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«Поділись з ближнім своїм» – 

заповідалося людству в Святому письмі. 
Наразі це стає гучним закликом до людей 
усіх національностей і віросповідань, щоб 
зупинити голод на землі та убезпечити 
планету від можливих трагічних наслідків. З 
цією метою 1979 року на конференції 
Продовольчої і сільськогосподарської 
організації (FAO) Організації Об’єднаних 

Націй (ООН) був започаткований Всесвітній день продовольства. Відтоді його 
відзначають щороку 16 жовтня. 

Цей День спонукає людей бути більш обізнаними щодо світової 
продовольчої проблеми, надає привід замислитися над тим, що вже зроблено і 
що ще належить зробити для вирішення глобальної проблеми – порятунку 
людства від голоду, недоїдання і злиднів; він зміцнює солідарність між людьми 
різних країн задля розв’язання цих питань. Наразі країни світу об’єдналися і 
офіційно проголосили одне з найважливіших завдань – викорінення голоду на 
планеті і створення умов для розвитку сталого сільського господарства, яке 
було б у змозі прогодувати населення планети. 

Незважаючи на те, що наразі у світі виробляється 329 кг зерна на душу 
населення (за нормативами ООН, середня потреба людини в основному 
продукті харчування становить 300 кг), проблема продовольчої безпеки для 
людства не вирішена: поряд з процвітаючими країнами є великі регіони в Азії, 
Африці і Південній Америці, де значна частина населення голодує або недоїдає. 

У «Римській декларації з всесвітньої продовольчої безпеки» говориться про 
обов’язок будь-якої держави забезпечувати право кожної людини на доступ до 
безпечних для здоров’я і повноцінних продуктів харчування відповідно до 
права на адекватне харчування і права на свободу від голоду. Продовольча 
безпека є однією з головних цілей аграрної та економічної політики держав.  

Продовольча безпека – це забезпечення у достатній кількості виробництва 
продуктів харчування для населення окремої країни або всього світового 
співтовариства в цілому. Вона передбачає забезпечення продуктами харчування 
не тільки нинішнє покоління, а й покоління нащадків. З цієї причини, 
продовольча безпека може бути досягнута тільки в тому випадку, якщо сільське 
господарство буде організовано на екологічній основі, тобто забезпечено 
збереження агроресурсів (ґрунтів, природних кормових угідь, води тощо). 
Забезпечення продовольчої безпеки для майбутніх поколінь є найскладнішою 
проблемою, тому що процеси руйнування ґрунтів, деградації пасовищ і 
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катастрофічного зниження запасів прісної води, яка може бути використана для 
поливу, тривають. Без припинення цих згубних процесів забезпечити 
продовольчу безпеку неможливо.  

Продовольча безпека в ХХI столітті є одним з головних елементів 
національної безпеки. 

Рекомендаційний список літератури покликаний ознайомити користувачів з 
джерелами публікацій даної тематики, а також нормативно-законодавчими 
документами України. Розраховуємо, що наші повідомлення стануть у пригоді 
викладачам, аспірантам та студентам університету при дослідженні та засвоєнні 
даної теми у навчальному процесі. 

Список складений на основі фондів бібліотеки ЖНАЕУ, а також інтернет-
ресурсів. 
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