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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ВСТУП
Одним з ключових завдань державної влади є гаранту-

вання національної продовольчої безпеки, адже стабільне
виробництво якісних продуктів харчування, доступність їх
отримання та споживання за рахунок власного виробницт-
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У статті розглянуто основні підходи до визначення сутності поняття продовольчої безпеки
держави, проаналізовано основні аспекти продовольчої безпеки як генеральної мети аграрної
політики держави. Досліджено головні принципи, на яких базується система національної про-
довольчої безпеки. Зазначено, що концепція продовольчої безпеки країни повинна охоплюва-
ти задоволення фізіологічних потреб населення у безпечних, поліфункціональних, високоякіс-
них продуктах харчування відповідно до медичних рекомендацій, екологічних умов та індиві-
дуального стану людини. Встановлено, що продовольче забезпечення населення та продоволь-
ча безпека залежать не лише від фізичної потреби у продовольстві різних груп населення, а й
від рівня їхньої платоспроможності, низький рівень доходів негативно відображається на вітчиз-
няному аграрному виробництві, оскільки попит на його продукцію падає і воно не одержує не-
обхідних коштів для модернізації та розширеного відтворення. Визначено основні завдання дер-
жавних органів управління щодо забезпечення продовольчої безпеки України. Запропоновано
заходи щодо підвищення ефективності державного регулювання аграрного сектору як чинни-
ка забезпечення продовольчої безпеки.

This paper reviews the main approaches to defining the essence of the concept of food security,
analyzes the main aspects of food security as a general purpose agricultural policy, studied the main
principles underlying the system of national food security, stated that the concept of food security
should cover meet the physiological needs of the population in safe, multifunctional, high-quality
food products in accordance with medical recommendations, environmental conditions and the
individual human condition, it is found that the food security of the population and food security
depends not only on physical food needs of different groups, but also on the level of their ability to
pay, low income negative impact on domestic agricultural production as demand for its products is
falling and it does not receive the necessary funds to upgrade and expanded reproduction, the main
task of public authorities to ensure the food security of Ukraine, proposed measures to improve state
regulation of the agricultural sector as a factor in ensuring food security.
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ва та імпорту можливе лише під контролем державних
органів. Тільки держава може забезпечити формування за-
пасів продовольства, використовуючи механізми підтримки
виробників основних продуктів харчування, регулювання
експорту і митно-тарифної політики. Саме на державному
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рівні можна вирішити проблему соціального захисту мало-
забезпечених.

Забезпечення продовольчої безпеки є однією з найваж-
ливіших передумов формування високого рівня якості жит-
тя населення країни, оскільки споживання продуктів харчу-
вання є однією з базових потреб людини.

Незважаючи на пильну увагу до проблеми продоволь-
чої безпеки з боку світової спільноти, вона не тільки не вир-
ішена, а й суттєво погіршилася в умовах глобалізації, у зв'яз-
ку з чим уточнення концепції продовольчої безпеки сьогодні
є одним з найактуальніших завдань. Продовольча безпека
розглядається як один з основних елементів національної
безпеки держави, що забезпечують її автономність і неза-
лежність від інших країн.

В останні роки на світових ринках спостерігається
дефіцит ряду сільськогосподарських культур і, звісно,
зростання цін на продукти харчування. Ці негативні тен-
денції досягли таких масштабів, що в багатьох країнах
світу грунтовно стурбовані питаннями продовольчої без-
пеки.

Незважаючи на те, що Україна значною мірою незалеж-
на по ряду параметрів продовольства, є ряд проблем, се-
ред яких найбільш вагомі пов'язані із технічним забезпечен-
ням аграрного сектору, інвестиційними проектами, які впро-
ваджуються у цій області, пріоритетними напрямами в зер-
новому господарстві, овочівництві та тваринництві, застарі-
лістю виробничих потужностей переробних підприємств,
закупівель необхідних засобів виробництва.

