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АНОТАЦІЯ 
 

Тарасенко І.А. Механізми державного регулювання  забезпечення продовольчої 
безпеки в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Метою магістерської роботи є обґрунтування теоретичних засад та практичних 
пропозиції з формування та розвитку механізмів державного регулювання  забезпечення 
продовольчої безпеки в Україні. 

У роботі узагальнено теоретичні основи забезпечення продовольчої безпеки та 
еволюцію розвитку механізмів державного регулювання забезпечення продовольчої 
безпеки на основі аналізу наукових праць українських і зарубіжних учених. 
Систематизовано механізми забезпечення продовольчої безпеки в країнах з розвиненою 
економікою. Проаналізовано сучасний стан та рівень продовольчої безпеки України. 
Визначено особливості та тенденції розвитку механізму державного регулювання 
забезпечення продовольчої безпеки в Україні основні напрями удосконалення механізму 
імпортозаміщення. Обґрунтовано напрями державної підтримки аграрного сектору 
економіки країни як основи забезпечення продовольчої безпеки.  

Найбільш суттєві результати дослідження, що мають ознаки наукової новизни 
полягають в уточненні змісту поняття: «механізм державне регулювання забезпечення 
продовольчої безпеки» та систематизація механізмів забезпечення продовольчої безпеки з 
урахуванням позитивного світового досвіду, що дозволило виділити основні його напрями 
серед яких пріоритетне значення мають підвищення економічної та фізичної доступності 
продовольства, забезпечення безпеки харчових продуктів, розвиток сільського 
господарства, формування державних резервів і запасів. 

Ключові слова: економічна безпека, державна продовольча політика, державне 
регулювання, індикатори, інструменти, механізми, національна безпека,  продовольство, 
продовольча безпека 

 
Tarasenko I. A. Mechanisms of state regulation of food security in Ukraine. - Qualifying 

scientific work on the rights of the manuscript. 
The purpose of the master's work is to substantiate the theoretical foundations and 

practical proposals for the formation and development of mechanisms for state regulation of food 
security in Ukraine. 

The paper summarizes the theoretical foundations of food security and the evolution of 
the mechanisms of state regulation of food security based on the analysis of scientific works of 
Ukrainian and foreign scientists. Mechanisms for ensuring food security in countries with 
developed economies are systematized. The current state and level of food security of Ukraine is 
analyzed. Peculiarities and tendencies of development of the mechanism of the state regulation 
of maintenance of food safety in Ukraine the basic directions of improvement of the mechanism 
of import substitution are defined. The directions of state support of the agricultural sector of the 
country's economy as a basis for food security are substantiated. 

The most significant results of the study, which have signs of scientific novelty, are to 
clarify the meaning of the concept: "mechanism of state regulation of food security" and 
systematization of food security mechanisms based on positive world experience, which allowed 
to identify its main areas. physical availability of food, ensuring food safety, development of 
agriculture, formation of state reserves and in the stocks. 

Keywords: economic security, state food policy, state regulation, indicators, tools, 
mechanisms, national security, food, food security 

 
Key words: economic security, state food policy, state regulation, indicators, tools, 

mechanisms, national security, food, food safety 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В умовах всесвітнього перманентного фінансово-

економічної кризи та політичної нестабільності, коли рівень розвитку 

економіки багатьох країн досяг критичного стану, проблема продовольчої 

безпеки населення загострилася й потребує невідкладного вирішення. Це 

повʼязано з тим, що наявність продовольчих ресурсів є основоположною 

умовою існування та відтворення сучасної цивілізації, а їх якісні та кількісні 

характеристики визначають стан здоровʼя нації. 

Продовольча безпека є складною різноплановою проблемою, яка 

стосується національних інтересів всіх країн, кожного регіону, окремої 

людини та кожної соціальної групи населення. Для України та її регіонів ця 

проблема залишається однією з найважливіших одночасно із завданнями в 

сфері оборонної, економічної та національної безпеки. Вирішення проблеми 

продовольчої безпеки, що полягає в стабільному та якісному продовольчому 

забезпеченні населення, а також підтримці обсягів сільськогосподарського 

виробництва, що гарантують продовольчу незалежність, − одне з 

найважливіших напрямів реалізації концепції економічного розвитку будь-

якої держави. 

У питаннях продовольчої безпеки держава виконує двояку функцію: з 

одного боку, вона формує продовольчий комплекс країни, регулює його 

діяльність на ринку, а з іншого боку, забезпечує йому сприятливі правові, 

політичні та організаційні умови сталого розвитку, захищає продовольчу 

безпеку від ризиків і загроз з боку внутрішніх та зовнішніх факторів. Остання 

обставина особливо актуалізує регулюючу роль держави як гаранта 

продовольчої незалежності та безпеки. 

Питанням продовольчої безпеки, в силу її значущості, присвячена 

велика кількість публікацій та досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних 

вчених й фахівців. Серед класиків економічної науки, що заклали 

загальнотеоретичні засади та методологічні принципи вивчення проблеми 
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продовольчої забезпеченості слід відзначити Мальтус Т. [57], Маслоу А. [58], 

Сен А. [91, 140], Сміт А. [96], Трейсі М. [106] та інші. 

Загальні проблеми забезпечення продовольством населення України, 

питання визначення критеріїв та впливу різних чинників на рівень 

продовольчої безпеки відображені в наукових роботах: Саблука П.Т., 

Білоруса О.Г., Власова В.І. [90], Жаліло Я.А. [37, 38], Пасхавера Б.Й. [77], 

Хорунжого М. Й. [114], Шпичака О.М. [121] та інших. В українській 

державно-управлінській науці проблеми формування механізмів державного 

регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні на теоретичному 

рівні вивчалися достатньою кількістю вчених таких, як: Алейнікова О.В. [1], 

Алєксєєва Я.В. [2, 3, 72], Олійник В.О. [68-70], Орленко Я.Ю. [71], Фролов 

А.Ю. [113]. Питання державного регулювання та державної підтримки 

аграрного сектору економіки країни освітлено у роботах таких вчених: 

Васільєвої Л.М., Бондарчук Н.В. [16-18], Залізнюк В.П. [39, 40, 145], 

Коваленко О.В. [46], Лозинської Т. М. [52], Майстро С. В. [55], Чечеля О.М. 

[115] та ін. 

Незважаючи на достатню кількість праць з проблематики продовольчої 

безпеки та розвитку механізмів державного регулювання її забезпечення, в 

умовах постійної динаміки у сфері продовольчого забезпечення населення це 

питання й наразі залишається актуальним. У звʼязку з чим є необхідність 

подальшого вивчення даної теми, з точки зору вдосконалення державної 

політики щодо забезпечення продовольчої безпеки країни.  

Метою магістерської роботи є обґрунтування теоретичних засад та 

практичних пропозиції з формування та розвитку механізмів державного 

регулювання  забезпечення продовольчої безпеки в Україні. 

Мета дослідження зумовила  постановку і розв’язання таких  завдань: 

- розглянути теоретичні основи та еволюцію розвитку механізмів 

державного регулювання забезпечення продовольчої безпеки на основі 

аналізу наукових праць українських і зарубіжних учених;  
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- систематизувати механізми забезпечення продовольчої безпеки в 

країнах з розвиненою економікою;  

- охарактеризувати сучасний стан та проаналізувати рівень 

продовольчої безпеки України;  

- визначити особливості та тенденції розвитку механізму державного 

регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні; 

- визначити основні напрями та напрями удосконалення механізму 

імпортозаміщення як інструменту державного регулювання забезпечення 

продовольчої безпеки; 

- обґрунтувати напрями державної підтримки аграрного сектору 

економіки країни як основи забезпечення продовольчої безпеки.  

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є державне регулювання  

забезпечення продовольчої безпеки в Україні. 

Предмет дослідження. Предметом дослідження є механізми 

державного регулювання  забезпечення продовольчої безпеки в Україні. 

Методи дослідження. Теоретичну та методологічну основу 

дослідження складають теорія державного управління, економічна теорія, 

праці вітчизняних та зарубіжних вчених, що охоплюють питання щодо 

формування механізмів державного регулювання  забезпечення продовольчої 

безпеки в Україні. Для досягнення поставленої мети в роботі використано 

методи: абстрактно-логічний – при постановці мети і завдань дослідження; 

аналітико-монографічний – при вивченні літературних джерел, законодавчих 

чи інших нормативно-правових актів та практики формування механізмів 

державного регулювання забезпечення продовольчої безпеки; логіко-

історичний – для вивчення теоретичних основ забезпечення продовольством, 

еволюції поняття та  підходів щодо виміру продовольчої безпеки; групування 

й класифікацію – для класифікації загроз продовольчої безпеки; метод 

систематизації – при систематизації механізмів забезпечення продовольчої 

безпеки в країнах з розвиненою економікою; статистико-економічний – збір, 

обробка статистичних даних, дослідження статистичних даних щодо 
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забезпечення продовольчої безпеки, табличне та графічне подання 

отриманих результатів; метод імітаційного моделювання – при побудові 

моделі державної підтримки аграрного сектору економіки; методи аналізу і 

синтезу – для розробки напрямів удосконалення механізмів державного 

регулювання  забезпечення продовольчої безпеки в Україні. 

Інформаційно-фактологічною базою дисертаційного дослідження 

стали закони України, укази Президента України, постанови Кабінету 

Міністрів України, монографічні дослідження вітчизняних та зарубіжних 

вчених, статистичні та аналітичні дані Державного комітету статистики 

України, періодичні та інформаційні видання, ресурси мережі Інтернет. 

Найбільш суттєві результати дослідження, що мають ознаки наукової 

новизни полягають в наступному: 

дістали подальшого розвитку: 

- понятійно-категоріальний апарат теорії державного управління 

шляхом уточнення змісту поняття: «механізм державне регулювання 

забезпечення продовольчої безпеки» як комплекс соціально-економічних та 

інституційно-правових заходів, спрямованих на підтримку розвитку 

виробництва продовольчої продукції; регулювання продовольчого 

вітчизняного ринку, зниження ступеню його залежності від світового ринку 

продовольства; поліпшення соціального становища та зростання 

платоспроможності населення; забезпечення якості та безпеки продовольчої 

продукції;  

- систематизація механізмів забезпечення продовольчої безпеки з 

урахуванням позитивного світового досвіду, які основані на високому рівні 

державного регулювання щодо забезпечення продовольчої безпеки, що 

дозволило виділити основні його напрями серед яких пріоритетне значення 

мають підвищення економічної та фізичної доступності продовольства, 

забезпечення безпеки харчових продуктів, розвиток сільського господарства, 

формування державних резервів і запасів. 
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Практичне значення одержаних результатів. Теоретико-

методологічні положення магістерської роботи та практичні рекомендації 

щодо формування механізмів державного регулювання забезпечення 

продовольчої безпеки в Україні можуть бути використані органими 

державної влади при  вдосконаленні нормативно-правої бази з питань 

державного регулювання аграрного сектора, а також в навчальному процесі 

при підготовці бакалаврів та магістрів з публічного управління та 

адміністрування. 

Апробація результатів дослідження. Окремі положення магістерської 

роботи апробовано на Міжнародній науково-практичній конференції  

«Напрями та сучасний розвиток міжнародних відносин: економічні та 

політичні аспекти» – КПУ, Запоріжжя, 15 лютого 2020 р. (Сертифікат 

учасника) та викладені в тезах «Експортна стратегія в контексті забезпечення 

продовольчої безпеки України», що опубліковані за матеріалами конференції 

(С. 6-10).  

Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 

додатків, списку використаних джерел.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 

 

1.1. Сутність продовольчої безпеки як об’єкта державного 

регулювання 

 

В умовах глобалізованого розвитку світу забезпечення продовольством 

є найважливішим і актуальним аспектом проблеми національної безпеки. 

Відповідно до звіту ФАО «Стан продовольчої безпеки і харчування в світі 

2017 року» «…кліматичні зміни і конфлікти – головні причини зростання 

голоду за останнє десятиліття, у 2016 році голодувало 815 млн чоловік (11% 

світового населення), що на 38 млн більше порівняно з попереднім роком. 

Близько 155 млн дітей мають затримки в розвитку через погане харчування» 

[10]. 

Як відомо, проблема наявності, достатності й доступності 

продовольства для населення в усі часи, починаючи з становлення перших 

держав, актуальна і нерозривно пов'язана зі стійкістю та міцністю влади [51] і 

самим існуванням держав, тобто з проблемою забезпечення національної 

безпеки. На жаль, в сучасній науковій літературі та нормативно-правових 

актах, пов'язаних з продовольчою безпекою, на наш погляд, не даються 

досить точні і повні визначення використовуваних категорій, що дозволяють 

однозначно описати взаємозв'язок продовольчої і національної безпеки один 

з одним, що спонукає почати дослідження з розгляду і уточнення основних 

використовуваних термінів.  

Теоретичні основи продовольчої безпеки походять від теорії безпеки 

взагалі. Універсальне визначення поняття безпеки міститься в літературі 

науково-довідкового характеру. З точки зору тлумачного словника В.І. Даля 

під безпекою розуміється: «…відсутність небезпеки; збереження, надійність» 

[30]. У словнику української мови «безпека − стан, коли кому-, чому-небудь 



 12 

ніщо не загрожує [95]. Великий тлумачний словник сучасної української 

мови дає наступне визначення: «Відсутність небезпеки. Перебувати в 

цілковитій безпеці...» [19]. Дані визначення містять формулювання 

«відсутність небезпеки».  

При визначенні безпеки загалом вченими робиться акцент на стані 

захищеності, яке є похідним від діяльності держави та її органів. Так, 

заслуговує на увагу визначення безпеки, запропоноване О.О.Шутаєвою та  

Н.А.Тропанець: «... стан і тенденції розвитку захищеності життєво важливих 

інтересів соціального організму і його структур від зовнішніх і внутрішніх 

негативних факторів (активностей)» [122]. У визначенні підкреслюються як 

статична (стан), так і динамічна (тенденції) складова категорії «безпека», а 

так само проводиться диференціація зовнішніх і внутрішніх негативних 

факторів. Робиться акцент на існуванні як пасивних (негативні чинники), так 

і активних (негативні активності) загроз для соціального організму. 

У національних нормативно-правових актах при визначенні безпеки 

частіше використовується підхід, заснований на синтезі двох вищеозначених 

- одночасно і через стан захищеності, і через відсутність загроз. У зв'язку з 

цим, представляє інтерес визначення, яке наводиться в Законі України «Про 

основи національної безпеки України», але дане визначення стосується 

національної безпеки «національна безпека це захищеність життєво 

важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої 

забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, 

запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним 

інтересам» [81] Слід звернути увагу, що в даному визначенні мова йде не 

тільки про захист інтересів суспільства і держави, а й особистості, причому 

особистість ставиться на перше місце. При цьому не береться безпека на 

рівні господарюючих суб'єктів. 

Підходи до визначення безпеки через відсутність загроз і як до стану 

захищеності вплинули і на продовольчу безпеку як предмет законодавчого та 

наукового осмислення. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
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Адам Сміт у своїй роботі «Дослідження про природу і причини 

багатства народів» містить трудову теорію вартості, поняття об'єктивних 

економічних законів, ідею «економічної людини» з виділенням 

своєкорисливого інтересу в якості потужного матеріального стимулу 

господарської діяльності людей, ідею «невидимої руки», що направляє 

економічне співтовариство до добробуту, і інші ідеї. Тобто можна 

стрверджувати, що теорія А.Сміта тісно пов'язана з проблемою продовольчої 

безпеки нації, адже, з перших же рядків свого твору Адам Сміт вказує на 

фундаментальну залежність існування нації: від продуктів, що йдуть на 

споживання протягом року, і того, що купується в обмін на ці продукти в 

інших народів [96]. 

