
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

87www.economy.in.ua

ВСТУП
Основним параметром, що визна�

чає можливості домогосподарств зі
споживання їжі, є рівень доходів, які
вони одержують. При цьому проблема
виникає тільки в тому випадку, якщо
цей рівень доходів недостатній для за�
доволення потреби в їжі. Чим менший
рівень доходів, тим менша можливість
для забезпечення продовольчої безпе�
ки домогосподарства й окремої особи.
І тут при аналізі продовольчої безпеки
домогосподарств стикаємося з пробле�
мою бідності. При цьому нам необхідно
відповісти на такі питання: хто найбіль�
ше страждає від голоду і недоїдання;
як змінюється споживання продоволь�
ства при зміні умов життя населення;
як держава може збільшити споживан�
ня продовольства у найвразливіших
групах населення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— проаналізувати методики виз�

начення бідності;
— визначити систему заходів, що

сприяє підвищенню продовольчої
безпеки.

РЕЗУЛЬТАТИ
Перш за все, важливо визначити,

що мається на увазі під поняттям
"бідність", як здійснити відбір кри�
теріїв і встановити так звану межу
бідності — мінімальний рівень доходу,
а вже потім організувати збір і аналіз
даних для вивчення ступеня бідності
тих, хто потрапив за цю межу.

Серед економістів і соціологів
існує два підходи до визначення мі�
німального рівня доходу — на абсо�
лютній і відносній основі.
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Проаналізовано методики визначення бідності. Визначено систе-
му заходів, що сприяє підвищенню продовольчої безпеки.

The methods of determination of poverty are analysed. The system of
measures is certain, that is instrumental in the increase of food safety.

Суть абсолютних систем (систем
"об'єктивних критеріїв") для визна�
чення мінімуму доходу зводиться до
такого. Учені встановлюють зразок
споживання або ряду нормативних
здібностей, які необхідні для досяг�
нення певного мінімального рівня
існування, прийнятного для життя.
Потім підраховується вартість цьо�
го зразка. У результаті з'являється
"об'єктивно" певний рівень доходу,
необхідний для того, щоб уникнути
голодування.

Перші дослідники проблем
бідності вікторіанські філантропи
Ч. Бут і З. Ровентрі (Англія, кінець
ХIХ століття) розглядали мінімаль�
ний рівень доходу залежно від по�
треби в їжі, житлі й одязі. Оскільки
на Заході в ХIХ і в першій половині
ХХ століття переважала концепція
бідності, згідно з якою бідними вва�
жалися сім'ї або окрема людина, що
не мають коштів, достатніх для задо�
волення мінімальних життєвих по�
треб, а під бідністю малася на увазі
нестача коштів порівняно з деяким
стандартом. Дана концепція бідності
переважала і в академічних колах, і
серед політиків, але при цьому зали�
шалася безліч невирішених проблем.

Послідовники даної концепції
акцентували свою увагу на обмеже�
ному наборі предметів споживання,
але це було згодом знехтувана
більшістю дослідників. Оскільки тоді
треба було б, по�перше, визначити
перелік і мінімальну кількість різних
товарів, без яких не можна задоволь�
нити основних матеріальних потреб,
і, по�друге, підрахувати, скільки
коштуватиме їх купівля. При цьому
виникає маса проблем, які ставлять

під сумнів достовірність визначення
рівня доходу [4, с. 343].

Питання про встановлення біоло�
гічних мінімумів споживання серед ек�
спертів не знайшло однозначного вирі�
шення. Дієтологи здатні розрахувати
для осіб різних груп населення денні
норми споживання білків, вуглеводів,
жирів, необхідних для підтримки жит�
тя і здоров'я. Але потім ці норми по�
трібно перевести в харчові раціони, що
далеко не просто, як вважає професор
Е. Каел [2, с.52]. Адже культура, релі�
гія, смаки і навіть звички істотно впли�
вають на вибір споживацьких про�
дуктів. Деякі види корисних продуктів
харчування можуть бути виключені
через культурні та релігійні табу. До
того ж пропоновані експертами зба�
лансовані дієти, складені з найдешев�
ших продуктів, настільки одноманітні
й позбавлені смаку, що майже неїстівні.
У багатьох країнах приготування і спо�
живання їжі виконує важливу роль в
соціальному спілкуванні.

