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Постановка проблеми. В умовах глобалізації 
стратегічно важливим та головним питанням конку-
рентоспроможності національної економіки, збере-
ження економічної стабільності, соціальної стійкості 
й суверенітету держави є забезпечення її продоволь-
чої безпеки.

Неупереджена та об’єктивна оцінка стану продо-
вольчої безпеки держави як невід’ємної частини її 
економічної безпеки набуває характеру соціально-
економічної проблеми. В цьому аспекті особливе 
значення має дослідження проблеми розроблення 
рекомендацій щодо формування єдиних підходів 
до оцінки продовольчої безпеки на національному 
рівні як можливості забезпечення захищеності від 
загроз і викликів, які впливають на рівень еконо-
мічного розвитку держави. Важливим завданням в 
умовах європейської інтеграції є гармонізація укра-
їнського законодавства у сфері продовольчої без-
пеки із міжнародними нормами. Тому актуальними 
є питання щодо дослідження теоретико-методичних 
засад оцінки продовольчої безпеки держави у сучас-
них умовах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Велика 
кількість праць зарубіжних і вітчизняних науков-
ців та практиків присвячена розробці системи інди-
каторів продовольчої безпеки, які дають змогу 
комплексно і адекватно сприймати характер соці-
ально-економічних процесів через їхню відповід-
ність національним інтересам та вимогам економіч-
ної безпеки.

Окремі аспекти проблеми оцінки стану продо-
вольчої безпеки знаходять своє відображення у 
працях таких зарубіжних вчених як Т. Гарнетт, 
Ж. Граціану да Сілва, Е. Воррен, М. дель Гроссо, 
А. Папенд’єк, К. Раджагопалан, К. Сілвер. Значний 
внесок у розроблення методики кількісної оцінки 
рівня продовольчої безпеки зробили українські вчені 
В. Власов, Є. Дронь, Н. Волченко, О. Гойчук, Б. Пас-
хавер, П. Руснак, Р. Тринько, П. Саблук, О. Ски-

дан, Ю. Харазішвілі та інші. Проте теоретико-мето-
дичні засади оцінки продовольчої безпеки держави 
залишаються недостатньо вивченими, а наявність 
проблеми невідповідності індикаторів міжнародним 
показникам зумовлює необхідність продовження 
наукових розвідок у сенсі визначення методологіч-
них і прикладних векторів цього процесу.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
визначення основних методичних засад оцінювання 
рівня продовольчої безпеки держави; аналіз сучас-
них вітчизняних і міжнародних науково-методич-
них підходів до оцінювання рівня продовольчої без-
пеки та обґрунтування вибору індикаторів для такої 
оцінки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Про-
довольча безпека держави сьогодні є актуальною 
проблемою, оскільки в цьому процесі мають місце 
реальні тенденції сучасного розвитку аграрного 
виробництва, стану внутрішнього ринку і становища 
на ньому споживачів, визначається ступінь залу-
чення і залежності національної економіки від сві-
тового продовольчого ринку, використовується меха-
нізм державної стратегії з врахуванням внутрішніх і 
зовнішніх факторів розвитку держави.

В Україні досі не сформувалася єдина думка ані 
щодо визначення самого терміну «продовольча без-
пека», ані до його змісту. В економічній літера-
турі найчастіше трапляються три підходи до визна-
чення продовольчої безпеки. За першим підходом 
як критерій продовольчої безпеки використовується 
рівень споживання продовольства без урахування 
того, завдяки яким джерелам – власним чи залуче-
ним – він формується. Другий підхід ґрунтується на 
усуненні залежності країни від масового безконтр-
ольного імпорту продовольства. Основою третього 
підходу є самозабезпечення країни продовольством і 
захист вітчизняного виробника через створення необ-
хідних умов для виробництва широкого асортименту 
конкурентоспроможної продукції.
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У цьому аспекті важливим є дослідження мето-

дичних засад, які дозволять оцінити рівень продо-
вольчої безпеки держави, враховуючи основне її при-
значення.