Першим економістом, що заговорив про проблему продовольчого 

самозабезпечення нації, був Томас Мальтус. У своїй роботі «Досвід закону 

про народонаселення» він писав про існування «…великого і тісно 

пов’язаного з людською природою закону, який діяв незмінно з часу 

походження суспільства, закон цей полягає у постійному прагненні, 

притаманному всім живим істотам, плодитися швидше, ніж це допускає 

кількість харчів, що є в їхньому розпорядженні» [57].  

З міркування Т. Мальтуса випливав висновок про те, що забезпечення 

населення продуктами харчування є передумовою його існування, і це 

забезпечення далеко не завжди дає можливість нормального існування 

людини. Іншими словами, саме функціонування людини як живої істоти не 

завжди адекватно наявності наявних в природі продовольчих можливостей, а 

просте зростання чисельності людей підриває основу їх існування [57]. 

У науковій літературі трактування поняття «продовольча безпека» у 

різних авторів має значні відмінності. В даний час не існує єдиного 

загальноприйнятого думки і визначення.  

Загалом є різні погляди на трактування поняття»продовольча безпека 

(табл. 1.1.) 
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Таблиця 1.1. 

Визначення поняття «продовольча безпека у науковій літературі 
Автор Продовольча безпека це -  

Алтухов 
А.І. [4] 

забезпечення життєво важливими продуктами харчування з власних джерел, і 
доступність їх всім громадянам країни в обсягах і асортименті, що максимально 
задовольняє необхідні та корисні потреби 

Гойчук О.І 
[23]. 

система економічних, технологічних, організаційних, екологічних, соціальних та інших 
факторів, які спрямовані на стабільне, стійке функціонування агропромислового 
комплексу, яка націлена на задоволення населення необхідними і 
конкурентоспроможними продовольчими продуктами з науково-обгрунтованим 
нормам, створення необхідних страхових запасів 

Голікова 
К.П. [25] 

у найзагальнішому вигляді продовольча безпека країни це постійна здатність держави і 
суспільства забезпечувати доступність продуктів харчування всього населення в 
кількості і якості, необхідному для активної та здорового життя 

Жаліло 
Я.А. [38] 

забезпечення продовольчої незалежності та безпеки держави тотожно досягненню 
стійкого, економічно ефективного, конкурентоспроможного і екологічно безпечного 
виробництва в АПК, яке здатне збалансувати пропозицію кінцевої продукції і поточний 
споживчий попит на прийнятному для населення ціновому рівні при достатньому 
продуктовому асортименті, а також створити необхідні резерви продукції 

Зеленська 
О.О.  [42] 

такий рівень розвитку національного сільського господарства, при якому гарантовано 
надійне постачання населення країни вітчизняним продовольством 

Кордзаян Н. 
та Єгорова 
Б. [50] 

не стільки високий відсоток частки основних видів продовольства власного 
виробництва (до 80 і більше), а, в першу чергу, високий рівень доходів і якості життя 
населення, в тому числі сільського, доходи якого повинні бути навіть вище, ніж в 
середньому міського 

Немченко 
В.В.,  
Немченко 
Г.В. [66] 

по-перше, це рівень продовольчого самозабезпечення і наявності страхових запасів, що 
забезпечують стійкість і незалежність держави від змін кон'юнктури світового ринку і 
погодних умов; 
по-друге, автор має на увазі доступність продовольства для всіх верств населення, 
включаючи його бідну частину, вважаючи продовольство найважливішим і невід'ємним 
фактором виживання і самого існування людей 

Пилипенко 
К.А, [208] 

такий стан економіки, при якому незалежно від кон'юнктури світових ринків 
гарантується стабільне забезпечення населення продовольством в кількості, що 
відповідає науково обґрунтованим параметрам (пропозиція), з одного боку, і 
створюються умови для підтримки споживання на рівні медичних норм (попит), з 
іншого боку 

Стежко 
Н.В. [100] 

наявність продовольства (виробництво, запаси, втрати, експорт-імпорт), доступність, 
стабільність поставок, рівень продовольчого споживання (відповідність фактичного 
споживання нормам за харчовою цінністю 

Суперсон 
В. І. [103] 

забезпечення першочерговими продуктами харчування з власних джерел, і 
загальнодоступність їх всім громадянам країни в обсягах і асортименті, максимально 
задовольняє необхідні і корисні потреби 

Ульянченко 
О.В. та 
Прозорова 
Н.В. [112] 

ступінь забезпеченості населення країни екологічно  чистими  і  корисними  для  
здоров’я  продуктами  харчування вітчизняного  виробництва  за  науково-
обґрунтованими  нормами  і  доступними цінами  для  збереження  і  поліпшення  
середовища  проживання, продукти харчування  у  життєвій  діяльності  людини  
відіграють  особливу  роль,  деякі експерти  вважають,  що  за  життя  сучасного  
покоління  продовольча  проблема може перерости у глибоку міжнародну кризу 

Шойко 
В.А. [120] 

забезпечення незалежності в продовольчому відношенні є країни, які повністю 
забезпечують поточні потреби населення в основний продукції власного виробництва та 
створюють необхідний резерв на непередбачені мети 

Шпичак 
О.М., 
Боднар 
О.В. [121] 

стан економіки, при якому населення забезпечене ресурсами, потенціалом і гарантіями, 
і без зменшення державного продовольчого резерву незалежно від зовнішніх і 
внутрішніх умов задовольняється його потреба в продуктах харчування відповідно до 
фізіологічних норм 

Джерело: складено автором 
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Як бачимо кожен дослідник вносить свої уточнення в визначення, 

сутність і зміст поняття «продовольча безпека». Як справедливо зазначає 

Тринько Р.І., в даний час розрізняються підходи до поняття продовольчої 

безпеки в Україні і за кордоном. Якщо в провідних західних країнах 

ставляться до проблеми продовольчої безпеки як до необхідності 

забезпечення всіх верств населення продуктами харчування в належній 

кількості і відповідної якості, то в Україні продовольча безпека розглядається 

в першу чергу як продовольче самозабезпечення та імпортозаміщення [84].  

Також, у наукових працях можна зустріти такі трактування як «... 

забезпечення гарантованого насичення потреби в основних видах 

продовольства (на основі наукових норм) переважно за рахунок власного 

виробництва, при нешкідливості продуктів і їх економічної доступності» 

[122]. В цьому випадку конкретизуються необхідні потреби відповідно до 

прийнятих норм харчування, тобто основний акцент робиться на якісну 

характеристику продовольства. «Продовольча безпека ... забезпечення за 

рахунок власного виробництва основними видами продуктів продовольства 

всього населення країни при обов'язковому пріоритеті найбільш вразливих та 

малозабезпечених і за умови фізичної та економічної доступності цих 

продуктів в такій кількості і якості, які необхідні для збереження і підтримки 

життя і дієздатності людини, повної і максимально можливої незалежності 

держави від зовнішніх джерел продовольства (міжнародного ринку і 

гуманітарної продовольчої допомоги)» [69]. В даному контексті можна 

говорити про те, що вводиться поняття «продовольчої незалежності». 

Щодо визначення поняття «продовольча безпека» на рівні нормативно-

правового регулювання, то необхідно відмітити, що основою продовольчої 

безпеки є Конституція України [49]. Стаття 1 Основного Закону визначає 

нашу державу як соціальну. Згідно ч. ст.17 Конституції України захист 

суверенітету нашої держави та забезпечення її економічної безпеки є 

найважливішими функціями держави. Продовольча безпека є одним із 

складників економічної безпеки держави. В статті 48 вказано, що «кожен має 
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право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає 

достатнє харчування [49] Відповідно до статті 50 «кожному гарантується 

право вільного доступу до інформації про… якість харчових продуктів…, а 

також право на її поширення» [49]. 

Відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського 

господарства» від 24 червня 2004 року «продовольча безпека − це 

захищеність  життєвих  інтересів людини, яка виражається у гарантуванні 

державою безперешкодного економічного доступу людини до продуктів 

харчування  з  метою підтримання її звичайної життєвої діяльності» [80]. 

Відмітимо, що на сьогодні немає спеціалізованого нормативно- 

правового документа в якому б було визначено основні напрями державної 

політики в сфері забезпечення продовольчої України, що є складовою 

частиною безпеки держави. Існує тільки Проект Закону України «Про 

продовольчу безпеку України» відповідно до якого «продовольча безпека − 

соціально-економічне та екологічне становище, за якого населення 

забезпечено безпечними і якісними основними продуктами харчування, що 

необхідні для раціонального харчування» [82]. 

Вважаємо, що трактування терміна «продовольча безпека» повинно 

характеризуватися додатковими аспектами. В обов'язковому порядку 

необхідно включати такі елементи, як відповідальність держави за 

забезпечення продовольчої безпеки країни та її громадян; рівень 

застосування науково обґрунтованих норм харчування; якісна складова 

продовольства; фізична і економічна доступність необхідного рівня 

споживання продовольства; джерела покриття потреб в продовольстві. 

Обов'язок держави полягає в тому, щоб забезпечити своєму населенню 

можливість отримання достатньої кількості якісного продовольства, з метою 

збереження генофонду. Таким чином, напрошується висновок про те, що 

продовольчу безпеку країни можна характеризувати як обов'язок держави 

забезпечити для кожного громадянина країни фізичну і економічну 

доступність до продовольства високої якості відповідно до існуючих норм 



 17 

споживання і незалежно від внутрішніх і зовнішніх умов. Звичайно, 

принциповий момент − джерело надходження продовольства. Необхідно 

враховувати, що вітчизняне виробництво продовольства в достатній кількості 

також є однією з норм забезпечення продовольчої безпеки країни. 

Отже, сучасний зміст поняття продовольчої безпеки має на увазі 

єдність забезпечення чотирьох її аспектів: фізичної наявності (доступності), 

економічної доступності, безпеки продовольства (харчування) і стабільності 

(стійкості) його забезпечення. Ряд авторів надає особливого значення 

першим двом аспектам продовольчої безпеки, підкреслюючи їх особливу 

значимість в її забезпеченні. При цьому безпеку продовольства і стабільність 

її забезпечення розглядаються в якості необхідних умов реалізації 

продовольчої безпеки. 

Під фізичною наявністю розуміється присутність продовольства в 

результаті власного виробництва або за рахунок імпорту в місцях його 

споживання в обсягах, достатніх для задоволення потреб населення, 

доведення продовольства до кожної людини на всій території держави [15]. 

На національному рівні наявність продовольства визначається поєднанням 

внутрішніх запасів продовольства, імпорту, продовольчої допомоги і 

власного виробництва, розвиненістю збутової і транспортної інфраструктур. 

Економічна доступність передбачає, що населення має достатньо 

коштів для придбання продуктів харчування відповідно до фізіологічних 

норм харчування при існуючій структурі споживання продуктів харчування, 

системі цін і рівні доходів [39]. Вона визначається рівнем ресурсів, наявних у 

розпорядженні домогосподарства: веденням присадибного господарства, 

здатністю отримувати достатній дохід, який дозволяє задовольнити 

продовольчі потреби, що проводиться державною соціальною політикою, а 

також рівнем цін на продовольчі товари. Безпека продовольства означає 

забезпечення встановленого прийнятими стандартами якості продовольства і 

запобігання виробництву, реалізації та споживання неякісних харчових 

продуктів, здатних завдати шкоди здоров'ю населення. 
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Соціально-економічна система країни повинна також гарантувати 

стабільність (стійкість) поставок продовольства, тобто його доступність 

кожному громадянину не тільки в короткостроковій, а й в довгостроковій 

перспективі. Стабільність доступу до продовольства залежить, з одного боку, 

від наявних на території держави запасів продовольства, а з іншого, більш 

довгостроковій перспективі, від екологічного стану сільськогосподарських 

земель. 

Світовий досвід свідчить, що країна зберігає свою незалежність, якщо 

частка імпорту у внутрішньому споживанні коливається в межах 20-25%. 

Правда, тут існує об'єктивне обмеження, пов'язане з тим, що незалежність 

може бути досягнута тільки за тими видами продовольства, для виробництва 

яких є достатні біокліматичні можливості. 

В цілому, думки авторів можна умовно розділити на дві групи: перші 

вважають, що існує пряма необхідність забезпечувати максимальне 

задоволення потреб населення в продовольстві за рахунок розвитку власних, 

внутрішніх джерел виробництва [20, 33, 55, 85]. Інша група вважає, що повна 

незалежність країни немислима в силу постійного розвитку 

зовнішньоекономічних зв'язків і зростаючих обсягів товарообігу між 

державами [43, 54, 106, 125]. Визначальну роль, на їхню думку, відіграє 

ступінь залежності країни від імпорту і її співвідношення з фактичним 

споживанням продовольства. У світлі дедалі більшої світової інтеграції дана 

точка зору видається більш змістовною. 

На нашу думку, систему продовольчої безпеки, необхідно розглядати в 

розрізі трьох аспектів: кількісному, якісному і соціально-економічному, 

кожен з яких має свої принципи формування і фактори підвищення. 

Кількісний аспект характеризує насичення поточної потреби і 

створення запасів продовольства. На його підвищення впливають мінімізація 

імпорту і збільшення власного виробництва, раціональне використання 

виробничого потенціалу, рівень інтенсифікації виробництва, наявність 

розвиненої ринкової інфраструктури.  
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У свою чергу, якісний аспект передбачає забезпечення оптимального 

асортименту продуктів харчування, їх безпеки і екологічної чистоти. На 

нього впливають екологія ґрунту, води, атмосфери, суворе дотримання 

технологічних процесів, впровадження нових сучасних прогресивних 

технологій виробництва і переробки, зберігання і транспортування продукції 

тощо. 

Соціально-економічний аспект полягає в створенні економічних умов 

для достатнього споживання продуктів харчування за кількістю, 

асортиментом і якістю різними соціально-економічними групами населення 

[108, 118, 126]. 

Таким чином, продовольча безпека є, з одного боку, проблемою 

агропромислового сектора і тут вона трансформується в прагнення до 

самозабезпеченості продовольством, а з іншого − відноситься до числа 

макроекономічних проблем, пов'язаних з ефективністю суспільного 

виробництва, рівнем і диференціацією доходів населення, безробіттям тощо. 

При її вирішенні важливо враховувати, що в процесі придбання продуктів 

харчування і в самому процесі харчування задіяні і ринковий механізм і 

державне регулювання. 

Для розуміння сутності продовольчої безпеки поряд з виявленням 

чинників необхідно акцентувати увагу і на питанні про механізми, які беруть 

участь в реалізації цілей продовольчої безпеки як на національному, так і на 

міжнародному рівні. Йдеться про механізми фінансової допомоги та 

стимулювання сільського господарства, підтримки експортно-імпортних 

операцій на продовольчому світовому ринку та ін. На перший план виходить 

питання про роль держави в забезпеченні фізичної та економічної 

доступності продовольчих ресурсів. 

Як слушно зауважують П.Саблук та І.Лукінов, «підвищення рівня 

продовольчої безпеки держави на основі нарощування виробництва 

продуктів харчування, поліпшення їх якості і збалансованості за поживними 

елементами, а також забезпечення більшої доступності кожної людини до 
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продовольчих ресурсів для здорового харчування є стратегічним пріоритетом 

соціального та економічного розвитку України» [83].  У свою чергу 

М.Д. Янків наголошує, що «створення механізму забезпечення продовольчої 

безпеки є важливим чинником формування системи економічної безпеки 

держави та окремих її регіонів» [124]. 

Наразі, відповідно до цілей та умов забезпечення продовольчої безпеки 

розрізняють сім рівнів продовольчої безпеки:  

а) глобальний рівень; 

б) субрегіональній рівень; 

в) міждержавний рівень; 

г) державний рівень (національний рівень);  

д) місцевий рівень;  

е) рівень груп населення; 

ж) сімейний рівень (рівень домашніх господарств). 