Вагомий внесок у теорію і практику забезпечення про-
довольчої безпеки України внесли такі фахівці, як В. Анд-
рійчук, В. Балабанов, Ю. Білик, В. Богачова, П. Борщевсь-
кий, Б. Данилишин, В. Геєць, Л. Дейнеко, О. Гойчук, С. Ква-
ша, О. Кочетков, І. Лукінов, Р. Марков, Г. Мостовий, П. Саб-
лук, В. Ткаченко, В. Трегобчук, А. Чечіль, В. Щекович,
В. Юрчишин та ін. Проте дослідження цієї проблеми не по-
вністю відповідає поточним потребам державного регулю-
вання забезпечення продовольчої безпеки.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — розглянути основні підходи до визначення

сутності поняття продовольчої безпеки держави, проаналі-
зувати основні аспекти продовольчої безпеки як генераль-
ної мети аграрної політики держави, дослідити головні прин-
ципи, на яких базується система національної продоволь-
чої безпеки, визначити основні завдання державних органів
управління щодо забезпечення продовольчої безпеки Ук-
раїни, запропонувати заходи щодо підвищення ефективності
державного регулювання аграрного сектору як чинника за-
безпечення продовольчої безпеки.

РЕЗУЛЬТАТИ
Одним із головних завдань державного управління є

сприяння прогресивним змінам у структурі економіки, удос-
коналення міжгалузевих та внутрішньогалузевих пропорцій,
стимулювання розвитку галузей, які визначають науково-
технічний прогрес, забезпечують конкурентоспроможність
вітчизняної продукції та зростання рівня життя населення.
Особливе місце займає здійснення державою комплексу
заходів стимулюючого впливу у аграрному секторі, продук-
ція якого справляє визначальний вплив на рівень життя на-
селення.

У Загальній декларації прав людини одним з найважли-
віших критеріїв гідних умов життя визнається право на їжу
на рівні, який є необхідним для підтримання здоров'я і доб-
робуту людини. Тобто приймаючи на себе обов'язок щодо
забезпечення основних прав людини, держава несе відпов-
ідальність за створення соціально-економічних умов, за яких
людина може задовольнити свої потреби у повноцінному
харчуванні [5].

На Всесвітній конференції з продовольства, яка відбу-
лася під егідою Організації Об'єднаних Націй і Продоволь-
чої сільськогосподарської організації (FАО) у 1974 р., про-
довольче забезпечення визнано глобальною соціально-еко-
номічною проблемою, розв'язання якої потребує консолі-
дації зусиль не лише на національному, але і регіональному
та світовому рівні [4].

На сучасному етапі у більшості країн продовольче за-
безпечення розглядається як фактор національної безпеки
(продовольча безпека).

Найчастіше зустрічаються три підходи до визначення
продовольчої безпеки.

Представники першого підходу використовують визна-
чення продовольчої безпеки, в якому фігурує тільки спожи-
вання. На їхню думку, продовольча безпека — це забезпе-
чення гарантованого доступу населення до продовольства
в кількості, необхідній для активного здорового життя.
Отже, для досягнення продовольчої безпеки існують різні
альтернативи — імпорт або самозабезпечення, причому між
ними не вбачається істотна різниця при використанні под-
ібного визначення. Серед деяких вітчизняних економістів
критерій споживання також визнається єдиним.

Прихильники другої точки зору в якості ще однієї клю-
чової позиції в розумінні сутності продовольчої безпеки ви-
діляють здатність країни самостійно забезпечувати себе
необхідним обсягом та асортиментом продуктів харчуван-
ня. Відповідно до цього підходу, досягнення продовольчої
безпеки передбачає реалізацію таких основних напрямів
вирішення проблеми: 1) підтримання постачання продоволь-
ства на рівні, достатньому для здорового харчування; 2) за-
безпечення належного рівня платоспроможного попиту на-
селення; 3) усунення залежності від імпорту та захист інте-
ресів вітчизняних товаровиробників.