Все це свідчить про те, що не�
можливо визначити абсолютну біо�
логічну мінімальну потребу в їжі,
вона завжди буде відносною. Навіть
використовуючи лінійне програму�
вання, підібрати раціон харчування
з мінімальною вартістю нелегко. Це
суперечить концепції бідності, що
трактується як абсолютний брак
коштів, і ставлять під сумнів дос�
товірність визначення мінімального
рівня доходів на цій основі.

Труднощі, що виникли при визна�
ченні поняття "бідність" за допомо�
гою абсолютних вимірників, привели
учених до релятивізму. Суть цього
полягає у тому, що людина або сім'я
вважаються бідними, якщо їх кошти
не дають їм змоги досягти звичного
образу та рівня життя, що склалися в
суспільстві. Цей підхід переважав у
дослідженнях бідності в 1960—1980�
х рр., і виділялося два напрями: одні
учені робили наголос на оцінці
здібностей сімей купувати товари,
необхідні для задоволення основних
потреб; інші вкладали в поняття
бідності ширше соціальне значення.
З'явилася нова течія — "цивільно�
правова теорія бідності", суть якої
зводиться до того, чи дають кошти,
які люди мають у своєму розпоряд�
женні, можливість повноцінно існу�
вати у звичному для них суспільному
і культурному середовищі. Згідно з
таким поглядом на речі, бідність — це
форма відносних втрат. Провідну
роль у цьому напрямі виконували
соціологи, зокрема Т. Маршалл.

Т. Маршалл виходив з уявлення
про те, що споживання товарів пов'я�
зане з декількома соціальними функ�
ціями. Так, наприклад, процес їжі
підтримує не тільки фізичний стан, але
і в багатьох суспільствах він є засобом
соціального спілкування [3, с. 200].

Звертаючи увагу на соціальні ас�
пекти споживання, соціологи намага�
ються відійти від підходу втіліти до виз�
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начення структури споживання, яким
зазвичай користується більшість еко�
номістів. У 70�ті рр. сформувалося уяв�
лення про бідність як про неможливість
користуватися різними правами. Але
необхідно зазначити, що родоначаль�
ником такого уявлення був А. Сміт. У
своїй праці "Багатство народів" він пи�
сав: "Під предметами першої необхід�
ності я розумію не тільки товари, які не�
обхідні для підтримки життя, але і те,
без чого, за звичаєм країни, доброчес�
ним людям навіть нижчих верств зали�
шатися не можна… Звичаї …вимага�
ють, наприклад, щоб в Англії люди но�
сили шкіряне взуття. І навіть бідним
людям було б соромно з'являтися без
нього" [8, с. 114].

Кожний з методів визначення
межі бідності має свої позитивні і не�
гативні моменти. Так, З. Ровентрі виз�
начив межу бідності як дохід, дос�
татній тільки для задоволення основ�
них потреб сім'ї (у їжі, житлі, одязі).
Потреба в їжі була встановлена з ура�
хуванням мінімальної вартості
купівлі певного набору харчових про�
дуктів (продовольчого кошика), до
цього додали грошову суму, достат�
ню для покриття витрат на інші това�
ри [7, с. 30]. Такий підхід застосову�
вали і в країнах Західної Європи в
першій половині ХХ століття, і межа
бідності змінювалася тільки при зміні
цін на відповідні харчові продукти або
послуги. А від рівня і розподілу до�
ходів вона не залежала.

В Угорщині у квітні 1991 р. був
розроблений метод формування
мінімального рівня доходу, який бу�
дується на модальному принципі, що
дає змогу зіставляти мінімальні вит�
рати типів сімей, котрі найчастіше
зустрічаються, зі всіма типами або
поширювати їх на всі типи.

Споживацький "кошик" продо�
вольства в цьому випадку напов�
нюється постатейно, а інші витрати
обчислюються загальною сумою.
Цей метод визначає розмір місячно�
го доходу, за якого домашнє госпо�
дарство може існувати скромно, але
на суспільно прийнятному рівні спо�
живання [1, с. 98].

