і механізм забез-
печення продовольчої безпеки як системи життє-
забезпечення країни є визначальним і важливим 
чинником для формування системи економічної і 
національної безпеки держави.

На думку науковців, продовольчу безпеку 
слід розглядати через призму кількох складових. 
По-перше, забезпечення продовольчої безпеки 
тієї чи іншої країни, а також її регіонів пов’язано 
з гарантованим стійким і достатнім рівнем вироб-
ництва продовольства, що у повному обсязі забез-
печує запити її населення. По-друге, продовольча 
безпека може бути досягнута тільки тоді, коли га-
рантовані фізичні й економічні умови населення 
при доступі до продовольства. По-третє, з ме-
тою досягнення продовольчої безпеки продукція 
сільськогосподарського виробництва повинна 
стабільно й у достатній кількості поставлятися 
як на регіональні, так і світові ринки. І останнім 
елементом продовольчої безпеки є забезпечення 
населення доброякісним продовольством, що не 
наносить шкоди його здоров’ю.

Такий підхід вказує на те, що повинні забез-
печуватися не тільки виробництво достатньої 
кількості високоякісного продовольства, але й 
підтримка адекватних і безперервних поставок 
сільськогосподарської продукції як на регіональ-
ні, так і світові ринки.

Іншими словами, продовольча безпека до-
сягається за наявності відповідних систем та 
механізмів, що гарантують достатній обсяг ви-
робництва і поставок продовольства й адекватно 
реагують на ризики, що можуть викликати пе-
ребої в цій сфері. Важливо й те, що у вирішенні 
питань продовольчої безпеки необхідна тісна вза-
ємодія всіх регіонів.

Метою дослідження є вивчення загального 
стану та проблем забезпечення продовольчої без-
пеки України, а також визначення напрямів по-
літики держави і розробка методів удосконалення 
системи державного регулювання забезпечення 
продовольчої безпеки.
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Виклад основного матеріалу. Проблема про-
довольчої безпеки завжди посідає провідне місце 
у загальній національній безпеці кожної країни, 
оскільки є обов’язковою умовою й передумовою 
соціальної та економічної стабільності держави.

Продукти харчування є важливими та неза-
мінними в життєдіяльності людини. Тому роз-
виток харчової промисловості і сільськогоспо-
дарська продукція, що є основою харчування, 
виступають демографічним чинником. Цей чин-
ник є основним для забезпечення природних по-
треб людини. Звідси вивчення проблем продо-
вольчої безпеки має значну актуальність.

На сьогодні для України головним пріори-
тетом забезпечення належного рівня продоволь-
чої безпеки є насичення ринку власною сіль-
ськогосподарською і продовольчою продукцією. 
Основою сільськогосподарського виробництва є 
рослинництво і тваринництво, оптимальні пара-
метри існування якого можливі тільки в тандемі 
природно-технологічного розвитку як рослинни-
цтва, так і тваринництва.

У міжнародних угодах визначення продоволь-
чої безпеки має таке трактування: «це такий стан 
економіки, за якого всім і кожному гарантується за-
безпечення доступу до продуктів харчування, пит-
ної води та інших продуктів у якості, асортименті і 
обсягах, достатніх для фізичного і соціального роз-
витку особистості, забезпечення здоров’я і відтво-
рення населення країни» [3, c. 348].

Система національної продовольчої безпеки 
базується на принципах самозабезпеченості, не-
залежності, доступності та якості. Саме їх у першу 
чергу необхідно враховувати під час формування 
державної політики щодо продовольчої безпеки. 
Також мають забезпечуватися: ефективний роз-
виток харчової промисловості, зовнішньоеконо-
мічна діяльність у сфері харчової промисловості, 
формування доходів населення, гарантування 
збалансованого і якісного споживання.