Дані рівні поділяються залежних від суб'єктів, які вирішують проблему 

та виконуваних ними функцій. Очевидний взаємозв'язок і взаємоувʼязка всіх 

рівнів продовольчої безпеки. Даний факт дозволяє зробити висновок про те, 

що узгоджені дії суб'єктів всіх рівнів є оптимальним варіантом вирішення 

продовольчої проблеми.  

Підкреслюючи роль держави, дотримуємося думки, що приватне 

підприємництво та ринкові механізми не можуть забезпечити пріоритети 

продовольчої незалежності держави. Це завдання вирішується тільки 

державною системою регулювання, при якій приватному сектору економіки 

відводиться вторинна, підпорядкована роль. У питаннях продовольчої 

безпеки держава виконує двояку функцію: з одного боку, вона формує 

продовольчий комплекс країни, регулює його діяльність на ринку, а з іншого 

боку, забезпечує йому сприятливі правові, політичні та організаційні умови 

сталого розвитку, захищає продовольчу безпеку від ризиків і загроз з боку 

внутрішніх і зовнішніх факторів. Остання обставина особливо актуалізує 

регулюючу роль держави як гаранта продовольчої незалежності та безпеки. 
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До числа основних загроз і ризиків продовольчої безпеки в світі можна 

віднести наступні:  природно-кліматичні чинники; зростання чисельності 

населення, а також зростання платоспроможного попиту на продовольство;  

скорочення темпів приросту інвестицій в аграрний сектор економіки;  

циклічність економіки; волатильність цін, яка відіграє особливу роль в 

дестабілізації ринку продовольства, в тому числі в умовах агропродовольчої 

та загальноекономічної криз [87]. 

Особливістю продовольчого сектора є те, що він сильно вразливий до 

потрясінь в економіці. Зокрема, як підкреслюють деякі дослідники, чим 

більше країна порушена кризовими потрясіннями, тим гірше стає її 

продовольче забезпечення. Наразі у звязку з пандемією COVIN 19 існує 

глобальна загроза економічної кризи у т.ч. загроза нестачі продовольства, що 

ще раз підкреслює тісний зв'язок продовольчої безпеки з світовими кризами. 

Економічні кризи негативно позначаються на фінансовій складовій 

продовольчого сектора, приводячи до дестабілізації системи кредитування 

сільськогосподарських товаровиробників, які в силу цих стримуючих 

розвиток факторів змушені або відмовитися від розширення, або зовсім 

скорочувати виробництво. Для споживача це означає обмеження пропозиції 

на ринку і, як наслідок, зростання цін на продукти харчування. 

Тому, сутність продовольчої безпеки полягає в здатності держави 

долати внутрішні і зовнішні загрози і ризики для його продовольчої системи. 

Іншими словами, продовольча безпека розуміється як незалежність від 

внутрішніх економічних потрясінь, криз в сфері АПК, а також від 

невизначеностей світової продовольчої кон'юнктури, від політичного тиску, 

санкцій та інших загроз з боку зовнішнього світу. Вона має загальнодержавне 

значення і «залежить від прийняття рішення на рівні міністерств і урядів, які 

формують політичні, економічні та соціальні умови, сприятливі для 

вирішення проблем забезпечення населення продовольством» [117]. 

Таким чином, продовольча безпека − це складне і багатогранне явище 

господарського життя будь-якої держави і світової економіки в цілому, що 
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визначається як цілеспрямована діяльність держави і міжнародних 

організацій в сфері формування продовольчої бази, фізичної та економічної 

доступності продуктів харчування, з одного боку, і державного захисту 

продовольчої забезпеченості від численних ризиків і загроз. У ряду основних 

факторів досягнення цілей продовольчої безпеки провідне місце займають 

національні сільськогосподарські виробництва, створення державних 

резервів виробництва, імпортно-експортна діяльність агропромислових 

комплексів. Всі ці фактори знаходяться в тісному взаємозв'язку, взаємодії та 

динаміці.  

В українській державно-управлінській науці проблеми формування 

механізмів державного регулювання забезпечення продовольчої безпеки в 

Україні на теоретичному рівні вивчалися достатньою кількістю вчених. 

Зокрема, Я.Ю.Орленко [71] пропонує основні засади формування механізмів 

державного управління продовольчим забезпеченням в контексті 

національної безпеки, а О.В.Алейнікова [1] обґрунтувала теоретико-

методологічні засади ефективного державного регулювання продовольчого 

забезпечення населення в системі розвитку аграрного сектору країни та 

розробила методичні та практичні рекомендації щодо вдосконалення 

механізмів державного регулювання продовольчого забезпечення населення 

на національному та регіональному рівні. Алєксєєва Я.В. у своїх працях 

обґрунтовує організаційно-інституційні засади забезпечення прозорості 

торговельних відносин у режимі вільної торгівлі України з ЄС та розробила 

державний механізму їх практичної реалізації органами публічної влади в 

нормотворчо-регуляторних процесах забезпечення продовольчої безпеки 

України [2]. О.В.Шебаніна [119] досліджувала застосування національного та 

регіонального відтворювальних підходів, визначив напрями політики 

держави та розробила на цій основі напрями розвитку ефективного 

підкомплексу АПК задля  забезпечення продовольчої безпеки. А. Ю. Фролов 

[113] зосередив увагу на ролі інституційного середовища в державному 

регулюванні забезпечення продовольством населення та розвитку 
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інституційної політики щодо забезпечення продовольчої безпеки України.  

Механізм забезпечення продовольчої безпеки передбачає систему 

соціальних, економічних, інституційних і правових норм, спрямованих на 

запобігання загрозам втрати забезпечення населення основним набором 

продуктів харчування. На нашу думку, механізм державного регулювання 

забезпечення продовольчої безпеки це комплекс соціально-економічних та 

інституційно-правових заходів, спрямованих на підтримку розвитку 

виробництва продовольчої продукції; регулювання продовольчого 

вітчизняного ринку, зниження ступеню його залежності від світового ринку 

продовольства; поліпшення соціального становища та зростання 

платоспроможності населення; забезпечення якості та безпеки продовольчої 

продукції (Додаток Б). 

Таким чином, для України оптимальним підходом до вирішення 

проблеми продовольчої безпеки слід вважати самозабезпечення, сталий 

розвиток аграрного сектора національної економіки. Інші джерела 

продовольчого забезпечення для такої країни, як Україна, можуть відігравати 

лише як додаткові, вторинні фактори розвитку, хоча не можна йти в ізоляцію 

від загальносвітових трендів розвитку глобальних взаємозв'язків у світовому 

господарстві. Роль зовнішньоекономічних чинників забезпеченні 

продовольчої безпеки неминуче зростає. 

 

1.2. Еволюція поняття та підходів щодо виміру продовольчої 

безпеки 

 

Подальше дослідження теоретичних основ продовольчої безпеки та її 

вимірювання вимагає вивчення еволюції поняття і підходів до оцінки 

продовольчої безпеки в XX і початку XXI століть. Використання історичного 

підходу дозволить скласти об'єктивну картину розвитку концепції 

продовольчої безпеки в різні періоди часу, виявити основні тенденції та 

закономірності процесу. 
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На даний момент не існує єдиного підходу в питанні про те, які етапи 

еволюції підходів щодо виміру продовольчої безпеки необхідно виділяти і 

який зміст кожного конкретного етапу. Спільною рисою більшості робіт, в 

яких робиться спроба систематизації та узагальнення існуючих в різні 

періоди часу підходів до оцінки і визначення продовольчої безпеки є опора 

не на конкретні дії держав або міжнародних організацій, а на документи 

декларативного характеру − меморандуми, рішення конференцій, декларації, 

наукові публікації. При цьому не завжди враховується той факт, що 

реалізація на практиці ідей, викладених в подібного роду документах, як 

правило, відбувається з деякою затримкою або взагалі не відбувається.  

Крім того, недостатня увага приділяється факторам, що обумовлюють 

перехід від одного етапу до іншого, а також подій, після яких подібний 

перехід відбувається. Наприклад, колектив авторів під керівництвом 

професорів Паскаля де Муро і Маттео Мазіотта [135] виділяє п'ять етапів в 

еволюції виміру продовольчої безпеки продовольчої безпеки. Для сорокових 

і п'ятдесятих років минулого століття, на думку авторів, було характерно 

прагнення розвинених країн розподіляти надлишки продовольства зі своїх 

ринків через надання продовольчої допомоги країнам, що розвиваються. На 

наступному етапі, в 60-их роках минулого століття відбувається 

усвідомлення того, що пряма продовольча допомога нужденним державам в 

середньостроковій перспективі може призвести до негативних наслідків для 

їх розвитку.  

Перехід до наступного етапу в еволюції концепції продовольчої 

безпеки стався в зв'язку з продовольчою кризою початку 70-х років. 

Відповіддю на коливання цін і виробництва продовольства став контроль за 

обсягами сукупних світових резервів зерна в контексті забезпечення 

продовольчої безпеки і підтримання стабільності цін, як на національному, 

так і на світовому рівні. У 80-і роки минулого століття відбулося розширення 

поняття «продовольча безпека» з включенням в нього економічної та 

фізичної доступності продовольства. 
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З опорою на визначення продовольчої безпеки ФАО (1996 р.), в якому 

робиться акцент на необхідності забезпечувати всіх людей поживним і 

безпечним продовольством («safe and nutritious food»), етап позначається як 

«свобода від голоду і виснаження» (malnutrition) [89]. 

Цікавий підхід до періодизації еволюції щодо виміру продовольчої 

безпеки, наведено О.В. Неходою [67]. На думку автора, в еволюції 

трактування продовольчої безпеки в XX столітті можна виділити три етапи. 

На першому етапі, в період з 1946 р. до середини 1970-х років продовольча 

безпека розглядалася як продовольча незалежність і мінімізація імпорту 

продовольчих товарів. На наступному етапі, з середини сімдесятих до 

середини дев'яностих, акцент робився на адекватності світових запасів 

основних продуктів харчування з подальшим поступовим переходом фокусу 

уваги з проблем забезпечення необхідної пропозиції продовольства на 

забезпечення платоспроможності попиту. Третій етап починається зі 

Всесвітнього саміту з питань продовольства 1996 р. і продовжується до 

тепер. 

На особливу увагу заслуговує робота Л.С. Ревенко, яка справедливо 

перераховує фактори, що впливають на зміну підходів щодо виміру 

продовольчої безпеки, до числа яких автор відносить поглиблення процесу 

глобалізації, виникнення нових наукових підходів до раціонального 

харчування, а також оновлення концепцій міжнародної взаємодії з метою 

подолання недоїдання і голоду [86]. У своїй роботі автор виділяє зміни 

концепції продовольчої безпеки за часом. У роботі відзначено, що до 

сировинних криз 1970-х років. «…трактування продовольчої безпеки 

формувалися виключно на національному рівні й виходило з прагнення країн 

до незалежності від зовнішнього середовища при забезпеченні населення 

продуктами харчування». Після сировинних криз 1970-х років увійшло в 

науковий обіг поняття «всесвітня продовольча безпека», а боротьба з 

голодом і вирішення продовольчої проблеми в світовому масштабі 

набувають статусу глобальної проблеми людства. В якості причини подібних 
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змін називається дифузія «... локальних продовольчих криз, їх 

синхронізацією в світовому масштабі». Саме вцей період, на думку автора, в 

цей період відбувалося становлення критеріїв продовольчої безпеки світу та 

країни [87]. В якості наступної важливої події, пов'язаної зі змінами в 

розумінні продовольчої безпеки, Л.С. Ревенко виділяє Всесвітній саміт з 

проблем продовольства, що відбувся в Римі в 1996 р. На думку автора, 

Римська декларація про всесвітню продовольчу безпеку 1996 р. вперше 

позначила бідність, але не демографічно-ресурсний дисбаланс в якості 

загрози продовольчій безпеці на національному та загальносвітовому рівні. 

Надалі, агропродовольча криза 2006-2011 рр. і економічна криза 2008 р. 

істотно вплинули на продовольчу безпеку в світі й в окремих державах, але 

не змінили загального підходу до трактування продовольчої безпеки [87]. 

Стабільне забезпечення населення необхідним продовольством є одним 

з найважливіших державних завдань. У різні епохи розуміння даного 

завдання і підходи до його вирішення в різних країнах мали свою специфіку, 

обумовлену рівнем поділу праці, домінуючим технологічним укладом, 

загальним рівнем життя населення, національними особливостями та іншими 

факторами. При цьому акцент робився на різні складові продовольчої 

безпеки. На наш погляд, при розгляді еволюції поняття продовольчої безпеки 

необхідно охоплювати більш широкий період часу, включаючи в розгляд не 

тільки історію категорії «продовольча безпека», що маркується 

безпосереднім його використанням, а й передісторію, в процесі якої в ХХ 

столітті формувалися ті чи інші елементи, згодом об'єднані поняттям 

«продовольча безпека». Крім того, вважаємо за необхідне робити акцент на 

конкретні кількісно вимірні показники, з опорою на які було можливе 

визначення стану продовольчої безпеки в той чи інший період часу.  

Загалом, вважаємо, що можна виділити чотири етапи розвитку ідеї 

продовольчої безпеки, які ми згрупували залежно від основних 

характеристик (табл. 1.2.).  
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Таблиця 1.2. 

Етапи розвитку ідеї продовольчої безпеки 
Період Характеристика етапу 

Перший етап 
до 70-х років 

ХХ ст.  

характеризується тим, що в якості джерела її забезпечення 
розглядається національна економіка, її виробничі можливості, тобто 
здатність країни надавати необхідні кошти для існування своїх 
громадян незалежно від зовнішніх факторів. Рівень забезпечення 
базової біологічної потреби людини в харчуванні, кількість продуктів, 
що виробляються, їх якісні характеристики є показником зрілості та 
життєздатності держави, її здатності прогодувати зростаюче населення 
й протистояти хворобам, що формує матеріальну основу економічного 
розвитку країни. 

Другий єтап у 
розвитку 
поняття 

продовольчої 
безпеки 

сформувався в 
70-х рр. ХХ ст. 

характеризується зростанням обсягів зовнішньої торгівлі в тому числі 
експортними товарами; біологічне поняття безпеки було доповнено 
економічними, в т.ч. зовнішньоторговельними аспектами; формується 
світова продовольча система щоб покрити потреби населення планети в 
продуктах харчування, забезпечити рух продовольчих товарів між 
країнами і регіонами в рамках міжнародного поділу праці з 
урахуванням фактора порівняльних переваг. Розпочався після зернової 
кризи 1972-1973 рр. і різкого зростання світових цін на зерно. На 
Всесвітній конференції в Римі в 1974 р ООН було введено в 
міжнародну практику поняття «продовольча безпека». Продовольчою і 
сільськогосподарською організацією (ФАО) при ООН була розроблена 
міжнародна стратегія забезпечення продовольчої безпеки. Боротьба з 
голодом проголошується однією з глобальних проблем людства, 
з'являється поняття «всесвітня продовольча безпека», розробляються 
критерії продовольчої безпеки, які поділяються на фізіологічні (потреба 
людського організму в певній кількості енергії і елементів живлення, 
допустимий вміст в продуктах шкідливих для організму людини 
речовин) і економічні (фізична доступність продовольства для різних 
категорій населення укупі з можливістю його придбання виходячи з 
платоспроможності споживача) 

Третій етап 
починається в 
1990-х роках 

ХХ ст. 

