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ВСТУП
Найважливішим елементом системи життєзабезпечення людини і населення країни є продовольство.
Забезпечення населення продовольством здійснюється
через ринок продовольчих товарів. Контроль, оцінка та
моніторинг цього забезпечення відображається у рівні
продовольчої безпеки, яка формує рівень економічної
та національної безпеки будь-якої держави і є одним із
головних чинників незалежності.
Продовольча безпека – проблема глобальна, адже виробництво, розподіл та торгівля продовольством і харчовими
продуктами є важливими компонентами державної со
ціально-економічної політики навіть тих країн, населення
яких забезпечене продовольчими товарами у достатній або
ж навіть надлишковій кількості. Вирішення проблем продовольчої безпеки є вагомим стратегічним і поточним актуальним завданням для кожної з держав нашої планети, а також
одним з головних чинників мирного співіснування і формування засад довготривалого та якісного життя людей.
За останній час окреслилися загальносвітові тенденції
формування продовольчої безпеки країн, основою яких є
комплексність і перманентність. Водночас продовольчій безпеці кожної країни притаманні національні риси. Залежно від
особливостей національної продовольчої системи, періоду її
розвитку, від того, яка складова продовольчої безпеки набиратиме на тому чи іншому етапі пріоритетного значення,
завдання її забезпечення модифікуються разом із змінами
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внутрішніх і зовнішніх загроз та мають стратегічне значення
для економічної та національної безпеки.
Загроза продовольчій безпеці означає зменшення, відсутність або руйнування головного ресурсу життя – їжі, або погіршення її якості, тобто поживно-енергетичних властивостей.
Оскільки їжа є основним джерелом життєвої енергії
для людей, вона являє собою також необхідний елемент
(як і повітря, вода, природно-кліматичні умови і територія) базисного комплексу забезпечення життя людини.
Джерелами поповнення продовольства є природні комплекси планети та технологічні комплекси із зберігання та
переробки сільськогосподарської сировини і природних
продовольчих ресурсів у харчові продукти. Харчові продукти неможна замінити ніякими з базисних елементів
комплексу життєзабезпечення. Більшість видів продовольчих товарів неможна зберігати тривалий час, тому загроза
втрати продовольства або доступу дот нього означає максимально граничну небезпеку для живих людей як біосоціальних істот – смерть.
Світові обсяги виробництва продовольчих товарів свідчать про можливість суттєвого зниження рівня продовольчої кризи як у більшості країн, так і в окремих країнах.
Проте одним із стримуючих факторів виступають умови
формування продовольчих ринків, розподілу продовольчих ресурсів та забезпечення доступу до них з урахуванням
впливу низки важливих факторів, включаючи результативність зовнішньої та внутрішньої політики, а також імпортозалежність як у сфері постачання продовольчих ресурсів, так і у сфері їх виробництва і взаємоповʼязаних з ними
галузях. Саме тому проблема продовольчої безпеки носить
системний характер. А від рівня глибини розгляду її поняття,
ієрархічної структури формування продовольчих ринків
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та чинників їх стабільності залежить стабільність продовольчого забезпечення, національна безпека держав, тривалість, якість життя та щастя кожної людини!
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