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Аналіз концептуальних підходів до формування
продовольчої безпеки в контексті стійкого розвитку

регіональної

стратегії

Продовольча безпека регіону є основою економічної безпеки країни та однією з найбільш
важливих передумов стійкого розвитку. На жаль, проблеми забезпечення продовольчої безпеки
регіонів України не лише не було вирішено, а і остаточно загострено, що негативно впливає на
якість життя населення та розвиток людського потенціалу. Важливим кроком у вирішенні
проблеми фізичного та економічного доступу всього населення до продовольства є розробка
регіональної стратегії продовольчої безпеки. У зв’язку з цим метою статті є розробка
методологічних інструментів для моделювання регіональної стратегії продовольчої безпеки
враховуючи особливості її розробки та існуючий виробничо-ресурсний потенціал. Автори
пояснюють поняття «стратегія продовольчої безпеки», «потенціал продовольчої безпеки
регіону» та методи оцінки його основних складових. Авторська модель формування стратегії
продовольчої безпеки була розроблена та запроваджена на прикладі Чорноморського регіону
України. Цю модель можна використати для моніторингу ситуації із забезпеченням
продовольством, моделювання впливу на стан постачання продовольства за індивідуальними
стратегічними рішеннями та визначення причин відхилень та збільшення запасів у тому чи
іншому регіоні незалежно від його площі та адміністративного статусу.
Ключові слова: продовольча безпека, стратегічний потенціал, SPACE-аналіз, моніторинг,
регіональна стратегія
Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0
International license, що дозволяє необмежене повторне використання, розповсюдження та відтворення на будь-якому носії
за умови наявності відповідного посилання на оригінальну версію статті.

Марианна Стегней, Инна Иртыщева, Евгения Бойко, Лида Рогатина, Ксения Хаустова
Анализ концептуальных подходов к формированию региональной стратегии
продовольственной безопасности в контексте устойчивого развития
Продовольственная безопасность региона является основой экономической безопасности
страны и одной из наиболее важных предпосылок устойчивого развития. К сожалению,
проблемы обеспечения продовольственной безопасности не только не были решены, но и
окончательно обострены, что негативно влияет на качество жизни населения и развитие
человеческого потенциала. Важным шагом в решении проблемы физического и экономического
доступа всего населения к продовольствию является разработка региональной стратегии
продовольственной безопасности. В связи с этим целью статьи является разработка
методологических
инструментов
для
моделирования
региональной
стратегии
продовольственной безопасности учитывая особенности её разработки и существующий
производственно-ресурсный
потенциал.
Авторы
объясняют
понятия
«стратегия
продовольственной безопасности», «потенциал продовольственной безопасности региона» и
методы оценки его основных составляющих. Авторская модель формирования стратегии
продовольственной безопасности была разработана и внедрена на примере Черноморского
региона Украины. Данную модель можно использовать для мониторинга ситуации с
обеспечением продовольствием, моделирования влияния на состояние снабжения
продовольствием по индивидуальным стратегическим решениям и определения причин
отклонений и увеличения запасов в том или ином регионе независимо от его площади и
административного статуса.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, стратегический потенциал, SPACE-анализ,
мониторинг, региональная стратегия
Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0
International license, что позволяет повторное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при
условии наличия соответственной ссылки на оригинальную версию статьи.