Продовольча безпека країни залежить голо-
вним чином від стану розвитку аграрної сфери 
економіки. Глибока криза аграрного сектору й 
усього АПК погіршила продовольче забезпечен-
ня країни, сировинну базу легкої і харчової про-
мисловості. Скоротився і якісно знизився раціон 
харчування основної маси населення.

Одним із факторів стабільності продоволь-
чої безпеки є формування відповідних регіонів з 
наданням відповідних прав щодо її забезпечення. 
Політологи, соціологи, економісти, спеціалісти 
всіх рівнів управління України схильні до дум-
ки, що процес створення потужних регіональних 
формувань у майбутньому набере чітких ознак і 
стане досконалішим елементом розвитку нашої 
держави [4, с. 10].

Визначення сутності продовольчої безпе-
ки завжди пов’язане із забезпеченням життєді-

яльності людини, що у свою чергу характеризу-
ється станом її здоров’я. Тому О. В. Кочетков та 
Р. В. Марков [5, c. 147] запропонували реальне 
уявлення про дійсну продовольчу ситуацію в кра-
їні отримувати через порівняння існуючого рівня 
споживання з граничними рівнями споживання. 
З цією метою ці автори розробили класифікацію 
рівнів продовольчого забезпечення населення, 
побудовану за принципом відповідності продо-
вольчого забезпечення до завдань збільшення 
народжуваності, збереження здоров’я, активної 
життєдіяльності людини та досягнення макси-
мально можливої в сучасних умовах середньої 
тривалості життя. Згідно з цією класифікацією 
виокремлюють сім рівнів продовольчого забезпе-
чення населення в країнах:

I рівень — катастрофічний. Передбачає добо-
ве споживання на одну людину 1500–1800 ккал, 
характеризується хронічним недоїданням (добове 
споживання менше 1520 ккал потрібно розгляда-
ти як голод).

II рівень — критичний. Середньодобове спо-
живання становить 1800–2200 ккал на особу і до-
статнє для подолання хронічного недоїдання та 
існування на межі виживання і забезпечення про-
стого відтворення населення.

III рівень — мінімальний. Середньодобове 
забезпечення 2300–2800 ккал на душу населення 
передбачає наявність таких обсягів продовольчих 
ресурсів, які унеможливлюють появу голоду. II 
і III рівні треба розглядати також під час плану-
вання забезпечення населення продовольством в 
екстремальних (кризових) умовах.

IV рівень — достатній. Середньодобове спо-
живання перебуває у межах 2800–3600 ккал на 
одну людину, проте воно не збалансоване за еле-
ментами живлення, тобто продовольчих ресурсів 
достатньо для стабільного споживання, але воно 
не забезпечує здорового способу життя і збіль-
шення його тривалості.

V рівень — раціональний (нормативний). 
Середньодобове споживання перебуває у межах 
3300–3600 ккал на одну людину. При цьому раці-
он збалансовано білками, вітамінами та іншими 
важливими компонентами. Нормативні показни-
ки такого споживання треба використовувати як 
базу для всіх соціально-економічних розрахунків 
на державному рівні в нормальних умовах.

VI рівень — оптимальний. Споживання від-
різняється не лише збалансованістю за найваж-
ливішими харчовими компонентами, а і перед-
бачає споживання екологічно чистих продуктів 
харчування, які збільшують тривалість життя на-
селення загалом та середню тривалість життя для 
країни, покращують здоров’я.

VII рівень — перспективний. Це досягнення 
такого продовольчого забезпечення для всіх со-
ціальних груп населення, яке дасть змогу вдоско-
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налювати природу людини і максимально продо-
вжувати її активну життєдіяльність, розширюючи 
межі сучасної природної тривалості життя.

Для визначення критеріїв продовольчої без-
пеки в країні треба ввести державну систему норм 
споживання, що регламентувала б основні норма-
тивні рівні споживання населення: раціональний 
(нормативний), який використовується для со-
ціально-економічних розрахунків, і мінімально 
необхідний — для гарантованого забезпечення 
населення в надзвичайних ситуаціях [6, с. 71].