продовольча безпека перетворюється в глобальну проблему. Об'єктом 
аналізу стає національна самозабезпеченість (виробництво необхідної 
кількості харчових продуктів), а можливість використання світового 
ринку для придбання продовольства. До поняття забезпеченості 
продовольством додається його доступність для окремих груп 
громадян. В історії формування системи продовольчої безпеки важливу 
роль стали грати міжнародні організації, особливо Організація 
Об'єднаних Націй (ООН).  

Четвертий етап  
починається з 
2004 року й до 

сьогодні 

погіршення показників стану світової продовольчої ситуації (зростання 
цін на продукти харчування, недоїдання особливо вразливих верств 
населення), але і на зниженні ефективності діяльності суб'єктів 
агропродовольчого сектору, ослабленні конкуренції та монополізації на 
ринку продовольства внаслідок руйнування і виходу з нього дрібних 
виробників. 

Джерело: складено за даними [34, 46, 89] 

Поняття «продовольча безпека» було найбільш повно розкрито в 

Римській декларації про всесвітню продовольчу безпеку, прийнятої в 1996 
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році. Відповідно до Римської декларацією продовольча безпека була 

визначена як «стан економіки, при якому населенню кожної країни 

гарантується забезпечення доступу до продуктів харчування та питної води в 

обсягах, якості та асортименті, необхідних і достатніх для фізичного і 

соціального розвитку особистості, забезпечення здоров'я і розширеного 

відтворення населення» [89].  Ставиться амбітне завдання щодо скорочення 

до 2015 року вдвічі частки населення, яке страждає від голоду. Такі 

результати повинні бути досягнуті за рахунок загального розвитку відсталих 

регіонів за допомогою міжнародної підтримки. Розробляється система 

продовольчої допомоги країнам, що постраждали в результаті стихійних лих. 

Продовольча безпека визнається найважливішою частиною економічної 

безпеки кожної країни [59, 60]. 

Світову продовольчу кризу що виникла в 2004 році умовно можна 

вважати початком нового четвертого етапу формування сучасних поглядів на 

проблему продовольчої безпеки. Якщо на третьому етапі прийшло розуміння 

необхідності надання міжнародної продовольчої підтримки нужденним 

країнам, то починаючи з 2004 року стало очевидно, що в умовах світових 

агропродовольчих криз, що виникають внаслідок непрогнозованих стихійних 

несприятливих природних явищ, від яких не застрахована жодна держава, 

рішення проблем продовольчої безпеки можливо лише шляхом 

координування проведеної політики держав і об'єднання їх зусиль на 

світовому рівні. У «Римській  декларації із  всесвітньої  продовольчої  

безпеки»  йдеться «про обов’язок  будь-якої  держави  забезпечувати  право  

кожної  людини  на  доступ  до безпечних для здоров’я  і повноцінних 

продуктів харчування відповідно до права на  адекватне харчування  і права 

на свободу від  голоду» [89].  

Крім цього, у листопаді 2009 р. були сформульовані п’ять Римських  

принципів стійкої глобальної продовольчої безпеки [32]:  

1. Інвестування  коштів у реалізацію планів, що приймаються самими 

країнами, з метою виділення ресурсів та належним чином опрацьовані та 
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зорієнтовані на конкретні результати плани та партнерські відносини; 

2. Посилення стратегічної координації на національному, 

регіональному та глобальному рівнях на цілі вдосконалення регулювання, 

досягнення більш ефективного розподілення ресурсів, недопущення 

дублювання зусиль та виявлення відсутніх відповідних засобів;  

3. Намагання забезпечити  продовольчу  безпеку  за  рахунок 

використання двоєдиного підходу, що включає в себе:  

1) прямі засоби негайного пом’якшення  проблеми  голоду,  в  

інтересах  тих,  хто  найбільш  уразливий,   

2) середньострокові та довгострокові програми у фері стійкого 

сільського господарства, продовольчої безпеки та розвитку сільських 

територій за для усунення глибинних причин голоду та бідності, в тому числі  

на  основі послідовної реалізації права на достатнє харчування;  

4. Забезпечення важливої ролі багатосторонньої системи за рахунок 

стійкого підвищення ефективності, розширення можливостей реагування, 

посилення координації та нарощування результативності діяльності 

багатосторонніх організацій;  

5. Забезпечення стійких та суттєвих обов’язків зі сторони всіх 

партнерів з інвестування у сфери сільського господарства, продовольчої 

безпеки та харчування з виділенням необхідних ресурсів на засадах  

своєчасності та надійності та з орієнтуванням на довгострокові плани та 

програми».» 

На відміну від попередніх етапів, що беруть початок з моменту 

настання певних подій у світовій економіці, процес формування сучасного 

етапу можна назвати еволюційним. Ґрунтуючись на дослідженнях, 

проведених здебільшого в рамках міжнародних організацій, можна зробити 

висновок про те, що людство підходить до концепції формування 

інтегрованого агропродовольчого ринку [44].  

Розгляд підходів до розуміння продовольчої безпеки в історичному 

розрізі дозволяє більш чітко сформулювати поняття і сутність такої важливої 
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економічної категорії з урахуванням різних точок зору. При цьому необхідно 

виходити із загальноприйнятого погляду на продовольчу безпеку як на 

доступність продовольства в економічному і фізичному сенсі. Варто 

відзначити, що «фізична доступність» − це характеристика пропозиції на 

продовольчому ринку тієї чи іншої держави. В свою чергу «економічна 

доступність» означає можливість і наявність фінансової забезпеченості 

населення, необхідної для придбання продовольства за доступними цінами і 

формує споживчий попит в масштабах національного ринку продуктів 

харчування. [65]. 

На підставі аналізу наукової літератури та документів з проблем, 

пов'язаними з продовольчою безпекою, розроблена таблиця, в якій 

відображена еволюція підходів до трактування і виміру продовольчої безпеки 

в ХХ і XXI столітті (додаток А). 

Спроби вивчити та привернути увагу світової громадськості до 

взаємозв'язку проблем виробництва продовольства, голоду, недоїдання і 

здоров'я робилися ще до створення ФАО. У новітній час і до установи ФАО з 

них найбільш примітні і резонансні роботи Френка Л. Макдугалла, в честь 

якого Продовольча і сільськогосподарська організація ООН регулярно 

організовує пам'ятні конференції (McDougall Memorial Lecture). На 

міжнародному рівні була проголошена необхідність конструктивної 

співпраці різних держав в справі забезпечення людей достатньою кількістю 

повноцінного продовольства, незважаючи на наявність нерозв'язних 

політичних протиріч. 

16 грудня 1966 р. резолюцією 2200 А (XXI) Генеральної Асамблеї 

Організація Об'єднаних Націй був прийнятий «Міжнародний пакт про 

економічні, соціальні і культурні права», стаття одинадцята частини третьої 

якого проголошує визнання права всіх людей на «достатній життєвий рівень 

для нього і його сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг і житло, і на 

неухильне поліпшення умов життя» [62]. Пункт другий цієї статті передбачає 

визнання права кожної людини на свободу від голоду, одночасно 
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закріплюючи зобов'язання країн індивідуально та міжнародного 

співробітництва вживати необхідних конкретних заходів з метою: 

«поліпшити методи виробництва, зберігання та розподілу продуктів 

харчування шляхом широкого використання технічних і наукових знань, 

поширення знань про принципи харчування та вдосконалення або реформи 

аграрних систем таким чином, щоб досягти найбільш ефективного освоєння 

й використання природних ресурсів; забезпечити справедливий розподіл 

світових запасів продовольства відповідно до потреб і з урахуванням 

проблем країн які імпортують, так і експортують харчові продукти» [62].  

Таким чином, в резолюції наголошується не тільки важливість 

забезпечувати наявність продуктів харчування на внутрішньому ринку, але і 

необхідність забезпечувати фізичну, транспортну доступність його для 

населення, а також проводити роз'яснювальну роботу з населенням з питань 

здорового харчування. При цьому взаємозв'язок проблем забезпечення 

економічного зростання та забезпечення населення продовольством не 

знімається з порядку денного, але робиться акцент на розширенні пропозиції 

продуктів харчування, а не на розвитку платоспроможності попиту через 

боротьбу з бідністю. 

Початок сімдесятих років ХХ століття ознаменувався значущими 

коливаннями в світовому виробництві злаків. В результаті скорочення 

світових запасів зерна і браку продовольства на ринках відбулося 

підвищення цін на продукти харчування, що актуалізувало проблему 

досягнення свободи від потреби і від голоду в світі. На цьому тлі в листопаді 

1974 р. в Римі відбулася Всесвітня продовольча конференція, в роботі якої 

взяли участь представники 134 держав світу. В ході цієї конференції вперше 

було сформульовано поняття «продовольча безпека» («food security»). 

Спочатку цей термін мав таке значення: «наявність в будь-який час 

необхідних світових продовольчих запасів основних продуктів харчування, 

достатніх для підтримки стійкого та розширеного споживання, і для 

компенсації коливання виробництва і цін» [131]. Фрази «в будь-який час», 
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«компенсація коливань виробництва і цін» та «стійке споживання» 

адресують до стабільності забезпечення продовольством, що виходить на 

перший план в ситуації, що склалася. 

Крім того, як зазначає Р.Гумєров, після кризи 1974 р. Продовольча та 

сільськогосподарська організація ООН сформулювала і стала 

використовувати індикатори продовольчої безпеки на світовому рівні [28], 

зокрема: 

1) відношення світових запасів зернових до обсягу світового 

споживання (%). На думку ФАО, за інших рівних умов для забезпечення 

продовольчої безпеки в світі відношення запасів до очікуваного обсягу 

споживання зернових має бути не менше 17-18%; 

2) відношення пропозиції зерна з боку 5 основних експортерів до 

потреб; 

3) відношення запасів зерна 5 основних експортерів на кінець року до 

сумарного обсягу його внутрішнього споживання та експорту; 

4) сумарне виробництво злаків в Індії, Китаї та країнах СНД; 

5) виробництво зернових в країнах з низькими доходами та дефіцитом 

продовольства (в так званих країнах LIFDS); 

6) виробництво зернових в країнах з низькими доходами і дефіцитом 

продовольства, за винятком Китаю і Індії; 

7) динаміка світових цін на зерно. 

Окремо взяті індикатори з числа перерахованих вище і в даний час 

регулярно використовуються в кон'юнктурних оглядах ФАО. Наприклад, 

оцінюване відношення світових запасів зернових до обсягу світового 

споживання в 2015-2016 рр. склало 21,7%, що на 0,2 процентних пункту 

нижче, ніж в 2014-2015 рр. Оцінюване відношення запасів зерна 5 основних 

експортерів на кінець року до сумарного обсягу його внутрішнього 

споживання та експорту в 2015-2016 рр. склало 18,2%, що на 0,7 процентних 

пунктів вище, ніж в попередній період [133]. Крім того, ФАО регулярно 

розраховує індекс світових цін на злакові. 
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На думку Мілєвої Т. С. для 70-х років минулого століття був 

характерний акцент на національному виробництві продовольства і його 

здатності задовольняти потреби населення країни. Як показник продовольчої 

безпеки використовувався стан продовольчого балансу держави [63]. 

Таким чином, для етапу еволюції підходів до продовольчої безпеки, що 

прийшов на сімдесяті роки двадцятого століття, характерний акцент на 

контролі світових запасів продовольства з метою забезпечення стабільності 

постачання продовольством населення і скорочення коливання цін на 

продукти харчування. 

Важливою віхою в теоретичному формуванні підходів до визначення і 

виміру продовольчої безпеки стала робота лауреата нобелівської премії з 

економіки 1998 р. Амартія Сена «Poverty and Famines: An Essay on Entitlement 

and Deprivation» [140] (1981 р) з проблем голоду. Дана праця зробила 

істотний вплив на визнання світовою спільнотою важливості розгляду 

продовольчої безпеки не тільки на регіональному й глобальному рівні, а й на 

рівні окремих особистостей і домогосподарств, що ознаменувало собою 

перехід на новий етап в еволюції підходів до продовольчої безпеки. 

Завдяки «зеленій революції» в 80-их роках минулого століття 

виробництво продовольства в світі виросло. При цьому з'ясувалося, що 

стабільні поставки достатньої кількості продовольства на внутрішні ринки за 

постійними цінами автоматично не забезпечують доступ всього населення до 

цих продуктів харчування, окремі вразливі групи населення можуть бути 

позбавлені фізичного або економічного доступу до продовольства навіть у 

сприятливих для економіки в цілому умовах. Недоїдання і голод − результат 

роботи всієї економіки в цілому, а не тільки виробництва 

сільськогосподарської продукції. Згідно з визначенням, даним у книзі А. Сен, 

недоїдання − хронічна нестача необхідного продовольства для окремих груп 

людей (особлива увага в роботі приділена важливості врахування гендерного 

фактора). Це не хронічна нестача продовольства взагалі [140]. 

Наприклад, людина може недоїдати, голодувати і померти від голоду 
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залишившись без роботи за умови відсутності належного соціального 

забезпечення (допомоги по безробіттю, адекватної роботи благодійних 

організацій). Це можливо і в умовах наявності достатніх та незменшуваних 

запасів продовольства в товаропровідній системі регіону. Яскравий приклад 

− голод в Бангладеш 1974 р. Голод настав в умовах більш високої 

забезпеченості продовольством на душу населення, ніж в будь-який інший 

рік в період з 1971 по 1976 рр. Причиною голоду стала регіональне 

безробіття, викликане повінню, результати якого негативно вплинули 

безпосередньо на виробництво продуктів харчування лише через багато 

місяців, але моментально призвели до втрати доходів для працівників 

сільськогосподарських підприємств. Ситуація була ускладнена злетом цін на 

продовольство, обумовленим панічними очікуваннями нестачі продуктів 

харчування. Небезпека виявилася перебільшеною, після підвищення цін 

пішло їхнє коригування, але до того моменту голод в регіоні вже вирував 

[91]. 

У 1983 р. під впливом обставин, висвітлених у роботі А. Сена, 

визначення продовольчої безпеки було уточнено за пропозицією ФАО і зі 

схвалення Комітету з всесвітньої продовольчої безпеки. Відповідно до 

уточненого визначенням продовольча безпека це «гарантованість того, що всі 

люди в будь-який час будуть мати фізичний і економічний доступ до 

основних продуктів харчування, які вони потребують» [132]. В уточненому 

визначенні наголошується на необхідності забезпечення балансу попиту та 

пропозиції на продовольчих ринках, вводяться поняття «фізична доступність 

продовольства» й «економічна доступність продовольства», що має велике 

значення, так як наявність продовольства на складах не означає, що при 

цьому воно доходить до кінцевих споживачів. Словосполучення «в будь-який 

час» адресується до стабільності. Таким чином, питання досягнення 

продовольчої безпеки був знову повернутий зі сфери сільськогосподарського 

виробництва до проблем бідності та відсутності платоспроможного попиту. 

Згодом у визначенні продовольчої безпеки було враховано існування 
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не тільки світового та регіонального рівнів продовольчої безпеки, а й 

сімейного та індивідуального рівнів. У 1986 р. була опублікована Доповідь 

Світового банку про бідність та голод [136], який стосується проблеми 

динаміки продовольчої безпеки в часі. У доповіді наголошується, що за 

минулі кілька років зростання виробництва продовольства перевищувало 

зростання світового населення, однак на цьому тлі залишалося безліч країн і 

сотні мільйонів людей, на забезпечення продовольством яких ця обставина 

не впливала через низьку купівельну спроможність. У доповіді були 

розмежовані хронічна відсутність продовольчої безпеки, яка часто 

обумовлюється бідністю та низькими доходами населення, і тимчасова 

відсутність, що може бути наслідком стихійних лих, військових конфліктів, 

економічних криз.  