Моніторинг стану продовольчої безпеки оцінюють 
за допомогою показників та індикаторів. Показники 
продовольчої безпеки – це розрахункові величини, 
які оцінюють рівень продовольчого забезпечення 
відносно значення індикатора [1]. Індикатори про-
довольчої безпеки розглядають як реальні офіційно 
затверджені порогові значення, що характеризують 
наявність, забезпеченість, якість, доступність, кіль-
кість харчових продуктів. Тобто індикатори продо-
вольчої безпеки – це кількісна та якісна характе-
ристика стану, динаміки і перспектив фізичної та 
економічної доступності харчових продуктів для всіх 
соціальних і демографічних груп населення, рівня 
та структури їх споживання, якості і безпечності 
продовольства, стійкості та ступеню незалежності 
внутрішнього продовольчого ринку, рівня розвитку 
аграрного сектора та пов’язаних з ним галузей еко-
номіки, а також ефективності використання при-
родно-ресурсного потенціалу [1, с. 25].

Наказом Міністерства економіки України від 
02.03.2007 р. була затверджена Методика розра-
хунку рівня економічної безпеки України як голов-
ної складової національної безпеки [3]. Методика 
визначала перелік основних індикаторів економіч-
ної безпеки, у тому числі продовольчої. Рівень роз-
рахунку продовольчої безпеки проводився на основі 
оцінки 13 індикаторів.

Проте Положенням Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України від 29.10.2013р. затвер-
джено Методичні рекомендації щодо розрахунку 
рівня економічної безпеки України, які характери-
зуються іншим підходом до оцінювання продоволь-
чої безпеки держави. Відповідно до цього положення 
продовольча безпека – це стан виробництва продук-
тів харчування в країні, що здатний повною мірою 
забезпечити потреби кожного члена суспільства в 
продовольстві належної якості за умови його збалан-
сованості та доступності для кожного члена суспіль-
ства» [5].

Варто зазначити, що нові рекомендації для 
оцінки продовольчої безпеки включають 11 інди-
каторів, оскільки вилученими були: «споживання 
риби та рибопродуктів (за рік/особа)», «споживання 
фруктів, ягід, горіхів та винограду (без переробки на 
вино) (за рік/особа)», «споживання хліба та хлібо-
продуктів (за рік/особа)». Натомість був впровадже-
ний такий індикатор як «частка продажу імпортних 
продовольчих товарів через торговельну мережу під-
приємств (%)» (рис. 1).

Методичними рекомендаціями щодо розрахунку 
рівня економічної безпеки України визначено, що 
критичне значення індикатора продовольчої безпеки 
характеризується як критичний рівень економічної 
безпеки, за якого рівень економічної безпеки дорів-
нює 0,2 або 20% оптимального значення, тобто зна-
чення індикатора, яке характеризується як опти-
мальний рівень економічної безпеки, за якого рівень 
економічної безпеки дорівнює 1, тобто дорівнює 
оптимальному значенню [5].

Співставленні методичні рекомендації ілюстру-
ють відмінності розрахунку продовольчої безпеки 
держави, які полягають у зменшенні кількості нових 
індикаторів для оцінювання загроз економічній без-
пеці у продовольчій сфері. Головною відмінністю 
методичних рекомендацій 2013 року є використання 
розширених індикаторів, а саме відсоткове співвід-

ношення обсягів виробництва та споживання продо-
вольчих товарів на одну особу за їхніми видами.

Запропоновані індикатори продовольчої безпеки 
як складові економічної безпеки України мають 
важливе значення, що свідчить про необхідність 
проведення реформ в аграрному секторі економіки 
України.

Перелік індикаторів оцінки продовольчої безпеки 
та їх характеристичні значення за новими методич-
ними рекомендації представлено в таблиці 1.

В умовах сучасного економічного розвитку на 
увагу заслуговує удосконалена методологія інтеграль-
ного оцінювання рівня економічної безпеки держави, 
запропонована Ю.М. Харазішвілі, Є.В. Дронь [7]. 
Розроблена методика дозволяє оцінити рівень еконо-
мічної безпеки України як кінцевий результат соці-
ально-економічного розвитку та продовольчу безпеку 
як системну складову економічної безпеки держави.