Інший підхід до визначення
бідності запропонувала в 60�х рр. М.
Оршанські (Управління соціальної без�
пеки США). Вона одержала загальну
суму мінімального доходу без доклад�
ного визначення структури споживан�
ня, особливо за тими товарами і послу�
гами, за якими можливі вибір і заміна.
Для цього необхідно встановити
вартість продуктів, які входять у дієту,
корисну для здоров'я (виходячи з норм,
опублікованих Департаментом
сільського господарства США). Потім,
використовуючи коефіцієнт Енгеля,
одержаний на основі бюджетного дос�
ліду, який показує питому вагу витрат
на продовольчі товари в сукупному до�
ході середньої сім'ї, помножити
вартість продовольства на число, обер�
нене коефіцієнту Енгеля [5, с. 5].

Підхід до розрахунку мінімально�
го рівня доходу за медіанним доходом
широко застосовується в Болгарії.
Суть цього методу полягає в диферен�
ціації порогу бідності як відсотка від
певного середнього соціального стан�
дарту, властивого всьому суспільству.
Згідно з цим методом збільшення жит�
тєвого стандарту веде до підвищення
порогу бідності і, відповідно, витрат на
підтримку соціально прийнятного
стандарту [6, с. 12]. Як ми можемо по�
мітити, при даному підході в
суспільстві завжди є бідні.

Проведений аналіз показує, що за�
гальноприйнятої методики визначення
бідності не існує, тому, на наш погляд,
найприйнятнішим підходом є "право�
вий" підхід, що спирається на категорії
"можливості до дії". Виходячи з цього
припущення, ми розглянемо, як
змінюється споживання домогоспо�
дарств при зміні основних параметрів
прийняття рішення (зміна доходу,
відношення цін продовольчих товарів
до непродовольчих товарів або один до
одного, розмірів сім'ї, місця проживан�
ня, здоров'я, сезону року і т. д.).

Наш аналіз виходитиме з двох
припущень: існує значна можливість
заміщення між різними продуктами
харчування і поведінка типового
споживача продуктів харчування є
раціональною.

Заміщення між продуктами харчу�
вання дає змогу людям споживати про�
дукти з однаковою енергетичною
цінністю, але різною ціною. Таким чи�
ном, проблема продовольчої безпеки
навряд чи буде пріоритетом державно�
го регулювання, якщо бідні можуть
споживати продовольство у необхідній
кількості і якості за доступну ціну.

Раціональна поведінка споживачів
продовольства означає, що вони мо�
жуть вибрати з альтернативних спо�
собів поліпшити свій добробут той,
при якому витрачається якнайменша
кількість ресурсів. Дане припущення
дає змогу використовувати економічні
моделі прийняття рішення домогоспо�
дарств щодо вибору різних варіантів
споживання продовольства.

Емпіричне дослідження даних
споживання продовольства забезпе�
чує деякі відповіді на ці питання. Еко�
номічна теорія може надати велику
допомогу в емпіричному дослідженні,
встановлюючи раціональну структу�
ру прийняття рішень, щоб організу�
вати діапазон потенційних виборів
споживача та показати деякі прості і
вірогідні припущення щодо того, що
становить раціональну поведінку.

Споживач має на ринку деяку ку�
півельну спроможність і має свої пе�
реваги щодо різних товарів. При цьо�
му на ринку є різні предмети спожи�
вання. Структура прийняття рішення
споживача, представлена тут, пока�
зує набори, доступні бажаним вибо�
рам. Передбачається, що набір куп�
лених предметів споживання макси�
мізує задоволення споживача.

Такий аналіз дає нам змогу пояс�
нити кожну покупку як функцію від
доходу, ціни й особистих переваг. Уні�
кальність особистих переваг є найск�
ладнішим компонентом теорії спожи�
вання. Кожен споживач, навіть з іден�
тичним доходом, який стикається з
тими самими цінами, що й інші спожи�
вачі, може мати унікальний набір спо�
живання продовольства та продоволь�
чих товарів. Отже, при аналізі продо�
вольчої безпеки домогосподарств ми
повинні чекати великої різноманітності
в тому, як різні індивідууми відреагу�
ють на зміни в доходах або цінах. Зок�
рема, при зміні доходу або цін малоза�
безпечені верстви населення при спо�
живанні продовольства, звичайно, по�
водяться інакше, ніж середніх груп і
споживачі з високим доходом.

Причому ринок допомагає здійс�
нити такий обмін автоматично, при
цьому найефективнішим способом.
Можливість вільного вибору на відкри�
тих ринках дає можливість споживачам
одержувати всю доступну вигоду.