Третій підхід грунтується на двох критеріях: наявність
на продовольчому ринку країни такої кількості продуктів
харчування, якої достатньо для підтримання здорового спо-
собу життя населення та доступність цих продуктів абсолют-
но для всіх верств населення [7].

Викладені вищі підходи акцентують увагу передусім на
особистості та її інтересах у сфері забезпечення своїх пер-
шочергових потреб у продуктах харчування, тобто мож-
ливість забезпечення фізичної та економічної доступності
продовольства.

В узагальненому вигляді продовольчу безпеку, можна
визначити як багатоаспектне явище, яке характеризує, з
одного боку, спроможність держави забезпечити своїм гро-
мадянам можливість споживання основних продуктів хар-
чування відповідно до визначених норм, з іншого, —
здатність держави мобілізувати внутрішні ресурси для на-
повнення продовольчого ринку продукцією вітчизняного
виробництва, і таким чином гарантувати власний суверені-
тет [9].

Розглядаючи досягнення національної продовольчої
безпеки як генеральну ціль аграрної політики держави, не-
обхідно зосередити увагу на наступних її аспектах: продо-
вольчому, сільськогосподарському, зовнішньоекономічно-
му, агропромисловому, а також соціальному.

Продовольчий аспект є вихідним в аналізі пріоритетів,
оскільки характеризує основну ціль аграрної політики —
досягнення продовольчої безпеки. Він визначає рівень за-
безпечення країни продовольством, у тому числі власного
виробництва, обсяги необхідних резервів продуктів харчу-
вання і сільськогосподарської сировини, а також фізіо-
логічні та платоспроможні межі попиту на продукти харчу-
вання на внутрішньому ринку, та характеризується показ-
никами існуючої структури споживання і його фізіологічни-
ми нормами [8].

Сільськогосподарський аспект характеризує рівень ви-
користання аграрного потенціалу країни у виробництві не-
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обхідних обсягів сільськогосподарської сировини та продо-
вольства і визначається відповідними показниками ефектив-
ності сільського господарства: урожайність, продуктивність
тварин, продуктивність сільськогосподарських угідь, про-
дуктивність праці, рентабельність виробництва, фондовід-
дача тощо.

Агропромисловий аспект дозволяє зробити аналіз ма-
теріально-технічної бази сільського господарства та оціни-
ти потенціал і ефективність переробних галузей, стан функ-
ціонування маркетингової сфери.

Зовнішньоторговий аспект відображає взаємозв'язок
світового і внутрішнього сільськогосподарських ринків, що
характеризується показниками обсягів імпорту і експорту
кожного із продуктів; цінами на різні види сільськогоспо-
дарської продукції і продовольства власного і імпортного
виробництва, відношенням їх рівня на внутрішньому і світо-
вому ринках; показниками кон'юнктури зовнішніх ринків
сільськогосподарської продукції і продовольства тощо.

Соціальний аспект охоплює питання доступу населення
до продовольства, соціального захисту малозабезпечених
категорій населення, посилення адресності соціальної пол-
ітики, досягнення селом рівних з містом умов отримання
реальних грошових доходів та соціального обслуговуван-
ня, однакових умов соціального забезпечення для всіх груп
населення незалежно від виду трудової діяльності та місця
проживання тощо [11].

Необхідність забезпечення продовольчої безпеки Ук-
раїни вимагає підтримання відповідного рівня продоволь-
чого самозабезпечення, що передбачає використання дер-
жавної підтримки вітчизняних виробників сільськогоспо-
дарської продукції та вживання заходів підтримки власних
виробників (з оглядом на зобов'язання взяті Україною із
вступом до СОТ та підписання Угоди про зону вільної торгівлі
з ЄС).

Задоволення потреб у продовольстві повинно здійсню-
ватися відносно кожної конкретної людини у місцях її про-
живання. Причому основний тягар у формуванні продоволь-
чої безпеки покладається саме на органи державної влади,
які несуть безпосередню відповідальність перед населенням
за його достатнє забезпечення якісним продовольством.

