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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема продовольчої безпеки багаторівнева,

тому розглядається і вирішується на різних взаємопо+

в'язаних ієрархічних рівнях, кожен із яких має свої спе+

цифічні завдання та їхнє вирішення. За масштабом про+

блеми можна виокремити міжнародний (глобальний)

рівень, міждержавний союз держав+членів Європейсь+

ких спільнот (субрегіональний) та державний (націо+

нальний), який має рівні нижчого порядку, такі як ло+

кальний (регіон, область) та домогосподарський (пер+

сональний). Міжнародний рівень продовольчої безпе+

ки характеризується проблемою достатності продо+

вольчого забезпечення населення планети, яка зали+

шається гострою, незважаючи на зростання обсягів
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продовольства. Стан продовольчої безпеки на цьому

рівні характеризується балансом світового виробницт+

ва та споживання. Важливо, щоб темпи розвитку

сільського господарства не перевищували темпи зрос+

тання споживання, що сприятиме зменшенню кількості

населення, яке потребує продовольчої допомоги. Голов+

ний аспект містить також обмеження впливу великих

виробників, які можуть контролювати продовольчі ре+

сурси і використовувати своє монопольне становище на

глобальних ринках продовольства у власних політичних

та економічних інтересах. На субрегіональному рівні

необхідно досягнення збалансованого розподілу світо+

вого виробництва продовольства, його запасів і товар+

них потоків [1].
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемі забезпечення продовольчої безпеки при+

свячено велику кількість наукових та фундаментальних

досліджень. Разом з тим, переважна більшість робіт

присвячена вирішенню проблеми продовольчої безпе+

ки на національному рівні, що унеможливлює проведен+

ня порівняльної характеристики індикаторів України

порівняно зі світовими показниками.

Дослідження проблеми формування індикаторів та

показників продовольчої безпеки на глобальному рівні

практично залишається поза увагою дослідників. Зокре+

ма серед праць українських науковців, які приділили

увагу даному питанню, у відкритому доступі можна знай+

ти праці Стежко Н.В. [2], яка узагальнила теоретико+ме+

тодологічні підходи до визначення факторів та індика+

торів світової продовольчої безпеки, та Сватюка О.Р.

[1], який окреслив складові щодо визначення рівня і

критеріїв продовольчої безпеки.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою роботи є визначення взаємозв'язку між за+

дачами ЦСР та критеріями продовольчої безпеки "до+

ступ до продовольства", "продовольча стабільність",

"наявність продовольства" та "використання продоволь+

ства" в рамках нового глобального Порядку денного

"Цілі Сталого Розвитку — 2016—2030".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На глобальному рівні досягнення критеріїв продо+

вольчої безпеки визначають задачі ЦСР+2030. В більшій

мірі це стосується досягнення ЦСР 2, яка вимагає уваги

до всіх чотирьох вимірах продовольчої безпеки та хар+

чування згідно з визначенням, яке КВПБ і Світовим про+

довольчим самітом 1996 року.

Слід зазначити, що визначені критерії не мають

жорсткої спрямованості (підпорядкованості) у досяг+

ненні конкретних цілей: залежно від конкретних умов

реалізація однієї і тієї ж задачі може мати мультипліка+

тивний ефект у результаті ланцюгової реакції та синергії

від взаємодії та взаємовпливу. Наприклад, в умовах, де

джерелом засобів до існування для осіб, які стражда+

ють від відсутності продовольчої безпеки, є сільське гос+

подарство, зростання продуктивності сільського госпо+

дарства і доходів дрібних виробників продовольства

Рис. 1. Взаємозв'язок між задачами ЦСР та критерієм продовольчої безпеки
"доступ до продовольства"

Джерело: складено автором за даними ФАО [3].

Рис. 2. Взаємозв'язок між задачами ЦСР та критерієм продовольчої безпеки
"продовольча стабільність"

Джерело: складено автором за даними ФАО [3].
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(завдання 2.3) буде також сприяти поліпшенню доступу

до продовольства (завдання 2.1) з одночасним підви+

щенням стійкості сільського господарства (завдання

2.4). Подвоєння продуктивності і доходів дрібних вироб+

ників продовольства (завдання 2.3) може бути недостат+

ньо для викорінення голоду та забезпечення достатньої

наявності продовольства. Іншими словами, просування

у вирішенні кожного з цих завдань буде оцінюватися в

поєднанні з роботою за рішенням інших. Досягнення

ЦСР 2 можливо тільки за умови виконання зазначених

завдань.