Виникає питання: чому держав�
ний розподіл за різними нормами
залишається вельми популярним
втручанням навіть у розвинених ста�
нах? Відповідь полягає у тому, що
таким чином держава перерозподі�
ляє реальну купівельну спромож�
ність, рівномірно розподіляючи об�
межені ресурси якого�небудь життє�
во необхідного товару.

Таким чином, держава вимушена
займатися розподілом продуктів хар�
чування малозабезпеченим верствам
населення, оскільки часто не має нія�
ких інших ефективних механізмів.
Здійснення таких схем розподілу
продовольства, очевидно, супровод�
жуватиметься з певними трудноща�
ми, але вони не повинні відхилятися
через те, що економічна теорія гово�
рить, що вони "неефективні". Якщо
вони — один з небагатьох механізмів,
доступних державі, щоб здійснити
розподіл продовольства, то витрати і
вигоди повинні бути проаналізовані з
тієї позиції, хто фактично отримає
вигоду і яку довгострокову дію це
справить на решту частини системи
продовольчого забезпечення і на мак�
роекономічний розвиток держави.

Аналіз витрат і вигод від держав�
ного втручання в споживання продо�
вольства вимагає досить детального
розуміння параметрів споживання
продовольства. Економічна теорія до�
помагає зрозуміти, які будуть зміни в
товарному споживанні при зміні до�
ходів і цін: позитивні чи негативні.

Але слід зазначити, що спожи�
вання продовольчих товарів, наприк�
лад картоплі або муки, може зрос�
тати при збільшенні цін на них. Це
можна пояснити тим, що ці товари
можуть займати в бюджеті спожива�
ча велику частку, як, наприклад, кар�
топля в ХIХ ст. в Ірландії.

Крім того, необхідно зазначити,
що деякі чинники можуть суперечи�
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ти теоретичній моделі, наприклад,
зміна очікувань може привести в ко�
роткостроковому періоді до того,
що при збільшенні цін на продоволь�
ство люди, очікуючи ще більшого
збільшення цін, почнуть придбавати
їх ще у великих кількостях.

Ця обставина вельми важлива при
проведенні політики продовольчої без�
пеки. Невеликі дефіцити продоволь�
ства (3—5 %) часто ведуть до панічних
закупівель продовольства і збільшення
цін у невиправданих масштабах. Запо�
бігання подібним явищам є одним з на�
прямів продовольчої безпеки, оскіль�
ки це може значно вплинути на добро�
бут малозабезпечених верств населен�
ня. Нормування або ринкові інтервенції
держави цілком здатні запобігти
подібній паніці на ринку.

Таким чином, основним фактором
продовольчої безпеки з боку спожи�
вання в умовах реформування еконо�
міки є рівень доходів населення.

Враховуючи ту обставину, що ос�
новною причиною формування про�
довольчої небезпеки для домогоспо�
дарств є дефіцит доходів та інших ре�
сурсів, необхідних для забезпечення
продуктами, в умовах реформування
економіки можна виділити три ос�
новні фактори, що сприяють розши�
ренню бідності та, відповідно, загро�
жують продовольчій безпеці: низький
рівень оплати праці, зростання
кількості безробітних, криза системи
соціальної підтримки населення.

З урахуванням вищесказаного
система заходів, що сприяють підви�
щенню продовольчої безпеки, по�
винна складатися з:

— політики формування доходів
населення, направленої на знижен�
ня рівня бідності;

— заходів, що сприяють зміщен�
ню пріоритету соціальної політики в
бік підтримки найбільш незахищених
верств населення;

— заходів, що забезпечують про�
довольчу підтримку сімей і громадян,
що не мають достатніх ресурсів, для
харчування відповідно до мінімаль�
них фізіологічних стандартів.

До того ж з урахуванням того,
що маргінальні групи населення мо�
жуть перерозподіляти одержані ре�
сурси на користь алкогольних і тю�
тюнових виробів, необхідно здійсни�
ти комплекс заходів, пов'язаних із
здобуттям освіти, поліпшенням ме�
дичного обслуговування, пропаган�
ди здорового харчування тощо.

Заходи, що забезпечують про�
дуктову підтримку сімей і громадян,
які не мають достатніх коштів для
харчування відповідно до мінімаль�
них фізіологічних стандартів:

1. Продуктова підтримка груп ри�
зику, до яких насамперед належать
вагітні жінки та діти віком до 1 року.
Продуктову підтримку слід також на�
давати групам населення, що потребу�
ють дієтичного харчування й отриман�
ня полівітамінних препаратів.

