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Продовольча та екологічна безпека 

Соціально-економічний аспект забезпечення продовольчої 
безпеки 

О.М.Соломка 
Національний університет харчових технологій 

Трансформація суспільних відносин, що відбувається в Україні, є складною і 
суперечливою і вимагає нового цілісного знання про існування індивіда в 
динамічному соціальному просторі та необхідні засоби соціальної допомоги. 
Пріоритетними темами аналізу соціально-економічної науки повинні стати 
соціальний процес, з його стрімкими і неоднозначними змінами, і людина, не тільки 
як абстрактний суб'єкт цього процесу, а й як конкретний індивідуум у контексті 
безпосередніх умов його існування. 

Загальноприйнято вважати, що країна знаходиться у стані продовольчої 
безпеки, якщо вона здатна забезпечити достатнє харчування всім своїм громадянам 
за нормальних умов та мінімально необхідне харчування - за надзвичайних 
обставин. 

За останніми оцінками FАО в 2011-2013 роках в світі не могли задовольнити 
свої потреби в харчовій енергії 842 млн. осіб, або 12% населення планети. Кожна 
восьма людина у світі страждає від хронічного голоду, не отримуючи достатньо їжі 
для ведення активного і здорового життя [1]. 

Проте, продовольчу безпеку не можна розглядати тільки з позиції забезпечення 
продуктами харчування. Обов'язковою умовою є врахування спроможності 
держави забезпечити населення певним рівнем доходу для фінансування своїх 
витрат. Невизначеність ринкового середовища трансформаційної економіки та 
втрата її суб'єктами стабільних джерел доходів, поглиблення зубожіння населення 
обумовлює в сучасних умовах надважливу роль держави у формуванні механізмів 
соціальної підтримки. 

Надмірна диференціація доходів населення в Україні виступає вкрай 
негативним фактором для стабільного економічного зростання та розвитку, має у 
своїй основі негативні наслідки фінансової політики, що проводиться в країні. 

Базовим державним соціальним стандартом є прожитковий мінімум, що 
визначається на підставі формування набору продуктів харчування, набору 
непродовольчих товарів, набору послуг для базових категорій громадян. 
Досліджуючи проблему реалізації державної соціальної політики слід наголосити 
на невідповідності прожиткового мінімуму реальним потребам населення. Така 
ситуація породжує дезорієнтацію в соціальній політиці загалом і в політиці 
забезпечення доходів населення зокрема. 
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