Усі потреби людини в узагальненому виді 
можна поділити на 13 основних груп, серед яких 
на першому місці є продукти харчування, питна 
вода та безалкогольні напої, що споживаються 
вдома; на другому місці — ті самі групи товарів, 
але за умови їх споживання у закладах готельно-
ресторанного господарства [7, c. 357].

Основними причинами продовольчої залеж-
ності країни можуть бути:

1) дефіцит продовольства і низький рівень 
платоспроможного попиту, що обумовлюють не-
збалансованість внутрішнього продовольчого 
ринку за попитом і пропозицією;

2) залежність внутрішнього ринку від ім-
портних поставок продовольства, неконкуренто-
спроможність національного агропромислового 
комплексу;

3) низька конкурентоспроможність продукції 
за якістю або ціною за умов достатності продо-
вольства власного виробництва;

4) нерозвиненість зовнішньоекономічних 
зв’язків, замкнутість внутрішнього продовольчо-
го ринку;

5) низька ефективність діяльності суб’єктів 
господарювання в АПК;

6) перетворення експорту продовольчої про-
дукції на самоціль розвитку агропромислового 
комплексу;

7) зростання зобов’язань із покриття зовніш-
нього боргу при нестабільному курсі національної 
валюти [8, c. 108].

Механізми політики забезпечення про-
довольчої безпеки повинні здійснюватися на 
державному рівні, оскільки її забезпечення не-
можливе без централізації і координації дій всіх 
учасників цього процесу. Тому система продо-
вольчої безпеки регіону повинна враховувати 
пріоритетність загальнодержавних інтересів у цй 
галузі, єдність і взаємозв’язок регіонального і на-
ціонального відтворення і не ставити під загрозу 
продовольчу безпеку інших регіонів при реаліза-
ції власних інтересів.

Якщо ретельно проаналізувати всі загрози 
продовольчої безпеки, то зрозуміло, що захист від 
них єдиний — нарощувати власне виробництво. 
Але головна загроза продовольчої безпеки поля-
гає в тому, що у населення не вистачає стимулів 

займатися сільським господарством. Цілі галузі 
сьогодні є нерентабельними.

В агропромисловій політиці важливу роль ма-
ють відігравати регіональні аспекти, необхідність 
чіткого врахування природнокліматичних особли-
востей кожної зони, пристосування до них вироб-
ничих і ринкових систем. Це стосується не лише 
розміщення і розвитку галузей рослинництва і тва-
ринництва, спеціалізації, кооперації та інтеграції 
великого, середнього і малого агробізнесу з визна-
ченням через ринковий попит оптимальних розмі-
рів конкретних виробництв. Мова йде про струк-
турні і якісні ринкові перетворення регіональних 
моделей АПК з обґрунтуванням проектів не тільки 
окремих об’єктів, а й усієї регіональної мережі фер-
мерських, кооперативних, корпоративних, спіль-
них з іноземним капіталом господарських систем, 
переробних підприємств, баз сировини і готової 
продукції, розташування транспортних артерій і 
засобів, мережі сучасних структур обслуговування, 
продовольчих магазинів і супермаркетів, тобто про 
формування цивілізованих регіональних ринків.

Успішне втілення нової аграрної політики до-
зволить вирішувати комплекс завдань, поставле-
них перед АПК щодо створення для трудівників 
села належних умов життя і праці, підвищення 
рівня забезпечення населення основними про-
дуктами харчування високої якості, розширен-
ня експортної орієнтації вітчизняного сільсько-
господарського виробництва, підвищення його 
надійності та забезпечення розвитку на рівні 
передових в аграрному відношенні країн світу. 
Виконання усього наміченого комплексу завдань 
сприятиме вирішенню проблем досягнення про-
довольчої безпеки нашої держави.