За удосконаленою методологією інтегрального 
оцінювання рівня економічної безпеки України про-
довольча безпека – це стан забезпечення населення 
продовольством на рівні, що гарантує кожній особі 
можливість повноцінного раціонального харчування 
якісними продуктами, задоволення дієтичних і спе-
цифічних смакових потреб населення. Ця складова 
економічної безпеки характеризується такими інди-
каторами (споживання на одну особу/місяць, кг) : 
добова калорійність харчування людини, тис. ккал; 
м'ясо і м'ясопродукти; молоко і молочні продукти; 
яйця, шт. ; риба і рибопродукти; цукор; олія; карто-
пля; овочі та баштанні; фрукти, ягоди, горіхи, вино-
град; хліб і хлібопродукти; виробництво зерна на 
одну особу за рік [7].

Постановою Кабінету Міністрів України від 
05.12.2007 р. № 1379 «Деякі питання продовольчої 
безпеки» затверджено Методику визначення осно-
вних індикаторів продовольчої безпеки [2]. Зазначе-
ною постановою передбачається, що індикатори про-
довольчої безпеки держави (регіону) розраховують 
за такими основними групами харчових продуктів: 
хліб і хлібопродукти; картопля; овочі та баштанні; 
фрукти, ягоди та виноград; цукор; олія; м’ясо й 
м’ясопродукти; молоко та молокопродукти; риба й 
рибні продукти; яйця. Рекомендовані раціональні 
норми споживання основних продуктів харчування 
в середньому на одну особу визначаються Міністер-
ством охорони здоров’я кожні п’ять років.

Методика визначення основних індикаторів про-
довольчої безпеки включає 7 індикаторів, що харак-
теризують стан продовольчої безпеки, а саме:

1) добова енергетична цінність раціону людини 
(пороговий критерій становить 2500 ккал на добу, з 
них 55 % добового раціону повинно забезпечуватися 
за рахунок споживання продуктів тваринного похо-
дження);

2) забезпечення раціону людини основними видами 
продуктів, якими вважаються: хліб і хлібопродукти, 
картопля, овочі, баштанні, фрукти, ягоди і виноград, 
цукор, олія, м’ясо і м’ясопродукти, молоко і молоко-
продукти, риба і рибопродукти, яйця;

3) достатність запасів зерна у державних 
ресурсах (пороговий критерій – 17%, що відповідає 
60 дням споживання);

4) економічна доступність продуктів (пороговий 
критерій – 60%);

5) диференціація вартості харчування за соціаль-
ними групами;

6) ємність внутрішнього ринку окремих продуктів;
7) продовольча незалежність за окремим продук-

том (пороговий критерій – 30%).
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Зазначена методика дає можливість з великою 
точністю провести аналіз стану продовольчої безпеки 
на основі розрахунку представлених індикаторів з 
можливістю їх спрогнозувати на майбутнє.

Законом України «Про продовольчу безпеку» для 
оцінки рівня продовольчої безпеки запропоновано 
систему індикаторів, які визначаються комплексом 
показників [6]:

1) рівень споживання населенням харчових про-
дуктів (фактичне споживанням окремих видів хар-
чових продуктів у розрахунку на душу населення, 
добова енергетична цінність раціону людини, його 
збалансованість за вмістом білків, жирів, вуглеводів, 
вітамінів, макро- та мікроелементів);

2) економічна доступність харчових продуктів 
(вартість продовольчого кошика у відношенні до 
рівня середньомісячної реальної заробітної плати та/
або частка сукупних витрат на харчування у загаль-
ному обсязі сукупних витрат домогосподарств);

3) фізична доступність харчових продуктів 
(структура джерел реалізації харчових продуктів на 
ринку, наявність мережі роздрібної торгівлі у роз-
рахунку на 10 тисяч осіб, чисельність торговель-
них місць на продовольчих ринках у розрахунку на 
10 тисяч осіб, стан розвитку оптової торгівлі продо-
вольчими товарами, наявність та асортимент основних 
видів харчових продуктів у роздрібній торговельній 
мережі та на ринках на відповідній території);

 

 

 
 
 
 

   
 

   

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 

Методичні рекомендації щодо 
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Методика розрахунку рівня 
економічної безпеки України 
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Добова калорійність харчування 
людини, тис. ккал 

Добова калорійність харчування 
людини, тис. ккал 

Споживання м'яса та м'ясних 
продуктів (за рік/особа), кг  

Співвідношення обсягів виробництва 
та споживання м'яса та м'ясних 
продуктів на одну особу, % 

Споживання молока та молочних 
продуктів (за рік/особа), кг  Співвідношення обсягів виробництва 

та споживання молока та молочних 
продуктів на одну особу, % Споживання яєць (за рік/особа), 

шт.  

