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Проблема продовольчої безпеки України є тією сферою суспільного 

життя, що не втрачає актуальності вже протягом багатьох років та на будь 

яких стадіях розвитку країни.  

Продовольча безпека спрямована на забезпечення безперебійного 

виробництва продуктів харчування, доступності їх отримання та стабільного 

використання населенням відповідно до фізіологічних потреб та норм 

споживання за рахунок асортименту власних підприємств харчової 

промисловості  та надходження від імпорту. Ефективна система забезпечення 

безпеки продуктів харчування має важливе економічне значення як для 

всебічного розвитку підприємництва, так і для захисту здоров’я споживачів, 

а навіть впливає і на демографічний аспект існування суспільства країни. 

Вона торкається всіх елементів такої системи, а саме: харчового 

законодавства, управління контролем продуктів харчування, лабораторій, 

стандартів якості, взаємодії зі споживачами, співставлення попиту та 

пропозиції, підготовки кадрів та ін. 

Розв’язання проблеми продовольчої безпеки починається на рівні 

національної економіки, де воно проявляється на рівні забезпеченості  

населення продовольством. В цьому контексті постає питання пошуку або 

створення виробника та постачальника якісної харчової продукції для 

населення за для забезпечення продовольчої безпеки країни. Імпортні товари 

та закордонні виробники витісняють продукцію вітчизняних підприємств з 

ринку, вражаючи різноманітністю свого асортименту та високою якістю 

продукції . Отже важливим питання для підприємств харчової промисловості 

України залишається виробництво оптимального асортименту для 

забезпечення попиту населення вітчизняними товарами.   



Підприємства мають бути всесторонньо обізнані про всі необхідні 

параметри і споживчі властивості продукції, яку вони виробляють. Вони 

повинні знати потреби своїх споживачів. При цьому найбільш важливим 

підприємство має вважати уміння оптимальним чином зіставити перші дві 

умови між собою, з тим, щоб при обмежених ресурсах прийняти такий 

асортиментний перелік, який дозволить максимально задовольнити потреби 

споживачів і забезпечити продовольчу безпеку в країні. 

В той же час, в зв’язку з антропогенною діяльністю людини якісний 

склад їжі змінюється і не на краще. Тому в сучасних умовах існування 

людства, якість виробленої продукції втрачає довіру споживача. Причинами 

цього слугують погіршення умов навколишнього середовища, генна 

модифікація продуктів харчування, а також низький контроль якості в 

процесі виробництва продукції. Саме тому, забезпечення населення 

продовольством безпосередньо залежить не тільки від рівня виробництва, але 

й від якості продуктів харчування.  

Світові тенденції економічної політики поставили Україну перед 

необхідністю до прийняття кардинальних рішень щодо співставлення та 

адаптація законодавчої бази в сфері виробництва харчової продукції до 

міжнародної, а також гармонізації національних стандартів продовольчої 

безпеки із світовими вимогами.  

 

 