Висновки. Продовольча безпека має націо-
нальний характер, їй притаманна комплексність і 
перманентність. Залежно від особливостей націо-
нальної продовольчої системи, періоду її розвитку, 
від того, яка складова продовольчої проблеми на-
биратиме на тому чи іншому етапі пріоритетного 
значення, завдання її забезпечення модифікують-
ся разом зі змінами внутрішніх і зовнішніх загроз.

У центрі продовольчої проблематики зна-
ходиться, перш за все, споживач-громадянин 
країни, а ключ до розв’язання продовольчих про-
блем — динамічний розвиток вітчизняного АПК. 
Разом з тим тут є ще багато проблем.

Останніми роками все більший вплив на 
розвиток ідей продовольчої безпеки справ-
ляє концепція сталого розвитку, яка передба-
чає взаємозв’язок і дотримання раціональних 
пропор цій дії економічних, екологічних, техно-
логічних і соціально-демографічних чинників на 
сільськогосподарське виробництво.

Забезпечення продовольчої безпеки на кож-
ному рівні зумовлюється внутрішніми (економіка 
певного рівня, у тому числі доходи, обсяг і струк-
тура споживання) і зовнішніми (стан продоволь-



Економіка та управління національним господарством

29

чої забезпеченості вищого рівня) чинниками. На 
стан внутрішньої продовольчої безпеки кожно-
го рівня частково впливає продовольча безпека 
нижчого рівня ієрархії.

Продовольча проблема належить до категорії 
глобальних. Для розв’язання продовольчої про-
блеми недостатньо зусиль окремої держави, а по-
трібно добре налагоджене співробітництво всіх 
країн, незалежно від їх суспільного ладу.
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УДК 352 Н. В. Рунчева

МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ КОРПОРАТИВНИХ АГРОФОРМУВАНЬ

Анотація. Проаналізовано застосування маркетингових інструментів на державному рівні, яке дозво-
лить державі виступити реалізатором ефективного розвитку аграрного ринку. Окреслено пріоритетні на-
прями аграрних корпорацій.

Ключові слова: маркетингові стратегії, агромаркетинг, інтеграція, аграрний ринок, агрохолдинг.

Summary. Analyzed the use of marketing tools at the state level that would allow the state to act as the implementer 
of effective development of the agrarian market. Outlined the priority directions of agricultural corporations.

Key words: marketing strategies, farm marketing, integration, agricultural market, agricultural holding.

Постановка проблеми. Стратегія розвитку кор-
поративних структур здатна сприяти сталому роз-
витку аграрного сектору за умови орієнтації на 
довгострокову перспективу та присутність в галузі. 
Ця довгостроковість підтверджується такими інди-
каторами, як рівень інвестування в аграрне вироб-
ництво, у тому числі довгострокового, в людський 
чинник, обсяги застосування мінеральних добрів 
та закупівлі сільськогосподарської техніки.

Як ще один стратегічний напрям організації 
ефективного розвитку аграрного виробництва за 
результатами проведеного дослідження слід за-
значити оптимізацію територіальної структури 
виробництва, виходячи з природних конкурент-
них переваг.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пов-
ною мірою згодна з думкою В. П. Неганової, що 

реалізація маркетингового потенціалу, формуван-
ня і розвиток агромаркетингових стратегій під-
приємств АПК будуть ефективні тільки у рамках 
регіональної системи агромаркетингу [1].

Впровадження регіональних та територіаль-
них систем маркетингу в Україні не отримало на-
лежного ефекту через те, що вони розроблялися 
за адміністративно-територіальним принципом. 
Проте, на наш погляд, доцільніше здійснюва-
ти розробку та впровадження за принципом 
об’єднання за вертикальною інтеграцією. При 
цьому існує значний відсоток взаємозалежнос-
ті між ефективністю функціонування аграрних 
підприємств і рівнем розвитку регіону. Зростан-
ня результативності діяльності корпоративних 
структур веде до збільшення обсягів валового ре-
гіонального та галузевого продуктів.
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