Споживання риби та 
рибопродуктів (за рік/особа), кг  

Споживання цукру (за рік/особа), 
кг  

Споживання олії та інших 
рослинних жирів (за рік/особа), кг  

Споживання картоплі (за 
рік/особа), кг  

Співвідношення обсягів виробництва 
та споживання яєць на одну особу, % 

Співвідношення обсягів виробництва 
та споживання олії на одну особу, % 

Співвідношення обсягів виробництва 
та споживання цукру на одну особу, % 

Співвідношення обсягів виробництва 
та споживання картоплі на одну 
особу, % 

Співвідношення обсягів виробництва 
та споживання овочів та продовольчих 
баштанних культур на одну особу, % 

Виробництво зерна на одну особу на 
рік, тонн 

Рівень запасів зернових культур на 
кінець періоду, % до споживання 

Частка продажу імпортних 
продовольчих товарів через 
торговельну мережу підприємств, % 

Споживання овочів та баштанних 
(за рік/особа), кг  
Споживання фруктів, ягід, горіхів 
та  винограду (без переробки на 
вино) (за рік/особа), кг  

Споживання хліба та 
хлібопродуктів (за рік/особа), кг  

Рівень перехідних запасів зерна, 
% від річного споживання          

Виробництво зерна на одну особу 
за рік, тонн 

Рис. 1. Аналіз методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня продовольчої безпеки  
як складової економічної безпеки України

Джерело: Узагальнено автором на основі [3; 5]
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4) стійкість продовольчого ринку (рівень роз-
дрібних і закупівельних цін на сільськогосподарську 
продукцію з урахуванням нормативної рентабель-
ності її виробництва);

5) ступінь незалежності продовольчого ринку 
(частка імпортних харчових продуктів у загальній 
структурі їх реалізації, рівень самозабезпеченості 
основними видами продовольства, обсяг державних 
запасів продовольства та баланс зовнішньої торгівлі 
продовольчими товарами);

6) безпечність і якість харчових продуктів (стан 
харчових продуктів, що є результатом діяльності з 
їх виробництва та обігу, яка здійснюється з дотри-
манням вимог, встановлених санітарними заходами 
та/або технічними регламентами, і забезпечує впев-
неність у тому, що харчові продукти не завдають 
шкоди здоров’ю людини, якщо вони спожиті за 
призначенням, а також ступінь досконалості влас-
тивостей та характерних рис харчових продуктів, 

які здатні задовольнити потреби та побажання спо-
живачів);

7) рівень розвитку аграрного сектору (оцінка 
обсягу виробництва окремих видів продовольства, 
урожайність основних видів сільськогосподарських 
культур, продуктивність худоби і птиці, частка гос-
подарств населення у виробництві окремих видів сіль-
ськогосподарської продукції, рентабельність вироб-
ництва основних видів продовольства; фінансові 
результати підприємств сільського та рибного госпо-
дарства, харчової промисловості і з перероблення сіль-
ськогосподарських продуктів, а також обсяг інвести-
цій в аграрний сектор, у тому числі іноземних, рівень 
державної підтримки аграрних товаровиробників);

8) природно-ресурсний потенціал і ефективність 
його використання (родючість земель сільськогоспо-
дарського призначення, у тому числі в розрізі окре-
мих територій, частка деградованих земель у загаль-
ній їх структурі та рівень розораності земель).