Країна, район, соціальна група, домогосподарство, окрема людина 

хронічно перебувають в стані відсутності продовольчої безпеки, якщо через 

недостатність доходів або виробництва продовольства відсутня можливість 

споживати достатню кількість харчових продуктів постійно протягом року. 

Тимчасова відсутність продовольчої безпеки має місце при порушенні 

стабільності доступу до продуктів харчування в зв'язку зі зростанням цін на 

продовольство, поганим врожаєм або зниженням доходів. 

Таким чином, в сферу забезпечення продовольчої безпеки вводився 

новий фактор − фактор часу. Багато в чому в даній доповіді Світового Банку 

почала розвиватися теорія голоду за А. Сеном. Як показники продовольчої 

безпеки на національному рівні в доповіді використовується не тільки 

виробництво злаків на душу населення, але і частка людей, що споживають 

недостатню для повноцінної трудової діяльності (менше 90% від норм, 

рекомендованих ФАО або ВООЗ) і підтримки здоров'я (менше 80% від норм, 

рекомендованих ФАО або ВООЗ) кількість калорій в продуктах харчування. 

Також в Доповіді відзначаються такі показники, як відношення вартості 

імпортованих злаків до сумарної виручки від експорту держави, 

волатильність виробництва і цін на продовольство [136]. Дані показники 
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характеризують стабільність забезпечення продовольчої безпеки. 

В якості одного з індикаторів виснаження передбачається 

використовувати народжуваність дітей з нестачею ваги та іншими 

відхиленнями, викликаними незбалансованим або недостатнім харчуванням 

батьків [138]. Ідея використання антропометричних показників отримала свій 

розвиток в іншій доповіді ЮНІСЕФ 1991 р. «Challenges for Children and 

Women in 1990's», в якому в якості індикатора незбалансованості харчування 

пропонується використовувати відхилення зросту і ваги людини від вікової 

норми для його статі [129]. Важливою особливістю підходу ЮНІСЕФ є 

визнання того, що виснаження саме по собі не може пояснюватися виключно 

проблемами в області продовольчої безпеки та може бути обумовлене 

іншими факторами (невідповідність довкілля, неправильне харчування через 

згубні звички або нестачі знань).  

Негативні наслідки від відсутності продовольчої безпеки можуть бути 

частково компенсовані поширенням належної медичної допомоги на широкі 

верстви населення, що дозволить запобігти смерті від хвороб на тлі 

виснаження. Разом з тим, навіть доступ до достатньої кількості 

продовольства для людини не вирішить проблему виснаження, якщо його 

організм не здатний належним чином засвоювати поживні речовини з їжі 

через проблеми зі здоров'ям. Підхід ЮНІСЕФ отримав свій подальший 

розвиток в ході Міжнародної конференції з питань харчування в 1992 р. [60]. 

У 1996 р. під час Всесвітнього саміту з питань продовольства в Римі 

вводиться в науковий обіг раніше розглянуте визначення продовольчої 

безпеки [139]. Це визначення можна назвати канонічним, його введення 

ознаменувало собою перехід до сучасного етапу еволюції підходів до 

продовольчої безпеки. Наступні визначення, що використовуються ФАО, 

фактично є модифікаціями визначення, даного вище. Наприклад, у 

визначенні 2009 р. [32] додається необхідність забезпечення не тільки 

економічної та фізичної доступності продуктів харчування, а й соціальної 

доступності. До числа найважливіших характеристик продовольчої безпеки, 
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зазначених в декларації Всесвітньої продовольчої саміту 1996 р. крім 

фізичної та економічної доступності продовольства, дослідники відносять 

автономність й економічну самостійність продовольчої системи країни, 

стійкість розширеного відтворення продовольства з урахуванням можливого 

зростання населення, а також захищеність системи постачання 

продовольством населення від впливів сезонних, погодних та інших 

коливань цін і виробництва продуктів харчування. 

Таким чином, відзначається не тільки стабільна наявність й доступність 

продуктів харчування належної якості (тобто продовольча безпека), але 

також «використання» і можливість засвоїти необхідні поживні речовини з 

наявного продовольства. Крім показників, використовуваних для оцінки 

продовольчої безпеки, стан продовольчої безпеки і безпеки харчування має 

оцінюватися і за допомогою показників власне безпеки харчування. До їх 

числа можна віднести дані антропометричних досліджень (народження дітей 

з дефіцитом ваги; відхилення ваги та зросту людини від вікової норми в 

залежності від статі тощо), а також показники, що характеризують стан 

медичного обслуговування, санітарні умови, поширеність в суспільстві знань 

і навичок в області здорового харчування тощо. 

 

1.3. Механізми забезпечення продовольчої безпеки в країнах з 

розвиненою економікою 

 

Питання забезпечення продовольчої безпеки займає важливе місце в 

концепціях національної безпеки більшості передових країн, в зв'язку з чим в 

цих країнах розробляються та приймаються відповідні закони, державні 

стратегії й програми. 

Необхідно відзначити, що в аграрній політиці двох найбільш 

впливових суб'єктів світової економіки − США і Європейського Союзу − 

забезпеченню продовольчої безпеки приділяється особливе значення, що 

висуває рішення продовольчої проблеми в ряд пріоритетних завдань 
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політики, що проводиться. 

Світова практика виробила безліч методик і механізмів стимулювання 

аграрного розвитку, державної підтримки і захисту інтересів вітчизняних 

виробників продовольства. Ключові положення державної аграрної політики 

провідних західних країн збігаються в головному, але в той же час варіюють 

від вихідного постулату про необхідність досягнення стабільного розвитку 

сільськогосподарського виробництва шляхом підтримки національного 

фермерства до сучасних механізмів щодо забезпечення випуску безпечного 

для здоров'я людини продовольства, щодо стимулювання гармонійного 

розвитку сільських поселень і посилення заходів з охорони навколишнього 

середовища. Разом з тим, набір застосовуваних при цьому інструментів при 

загальній їх схожості, як правило, містить індивідуальну специфіку в кожній 

країні. 

Добре відомо, що піонером в цьому питанні в новітній історії були 

США. Уже в роки Великої депресії США першими почали проводити 

активну політику продовольчого регулювання з метою захисту 

національного ринку від іноземної конкуренції, інакше кажучи, політику 

аграрного протекціонізму. Аграрний сектор в США займає особливе 

положення. Його розвиток було визначено в якості одного з найбільш 

значущих напрямів економічного розвитку країни. Так, механізація в галузі 

почалася ще в 1930 роках [56], а вже в 1950 році США вживали заходів щодо 

обмеження виробництва продовольства й експортували зерно на пільгових 

для покупців умовах. До 1960-х років американського АПК повністю 

забезпечив продовольчу безпеку країни, а експорт продовольства став 

стабільно перевищувати імпорт. 

Весь післявоєнний період показники розвитку сільського господарства 

мав тенденцію до зниження у відносному вимірі. Так, його частка у ВВП за 

1935-2012 роки впала з 13,4% до 1,2%, а в структурі експорту - з 23% до 9%. 

Однак незважаючи на зниження відносних показників вкладу сільського 

господарства в розвиток американської економіки, воно продовжувало 
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залишатися в центрі уваги держави. Так, в розпал кризи 2008 року уряд США 

направив 131,5 млрд. дол. на підтримку аграрного сектора, що дозволило 

йому відносно успішно пережити важкий загальноекономічний спад. Для 

порівняння, в Україні в тому ж році на підтримку сільського господарства 

було виділено всього лише 1,9 млрд. дол. [9]. 

У 1985 р. приймається закон «Про продовольчу безпеку», який 

визначив вирішення продовольчої проблеми в країні, як найважливіше 

стратегічне завдання її економічної політики. Прогноз збільшення 

чисельності населення 2030 року і необхідність в цих умовах нарощування 

обсягів виробництва сільськогосподарської продукції при збереженні своєї 

частки на світовому ринку спонукало уряд країни в 1990 р. прийняти новий 

закон «Про продовольство, сільське господарство, консервацію та торгівлю» 

[107], передбачав розширення комплексу заходів, націлених на зміцнення 

позицій країни в міжнародній торгівлі продовольством. Ці закони стали 

основними у визначенні політики продовольчої незалежності США. У тому 

ж році було видано «Керівництво щодо харчуванню для американців», в 1994 

р. введений в дію «Закон про здорову їжу для здорових американців». 

Для визначення глобальної підтримки сільськогосподарського 

виробництва на душу населення в США аналітичним агентством MOMAGRI 

був розрахований відповідний показник SGPA (Global Support to Agricultural 

Production), який виявив, що сільськогосподарські субсидії в США були 

значно вище статистичних даних [143]. 

На думку багатьох дослідників, масштабна державна підтримка 

аграрного сектора економіки США пояснюється тим, що сільське 

господарство не є самодостатньою галуззю, а ринок продовольства − 

саморегульованим. Крім того, науково-технічна революція в сільському 

господарстві перетворила цю галузь в надзвичайно капіталомістке 

виробництво. Прибутковість, як і рентабельність, в сільському господарстві, 

навіть в найбільш розвинених країнах, відносно низька. Аналіз системи 

державної підтримки сільського господарства США дозволяє усвідомити 
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засоби і шляхи досягнення високої ефективності та продуктивності аграрного 

сектора. Поряд з цим, вивчення американського досвіду дозволяє побачити 

можливості ефективного співіснування ринкових відносин і державного 

регулювання сільського господарства, що забезпечили країні продовольчу 

безпеку. Оцінюючи обсяг витрат федерального бюджету США на сільське 

господарство в період з 1962 по 2015 рр., варто відзначити його неухильне 

зростання в абсолютних цифрах, при збереженні відносності даного 

показника (з урахуванням коливань) до загальних витрат бюджету уряду 

США в середньому за період на рівні 4,4%. (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 

Витрати федерального бюджету США  на сільське господарство 
 в 1962-2016 рр. 

 
Рік 

Витрати на сільське господарство 

млрд. дол. США % від загальних витрат бюджету уряду США 

1962 6,4 6,0 
1970 8,4 4,3 
1980 34,7 5,9 
1990 45,9 3,7 
2000 75,1 4,2 
2010 129,5 3,7 
2011 139,4 3,9 
2012 139,7 4,0 
2013 155,9 4,5 
2014 141,8 4,1 
2015 147,5 3,9 
2016 152,4 4,0 
Джерело: [133] 
 

Значний обсяг одержуваних Міністерством сільського господарства 

США коштів створює умови здійснення різноманітних програм підтримки 

сільського господарства, забезпечення прибутковості фермерських 

господарств і стабільності ринку продовольства в країні. Державні програми 

представляють собою комплекс заходів, що забезпечують виробників 

сільськогосподарської продукції захистом від ризиків, таких як втрата 

доходів, обмеження доступу до кредиту, розорення через катастрофи 

природного характеру. Такі державні програми носять назву «safety net» 
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(фінансову участь уряду у програмах страхування та забезпечення доходів) 

[132]. Серед такого роду програм центральне місце займає федеральне 

страхування врожаю. Витрати на таку програму, за даними Бюджетного 

управління Конгресу США, складають 8,8 млрд. дол. на рік. Виробники 

покривають частину премії страховиків, яка збільшується з огляду на 

зростання рівня страхового покриття, іншу частину премії (62% в 2014 році) 

покриває держава [141]. Відсутність такої програми в Україні на жаль 

призводить до банкрутства сільськогосподарських підприємств, а іноді й до 

трагічних подій, як це сталося наразі в Херсонській області із-за втрати 

урожаю через посуху.  

Також активно застосовуються в США програми підтримки 

сільськогосподарської продукції, які представляють собою підтримку цін і 

доходів, засновану на встановленні фіксованих (неринкових) цін. Так, 

Законом про допомогу сільському господарству 2014 р. (Agricultural Act of 

2014) були встановлені мінімальні ціни для більш двадцяти товарів, 

включаючи кукурудзу, сою, пшеницю й рис. У березні 2015 року вартість 

зазначеної програми була оцінена в 4 млрд. дол. на рік  [141]. Відповідно до 

Закону про сільське господарство (2014 Farm Bill) майже всі сектори 

сільського господарства підпадають під програму допомоги при стихійних 

лихах, як програму федерального страхування. Станом на травень 2015 року 

виплати виробникам в сукупності перевищили 5 млрд. дол. за період з 2012 

по 2015 рр. [141].  

Прямі заходи регулювання сільськогосподарського виробництва, 

включаючи численні програми з підтримки доходів фермерів і сприяння 

зовнішньоекономічній діяльності, у 2016 році склали 14,2% бюджету 

Міністерства сільського господарства США. Решта 85,8% припадали на 

непрямі заходи, такі як продовольчі програми (73,4%), охорона природних 

ресурсів і навколишнього середовища (6,8%), сільський розвиток (2,0%) 

наукові дослідження та освіту (1,9 %), програми регулювання ринку (1,7%) 

(табл. 1.4).  
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Таблиця 1.4 

Прямі програми підтримки виробників в АПК США  

в 2005 - 2016 рр. (млн. дол.) 
Програма 2005р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

Прямі виплати 5235 4898 4745 3837 4843 4726 0 0 
Покриття 
сільськогосподарських 
ризиків 

- - - - - - 0 4805 

Покриття збитків від зміни 
цін - - - - - - - 1645 

Контр-циклічні виплати 2 772 903 124 10 1 0 0 0 
Виплати на покриття 
кредиту 3 856 192 30 0 10 1 111 75 

Програма відновлювальної 
консервації земель  1788 1841 1795 1814 1769 1718 1798 1819 

Кредити фермерам на 
операційну діяльність 1724 2670 2567 2550 2354 2696 2645 2723 

Кредити фермерам на 
придбання основних 
засобів 

1299 2150 1971 1975 1939 2575 3500 3578 

Джерело: [128] 

Таким чином, найбільшу частину бюджету займають продовольчі 

програми. З вищенаведеної таблиці видно, що з 2015 року припиняється 

фінансування в формі прямих виплат фермерам, при цьому з 2016 року 

починається фінансування програм на покриття сільськогосподарських 

ризиків та покриття збитків від зміни цін. Крім того, в 2016 році зберігаються 

програми з видачі кредитів фермерам на операційну діяльність, які 

припускають, в тому числі, покриття витрат на фермерське обладнання, 

паливо, страхування, ремонт будівель, корми тощо. 

Підсумовуючи характеристику аграрної політики, що проводиться 

США, можна зробити наступні висновки: 

1) агропродовольчий комплекс США займає в економіці країни 

ключове місце, забезпечуючи 1/4 ВВП і зайнятість населення на рівні 1/3; 

2) займає перше місце за обсягом капітальних вкладень в основні 

фонди серед 12 найбільших галузей економіки; 

3) продукція АПК США не тільки покриває потреби країни в 
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продовольстві, але і забезпечує високий рівень експорту. За період з 2000 по 

2008 рр. щорічний експорт сільськогосподарської продукції США збільшився 

з 50 млрд. доларів до 115 млрд. доларів; 

4) АПК − сфера стратегічних інтересів держави, а продукція комплексу 

стоїть в одному ряду з атомною сировиною та оборонними технологіями; 

5) стан справ в АПК є індикатором забезпечення соціальної 

стабільності, що є одним із пріоритетів внутрішньої політики держави, 

здійснюваної Білим домом і Конгресом; 

6) Міністерство сільського господарства є найбільшим керуючим 

органом федерального уряду. Чисельність штату міністерства − понад 100 

тис.осіб, в центральному апараті зайнято понад 10 тис. осіб; 

7) США першими в світі почали розробку основних напрямів і методів 

державного регулювання аграрного сектора щодо забезпечення продовольчої 

безпеки. 

Окремо слід відзначити деякі аспекти забезпечення продовольчої 

безпеки такої країни як Японія. Сільське господарство ніколи не було 

сильною стороною японської економіки, однак і сільське господарство, й 

рибальство є найважливішими галузями в економіці Японії. Для того щоб 

оцінити потенціал самозабезпеченості країни продовольством, доцільно 

навести дані щодо розподілу ВВП в загальній структурі національного 

господарства. 

