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ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ПІВДНЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

 

Продовольча безпека є невід’ємною складовою економічної та 

національної безпеки держави, а також важлива умова її незалежності. 

Нинішній етап у розвитку нашої країни, відповідно до глобалізаційних процесів 

в світі, вимагає відповідної побудови управління продовольчою безпекою, що 

передбачає вирішення комплексу економічних, політичних та соціальних 

проблем [1]. Однак продовольча безпека повинна розглядатися не тільки на 

державному, а й на регіональному рівні, що зумовлюється різноманітністю 

природно-кліматичних умов, соціально-економічним становищем окремих 

територіальних утворень, демографічною ситуацією, рівнем заробітної плати 

тощо [2]. Поряд з цим розвиток економічної, екологічної та соціальної сфер 

життєдіяльності населення регіону характеризується суперечливими 

відносинами, подолати які можна лише застосовуючи комплексну систему 

стимулювання сталого розвитку [3]. 

Сталий розвиток здатний задовольнити потреби сучасного покоління 

людей, не наражаючи на ризик позбавити майбутнє покоління можливості 

задовольняти свої потреби. У цьому відношенні питання забезпечення 

продовольчої безпеки південного регіону має вирішуватись з урахуванням 

екологічних можливостей екосфери та здатності до самозабезпечення певними 

видами продукції. 

Прагнення регіону до самозабезпечення в певній мірі окремими 

продуктами не слід розглядати як прояв ізолювання, якшо воно не скорочується 

до повного самозабезпечення без участі у міжрегіональних зв’язках [4]. 

Слід відмітити, що регіон виступатиме у якості єдиної соціо-еколого-

економічної системи. За означенням, ця система є впорядкованою множиною 



структурно взаємозалежних і функціонально взаємопов’язаних елементів. 

Територіальні органи управління мають створювати умови для формування 

доходів домогосподарств, забезпечення харчовими продуктами і здійснявати 

контроль якості продовольства таким чином, щоб не порушувати баланс у 

екосистемі і забезпечувати ефективну взаємодію вказаних елементів.  

Соціально-економічний розвиток має ґрунтуватися на принципах 

врахування можливостей природних комплексів витримувати 

антропотехногенні навантаження і забезпечувати нормальне функціонування 

біосфери і локальних екосистем. Від цього вирішальною мірою залежать їх 

корисна продуктивність, якість і комфортність життєвого середовища, 

екологічне та економічне благополуччя населення того чи іншого регіону. 

Перехід до сталого розвитку як України загалом, так і окремих її регіонів, 

має відбуватися у тісному взаємозв'язку з радикальною структурною і техніко-

технологічною перебудовою суспільного виробництва на основі прискорення 

темпів НТП, зокрема у напрямі всебічної екологізації не лише базових галузей 

економіки (таких як сільське господарство), а й усіх сфер людської діяльності 

[5]. Тож з метою забезпечення достатнього рівня продовольчої безпеки регіону 

зміна характеру природокористування повинна посилити методи керування 

сферами людської діяльності у напрямку сталого розвитку. 
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