Система національної продовольчої безпеки базується
на принципах самозабезпеченості, незалежності, доступ-
ності та якості. Саме їх, в першу чергу, необхідно врахову-
вати під час формування державної політики щодо продо-
вольчої безпеки. Також мають забезпечуватися: ефектив-
ний розвиток харчової промисловості, зовнішньоекономіч-
на діяльність у сфері харчової промисловості, формування
доходів населення, гарантування збалансованого і якісно-
го споживання [10].

Важливість та необхідність гарантування продовольчої
безпеки України потребує підтримання відповідного рівня
продовольчого самозабезпечення. Це в свою чергу перед-
бачає використання державної підтримки вітчизняних ви-
робників. Надійність продовольчої безпеки полягає як у
достатньому самозабезпеченні продуктами харчування, так
і в наявності коштів для їх імпорту в необхідних обсягах за
умов мінімальної потенційної вразливості продовольчого за-
безпечення населення в разі виникнення ускладнень з імпор-
том продовольства (відсутність валюти, зростання цін, ем-
барго тощо).

Концепція продовольчої безпеки країни повинна охоп-
лювати задоволення фізіологічних потреб населення у без-
печних, поліфункціональних, високоякісних продуктах хар-
чування відповідно до медичних рекомендацій, екологічних
умов та індивідуального стану людини. Одним із шляхів до-
сягнення продовольчої безпеки є суворе дотримання сані-
тарно-гігієнічних вимог, технологічних інструкцій, рецептур,
режимів оброблення, зберігання, транспортування, реалі-
зації сировини і готової продукції. Таким чином, якість —

один з основних аспектів продовольчої безпеки. Для вирі-
шення цієї проблеми необхідно створити систему безпеки,
яка дає змогу запобігти ризику отримання неякісної про-
дукції. Наприклад, це можливо здійснити за умови: вдоско-
налення методології оцінки якості харчових продуктів і про-
довольчої сировини; переходу від контролю готової про-
дукції до контролю на стадії її виробництва на всьому тех-
нологічному ланцюгу; розроблення системи прогнозуван-
ня показників якості; розроблення, освоєння і впроваджен-
ня системи інтегрального контролю сировини і харчових
продуктів, і застосування високоефективних методів конт-
ролю; розроблення методик якісного і кількісного аналізу
ризику порушення функціонування технологічних систем,
які погіршують якість продукції, що виготовляється [1].

Слід звернути увагу на те, що в Україні ще не сформо-
вана належна інституційна база для формування стійкого
балансу виробництва і розподілу продовольства в су-
спільстві, а це значно обмежує регулятивні можливості дер-
жавних інститутів на відповідних ринках

Основними завданнями державних органів управління є
своєчасне прогнозування та виявлення загроз продовольчій
безпеці, мінімізація їх негативних наслідків за рахунок страте-
гічних запасів продовольства. Слід створити комплексну сис-
тему спостережень, збору, обробки, систематизації та аналізу
інформації щодо виробництва, управління запасами і поста-
чання продовольства, якості і безпеки харчових продуктів, спо-
живання продовольства та харчування населення. Також не-
обхідно сформувати державні інформаційні ресурси у сфері
забезпечення продовольчої безпеки, використовуючи сучасні
засоби комунікації. Також важливо організувати своєчасне
інформування виробників і надання консультаційних послуг
державними органами та дорадчими службами щодо держав-
них програм підтримки галузі і схем їх реалізації, механізмів
регулювання ринків сільгосппродукції [6].

Продовольче забезпечення населення та продовольча
безпека залежать не лише від фізичної потреби у продо-
вольстві різних груп населення, а й від рівня їхньої платосп-
роможності. Низький рівень доходів негативно відобра-
жається на вітчизняному аграрному виробництві, оскільки
попит на його продукцію падає і воно не одержує необхід-
них коштів для модернізації та розширеного відтворення.