Незважаючи на невеликий відсоток зайнятого в сільському 

господарстві населення, країна забезпечує до 70% потреби держави в 

продуктах харчування та сільськогосподарській сировині. Це досягається за 

рахунок високої інтенсифікації та наукового рівня в поєднанні з надійним і 

потужним захистом по лінії субсидування й протекціоністською політикою. 

Уряд Японії проводить відкриту і тверду політику захисту внутрішнього 

ринку, визнаючи той факт, що від стану продовольчого постачання залежить 

забезпечення національної продовольчої безпеки [68]. 

У той же час деякі розвинені країни, що мають в якості однієї з 
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найбільш продуктивних галузей сільське господарство, стикаються з 

певними труднощами. Наприклад, в Канаді постійний комітет Сенату по 

сільському та лісовому господарству випустив звіт «Проблема бідності в 

сільській місцевості», необхідність якого була викликана тривалою кризою в 

сільському господарстві. Були визначені три основних напрями, які 

формують сільську Канаду: в більшості своїй старіюче, інертне населення 

або люди похилого віку; зростаюче використання технологій для робіт в 

сільському господарстві, які вимагають меншого числа робочих; падіння 

витрат на перевезення сільських товарів і зростання транспортних витрат для 

сільських жителів, котрі їздять на роботу, в школу, медичні установи, для 

отримання різних послуг тощо. 

Ці напрями збільшили розрив між міською та сільською Канадою з 

багатьох аспектів. Історично в Канаді домінувало сільське господарство. У 

1931 р. дві третини сільського населення проживало на фермах. Але до 2001 

р. з них залишилося тільки 11%. В даний час на сільське господарство 

припадає лише 8% робочих місць. Загальне зменшення населення в сільській 

Канаді має руйнівну дію, особливо в сільськогосподарському секторі. 

Скорочення населення завдало шкоди сфері послуг, інфраструктурі, бізнесу 

та створення робочих місць. Сенатор Льон Гастафсон відзначив зростаючу 

загрозу продовольчій безпеці країни: «разом зі зникненням ферм, наша 

здатність прогодувати себе, як країну, буде підірвана» [60]. 

Боротьба із загрозою продовольчої безпеки Канади ведеться у напряму 

розвитку виробництва екологічно чистих продуктів харчування. Положення 

фермерів, що займаються їх виробництвом, не представляється безнадійним, 

оскільки споживачі готові платити надбавку за продовольство, отримане 

екологічно безпечним шляхом. Кількість фермерських господарств, зайнятих 

у виробництві подібних продуктів, зросла на 25%, незважаючи на те, що вони 

також відчувають нестачу в робочій силі і не здатні задовольнити попит на 

органічну продукцію. Уряд підтримує цих виробників, оскільки вони можуть 

справлятися з екстремальними погодними умовами і вирощувати 
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сільгоспкультури, використовуючи меншу кількість води. Державна 

підтримка і громадський резонанс, пов'язаний з використанням екологічно 

чистих продуктів, викликає певний інтерес з боку молодого покоління 

канадців, що в перспективі може позитивно позначитися на стані сільського 

господарства країни. 

В цілому провідні країни, сприяючи розвитку світового ринку, 

підтримують дуже високий рівень самозабезпечення продовольством: США і 

Франція більше 100%, Німеччина − 93%, Італія − 78%, Японія − 50% [14]. У 

США і Японії стан продовольчого постачання відкрито визнається 

найважливішим показником національної безпеки цих країн.  

Модель успішного розвитку сільськогосподарського сектора 

демонструє також Єдина аграрна політика Європейського союзу (ЄАП), в яку 

в 2015 році було внесено низку змін, які передбачають переведення частини 

(4,5%) бюджетної підтримки від прямого субсидування до заходів з розвитку 

сільських територій. В даний час система прямого субсидування ЄС включає 

такі елементи: базову премію; компенсацію за реалізацію аграріями певних 

заходів з охорони навколишнього середовища; субсидії молодим фермерам 

[134]. 

З моменту появи Єдиної аграрної політики, початкові цілі якої були 

зафіксовані статтею 39 Римського договору 1957 року (збільшення 

продуктивності, забезпечення достатнього життєвого рівня сільського 

населення, стабілізація ринків, забезпечення наявності продовольства, 

розумні споживчі ціни на продовольство), вона проголошувалась в якості 

одного з головних пріоритетів Співтовариства. У 1962 році були встановлено 

три головних принципи проведення ЄАП: цілісність ринку, перевагу 

продуктів ЄС та фінансова солідарність. Безумовно, члени ЄС як суверенні 

держави можуть в певних межах проводити самостійну аграрну політику, але 

характер і обсяги підтримки національних сільгоспвиробників суворо 

формалізовані правилами Євросоюзу. 

На початковому етапі країни-засновники ЄС погодилися з 
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необхідністю облаштування єдиного аграрного ринку та розвитку сільського 

господарства за загальними правилами, керуючись при цьому своїми 

міркуваннями. До закінчення перехідного періоду (12 - 15 років) планувалося 

не лише ліквідувати імпортні мита на внутрішніх кордонах Співтовариства і 

встановити єдиний зовнішній митний тариф, але і сформувати − тільки 

стосовно до аграрного сектору − організовані за єдиними правилами загальні 

ринки сільськогосподарської продукції. 

Регулювання сільськогосподарського ринку через механізм цінової 

підтримки, а також пряма підтримка фермерів здійснювалися повністю за 

рахунок коштів бюджету ЄС (через Європейський фонд 

сільськогосподарських гарантій). У свою чергу розвиток сільських територій 

здійснювалося як за рахунок бюджету ЄС (через Європейський фонд 

розвитку села), так і з коштів національних і регіональних бюджетів [127]. 

Витрачання ресурсів Європейського фонду розвитку села 

здійснювалося наступним чином: 46% всіх коштів в ЄС йшло на 

природоохоронні заходи, 34% − на зміцнення конкурентних позицій 

аграрного сектора, 12% − на диверсифікацію сільської економіки [137]. 

Що стосується продовольчого імпорту, то необхідно визнати той факт, 

що внутрішній ринок країн Європейського союзу захищений ввізним митом, 

індивідуальними тарифними квотами, а також системою різноманітних 

нетарифних заходів регулювання імпорту (наприклад, вимога обов'язкового 

зазначення місця ввезення товарів на територію ЄС) [52]. Рівень тарифного 

захисту країн ЄС значно перевершує показники тарифної системи США. Так, 

наприклад, максимальна ставка на продукцію тваринництва ЄС в 2012 році 

становила 134% проти 26% у США, тобто спостерігається перевищення 

більш, ніж в 5 разів, ставка на молочну продукцію була вище американської 

більш ніж в 6 разів, на цукор − майже в 3,5 рази [144]. 

Реалізація ЄСП має свою специфіку в силу того, що рішення про 

створення ЄСП було прийнято в 1960 р, а багато європейських країн, які є 

членами ЄС в даний час, приєдналися до даної міжнародної спільноти тільки 
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в останні 20 років. У зв'язку з цим необхідно відзначити особливості аграрної 

політики деяких країн Центральної та Східної Європи і їх трансформацію в 

процесі приєднання до ЄС та інтеграції в ЄСП. Такі країни як Польща, 

Болгарія, Румунія, Чехія, Угорщина зазнали певних труднощів, схожі з 

труднощами української економіки після розпаду СРСР. У ході економічних 

перетворень в цих країнах різко знизилося виробництво продуктів 

харчування, були відсутні передумови для розвитку великомасштабного 

виробництва. З цієї кризи країни Східної Європи були змушені шукати вихід 

самостійно.  

Наприклад, в Польщі структурні перетворення в економіці 

супроводжувалися реформою нормативно-правової бази місцевого 

самоврядування, його територіальних, організаційних та фінансово-

економічних основ. Це призвело до того, що забезпеченням продовольчої 

безпеки в Польщі займається не тільки вищий рівень державної влади, а й 

органи місцевого самоврядування, які отримали істотну частку повноважень 

й фінансуються з державного бюджету. 

У Румунії першими кроками реформування стали розпуск більшості 

кооперативів і розподіл землі між селянами, що спочатку тільки посилило 

кризу. Основними процесами реформування були деколективізація 

сільського господарства, перетворення державних підприємств в комерційні, 

відхід від обов'язкового централізованого планування, створення умов для 

реорганізації сільського господарства на основі приватної власності. В даний 

час основні цілі сільськогосподарської політики Румунії в рамках 

прихильності ЄСП полягають у наступному: забезпечення постачання 

населення продуктами харчування; збільшення продуктивності шляхом 

розвитку технічного прогресу, більш повного використання факторів 

виробництва; забезпечення встановлення цін, взаємовигідних як для 

виробників, так і для споживачів; стабілізація сільськогосподарських ринків; 

розвиток зовнішньої торгівлі; гарантування сприятливих умов життя для 

фермерів; розвиток сільського господарства не на шкоду навколишньому 
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середовищу [26]. 

У Чехії в 1992 р. була розроблена особлива сільськогосподарська 

політика, оформлена пізніше в федеральну аграрну програму, що була 

основою переходу до дій системного характеру [104]. Сенс програми 

зводився до того, що держава брала на себе початкову підтримку 

найважливіших трансформаційних процесів в сільському господарстві на 

етапі його переходу до ринку. При цьому дії держави зводилися до 

мінімального коригування ринку. З метою нейтралізації деяких негативних 

тенденцій, пов'язаних з проведення реформ в аграрному секторі, основні 

напрями їх здійснення були переглянуті в бік посилення регулюючої ролі 

держави, яка полягала в підтримці збалансованості аграрного ринку шляхом 

інтервенційних закупівель, підтримки виробничо-структурних перетворень 

за допомогою цільових дотацій та пільгових кредитів, захисту внутрішнього 

продовольчого ринку. В даний час сільське господарство Чехії займає одне з 

лідируючих положень на ринку Східної Європи [3]. 

Особливе місце займає Угорщина, яка знаходиться на лідируючих 

позиціях за рівнем аграрних реформ, так як спочатку висока ефективність 

сільського господарства не перешкоджала глибокому реформуванні. Модель 

інтеграції угорської сільськогосподарської галузі в економіку ЄС заслуговує 

на пильну увагу. Успіхи аграрних перетворень в Угорщині ґрунтуються на 

наступних факторах: збільшення експортних субсидій; плюралізм форм 

власності; гарантії з боку держави на реалізацію виробленої продукції; 

розробка механізму інвестиційно-фінансового сприяння аграрних 

перетворень; розвиток системи іпотеки (застави землі); розширення системи 

освіти. 

Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників в 

Угорщині після вступу в Європейський Союз в травні 2004 р. зазнала 

значних змін. До вступу Угорщини до Євросоюзу розміри державної 

підтримки визначав аграрний закон, що діяв з 2001 року, відповідно до якого 

виплати здійснювалися тим господарствам, де реалізація 
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сільськогосподарської продукції досягала 50% від усього обсягу 

виробництва, використання якісного насіння було не менше ніж на 40% від 

загальної площі і на 100% площі, відведеної під кукурудзу. У тваринництві 

підтримка надавалася в розрахунку на 1 голову худоби [72]. Фінансова 

підтримка сільськогосподарського виробництва включала пільгові кредити. 

Для підприємств, що мають не менше 1 га ріллі та зайнятих в органічному 

землеробстві, розроблялися спеціальні програми державної підтримки. 

Фермерам компенсувалися витрати на консультаційні послуги на рівні 

округів. Особлива увага та підтримка приділялися створенню і розвитку 

маркетингових організацій сільгоспвиробників. Витрати на 

сільськогосподарське страхування компенсувалися в розмірі 30% від 

страхового внеску. Проводилися заходи з регулювання ринку, які включали в 

себе не тільки закупівельні інтервенції, експортні субсидії, а й вдосконалення 

системи продовольчої безпеки Угорщини. [45]. 

Васільєва Л. М. відмічає, що «узагальнення вітчизняного й 

закордонного досвіду дозволило сформулювати основний принцип 

державного регулювання аграрного сектора, що полягає в аграрному 

протекціонізмі та має два аспекти: внутрішньоекономічний, який стосується 

відносин аграрного сектора з іншими галузями, і зовнішньоекономічний, 

пов'язаний з експортом та імпортом агропродукції» [16]. 

Виходячи з аналізу внутрішньої та зовнішньої підтримки 

сільгоспвиробників і національного продовольчого ринку, що практикується 

провідними аграрними країнами світу, можна зробити наступні висновки. 

По-перше, сільське господарство в постіндустріальній економіці 

зберігає своє стратегічне значення, перш за все, як гарант продовольчої 

безпеки. 

По-друге, як показує зарубіжний досвід, досягнення високих 

показників у сільському господарстві стає можливим на основі об'єднання 

зусиль агробізнесу і держави. Головні зусилля держави концентруються при 

цьому на підтримці вітчизняних виробників, збільшення 
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конкурентоспроможності вироблених ними товарів і стимулювання 

сільськогосподарського експорту. 

По-третє, при скороченні абсолютних обсягів прямої підтримки 

фермерів в США і ЄС в останні роки її значення не зменшується. Більш того, 

інструменти, що використовуються покликані, насамперед, згладжувати 

негативні наслідки несприятливої кон'юнктури. Різноманітні програми 

прямої підтримки аграрного сектора на державному рівні активно 

доповнюються регіональними формами сприяння. 

Початок нового тисячоліття характеризується подальшим розширенням 

залученості США і Європи в світову торгівлю сільськогосподарськими 

товарами. Найбільш яскраво ця тенденція проявляється в США, де обсяг 

зовнішньоторговельного обороту сільськогосподарською продукцією 

зберігається на рівні близько 50% від загального обсягу 

сільськогосподарського виробництва [22]. Зростання експорту 

супроводжується зростанням імпортних поставок сільськогосподарської 

продукції. 

Одним з найважливіших аспектів участі України в сфері міжнародних 

економічних відносин стає її співпраця з міжнародними економічними 

організаціями. Діяльність, яка пов'язана з продовольчою безпекою, 

здійснюють 35 міжнародних установ за напрямками: виробництво, імпорт, 

продовольча допомога і забезпечення доступності продовольства населенню. 

Провідною організацією в цій сфері є Продовольча та сільськогосподарська 

організація ООН (ФАО), основними цілями якої є поліпшення харчування і 

підвищення рівня життя; підвищення ефективності виробництва, переробки, 

збуту та розподілу продовольства й продукції сільського господарства; 

ліквідація проблем голоду та недоїдання. У 2016 році Україна і Продовольча 

та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) підписали угоду про 

співробітництво на 4 роки, метою якої є сприяння у покращенні бізнес-

клімату, розвитку агропродовольчих ланцюгів, розширенні доступу до ринків 

та підвищення рівня продовольчої безпеки [111]. 
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Відповідно до умов підписаної угоди, ФАО працюватиме з Україною з 

метою сприяння країні у покращенні бізнес-клімату, розвитку 

агропродовольчих ланцюгів, розширенні доступу до ринків, підвищенні рівня 

продовольчої безпеки, проведенні земельної реформи, ефективному 

управлінні природними ресурсами і подоланні наслідків зміни клімату», - 

йдеться у повідомленні [111]. Програма ФАО-Україна 2016-2019 була 

підготовлена у співпраці з Міністерством аграрної політики і продовольства 

України, співробітниками ряду інших міністерств, представниками 

професійних бізнес-асоціацій, наукової спільноти і громадянського 

суспільства. Пріоритетні напрями співробітництва, що мають відношення до 

вирішення продовольчої проблеми, наведені в таблиці 1.5. 

