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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 інтернетресурсів.

333(С2)06
Г59
338
М59
333
О64
333
О64
33М
Л84

Книги
Гойчук О. І. Продовольча безпека в Україні і світі: [монографія] /
О. І. Гойчук. – К. : Наукметодцентр аграр. освіти, 2003. – 113 с.
Микитюк В. М. Формування продовольчої безпеки в Україні:
регіональний аспект : [монографія] / В. М. Микитюк, О. В. Скидан. –
Житомир: ДАЕУ, 2005. – 247 с.
Органічне виробництво і продовольча безпека: [зб. матеріалів доп.
учасн. Міжнар. наук.-практ. конф.] / ред. О. В. Скидан. – Житомир :
Полісся, 2013. – 491 с.
Органічне виробництво і продовольча безпека: [зб. матеріалів доп.
учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ] / Житомир. нац. агроекол.
ун-т [та ін.]. – Житомир : Полісся, 2014. – 534 с.
Світова економіка : підручник / [А. С. Філіпенко, В. С. Будкін,
О. І. Рогач та ін.]. – К. : Либідь, 2007. – Розд. 4. – С. 499–508.

Нормативно-законодавчі документи
Про основи національної безпеки України [Електронний ресурс] : закон
України від 19.06.2003 р. № 964 (в ред. від 19.04.2014 р.). – Режим доступу:
http://zako№0.rada.gov.ua/laws/show/964-15. – Дата звернення: 2.10.2014.
Про продовольчу безпеку України [Електронний ресурс] : проект закону
України
від
28.04.2011 р.
№ 8370.
–
Режим
доступу:
http://search.ligazako№.ua/l_doc2.№sf/li№k1/JF6GI01A.html. – Дата звернення:
2.10.2014.
Деякі питання продовольчої безпеки [Електронний ресурс] : постанова КМУ
від 05.12.2007 р. № 1379 (в ред. від 21.10.2011 р.). – Режим доступу:

3

http://zako№0.rada.gov.ua/laws/show/1379-2007-%D0%BF. – Дата звернення:
2.10.2014.
Наукові статті
Андрєєва Н. М. Органічне виробництво як складова механізму екологізації
економіки та забезпечення продовольчої безпеки України / Н. М. Андрєєва,
Л. Є. Купінєць // Органічне виробництво і продовольча безпека : [зб. матеріалів
доп. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ] / Житомир. нац. агроекол. ун-т [та
ін.]. – Житомир : Полісся, 2014. – С. 51–55.
Андрійчук В. Г. Проблемні аспекти регулювання функціонування
агропромислових компаній / В. Г. Андрійчук // Економіка АПК. – 2014. – № 2. –
С. 5–21.
Андросович І. І. Особливості формування продовольчого кошика в
Україні / І. І. Андросович, Т. Ю. Андросович // Агросвіт. – 2013. – № 14. –
С. 11–15.
Барвіненко В. Д. Механізми забезпечення продовольчої безпеки населення
України /В. Д. Барвіненко // Економіка та держава. – 2013. – № 3. – С. 139–141.
Береговий К. В. Принципи формування продовольчої безпеки України /
К. В. Береговий // Економіка АПК. – 2014. – № 5. – С. 109–113.
Боднар О. В. Напрями врегулювання взаємовідносин виробників, продавців
і споживачів соціально-значимих продуктів харчування / О. В. Боднар,
О. А. Козак, Н. Г. Копитець // Економіка АПК. – 2014. – № 2. – С. 42–50.
Варламова И. С. Производство экологически чистой продукции: проблемы
и перспективы развития в Украине / И. С. Варламова // Агросвіт. – 2014. –
№ 2. – С. 47–53.
Грибан Г. П. Продовольча безпека – один із аспектів забезпечення
здорового способу життя / Г. П. Грибан // Органічне виробництво і продовольча
безпека : [зб. матеріалів доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. ] / Житомир.
нац. агроекол. ун-т [та ін.]. – Житомир : Полісся, 2013. – С.277–281.
Жук І. Л. Якість життя населення як результат формування та реалізації
стратегії продовольчої безпеки країни / І. Л. Жук, Я. І. Юрик // Агросвіт. –
2013. – № 22. – С. 34–39.
Залізко В. Д. Рослинництво України в системі забезпечення внутрішньої та
глобальної продовольчої безпеки / В. Д. Залізко // Економіка АПК. – 2014. –
№ 5. – С. 21–29.
Кайгородцев А. Продовольственная безопасность Казахстана: оценка
состояния и пути обеспечения / А. Кайгородцев, К. Кирдасинова // Актуальні
проблеми економіки. – 2013. – № 6. – С. 247–257.