2. Сприяння соціальних установ
продуктової безпеки перш за все по�
в'язане із створенням дисципліни
фінансування. Що стосується фінан�
сування харчування дітей у школі, то
тут існує необхідна нормативна база.
Проблеми в реальному фінансуванні
відповідно до нормативу 3 % від
мінімального рівня оплати праці в
день. Перехід до фінансування шкіл
за мінімальним душовим нормативом
з компенсацією ресурсів, яких бра�
кує з бюджетів вищого рівня, сприя�
тиме рішенню цієї проблеми.

3. Бюджетний дефіцит фінансових
ресурсів, відсутність цільового пере�
розподілу коштів державного бюдже�
ту для фінансування установ для дітей�
сиріт привело до того, що недостатній
рівень фінансування є основною про�
блемою всіх установ для дітей�сиріт і
дітей, що залишилися без піклування
батьків. Значною мірою проблему де�
фіциту бюджету соціальних установ і
для дітей�сиріт могли б вирішити доб�
рочинна допомога. За офіційними да�
ними, вона становить 3—5 % від загаль�
ного обсягу фінансування. Але досвід
керівників дитячих установ показав, що
доброчинна допомога в деяких устано�
вах покриває 50—70 % обсягу коштів,
одержуваних для дітей�сиріт. Такий
значний розрив у даних пояснюється
наявністю неформальної (прихованої
від обліку) доброчинної допомоги,
коли через недосконалість податково�
го законодавства факт наявності допо�
моги вимушені приховувати і спонсо�
ри, і дитячі установи. При цьому офіц�
ійно доброчинна допомога дуже часто
оформляється як частина державного
фінансування. Зумовлено це тим, що
відповідно до Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств"
база оподаткування підприємства
зменшується від 3 до 5 % при передачі
цих коштів на добродійні цілі. Разом з
тим якщо підприємство, приватний
підприємець та інший платник податків
витрачають у податковому році понад
5 % від розміру прибутку на доб�
родійність, це може здійснюватись
тільки за рахунок чистого прибутку.
Крім того, надання адресної добро�
дійної допомоги ускладнено тим, що
дитячі установи системи освіти і охо�
рони здоров'я не є самостійними юри�
дичними особами, на відміну від уста�
нов соціального захисту, які мають та�
кий статус. Отже, спонсори, що нада�
ють допомогу дитячим установам, пе�
рераховують її на рахунки обласних
департаментів (міністерств), які не зав�
жди надалі використовують ці кошти
за призначенням. У результаті держа�
ва сама не виконує своїх зобов'язань
перед установам для дітей�сиріт і не
сприяє залученню до вирішення про�
блем даних установ за допомогою доб�
родійної діяльності інших господарсь�
ких суб'єктів. Збільшення нормативу
добродійних витрат, не оподатковува�
них податком на прибуток, і присвоєн�
ня сирітським установам статусу юри�

дичних осіб сприятиме поліпшенню їх
фінансового стану і, відповідно, підви�
щенню рівня продовольчої безпеки
дітей, що проживають у цих соціальних
установах.

ВИСНОВКИ
Система заходів, що сприяють

підвищенню продовольчої безпеки,
повинна складатися з: політики фор�
мування доходів населення, спрямова�
ної на зниження рівня бідності; за�
ходів, що сприяють зміщенню пріори�
тету соціальної політики у бік
підтримки найбільш нужденних верств
населення; заходів, які забезпечують
продовольчу підтримку сімей і грома�
дян, що не мають достатніх ресурсів
для харчування відповідно до мі�
німальних фізіологічних стандартів.

Таким чином, основним фактором
продовольчої безпеки з боку спожи�
вання в умовах реформування еконо�
міки є рівень доходів населення.

На основі проведеного аналізу ви�
ділено ключові заходи для забезпечен�
ня продуктової підтримки сімей і гро�
мадян, що не мають достатніх коштів
для харчування відповідно до мінімаль�
них фізіологічних стандартів: це — про�
дуктова підтримка груп ризику, до яких
перш за все належать вагітні жінки і
грудні діти; сприяння соціальних уста�
нов продуктовій безпеці пов'язане із
створенням дисципліни фінансування;
створення цільового перерозподілу
коштів державного бюджету для
фінансування установ для дітей�сиріт.
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