Таблиця 1.5 

Можливі напрями співпраці України з ФАО 
Напрям діяльності ФАО  Інтереси України 

Прогноз попиту, пропозиції та 
запасів продовольчих продуктів 
в контексті глобальної 
продовольчої безпеки та 
своєчасне поширення інформації 
про зміни, що відбуваються на 
світовому і регіональних ринках 

Прогноз перехідних запасів продовольства в країнах, що 
експортують та імпортують і кон'юнктура продуктових ринків. 
Система заходів, що вживаються світовим співтовариством в 
сфері світової продовольчої безпеки. Короткострокова й 
довгострокова політика на ринках сільськогосподарської 
сировини та продовольства. 

Забезпечення сталого зростання 
виробництва та підвищення 
доступності продовольства  

Надання допомоги у створенні умов для залучення інвестицій в 
реальний сектор з метою підвищення ефективності виробництва, 
переробки та збуту продукції. Сприяння в розробці політики в 
сфері екології. Консультації з питань підтримки сільського 
господарства, агробізнесу, організації переробки і збуту 
продукції, впровадження сучасних стандартів. 

Раннє попередження, 
забезпечення готовності до 
надзвичайних ситуацій та 
відновлення постраждалих 
територій від стихійних лих, 
природних ресурсів і систем 
виробництва продовольства  

Інформація раннього попередження, а також надання допомоги в 
проведенні відновлювальних заходів в умовах ймовірних 
надзвичайних ситуацій в сфері продовольства. Попередження 
про появу і поширення шкідників і хвороб для прийняття 
необхідних заходів боротьби з ними. Раннє попередження про 
стихійні лиха. Допомога у виборі та впровадженні передового 
досвіду, сучасних технологій та систем забезпечення сільського 
господарства для досягнення продовольчої безпеки і проведенні 
відновлювальних заходів. 

Моніторинг, оцінка та аналіз 
світового стану в сфері 
продовольства і харчування, 
сільського господарства, а також 
рівня продовольчої безпеки 

Допомога у створенні інформаційних систем, що дозволяють 
проводити аналіз та приймати оптимальні рішення. 
Інформаційне забезпечення в сфері світового продовольчого 
постачання, стану навколишнього середовища. Отримання бази 
даних про стандарти, норми і методи вироблення на 
міжнародному рівні загальних понять і дефініцій. Впровадження 
більш широкого набору технологій в сфері систем управління. 
Вільний доступ до наявних в ФАО систем інформації для обміну 
інтерактивними даними. 
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Отже, співпраця з ФАО є не тільки доцільною, але і необхідною. Вона 

дозволяє в контексті світових тенденцій визначити національні пріоритети. 

Таким чином, теорія і практика доводять, що рівень продовольчої 

безпеки безпосередньо залежить від ступеня та ролі державного регулювання 

сільського господарства і чим вище рівень державного регулювання, тим 

вище ступінь самозабезпеченості країни в продовольстві. У внутрішній 

політиці застосовуються такі механізми, як фінансова та цінова підтримка 

АПК, використання системи компенсацій та дотацій, пільгового 

оподаткування та кредитування, забезпечення інвестиційного процесу, 

цінових і закупівельних заходів. Світова практика розробила також безліч 

методів державної підтримки та захисту інтересів вітчизняних виробників 

продовольства на світових ринках, серед яких заходи тарифного та 

нетарифного захисту продовольчих та сільськогосподарських національних 

ринків, а також різноманітні механізми стимулювання, кредитування та 

субсидування аграрного експорту. 

Аналіз внутрішньої та зовнішньої підтримки сільгоспвиробників й 

національного продовольчого ринку, що практикується провідними 

аграрними країнами світу, також дає підставу зробити більш загальний 

висновок: сільське господарство в постіндустріальній економіці зберігає своє 

стратегічне значення, перш за все, як гарант продовольчої безпеки, а 

досягнення високих показників у сільському господарстві стає можливим на 

основі зусиль держави при фінансовій та іншій підтримці агробізнесу. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Важливою глобальною світовою проблемою, яка залишається завжди 

актуальною є виробництво продуктів харчування, без яких людство не може 

існувати. Для будь-якої держави світу на будь-якому етапі його розвитку 

забезпечення продовольством було і є найважливішим і актуальним аспектом 

проблеми національної безпеки. Продовольча безпека займає все значуще 
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місце в дослідженнях соціально-економічного, політичного, екологічного, 

демографічного, управлінського, біологічного, інформаційного, 

інституціонального характеру та інших наукових напрямів. Це означає, що 

проблема продовольчої безпеки є, з одного боку не тільки актуальною, але з 

іншого − багаторівневою. 

2. Поняття «продовольча безпека» було найбільш повно розкрито в 

Римській декларації про всесвітню продовольчу безпеку, прийнятої в 1996 

році. Відповідно до Римської декларацією продовольча безпека була 

визначена як стан економіки, при якому населенню кожної країни 

гарантується забезпечення доступу до продуктів харчування та питної води в 

обсягах, якості та асортименті, необхідних і достатніх для фізичного і 

соціального розвитку особистості, забезпечення здоров'я і розширеного 

відтворення населення. 

3. Визначено, що механізм державного регулювання забезпечення 

продовольчої безпеки комплекс соціально-економічних та інституційно-

правових заходів, спрямованих на підтримку розвитку виробництва 

продовольчої продукції; регулювання продовольчого вітчизняного ринку, 

зниження ступеню його залежності від світового ринку продовольства; 

поліпшення соціального становища та зростання платоспроможності 

населення; забезпечення якості та безпеки продовольчої продукції. 

4. На даний момент не існує єдиного підходу в питанні про те, які 

етапи еволюції підходів щодо виміру продовольчої безпеки необхідно 

виділяти і який зміст кожного конкретного етапу. Спільною рисою більшості 

робіт, в яких робиться спроба систематизації та узагальнення існуючих в 

різні періоди часу підходів до оцінки і визначення продовольчої безпеки є 

опора не на конкретні дії держав або міжнародних організацій, а на 

документи декларативного характеру − меморандуми, рішення конференцій, 

декларації, наукові публікації. Виділено етапи в еволюції підходів до 

трактування і виміру продовольчої безпеки, яка була обумовлена 

поглибленням поділу праці, змінами в рівні життя населення, а також 
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науково-технічним прогресом. Перехід між різними етапами часто 

здійснювався на тлі та в зв'язку зі значимими викликами забезпечення 

продовольчої безпеки: світова війна, продовольча криза тощо. 

5. Систематизація механізмів забезпечення продовольчої безпеки з 

урахуванням позитивного світового досвіду дала змогу зробити висновок, що 

дані механізми основані на високому рівні державного регулювання щодо 

забезпечення продовольчої безпеки, що дозволило виділити основні його 

напрями серед яких пріоритетне значення мають підвищення економічної та 

фізичної доступності продовольства, забезпечення безпеки харчових 

продуктів, розвиток сільського господарства, формування державних 

резервів і запасів. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ СТАНУ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ  

В УКРАЇНІ 

 

2.1. Методика вимірювання продовольчої безпеки на основі 

застосування системи індикаторів 

 

Вимірювання продовольчої безпеки дозволяє створити систему 

цільових індикаторів для осіб, які приймають рішення і спонукати 

представників влади до здійснення заходів щодо їх досягнення. 

Використовувані на державному рівні способи вимірювання та показники 

продовольчої безпеки безпосереднім чином впливають на ефективність 

заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки. Те, що не можна виміряти, 

не можна і ефективно відрегулювати. Вищесказане спонукає нас 

досліджувати не тільки теоретичні аспекти визначення та вимірювання 

продовольчої безпеки, а й звернутися до світового досвіду її оцінки. 

За даними на 1999 р. дослідники налічували понад 450 різних 

індикаторів, що застосовуються для оцінки стану продовольчої безпеки. У 

1992 р. налічувалося 172 різних дослідження з питань вимірювання 

продовольчої безпеки. У 1997 р. до даного списку додалося ще 72 посилання. 

Число теоретичних робіт з даної тематики зростає з кожним роком, проте, 

далеко не всі з них знаходять своє втілення в практиці і домагаються 

міжнародного визнання. На наш погляд, при вивченні сучасних методів 

оцінки та показників продовольчої безпеки доцільно зробити акцент саме на 

тих з них, які пройшли апробацію та на сьогоднішній день застосовуються 

міжнародними організаціями або профільними відомствами окремих держав. 

Як вже зазначалося вище, однією з провідних організацій, що 

займаються не тільки теоретичним осмисленням проблем продовольчої 

безпеки, а й її оцінкою і виміром, є Продовольча та сільськогосподарська 
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організація ООН (ФАО). Методологія ФАО дозволяє оцінювати продовольчу 

безпеку, як на загальносвітовому рівні так і на регіональному рівні за 

допомогою певного набору показників (індикаторів). Найбільший інтерес 

представляє аналіз показників, які використовуються ФАО для оцінки 

продовольчої безпеки на регіональному (національному) рівні, розроблених 

відповідно до методичних рекомендацій Комітету з Всесвітньої 

Продовольчої Безпеки (Committee on World Food Security), зокрема − 

круглого столу з питань вимірювання голоду, що пройшов у штаб-квартирі 

ФАО у вересні 2011 р.  

У редакції 2012 р., індикатори були розділені на первинні (input), що 

відображають структурні умови забезпечення продовольчої безпеки, 

результуючі (outcomes), що включають дані антропометричних досліджень та 

інформацію про недоспоживанні їжі та показники стабільності / уразливості 

(vulnerability / stability), що відображають стійкість до шоків. Первинні 

індикатори розподілялися між чотирма основними підгрупами − наявність 

(availability), економічна доступність, фізична доступність і використання 

(utilization). Результуючі ділилися на індикатори використання та індикатори 

доступу до продовольства. 

У більш пізній версії (після 12 жовтня 2015 р.) система показників 

ФАО зазнала суттєвих змін. Вже не здійснюється поділ на первинні та 

підсумкові показники. Індикатори розділені на 4 групи: наявність, доступ, 

стабільність і використання / повноцінність (utilization). Також виділяються 

додаткові показники. У систему були додані наступні показники: валовий 

внутрішній продукт на душу населення, поширеність анемії серед вагітних та 

дітей до 5 років, поширеність дефіциту йоду й вітаміну А, середнє 

споживання жирів на душу населення, споживання жирів на душу населення, 

частка людей, які систематично переїдають тощо. 

Загальна кількість індикаторів, що використовуються ФАО для оцінки 

стану продовольчої безпеки на національному рівні, становить 43 (31 

основних і 12 допоміжних). Інформація за ними оновлюється з різною 



 57 

степенем регулярності. Часто оновлюється інформація за індикаторами, 

похідним від споживання калорій на душу населення. Інші показники 

оновлюються рідше, дані доступні не в усіх країнах і не за всіма роками 

[102]. 

На окрему увагу заслуговують способи збору необхідної інформації, 

використовувані ФАО. Дані про виробництво, імпорт та експорт 

продовольчих товарів збираються за допомогою офіційної національної 

статистики із застосуванням балансового методу. Інформація про стан 

транспортної інфраструктури запозичується з ресурсів Світового Банку. 

Значення антропометричних показників береться з ресурсів Всесвітньої 

організації охорони здоров'я. Підсумкова потреба в калоріях для кожного 

регіону розраховується виходячи з віково-статевої та вікової структури 

населення. Використовуючи ці дані, можна оцінити загальну потребу в 

калоріях для всього населення в цілому. Цей показник значно змінюється від 

країни до країни. 

На жаль, більшість країн, що розвиваються не мають задовільної 

системи збору сільськогосподарської статистики, здатної забезпечити навіть 

мінімальний набір вихідних даних, що відповідають вимогам прийнятої 

інформаційної системи щодо продовольчої безпеки. З цієї причини фахівці 

ФАО часто використовують результати проведених ними вибіркових 

обстежень домогосподарств. 

Однією з найбільш відомих сучасних програм щодо отримання 

інформації про продовольство і продовольчу безпеку в регіонах світу є 

ініціатива ФАО CountrySTAT [130]. Country STAT є мережна інформаційна 

технологічна система з продовольчої та сільськогосподарської статистики на 

національному та регіональному рівнях. Система Country STAT була 

запущена в багатьох країнах Африки на південь від Сахари і в даний час 

розширюється на інші африканські країни, а також за межі регіону. Взявши 

за основу концепції визначення та класифікації, що застосовуються ФАО 

(зокрема, в рамках системи ФАОСТАТ (FAOSTAT)), Country STAT став 
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єдиною інформаційною системою для країн, що організує, гармонізує та 

стандартизує статистичні дані з багатьох джерел на універсальній платформі 

[60]. Як відзначають фахівці, даний підхід дозволяє вибудовувати складні 

інформаційні системи для моніторингу стану продовольчої безпеки. 

У зв'язку з тим, що Україна відноситься до числа країн, що 

розвиваються, ФАО не веде моніторинг деяких показників для неї. 

Наприклад, масштаби недоїдання (частка населення, що знаходиться в зоні 

ризику браку калорій) в країні є такі які менше 5% [131], як і у всіх країнах, 

що розвиваються більш точні цифри не наводяться. 

Середня достатність енергетичної цінності харчування перевищує 

100%, за даними на 2014-2016 рр. становить 136% [74] і значення даного 

індикатора стійко зростає з кінця дев'яностих років минулого століття. 

Вважається, що якщо значення даного індикатора перевищує 100%, то (за 

умови належного розподілу продовольства) гарантує відсутність голоду в 

країні. Середнє значення даного індикатора для країн, що розвиваються 

також складає 136%. 

Виробництво продуктів харчування на душу населення за даними ФАО 

в Україні також зростає (у постійних цінах). За даними на 1999-2001 рр. воно 

становило 232 дол. на рік на душу населення, в 2011-2013 рр. вже 312 дол. на 

душу населення [74]. Позитивна динаміка за даним показником дозволяє 

зробити висновок про те, що за інших рівних умов має місце деяке 

поліпшення ситуації в країні щодо наявності продовольства. В середньому 

для країн, що розвиваються цей показник становить 419 дол.  

При цьому частка калорій, одержуваних населенням України від 

споживання зернових, коренеплодів і картоплі поступово скорочується. 

Якщо на початку двохтисячних років вона становила приблизно 47%, то за 

даними на 2016-2018 рр. в середньому вже 40% [74], що дозволяє зробити 

висновок про поступове поліпшення структури харчування населення. В 

середньому для країн, що розвиваються цей показник становить 32%. 

Одночасно в Україні зростає середньодушове споживання білків і 
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білків тваринного походження, що також свідчить про поліпшення структури 

харчування населення. За даними на 1999-2001 рр. в Україні споживали в 

середньому 86 грамів білка на людину в добу (з них 42 грами - білки 

тваринного походження), за даними ФАО на 2009-2011 рр. значення даного 

показника становить вже 101 грам на людину в добу (з них 54 грами - білки 

тваринного походження) [74]. В середньому, для розвинених країн значення 

даних показників становить 103 і 60 грам на людину в добу відповідно. 

Індекс внутрішнього рівня цін на продукти харчування в Україні, що 

характеризує відносні ціни на продовольство в країні, вище, ніж в 

середньому серед країн, що розвиваються і складає 4,3 за даними на 2018 р. 

[74]. Після 2009 р. індекс для України дорівнював 4,15, динаміка негативна, 

що за інших рівних умов може свідчити про поступове погіршення 

економічної доступності продуктів харчування для населення. В середньому 

для країн, що розвиваються цей показник в 2018 р. дорівнював 1,68. 

Україна є великим нетто-експортером зернових, що, на думку ФАО, 

при інших рівних умовах позитивно характеризує стабільність 

продовольчого забезпечення в країні. Динаміка експорту зернових 

позитивна.  