Таблиця 2
Методологія міжнародної оцінки продовольчої безпеки

Характеристика
Методологія

FAO The Economist Intelligence Unit

Ціль Моніторинг загроз продовольчій безпеці і їх 
вплив на якість життя населення

Аналіз сильних і слабких сторін національних 
систем продовольчої безпеки

Сутність Вимірюється досягнутий рівень і динаміка базо-
вих показників продовольчої безпеки

Формується глобальна модель продовольчої без-
пеки і рейтинг країн світу

Інтегральний  
показник

Розраховуються світові середні показники і 
середнє значення по регіонах

Визначається інтегральний індекс безпеки по 
країнах, групах країн за рівнів ВВП на душу 
населення і глобальний

Ефективність

Дозволяє аналізувати динаміку показників забез-
печеності;
найбільш ефективна для держав з недостатнім 
рівнем самозабезпечення, для яких є актуальним 
проводити оцінку прогресу в боротьбі з голодом і 
недоїданням

Дозволяє вивчити досвід держав-лідерів за рів-
нем продовольчої безпеки;
передбачені диференційовані підходи і бази 
порівняння за групами країн з рівнів ВВП на 
душу населення

Недоліки

Складність адаптації індикаторів для внутріш-
ньої оцінки загроз безпеці;
недостатня оперативність оновлення статистичної 
інформації по країнах 

Дозволяє вивчити досвід держав-лідерів за рів-
нем продовольчої безпеки;
передбачені диференційовані підходи і бази 
порівняння за групами країн з рівнів ВВП на 
душу населення

Джерела  
інформації

Статистична інформації надається самостійно 
кожною країною і національними кореспонден-
тами

Збір і обробка інформації проводиться на основі 
аналізу опублікованих джерел

Джерело: Узагальнено автором на основі [9; 11]

Таблиця 1
Індикатори стану продовольчої безпеки як складової економічної безпеки України

№ 
з/п Назва індикатора

Вагові коефіцієнти для 
розрахунку субіндексів 
економічної безпеки

Значення індикатора

критичний рівень оптимальний рівень

1. Добова калорійність харчування людини, 
тис. ккал 0,0945 ≤ 2250 ≥ 3100

2. Виробництво зерна на одну особу на рік, 
тонн 0,0893 ≤ 0,6 ≥ 1,0

3. Рівень запасів зернових культур на кінець 
періоду, % до споживання 0,0351 ≤ 5 або ≥ 100 50-60

4.
Частка продажу імпортних продовольчих 
товарів через торговельну мережу підпри-
ємств, %

0,0948 ≥ 25 ≤ 12

Співвідношення обсягів виробництва та споживання (на одну особу, %) :

5. м'яса та м'ясних продуктів 0,1048 ≤ 80 ≥ 105

6. молока та молочних продуктів 0,1071 ≤ 80 ≥ 105

7. яєць 0,0971 ≤ 80 ≥ 105

8. олії 0,0921 ≤ 80 ≥ 105

9. цукру 0,0870 ≤ 80 ≥ 105

10. картоплі 0,0958 ≤ 80 ≥ 105

11. овочів та продовольчих баштанних культур 0,1021 ≤ 80 ≥ 105

Джерело: Узагальнено автором на основі [5]
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Слід зазначити, що для оцінки рівня продовольчої 
безпеки України на державному і регіональному рів-
нях застосовуються критерії. Критерії продовольчої 
безпеки – це граничні (порогові) значення індикато-
рів, що є межею, поза якою продовольча ситуація в 
країні вважається небезпечною. Вказані критерії є еко-
номічно обґрунтованими, нормативно визначеними на 
законодавчому рівні, насамперед у законопроекті «Про 
продовольчу безпеку», а їх дотримання повинно бути 
загальнообов’язковим на всій території України для 
всіх суб’єктів продовольчої безпеки [1, с. 26].

Для оцінки стану продовольчої безпеки визначена 
система граничних критеріїв:

1) граничний критерій індикатора незалежності 
продовольчого ринку (20%);

2) граничний критерій індикатора економіч-
ної доступності харчових продуктів (50%, проте 
змінюватиметься при зростанні реальних доходів 
населення);

3) граничний критерій індикатора споживання 
населенням харчових продуктів (3000 кілокалорій 
на добу).

