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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Дослідження проблем забезпечення національної без"

пеки України стає дедалі складнішим через відсутність єди"

них підходів серед науковців щодо теоретико"методологіч"

ного обгрунтування механізмів державного управління на"

ціональною безпекою.

Ця обставина й визначає зв'язок загальної проблеми з

найбільш важливими науковими та практичними завдання"
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У статті обгрунтовано доцільність розробки та структура Паспорту загроз продовольчій без�

пеці у контексті його практичного використання органами державної влади при моніторингу

загроз національним інтересам у економічній сфері.

З'ясовано, що інформаційно�аналітичний механізм забезпечення продовольчої безпеки

України залишається остаточно не сформований й не готовий діяти як єдина функціональна

структура, що обумовлено недоліками нормативно�правової бази у сфері забезпечення про�

довольчої безпеки та офіційних методичних підходів до оцінки рівня економічної безпеки. На�

явні недоліки мають багатоаспектний комплексний характер, що й обумовлює необхідність

удосконалення інформаційно�аналітичного механізму забезпечення продовольчої безпеки

України.

There was a reasonability of development and a structure of the Hazard Passport to the Food

Security substantiated in the article, within the framework of its practical use by the government

authorities in monitoring of the hazards to the national interests in the economy.

 Ascertained that research and information mechanism of the food security assurance in Ukraine

remained unformed finally and was not prepared to act as a single functional organization because

of deficiencies in laws and regulations with regard to the food security assurance and official

methodological approaches to the economic security level analysis. Existing deficiencies have

multiple complex nature that causes necessity for the improvement of research and information

mechanism of the food security assurance in Ukraine.

Ключові слова: механізми державного управління, інформаційно�аналітичний механізм забезпечення
продовольчої безпеки, порогові значення індикаторів продовольчої безпеки, загрози продовольчій безпеці,
Паспорт загроз продовольчій безпеці.

Key words: mechanism of state administration, research and information mechanism of the food security
assurance, threshold values of food safety indicators, hazards to the food security, Hazard Passport to the Food
Security.

ми дослідження питання ідентифікації та структурування

державно"управлінських проблем забезпечення національ"

ної безпеки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

На підставі аналізу актуальних досліджень і наукових

публікацій, енциклопедичної та довідкової літератури [1—

7] можна дійти висновку, що проблеми удосконалення ме"
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ханізмів забезпечення продовольчої безпеки стали об'єктом

досліджень економістів, юристів та фахівців державного

управління. Серед науковців тривають дискусії щодо тео"

ретико"методологічного обгрунтування механізмів забезпе"

чення продовольчої безпеки України. Характер зазначених

дискусій свідчить про потребу наукового обгрунтування

організаційного, правового, ресурсного і інших видів ме"

ханізмів державного управління. Недостатня наукова об"

грунтованість зазначених механізмів визначають не"

обхідність синтезування теоретичних положень щодо іден"

тифікації та структурування державно"управлінських про"

блем забезпечення продовольчої безпеки.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Аналіз чинного законодавства України з питань забез"

печення національної безпеки [8] дозволяє констатувати

відсутність офіційного визначення індикаторів та порогових

значень індикаторів стану продовольчої безпеки України,

загроз продовольчій безпеці. Зазначена проблема стримує

розробку і впровадження сучасних технологій забезпечен"

ня продовольчої безпеки, не сприяє підвищенню ефектив"

ності механізмів забезпечення продовольчої безпеки.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування доцільності розробки та

структура Паспорту загроз продовольчій безпеці у контексті

його практичного використання органами державної влади

при моніторингу загроз національним інтересам у еко"

номічній сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Визначенню загроз продовольчій безпеці приділяється

значна увага в міжнародних нормативно"правових актах.

Так, аналіз Загальної декларації ООН про ліквідацію голо"

ду та недоїдання дає підстави виділити такі загрози: 1) світові

економічні кризи; 2) погіршення стану міжнародної валют"

ної системи; 3) інфляційне зростання витрат на імпорт;

4) зовнішні заборгованості в платіжному балансі багатьох

країн, що розвиваються; 5) зростаючий попит на продоволь"

ство; 6) недостатність та зростаюча вартість основних за"

собів ведення сільського господарства [9].