Необхідно удосконалювати інфраструктуру аграрних
ринків, де головними напрямами є:

1. Удосконалення законодавчої бази у сфері земель-
них відносин.

2. Створення сприятливого податкового клімату для
функціонування аграрних бірж.

3. Створення національної системи моніторингу аграр-
ного ринку (сільськогосподарської продукції і продоволь-
ства, матеріально-технічних засобів для сільського госпо-
дарства, паливно-мастильних матеріалів й інших енергетич-
них засобів для сільського господарства, мінеральних доб-
рив, гербіцидів та інших засобів захисту рослин).

4. Створення інфраструктури експорту та імпорту
сільськогосподарської продукції та зовнішнього маркетин-
гу [3].

З метою забезпеченя інноваційного розвитку аграрно-
го сектору слід забезпечити:

— поліпшення фінансування аграрної науки і зміцнення
матеріально-технічної бази наукових установ;

— підвищення рівня комерціалізації результатів нау-
кових досліджень та інноваційних процесів, зменшення ри-
зиків інноваційного розвитку та венчурного капіталу за до-
помогою спеціальних фондів, застосування державного за-
мовлення на інноваційні продукти у аграрному секторі;

— належне інституційне забезпечення державної інно-
ваційної політики в агарному секторі економіки шляхом
удосконалення систем стандартизації та сертифікації, на-
ближення їх до європейських стандартів;
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— удосконалення правових засад інноваційної діяль-
ності й регулювання ринку інновацій у аграрному секторі за
допомогою податкових, кредитних, страхових, митних та
інших механізмів непрямого впливу;

— проведення заходів щодо інтеграції науки і вироб-
ництва, створення агротехнопарків, фінансово-промислових
груп, горизонтальних і вертикальних холдингових компаній;

— створення та впровадження на основі новітніх тех-
нологій високоефективних сортів і гібридів сільськогоспо-
дарських культур та нових високопродуктивних порід тва-
рин; застосування грунтозахисних систем землеробства,
енерго- і ресурсо-зберігальних технологій, використання
альтернативних джерел енергії у сільській місцевості, тех-
нологій екологічно чистої продукції, моделей економічних
відносин та інформаційних систем;

— введення вартості землі до економічного обороту,
створення іпотечних механізмів кредитування агарного ви-
робництва, завершення формування всіх складових ринко-
вої інфраструктури в аграрному секторі;

— створення пайових інвестиційних фондів для реа-
лізації великих інноваційних проектів у сільському госпо-
дарстві;

— розширення форм кредитування інноваційних про-
ектів шляхом здійснення лізингових, факторингових та
інших операцій [2].

ВИСНОВКИ
З метою підвищення ефективності державного регулю-

вання аграрного сектору як чинника забезпечення продо-
вольчої безпеки необхідно:

— підвищення платоспроможності селян, рівня і якості
їх життя та праці;

— формування механізму кредитування, який був би
адекватним сучасним умовам і завданням розвитку аграр-
ного сектору;

— забезпечити зниження податкового навантаження на
підприємства аграрного сектору з тим, щоб підприємства
отримали достатні власні кошти для модернізації виробниц-
тва;

— сприяти розвитку інтеграції, створенню великих кон-
курентоспроможних компаній.

Фундаментальною основою забезпечення національної
продовольчої безпеки та продовольчої незалежності держа-
ви в сучасному світі є ефективний і сталий розвиток її аграр-
ного сектору, насамперед, його головної сфери — сільсько-
го господарства. Саме високоінтенсивне та високоефектив-
не функціонування останнього визначає рівень виробництва
аграрної продукції і сировини, а отже, й споживання основ-
них продуктів харчування, від чого залежить здоровий фізич-
ний та психічний розвиток населення. Концепція продоволь-
чої безпеки повинна враховувати об'єктивно існуючі основні
суперечності в економічній сфері, сучасний стан та перспек-
тиви сталого розвитку економіки України.
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