4

Калетник Г. М. Біопаливна галузь і енергетична та продовольча безпека
України / Г. М. Калетник // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 8. – С. 62–64.
Кірєєва Е. А. Сучасний стан та управління продовольчою безпекою
України / Е. А. Кірєєва, О. Г. Кубай, В. М. Житник // Агросвіт. – 2014. – № 10. –
С. 51–56.
Кирилюк Р. М. Елементи продовольчої безпеки як пріоритет аграрної
політики України / Р. М. Кирилюк // Органічне виробництво і продовольча
безпека : [зб. матеріалів доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. ] / Житомир.
нац. агроекол. ун-т [та ін.]. – Житомир : Полісся, 2013. – С. 272–276.
Клименко Л. В. Зовнішньоторгівельний баланс продукції сільського
господарства і продовольства України: проблеми та перспективи /
Л. В. Клименко // Агросвіт. – 2013. – № 5. – С. 2–9.
Клименко Л. В. Напрями забезпечення глобальної продовольчої безпеки на
основі розвитку агропродовольчого підкомплексу України / Л. В. Клименко //
Економіка та держава. – 2013. – № 5. – С. 51–54.
Клочко В. М. Продовольча та енергетична безпека України в контексті
світових тенденцій / В. М. Клочко // Економіка АПК. – 2012. – № 1. – С. 49–53.
Купинец Л. Продовольствие и здоровье нации: риск-анализ, экономическая
оценка, управленческие решения / Л. Купинец, С. Харичков // Економіст. –
2011. – № 6. – С. 31–37.
Мельник В. М’яса і молока побільшає. Продовольча безпека. Відновлено і
реконструйовано півтора десятка великих тваринницьких комплексів / В.
Мельник // Урядовий кур’єр. – 2014. – № 10. – С. 8.
Мельник Л. Л.
Національна
продовольча
безпека
в
контексті
сільськогосподарського виробництва / Л. Л. Мельник, С. В. Васильєв //
Агросвіт. – 2014. – № 3. – С. 10–14.
Міненко М. А. Концептуальні підходи до реалізації європейської
технологічної платформи «їжа для життя» в Україні / М. А. Міненко //
Економіка та держава. – 2013. – № 10. – С. 6–9.
Облап Р. В. Моніторинг продуктів харчування та сільськогосподарської
сировини в Україні на вміст генетично модифікованих інгредієнтів /
Р. В. Облап // Вісник аграрної науки. – 2014. – № 1. – С. 59–63.
Одінцов М. М. Продовольча безпека в умовах трансформаційної
економіки / М. М. Одінцов, О. М. Одінцов // Агросвіт. – 2011. – № 5. – С. 24–26.
Оліферук С. І. Продовольча безпека України: секторний підхід /
С. І. Оліферук // Агросвіт.– 2012. – № 6. – С. 36–42.
Пабат О. В. Продовольча безпека як складова економічної безпеки
держави / О. В. Пабат // Економіка АПК. – 2010. – № 12. – С. 86–90.