В офіційному дискурсі України поняття "продовольча

безпека" вперше було визначено у "Методиці розрахунку

рівня економічної безпеки України" (2007). У Методиці про"

довольча безпека визначалася, як рівень продовольчого за"

безпечення населення, який гарантує соціально"економічну

та політичну стабільність у суспільстві, стійкий та якісний

розвиток нації, сім'ї, особи, а також сталий економічний

розвиток держави. Також у Методиці було визначено інди"

катори та порогові значення індикаторів стану продоволь"

чої безпеки України: добова калорійність харчування лю"

дини; споживання м'яса та м'ясопродуктів (за рік/особа);

споживання молока та молочних продуктів (за рік/особа);

споживання яєць (за рік/особа); споживання риби (за рік/

особа); споживання цукру (за рік/особа); споживання олії

та інших рослинних жирів (за рік/особа); споживання кар"

топлі (за рік/особа); споживання овочів та баштанних (за

рік/особа); споживання фруктів, ягід, горіхів та винограду

(за рік/особа); споживання хліба та хлібопродуктів (за рік/

особа); рівень перехідних запасів зерна, відсоток від річно"

го споживання; виробництво зерна на одну особу за рік [10].

У "Методичних рекомендаціях щодо розрахунку рівня

економічної безпеки України" (2013) продовольча безпека

вже визначається, як стан виробництва продуктів харчуван"

ня в країні, що здатний повною мірою забезпечити потреби

кожного члена суспільства в продовольстві належної якості

за умови його збалансованості та доступності для кожного

члена суспільства. У Методичних рекомендаціях було наве"

дено перелік індикаторів та джерел вхідної інформації за

складовими економічної безпеки, зокрема продовольчої

безпеки: добова калорійність харчування людини; співвідно"

шення обсягів виробництва та споживання м'яса та м'ясних

продуктів на одну особу; співвідношення обсягів виробниц"

тва та споживання молока та молочних продуктів на одну

особу; співвідношення обсягів виробництва та споживання

яєць на одну особу; співвідношення обсягів виробництва та

споживання олії на одну особу; співвідношення обсягів ви"

робництва та споживання цукру на одну особу; співвідно"

шення 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; рівень запасів зер"

нових культур на кінець періоду, відсотків до споживання;

частка продажу імпортних продовольчих товарів через тор"

говельну мережу підприємств [11]. Варто додати, що ні в

Законі України "Про основи національної безпеки України"

[8, с. 49—60], ні в Стратегії національної безпеки України

[12] поняття "продовольча безпека" нормативно не визна"

чено.

Науковці Національного інституту стратегічних до"

сліджень (НІСД) під продовольчою безпекою пропонують

розуміти стан забезпечення населення продовольством на

рівні, що гарантує кожній особі можливість повноцінного

раціонального харчування якісними продуктами, задоволен"

ня дієтичних і специфічних смакових потреб населення [13,

с. 104]. Науковці зазначають, що достатність споживання

окремих продуктів харчування визначається раціональни"

ми нормами споживання, визначеними МОЗ України. Проте

при формуванні споживчого кошику у частині набору про"

довольчих товарів спостерігається невідповідність медичним

нормам споживання продуктів харчування, що рекомендо"

вані Українським НДІ гігієни харчування МОЗ. Так, за всіма

основними категоріями продовольчих товарів, окрім хлібних

продуктів, є значне заниження норм споживання (наприк"

лад, до 61 % для молока та молочних продуктів). Й далі

науковці підсумовують, що це впливає на вартість прожит"

кового мінімуму та суперечить його змісту — забезпечення

нормального функціонування організму людини, збережен"

ня його здоров'я. Це, в свою чергу, є порушення ст. 1 Зако"

ну України "Про прожитковий мінімум" [13, с. 104].

Згідно з положеннями Закону України "Про державну

підтримку сільського господарства України", (стаття 9) виз"

начено, що державний інтервенційний фонд має бути сфор"

мованим у обсязі не менше 20 відсотків від внутрішнього

споживання. Проте пороговий критерій для цього індикато"

ра становить 17 відсотків. Методика розрахунку індикатора

не враховує обсягів зерна, яке знаходиться у державному

матеріальному резерві, зважаючи на те, що така інформа"

ція складає державну таємницю [13, с. 105].

З урахуванням згаданих рекомендацій науковцями НІСД

визначено вектори порогових значень індикаторів продо"

вольчої безпеки (див. табл. 1) [13, с. 105].