Варто зазначити, що основними суб'єктами про-
ведення оцінки та моніторингу продовольчої безпеки 
на глобальному рівні є Продовольча та сільськогоспо-
дарська організація ООН (FAO) і європейський ана-
літичний підрозділ “The Economist Intelligence Unit”. 
Зазначені організації застосовують різні методи дослі-
дження та індикатори, проте головною метою оцінки 
продовольчої безпеки є виявлення потенціалу загроз 
фізичній, економічній доступності продуктів харчу-
вання для населення, якості та безпеки (табл. 2).

Отже, основними завданнями аналізу результа-
тів, отриманих при застосуванні методологій та алго-
ритмів моніторингу міжнародними суб'єктами є:

1) дослідження та впровадження в практику кра-
щого світового досвіду з виявлення, оцінки та про-
гнозування загроз у продовольчій сфері;

2) забезпечення об'єктивного міжнародного ста-
тусу України як суб'єкта глобального середовища з 
ефективною системою забезпечення населення про-
дуктами харчування.

Для оцінки стану продовольчої безпеки FAO сфор-
мувала систему показників, які включають 30 інди-
каторів за такими чотирма напрямками [10]:

– наявність продуктів (калорійність харчу-
вання, середня вартість виробництва продуктів хар-
чування, середній обсяг споживання білка, середній 
обсяг споживання білка тваринного походження, 
частка отриманої енергії від споживання зернових, 
коренеплодів, бульбоплодів);

– доступність продовольства (відсоток асфаль-
тованих доріг до загальної протяжності доріг, гус-
тота автомобільних шляхів, густота залізничних 
шляхів, густота залізничних шляхів, рівень ВВП на 
душу населення, індекс споживчих цін на вітчизняні 
продукти харчування, розповсюдження недо-їдання, 
питома вага продовольчих витрат серед бідних, 
рівень продовольчого дефіциту);

– стабільність продовольчого забезпечення (коефі-
цієнт залежності від імпорту зернових, відсоток орних 
земель обладнаних для зрошення, частка імпорту про-
довольчих товарів в загальному обсязі експорту про-
довольчих товарів, політична стабільність і відсутність 
насильства або тероризму, непостійність цін на вітчиз-
няні продовольчі товари, динаміка виробництва про-
дуктів харчування на душу населення, динаміка наяв-
ності продуктів харчування на душу населення);

– продовольче використання (доступ до покра-
щених джерел води, доступ до покращених засобів 

санітарії, відсоток дітей до 5-ти років, які стражда-
ють атрофією, відсоток дітей у віці до 5-ти років, які 
відстають у рості, відсоток дітей у віці до 5 років зі 
зниженою масою тіла, відсоток дорослих, які мають 
недостатню вагу, поширеність анемії серед вагіт-
них жінок, поширеність анемії серед дітей у віці до 
5 років, відсоток дефіциту вітаміну А серед насе-
лення, відсоток дітей шкільного віку (6–12 років) з 
недостатнім спо-живанням йоду).

Рейтинг глобальної продовольчої безпеки фор-
мується на основі показника Глобальний індекс 
продовольчої безпеки (Global Food Security Index) 
Інститутом економічних досліджень (The Economist 
Intelligence Unit) за фінансової підтримки американ-
ської транснаціональної компанії DuPont, який роз-
раховується з 2012 року [11].

Global Food Security Index (GFSI) – це динамічна 
модель, яка охоплює більш ніж 28 показників, оці-
нюючи фактори продовольчої безпеки в розвинених 
країнах світу на основі таких індикаторів: фізична 
доступність; економічна доступність; якість і без-
пека продовольства [11]. В рамках GFSI продовольча 
безпека визначається як стан, при якому у людей 
в будь-який час є фізична, соціальна та економічна 
доступність до продовольства (в достатній кількості 
і з достатньою харчовою цінністю), що відповідає 
потребам їх раціону харчування для здорового та 
активного життя.

Зазначимо, що основною метою розрахунку GFSI 
є визначення країн, які з позиції продовольчої без-
пеки найбільш і найменш уразливі за такими катего-
ріями, як фінансова та фізична доступність, а також 
якість і безпека харчових продуктів.

