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Баланс в продовольчій безпеці України 

Тіхонова А. С. 
Національний університет харчових технологій 

Продовольча безпека - це стан захищеності людини, який визначається рівнем 
розвитку аграрного сектора економіки. Успішне розв'язання проблем в сфері 
забезпечення продовольчої безпеки країни залежить від створення умов для 
виготовлення якісних і безпечних продуктів харчування. 

Актуальним є дослідження продовольчої безпеки з точки зору наявності та 
дотримання взаємозв'язків між принципами збалансованості та фізичної 
достатності, якості та економічної доступності продовольства. Сьогодні баланс між 
цими принципами встановлено на задовільному рівні. 

Продовольча безпека населення характеризується збалансованістю харчового 
раціону особистості, на яку безпосередньо впливає фізична доступність 
продовольства, рівень доходів населення, що забезпечує економічну доступність 
продовольства і якість продовольства. При цьому баланс між цими принципами 
продовольчої безпеки забезпечується за рахунок ряду необхідних і достатніх 
кількісних та якісних відповідностей. 

Що ж включає в себе поняття «баланс»? Баланс - це співвідношення 
взаємнопов'язаних показників якої небудь діяльності, процесу, а збалансований, 
тобто той, який має паритетне співвідношення між чимось [1]. 

Рогзлядаючи продовольчу безпеку з точки зору постійно діючого механізму, 
можна стверджувати, що баланс в продовольчій безпеці являє собою гармонійне 
розташування або відношення взаємозвязаних частин або елементів в цілому. При 
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Продовольча та екологічна безпека 
цьому під збалансованістю мається на увазі доведення цих частини до правильного 
співвідношення. 

Загальним принципом досягнення балансу продовольчої безпеки можна 
вважати приведення до гармонійного стану всіх приницпів забезпечення 
продовольчої безпеки. Якщо ми намагаємось привести в гармонійний стан кожен 
принцип окремо, то результату досягти практично неможливо. Саме така проблема 
існує в Україні. Мається на увазі, що збалансувавши один з принципів і забувши на 
деякий час про інші, ціле залишається не гармонійним. Через ряд вагомих та 
впливових факторів, таких як стан економіки України та її аграрного сектору, 
менталітет населення, світові тенденції та інше, питання забезпечення балансу 
продовольчої безпеки не вирішується комплексно. Тому що не існує всесторонньої 
взаємодії між спеціалістами різних напрямків. Кожен з них намагається 
удосконалити свою діяльність відокремлено від інших. І синергетичний ефект, який 
мав би виникнути від ефективної взаємодії кожного з принципів продовольчої 
безпеки також зникає. 

Тому необхіно використовувати інший підхід. Найкращим способом було б 
знайти яке - небудь правило або цінність, універсальне рішення. Тоді всі принципи 
забезпечення продовольчої безпеки можна було б гармонізувати згідно до одного, 
універсального правила. 
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