У Законі України "Про основи національної безпеки

України" наведено перелік загроз національній безпеці Ук"

раїни, що (окрім іншого) характерні для сфери АПК. На

думку А.Ю. Тригуба, такими загрозами є: 1) істотне ско"

рочення валового внутрішнього продукту (п. 1 абз. 5 ч. 1 ст.

7 Закону); 2) ослаблення системи державного регулюван"

ня і контролю у сфері економіки (п. 2 абз. 5 ч. 1 ст. 7 Зако"

ну); 3) критичний стан основних виробничих фондів у аг"

ропромисловому комплексі (п. 4 абз. 5 ч. 1 ст. 7 Закону);

4) критичний стан з продовольчим забезпеченням населен"

ня (п. 11 абз. 5 ч. 1 ст. 7 Закону); 5) погіршення екологічно"

го стану водних басейнів, загострення проблеми транскор"

донних забруднень та зниження якості води (п. 4 абз. 8 ч. 1
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ст. 7 Закону); 6) неконтрольоване ввезення в Україну транс"

генних рослин, збудників хвороб, небезпечних для людей,

тварин, рослин і організмів, екологічно необгрунтоване ви"

користання генетично змінених рослин, організмів, речовин

та похідних продуктів (п. 6 абз. 8 ч. 1 ст. 7 Закону); 7) поси"

лення впливу шкідливих генетичних ефектів у популяціях жи"

вих організмів, зокрема генетично змінених організмів, та

біотехнологій (п. 9 абз. 8 ч. 1 ст. 7 Закону) [3]. Разом з тим,

на думку А.Ю. Тригуба, перелік наведених загроз націо"

нальній продовольчій безпеці слід розширити питаннями

експорту"імпорту продукції АПК, адже однією з основних

загроз в цій сфері є не лише неконтрольоване ввезення

трансгенних організмів, а власне неконтрольований імпорт

видів продукції, що вироблялися на внутрішньому ринку

вітчизняними виробниками. Особливо ці процеси загостри"

лися зі вступом України до СОТ — незахищеність вітчизня"

них виробників поставила їх у вкрай невигідне положення

порівняно з зарубіжними конкурентами. Як наслідок, окремі

галузі АПК (наприклад — бурякоцукрова) опинилися під

загрозою повного краху.

Крім цього, в оцінці загроз національній продовольчій

безпеці не враховано стан соціальної сфери сільських те"

риторій, а саме різке зменшення економічної привабливості

села [14, с. 107—122]. Це у свою чергу спричиняє: по"пер"

ше — відтік продуктивних сил з АПК, а по"друге — збільшує

попит на якісне продовольство у містах при менших потуж"

ностях вітчизняних товаровиробників. Вказане виступає

відчутною передумовою нарощування обсягів імпорту про"

довольства сумнівної якості.

Отже, незадовільний соціально"економічний стан села

можна вважати однією з головних загроз національній про"

довольчій безпеці.

Є сенс зауважити, що мета системи економічної без"

пеки полягає у своєчасному виявленні та запобіганні як

зовнішніх, так і внутрішніх небезпек і загроз, що призво"

дять до руйнування економічної системи, забезпеченні за"

хищеності діяльності і досягненні поставлених цілей на

шляху поступального розвитку [15, с. 43]. В контексті заз"

наченого доцільним є: 1) нормативне закріплення загроз

національній продовольчій безпеці в спеціальному законі,

що дозволить з належним рівнем уваги до проблеми сис"

темно підходити до забезпечення національної продоволь"

чої безпеки України [4]; 2) розробити паспорт загроз про"

довольчій безпеці України. На думку вітчизняного дослі"

дника А.Ю. Фролова, це має бути документ, що передба"

чає оцінку подій, явищ, процесів, інших факторів, що ство"

рюють небезпеку щодо забезпечення потреб населення у

продуктах харчування в необхідних обсягах, асортименті

та якості; характеристику можливого розвитку загроз (мас"

штаб, тенденції розвитку, можливі наслідки); визначення

основних організаційно"правових і інших механізмів діяль"

ності суб'єктів забезпечення продовольчої безпеки по ре"

агуванню на загрози (моніторинг, превентивні дії, локалі"

зація і т.п.) [5].

Розробка паспорту загроз продовольчої безпеки і по"

стійне корегування його змісту, є ключовою передумовою

підвищення ефективності забезпечення продовольчої без"

пеки. Його форма та структура може мати три розділи [7, с.