Всі відповідні правові норми підпорядковані досяг-
ненню зазначених цілей. Крім того, як і в ЄС, так і 
в кожній країні-учасниці діють так звані «сім осно-
вних принципів забезпечення безпеки харчової про-
дукції»: взаємодія між усіма ланками продовольчого 
ланцюга, відповідальність підприємця, відстеження, 
незалежна наукова оцінка ризику, поділ повноважень 
між сферами оцінки ризику та менеджменту ризику, 
попередження, прозора комунікація ризику [8]. Біль-
шість методик оцінки стану продовольчої безпеки, 
що застосовуються у світі, пропонують послідовність 
розрахунку обмеженого набору індикаторів, значення 
яких певним чином узагальнюються в інтегральному 
показнику стану продовольчої безпеки. Порівнюючи 
значення цих інтегральних індексів продовольчої без-
пеки у розрізі регіонів або країн, формуються висно-
вки щодо динаміки зміни стану продовольчої безпеки, 
слабких та сильних показників, пошуку шляхів під-
вищення рівня продовольчої безпеки.

Варто зазначити, що оцінка та моніторинг стану 
продовольчої безпеки, тобто забезпечення всіх верств 
населення життєво необхідними, якісними та доступ-
ними продовольчими товарами у достатній кількості 
у міжнародній практиці здійснюється на основі бага-
тьох методик.

На сучасному етапі економічного розвитку оцінку 
продовольчої безпеки пропонують здійснювати як на 
національному рівні, так і на рівні окремого домогос-
подарства (індивіда). До основних методик оцінки 
продовольчої безпеки на національному рівні відно-
сяться: секторний аналіз; демографічне обстеження і 
обстеження стану здоров'я – DHS (Demographic and 
Health Surveys); обстеження витрат домогосподар-
ства – HES (Household Expenditure Survey); метод 
обстеження рівня життя – LSMS (Living Standards 
Measurement Study); метод рахунку використання 
поставок [4] – SUA (Single Use Accounts) і продо-
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вольчі баланси – FBS (Food Balance Sheet); індекс 
багатовимірної продовольчої безпеки – FIMI (Food 
Insecurity Multidimensional Index); європейська мето-
дика; японська методика тощо.

Забезпечення продовольчої безпеки на рівні домо-
господарства (індивіда) оцінюється за допомогою: 
методу дослідження споживання продуктів харчу-
вання – дослідження індивідуального харчового 
раціону; методики антропометричних досліджень; 
методу обстеження витрат домогосподарств (ОВД); 
методу аліментарного базисного дослідження тощо.

Крім того, на думку експертів в сфері продо-
вольчої безпеки, основні методики оцінки забезпе-
чення продовольчої безпеки на рівні домогосподар-
ства доцільно поділяти на дві групи [12]: 1) прямі 
і 2) непрямі. Пряма методика продовольчої безпеки 
домогосподарства полягає у визначенні рівня дефі-
циту достатнього харчування на основі дослідження 
рівня споживання і таких антропометричних даних 
як енергетична цінність харчування і співвідношення 
ваги людини до зростання обсягів споживання про-
дуктів харчування. За непрямою методикою визнача-
ється рівень недоїдання населення за допомогою роз-
міру доходів домогосподарства, оскільки недостатній 
обсяг доходу є основним чинником, що не створює 
можливостей людям для повноцінного харчування.

Висновки з проведеного дослідження. Аналіз усіх 
індикаторів стану продовольчої безпеки показав, 
що у вітчизняній практиці застосовується обмеже-
ний перелік показників стану продовольчої безпеки, 
в якому не представлені важливі індикатори, необ-
хідні для оцінки стану та динаміки розвитку про-
довольчої безпеки України. Це вимагає узгодження 
насамперед вітчизняних методик оцінки стану продо-
вольчої безпеки шляхом перегляду запропонованих 
у них індикаторів, які б відповідали міжнародним 
нормам. Поряд із важливістю вибору індикаторів 
для оцінювання продовольчої безпеки важливе зна-
чення займає розрахунок критичних значень загроз, 
величини яких дозволять вжити заходів для забезпе-
чення фізичної та економічної доступності харчових 
продуктів для всіх груп населення.
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