Більше того, просування в рішеннях задач ЦСР 2

буде залежати від досягнення визначених критеріїв в

інших областях Порядку денного на період до 2030 ро+

ку. Відтак, цілком очевидно, що при розробці політики

продовольчого забезпечення та програм по її реалізації

необхідно враховувати ці взаємозв'язки та можливі ком+

проміси. На рисунках 1—4 наведено деякі приклади

ключових взаємозв'язків між іншими задачами ЦСР+

2030 та вимірами продовольчої безпеки.

Наразі ж Експертами ФАО розроблені критерії,

згідно з якими стан міжнародної продовольчої безпеки

оцінюються за двома показниками: обсягами світових

зернових запасів в розрахунку до наступного врожаю

та рівнем світового виробництва зерна в середньому на

душу населення.

Рис. 3. Взаємозв'язок між задачами ЦСР та критерієм продовольчої безпеки
"наявність продовольства"

Джерело: складено автором за даними ФАО [3].
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Перший з них розраховуються у

відсотках від річного обсягу світово+

го споживання зерна або в днях його

загальносвітового споживання. Гра+

ничним значенням показника для над+

ійного забезпечення продуктами хар+

чування вважаються 60+денний рівень

перехідних запасів зерна, що відпові+

дає 17—20% річного загальносві+

тового споживання. Падіння запасів

нижче цього рівня свідчить про кри+

тичний стан міжнародної продоволь+

чої безпеки, так як при цьому почи+

нається різке зростання міжнародних

цін на зерно і воно стає недоступним

для багатьох слаборозвинених країн.

Звичайно, цей критерій досить віднос+

но характеризує всесвітнє продоволь+

че забезпечення, тому що при такому

і більш високому зерновому запасі

сотні мільйонів людей у світі відчува+

ють недоїдання і голод [4].

Відтак рівень запасу зерна, що рекомендується

ФАО ООН, є орієнтовним і гранично допустимим. Кож+

на країна в залежності від рівня економічного розвитку

і соціальної стабільності та стану зовнішньоекономіч+

ної діяльності може встановлювати власний рівень за+

пасу. Наприклад, у США рівень запасу встановлений у

розмірі 40% від середньорічного споживання, що доз+

воляє не тільки забезпечувати надійну продовольчу без+

пеку, а й суттєво впливати на коливання світових цін на

зерно.

Другий показник використовується як для аналізу

тенденцій розвитку світового ринку продовольства, так

і для оцінки стану національної продовольчої безпеки.

Світовою практикою встановлено, що стабільна продо+

вольча ситуація досягається при забезпеченні виробниц+

тва 800 кг зерна у розрахунку на душу населення за ка+

лендарний або сільськогосподарський рік, при якому

задовольняються як потреби населення в продоволь+

чих товарах, так і потреби тваринництва у кормових про+

дуктах [1].

Підтримуючи методику експертів ФАО з оцінюван+

ня продовольчого забезпечення за наявністю запасів

зерна, доцільно відмітити, що цей показник узагальне+

но оцінює продовольче забезпечення на глобальному

рівні. Для характеристики національної продовольчої

безпеки, яка охоплює не лише рівень держави, а й ре+

гіонів, соціальних груп населення, сім'ї, окремої люди+

ни, такий методичний підхід недостатній [2].

ВИСНОВКИ
Моніторинг індикаторів продовольчої безпеки на

міждержавному (глобальному) рівні здійснює ФАО.

Відомості про методологію оцінки та безпосередньо

значення індикаторів розміщено на офіційному сайті

ФАО, які організація об'єднала в єдину базу даних з

метою забезпечення відкритого доступу до інформації

та створення об'ємної інформаційної системи продо+

вольчої безпеки. Індикатори класифікуються за чотир+

ма складовими виміру продовольчої безпеки — наяв+

ності, доступу, використання і стабільності. Наразі ФАО

розробляє індикатори для моніторингу продовольчої

безпеки та харчування (ЦСР 2) в рамках нового глобаль+

ного Порядку денного "Цілі Сталого Розвитку — 2016—

2030".
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Джерело: складено автором за даними ФАО [3].

Рис. 4. Взаємозв'язок між задачами ЦСР та критерієм
продовольчої безпеки "використання продовольства"