270—272].

У першому розділі паспорта мають відображатися

найбільш сталі (статичні) ознаки загроз: структура, об'єкти

і джерела загроз. Ця загальна характеристика загроз має

бути максимально повною і відображати структуру загроз,

зокрема вказуються складові загроз, що утворять своєрід"

не "дерево загроз". До переліку загроз національній без"

пеці України, що характерні для сфери АПК і які визначено

в офіційному дискурсі [3; 7; с. 441; 8] пропонуємо додати

низку внутрішніх та зовнішніх загроз продовольчій безпеці

України. Зокрема В.П. Щербань до загроз продовольчій

безпеці пропонує віднести: 1) бідність населення, яке не має

достатніх доходів для придбання продуктів харчування; 2)

структурну незбалансованість харчування; 3) незадовільну

якість продуктів харчування; 4) виснаження природного по"

тенціалу агровиробництва одночасно з його технологічною

деградацією, що обумовлює високий рівень залежності внут"

рішньої пропозиції продовольчих ресурсів від природно"

кліматичних умов [1, с. 46]. На нашу думку, до цього пере"

ліку внутрішніх загроз продовольчій безпеці варто додати

незадовільний соціально"економічний стан села.

Водночас аналізу повинні підлягати можливі явища,

події, процеси зовнішньоекономічної діяльності України в

умовах глобалізації та зміни клімату, що породжують

зовнішні загрози продовольчій безпеці України, а саме: 1)

дикий ринок землі, що є історичним викликом Українській

державі та народу. Зокрема, професор А.В. Яцик пише: "Ні

селяни, ні фермери, ні керівники сільськогосподарських

підприємств не мають грошей для купівлі земель і без жод"

них варіантів програють битву за українську землю інозем"

ним ТНК та олігархам. Це призведе до значного збільшення

безробіття, безгрошів'я, знищення села, відпливу залишків

молоді. Буде завдано глобального удару не лише по міжна"

родній ролі й перспективах України у світі, а й по існуванню

її як незалежної держави" [16, c. 167]; 2) неконтрольоване

ввезення трансгенних організмів, а власне неконтрольова"

ний імпорт видів продукції, що вироблялися на внутрішньо"

му ринку вітчизняними виробниками [3; 17]; 3) продоволь"

ча криза у світі [7, с. 439]; 4) глобальна фінансова криза [7,

с. 440]; 5) проблема глобальних змін клімату [16, с. 161]; 6)

втрата потенціалу аграрного сектору економіки та ринків

збуту сільськогосподарської продукції в результаті геоеко"

номічних війн. Цей перелік не є вичерпним і може бути до"

повнений.

У другому розділі паспорту загроз продовольчої без"

пеки мають відображатися динамічні характеристики мож"
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ливого розвитку загроз: вказується просторовий розмах

зовнішніх і внутрішніх факторів, що можуть впливати на за"

безпечення потреб людини в продовольстві і їхній наслідок;

можливі наслідки загроз, зокрема, надаються короткі дов"

ідкові дані про причини і хід розвитку подій, явищ процесів,

що породжують небезпеку; прогноз розвитку загроз та на"

слідки їх впливу на забезпечення потреб населення у про"

довольстві в необхідних обсягах, асортименті та якості.

При розробці або уточненні паспорту загроз продо"

вольчій безпеці України необхідно враховувати, що найме"

нування загрози має відображати її сутність з огляду на мож"

ливі явища, події, процеси, що створюють небезпеку забез"

печенню потреб населення України в продуктах харчування

в необхідних обсягах, асортименті та якості. Принципово

важливою є якісно"кількісна характеристика процесу зрос"

тання рівня загроз продовольчій безпеці, що дозволяє вия"

вити момент переростання потенційної загрози в реальну.

Зазначена характеристика є ключовою передумовою для по"

будови та уточнення ієрархії загроз, без якої практично не"

можливо здійснити раціональний розподіл наявних у органів

державної влади ресурсів, що направляються на виявлен"

ня, прогнозування, запобігання і нейтралізацію загроз в

процесі стратегічного планування у сфері забезпечення про"

довольчої безпеки.