5

Павлова Г. Є. Сутність поняття державного регулювання аграрного сектора
економіки / Г. Є. Павлова // Економіка та держава. – 2013. – № 6. – С. 17–18.
Палапа Н. Особливості харчування та платоспроможність населення
України / Н. Палапа // Техніка і технології АПК. – 2013. – № 3. – С. 39–41.
Пасхавер Б. Й. Сучасний стан продовольчої безпеки / Б. Й. Пасхавер //
Економіка АПК. – 2014. – № 4. – С. 5–12.
Пашко Д. В.
Стратегічні
напрями
підвищення
продовольчого
самозабезпечення регіону / Д. В. Пашко // Агросвіт. – 2013. – № 24. – С. 28–32.
Попова О. Раціоналізація аграрного землекористування як національний
пріоритет за посилення глобальних викликів щодо продовольчого
забезпечення / О. Попова // Економіст. – 2010. – № 12. – С. 47–51.
Приходько Д. С. Прогнозная модель зернового баланса / Д. С. Приходько,
Е. А. Прокопенко, А. В. Сикачина // Економіка АПК. – 2014. – № 3. – С. 36–41.
Продовольча безпека і трансграничне перенесення забруднюючих
речовин // Безпека життєдіяльності. – 2009. – № 3. – С. 8.
Романенко И. Особенности государственного регулирования на мировых
рынках мяса и мясной продукции в условиях ВТО / И. Романенко,
Н. Евдокимова // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2013. –
№ 3. – С. 3–7.
Руда Н. С. Продовольча безпека та значення плодоовочівництва в її
забезпеченні / Н. С. Руда // Економіка АПК. – 2014. – № 5. – С. 105–109.
Саблук П. Т. Продовольча безпека України / П. Т. Саблук, О. Г. Білорус,
В. І. Власов // Економіка АПК. – 2009. – № 10. – С. 3–7.
Сеперович Н. В. Органічне виробництво – складова якісного забезпечення
продовольчої безпеки України / Н. В. Сеперович // Органічне виробництво і
продовольча безпека : [зб. матеріалів доп. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ.
конф. ] / Житомир. нац. агроекол. ун-т [та ін.]. – Житомир : Полісся, 2014. –
С. 58–64.
Сичевський М. П. Формування національної продовольчої системи на
засадах незалежності / М. П. Сичевський // Вісник аграрної науки. – 2014. –
№ 6. – С. 11–18.
Суровцев В. Влияние изменения климата на социально-экономическое
развитие АПК и сельских территорий / В. Суровцев, Е. Частикова //
Международный сельскохозяйственный журнал. – 2013. – № 5/6. – С. 17–22.
Уваров В. Нагодувати світ, щоб померти з голоду? / В. Уваров //
Агробизнес Украина. – 2011. – № 2. – С. 48.
Фурдичко О. І. Збалансовані еколого-економічні та соціальні інтереси –
основа якості життя і здоров’я людини / О. І. Фурдичко, О. І. Ковалів //
Агроекологічний журнал. – 2013. – № 4. – С. 7–13.

6

Фурдичко О. І. Якість і безпечність сільськогосподарської продукції в
контексті продовольчої безпеки України / О. І. Фурдичко, О. С. Дем’янюк //
Агроекологічний журнал. – 2014. – № 1. – С. 7–12.
Халатур С. М. Продовольча забезпеченість в умовах глобального розвитку
світогосподарських відносин / С. М. Халатур // Агросвіт. – 2014. – № 13. –
С. 32–36.
Шлапак О. В. Продовольча безпека і роль тваринництва в її забезпеченні /
О. В. Шлапак // Економіка України. – 2012. – № 12. – С. 83–91.
Шпичак О. М. Економічні проблеми виробництва біопалива та
продовольча безпека України / О. М. Шпичак // Економіка АПК. – 2009. –
№ 8. – С. 11–19.
Шубравська О. В. Агропродовольчий розвиток України в контексті
глобальних викликів / О. В. Шубравська // Економіка АПК. – 2014. – № 7. –
С. 52–54.

7