Третій розділ має відображати результати попередньо"

го планування заходів по реагуванню на загрози. Це можуть

бути завдання та питання координації діяльності органів

державної влади, що опікуються питаннями забезпечення

продовольчої безпеки, ресурсне забезпечення, методи ре"

агування на загрози тощо. При цьому мають бути коротко

описані, виходячи з норм діючого законодавства основні

функції, завдання, повноваження, сфери відповідальності,

особливості діяльності суб'єктів забезпечення продоволь"

чої безпеки, механізми по виявленню, попередженню, про"

гнозуванню, нейтралізації загроз. Важливі також питання

ресурсного забезпечення: фінансового, матеріально"техні"

чного, інформаційного тощо. Для суб'єктів забезпечення

продовольчої безпеки мають бути визначені засоби, що до"

датково можуть залучатися, їхній розподіл і порядок вико"

ристання, а також способи і методи реагування на загрози.

Тобто алгоритм дій суб'єктів забезпечення продовольчої

безпеки, підлеглих їм, а також тих, котрі можуть залучатися

додатково по реагуванню на загрози.

За результатами розробленого паспорту загроз продо"

вольчій безпеці уповноважені органи державної влади ма"

ють приймати рішення щодо змін продовольчого кошика для

основних соціальних і демографічних груп населення, роз"

робляти рекомендовані харчові раціони з урахуванням рег"

іональних традицій і звичок, екологічної ситуації тощо;

здійснювати розрахунки прогнозних та фактичних потреб

держави в основних видах харчових продуктів; проводити

регулярне дослідження складу харчових продуктів, що над"

ходять на споживчий ринок України та створювати відпові"

дний інформаційний банк даних.

Невизначеність дій органів державної влади у питаннях

забезпечення продовольчої безпеки, їх міри відповідаль"

ності та відсутність механізму реагування на потенційні заг"

рози вже сьогодні може спровокувати соціальну напругу у

суспільстві та дестабілізувати продовольчий ринок. Це і ак"

туалізує потребу розробки паспорту загроз продовольчій

безпеці України.

За таких умов, моніторинг стану продовольчої безпеки

має здійснюватиметься на інституційній основі та формува"

тися не тільки на об'єктивних даних стану продовольчої без"

пеки впродовж певного часу, а і на тенденціях розвитку заг"

роз. Їх динаміку найкраще відображатимуть перспективи

забезпечення продовольством населення країни в сучасних

умовах.

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз сучасного стану системи моніторингу

загроз національним інтересам України у економічній сфері

дозволяє зробити наступні висновки:

1. Інформаційно"аналітичний механізм забезпечення

продовольчої безпеки України залишається остаточно не

сформований й не готовий діяти як єдина функціональна

структура, що обумовлено недоліками нормативно"право"

вої бази у сфері забезпечення продовольчої безпеки, офіц"

ійних методичних підходів до оцінки рівня економічної без"

пеки та рівня соціально"економічного розвитку. Наявні не"

доліки мають багатоаспектний комплексний характер, що й

обумовлює необхідність удосконалення інформаційно"ана"

літичного механізму забезпечення продовольчої безпеки Ук"

раїни.

2. Важливим напрямом удосконалення інформацій"

но"аналітичного механізму забезпечення продовольчої

безпеки України є запровадження постійного моніторин"

гу загроз продовольчій безпеці.  З цією метою за"

пропоновано на державному рівні розробити паспорт

загроз продовольчій безпеці, до складу якого мають вхо"

дити такі розділи: загальна характеристика загрози про"

довольчій безпеці — відображаються найбільш харак"

терні (статистичні) ознаки загрози (структура, об'єкти,

джерела загрози), інші фактори, що створюють небез"

пеку національним інтересам у продовольчій сфері; ха"

рактеристика можливого розвитку загрози продовольчій

безпеці — вказуються тривалість загрози та просторо"

вий розмах зовнішніх та внутрішніх чинників, тенденції

розвитку загрози, можливі наслідки загрози; діяльність

суб'єктів забезпечення продовольчої безпеки щодо ре"

агування на загрози — визначаються суб'єкти забезпе"

чення продовольчої безпеки, ресурсне забезпечення їх

діяльності щодо реагування на загрози, сили і засоби,

що додатково можуть залучатися, їх розподіл та поря"

док використання, способи і методи реагування на заг"

рози.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у дослі"

дженні еволюції структури та функцій державних механізмів

забезпечення продовольчої безпеки України.
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