Крім того, за оцінками ФАО і Світового Банку, для України характерні 

стабільно низькі значення індексу політичної стабільності та відсутності 

тероризму / насильства. Даний показник характеризує ймовірність того, що 

уряд буде дестабілізований або зміщений неконституційним методом і 

змінюється від -2,5 (слабка стійкість) до +2,5 (сильна стійкість) і для України 

за даними на 2018 року він дорівнює -1,93 [74], що дозволяє зробити 

висновок про наявність певних ризиків для забезпечення продовольчої 

безпеки. Серед розвинених країн більш низькі значення за цим показником 

на 2018 р. тільки в Росії (- 0,84) та в Ізраїлі (-0,99). 

Починаючи з 1990 р за даними ФАО в Україні спостерігається стійке 

зростання частки населення, що має доступ до поліпшених джерел питної 

води (до числа яких відносяться водопровід, захищені свердловини або 
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колодязі, колектори дощової води з розрахунку не менше 20 літрів на людину 

в день з джерел не дальше за кілометри від місця мешкання). Якщо в 1990 р. 

значення даного показника дорівнювало 93,4%, то в 2014 р вже 96,9% [74], 

що за інших рівних умов, відображає поліпшення стану продовольчої 

безпеки в країні. 

Разом з тим, з доступу до покращених санітарних умов (до числа яких 

відносяться санітарно-технічні умови, що дозволяють ізолювати людей, 

тварин і комах від контактів з продуктами життєдіяльності) в Україні 

динаміка негативна. У 1990 р за даними ФАО та Світового Банку подібний 

доступ мало 72,7% населення України, в 2018 р цей показник майже не 

змінився − 72,2% [74]. При цьому для країн, що розвиваються в середньому 

значення даного показника становить 95,6% (за даними на 2018 р.). 

З числа індикаторів ФАО, що характеризують використання 

продовольства, на окрему увагу заслуговує поширеність анемії серед 

вагітних жінок (вміст гемоглобіну в крові нижче 110 грамів на літр). Анемія 

може призводити до недоотримання плодом кисню, що негативно 

позначається на його розвитку. Однією з основних причин анемії в світі є 

недоотримання заліза з їжею. В Україні за поширеністю анемії серед жінок 

спостерігається стійка позитивна динаміка. У 1990 р. значення даного 

показника становило 31,2%, в 2018 р вже 23,3% [74]. 

Серед додаткових індикаторів, використовуваних ФАО для оцінки 

продовольчої безпеки, особливий інтерес представляє частка людей, що 

систематично переїдають. У 1990-1992 рр. значення даного показника для 

України становило 25%, поступово знижувався до 1997-1999 рр., після чого 

мав місце стійке зростання і за даними на 2014-2018 рр. значення даного 

показника для України становить 46,1% [74]. Для порівняння, в середньому, 

для країн, що розвиваються частка людей, що систематично переїдають 

становить 45,7% (за даними на 2014-2018 рр.). Для Німеччини значення 

даного показника становить 50,3%, для США 60,8%. 

Таким чином, застосування індикаторів продовольчої безпеки ФАО, 
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дає можливість проводити зіставлення різних країн за конкретними 

показниками, простежувати динаміку зміни їх значень в часі, однак загальної 

інтегральної оцінки стану продовольчої безпеки в конкретних країнах вони 

дати не дозволяють. 

З точки зору методології оцінки продовольчої безпеки, яка 

застосовується ФАО, Україна відноситься до числа країн, що розвиваються. 

За рядом показників продовольчої безпеки в Україні спостерігається 

позитивна динаміка. При цьому їх значення не завжди досягають рівнів, 

середніх для країн, що розвиваються. До числа показників продовольчої 

безпеки ФАО, за якими в Україні спостерігаються найбільші проблеми, 

можна віднести високий індекс рівня цін на продукти харчування та низькі 

значення індексу політичної стабільності й відсутності тероризму / 

насильства. 

Вимірювання продовольчої безпеки дозволяє створити систему 

цільових індикаторів для осіб, які приймають рішення і спонукати 

представників влади до здійснення заходів по їх досягненню. 

Використовувані на державному рівні способи вимірювання та показники 

продовольчої безпеки безпосереднім чином впливають на ефективність 

заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки.  

Що стосується оцінки рівня продовольчої безпеки України, то її 

здійснимо на основі індикаторів, якими оперує Продовольча та 

сільськогосподарська організація ООН (ФАО), а також відповідно до 

Методики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України «Деякі 

питання продовольчої безпеки» від 05.12.2007 № 1379. 

Згідно Методики визначення основних індикаторів продовольчої 

безпеки визначено наступні індикатори та критерії показників продовольчої 

безпеки  [61]: 

1) добову енергетичну цінність раціону людини, що визначається як 

сума добутків одиниці маси окремих видів продуктів, які споживаються 

людиною протягом доби, та їх енергетичної цінності. Граничний критерій 
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встановлений у 2500 ккал на добу, при цьому 55% добового раціону повинно 

забезпечуватися за рахунок споживання продуктів тваринного походження; 

2) забезпечення раціону людини основними видами продуктів, що 

визначається як співвідношення між фактичним споживанням окремого 

продукту та його раціональною нормою; 

3) достатність запасів зерна у державних ресурсах, що визначається як 

співвідношення між обсягами продовольчого зерна у державному резерві та 

обсягами внутрішнього споживання населенням хліба і хлібопродуктів у 

перерахунку на зерно. Граничним критерієм для зазначеного показника 

вважається його 17% рівень, що відповідає 60 дням споживання; 

4) економічну доступність продуктів, що визначається як частка 

сукупних витрат на харчування у загальному підсумку сукупних витрат 

домогосподарств. Граничним критерієм для зазначеного показника 

вважається його 60% рівень; 

5) диференціацію вартості харчування за соціальними групами, що 

відстежується в динаміці та розраховується як співвідношення між вартістю 

харчування 20% домогосподарств з найбільшими доходами та вартістю 

харчування 20% домогосподарств з найменшими доходами; 

6) ємність внутрішнього ринку окремих продуктів, що відстежується в 

динаміці та визначається у натуральному виразі як добуток споживання 

певного продукту та середньорічної чисельності населення; 

7) продовольчу незалежність за окремим продуктом, що визначається 

як співвідношення між обсягом імпорту окремого продукту у натуральному 

виразі та ємністю його внутрішнього ринку. Граничним критерієм для 

зазначеного показника вважається його 30% рівень. 

Таким чином наразі створена система цільових індикаторів для 

відповідальних осіб, які приймають управлінські рішення.  Використовувані 

на державному рівні способи вимірювання та показники продовольчої 

безпеки безпосереднім чином впливають на ефективність заходів щодо 

забезпечення продовольчої безпеки 



 63 

2.2. Сучасний стан та оцінка рівня продовольчої безпеки України 

 

Стан продовольчої безпеки багато в чому визначається проведеною в 

країні економічною політикою, загальними й специфічними формами та 

механізмами регулювання сільськогосподарського і продовольчого ринку.  

Проаналізуємо продовольчу безпеку України в світовому аспекті. 

«Глобальний індекс продовольчої безпеки, що вперше вийшов в 2012 році, 

розглядає ключові фактори, пов'язані з такими показниками, як фінансова та 

фізична доступність продовольства, а також його якість і безпеку, індекс 

аналізує показники 109 країн, Україна отримала 56,4 бали і зайняла 52-е 

місце в 2013 р. Росія знаходиться на 40-му місці з 62,7 балами, Білорусь - на 

47-му місці з 60,8 балами, Казахстан - на 57-му місці з 53,3 балами і 

Азербайджан на 62-му місці з 50,3 балами. США посіли перше місце в 

рейтингу, набравши 89,3 бали, за ними йдуть Австрія, Нідерланди, Норвегія і 

Сінгапур. Німеччина, Франція і Великобританія розташувалися на 8-му, 10-

му і 16-му місцях відповідно, а Чеська Республіка, Польща та Угорщина - на 

23-му, 26-му і 29-му місцях». За період 2013-2018 рр. Україна опустилася із 

47-го на 63-тє місце в Глобальному індексі продовольчої безпеки [109].  

У 2019 році Україна дещо покращила загальний бал порівняно з 

минулим роком, проте темпи зростання багатьох інших країн були значно 

вищими, в результаті чого Україна зайняла 76 позицію в рейтингу 2019 року 

[110]. Основні сильні сторони, визначені в Індексі для України, — це безпека 

харчових продуктів, низька частка населення за глобальною межею бідності, 

мінімальні зміни середніх витрат на харчування та низький рівень втрат 

продовольства. Порівняно із середньосвітовим показником, Україна має 

кращі показники у фінансуванні програм безпеки харчових продуктів, 

наявності відповідних приміщень для зберігання врожаю та здатності 

безпечно зберігати продукти. Позитивними показниками також є залізнична 

інфраструктура, дієтична різноманітність, наявність поживних 

мікроелементів в продуктах харчування та відсоток населення, що має доступ 
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до питної води. Основними викликами для країни є корупція, державні 

витрати на наукові дослідження в сільському господарстві та відсутність 

харчових стандартів. Порівняно із середнім показником у світі, валовий 

внутрішній продукт на душу населення в Україні дуже низький, а також 

слабка дорожня та портова інфраструктура. Доступ фермерів до 

фінансування та дуже малий відсоток земельних ділянок, обладнаних для 

зрошення, також були факторами зменшення Індексу.  

Проаналізуємо стан продовольчої безпеки України за раніше 

означеними індикаторами.  

Індикатор 1. Добова енергетична цінність раціону людини. За 

калорійністю харчування Україна за роки кризи перейшла від рівня 

розвинених країн до нижньої межі продовольчої безпеки (2600 ккал), а за 

споживанням протеїнів тваринного походження опинилася нижче цієї межі. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, «межа енергетичної 

насиченості раціону харчування, нижче якої починається голодування з 

незворотними фізіологічними змінами, дорівнює 1500 ккал на добу» [70]. 

У 2017 році, як і у три попередні, відбулося скорочення 

середньодобової поживності раціону українця. За даними статистики, у 

минулому році в середньому українці споживали 2707 ккал на добу, або на 35 

ккал менше, ніж роком раніше. а в 2013 році він взагалі становив 2969 

кілокалорій. При цьому калорійність раціону все ще на 8% перевищує 

гранично допустимий рівень для цього індикатора – 2500 ккал. У 2018 році 

показник середньодобової поживності раціону становив 2706 ккал.  

На даний момент денна "тарілка" наблизилася до допустимого 

індикатору - 2500 ккал. У структурі раціону основна частка калорійності 

українців отримана за рахунок споживання продукції рослинництва – це 

близько 1919 ккал, або 71% від щоденного раціону. При цьому 29% так 

званої" тарілки "доводиться на продукти тваринного походження. Тут 

українці споживають близько 787 ккал". 
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Згідно з даними аналітиків, в минулому році середнє споживання 

продуктів населення покращилося в 5 з 10 основних продовольчих груп. 

Зокрема, споживання м'яса зросло на 1,1 кг (і досягло 52,8 кг в рік), риби - на 

1 кг (до 11,8 кг), фруктів - на 5 кг (до 57,8 кг), овочів - 4,2 кг (до 163,9 кг), 

яєць - на 2 шт. (До 275 шт.). 

У той же час вживання молока, сметани і сиру скоротилося на 2,3 кг, в 

197,7 кг на рік. "Це один з найнижчих показників за останні 20 років. 

Причому споживання молока забезпечує лише 52% від раціональної норми", 

- уточнює Олег Пендзин. Але незважаючи на зростання присутності в раціоні 

м'яса, риби і фруктів, їх все ж недостатньо: риба та рибні продукти тільки на 

59% забезпечують норму денного раціону, фрукти - на 64%, м'ясо - на 66%. А 

ось економічно доступні для бюджету родини продукти народ споживає в 

достатній кількості [8]. Таким чином слід зазначити, що 29% 

середньодобового раціону забезпечувалося за рахунок споживання продукції 

тваринництва (Додаток В). Порівняно із країнами ЄС, середньодобова 

калорійність раціону в Україні є досить низькою. Так, у середньому по ЄС-28 

калорійність становить 3400 ккал, що на чверть більше, ніж в Україні. При 

цьому частка в раціоні продуктів тваринного походження в ЄС знаходиться 

на такому ж рівні як в Україні, тобто складає 29%. 

Таким чином, калорійність середньодобового раціону харчування все 

ще залишається значущим показником забезпечення продовольчої безпеки як 

в Україні, так і в інших країнах світу. Разом з тим, у багатьох країнах існують 

групи населення, які мають необхідний достаток для забезпечення власного 

збалансованого харчування. 

Основною метою досягнення продовольчої безпеки є забезпечення 

споживання населенням продуктів харчування в обсягах, відповідних 

раціональним нормам споживання харчових продуктів. Відповідно, рівень 

споживання продуктів харчування в порівнянні з раціональними нормами є 

найважливішим показником забезпечення продовольчої безпеки в регіоні. 

Індикатор 2.  Достатність споживання окремого продукту. На 
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окрему увагу заслуговує такий показник продовольчої безпеки в сфері 

споживання, як споживання харчових продуктів на душу населення 

(табл.2.1).  

. Таблиця 2.1 

Споживання основних продуктів харчування населенням України 
(на одну особу за рік; кілограмів) 

Показник 

Вид продуктів харчування 
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Раціональні 
норми 
харчування 

80 380 290 20 38 13 124 161 90 101 

Мінімальні 
норми 
харчування 

52 341 231 12 32 8 96 105 68 94 

1990 р. 68 373 272 17,5 50 11,6 131 102 47 141 
1995 р. 39 244 171 3,6 32 8,2 124 97 33 128 
2000 р. 32,8 199,1 166 8,4 36,8 9,4 135,4 101 29,3 124,9 
2005 р. 39,1 225,6 238 14,4 38,1 13,5 135,6 120 37,1 123,5 
2010 р. 52,0 206,4 290 14,5 37,1 14,8 128,9 143 48,0 111,3 
2015 р. 51 210 280 8,6 36 12,3 138 161 51 103 
2016 р. 51 210 280 8,6 36 12,3 138 161 51 101 
2017 р. 51,7 200 273 10,8 30,4 11,7 143,4 159 52,8 100,8 
2018 р.  51,6 204 275 9,7 30,0 12,0 145,0 155 50,3 99,6 

2018 р. у % 
до: 1990 р. 76,1 53,6 73,2 61,7 60,1 100,1 109,5 121,4 112,3 71,5 

мінімальних 
норм 99,4 58,7 118,2 90,0 95,0 146,3 149,4 151,4 77,6 107,2 

раціональних 
норм 71,4 52,6 94,1 54,0 80,0 90,0 115,6 98,8 58,7 99,8 

 

Даний показник багато в чому є інтегральним, характеризуючи 

одночасно різні аспекти продовольчої безпеки: і наявність продовольства на 

внутрішньому ринку, і його економічну та фізичну доступність, про що мова 

піде в третьому розділі. Стійкий високий рівень споживання продуктів 

харчування за інших рівних умов дає підстави зробити висновки про 

стабільність продовольчого забезпечення, а аналізуючи структуру 
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споживання харчових продуктів, можна характеризувати повноцінність 

харчування. 

Майже весь період незалежності Україна постала перед проблемою 

недостатності харчування. Значна частина населення не має змоги купувати 

необхідну кількість продуктів харчування для забезпечення активного і 

здорового життя, а деякі можуть споживати лише дешеві продукти, не 

отримуючи необхідну кількість калорій. Як зазначає Пасхавер В. «…до 

середини 90-х років Україна втратила половину докризового рівня 

споживання м’ясопродуктів і відтоді цей показник  не вдається підвищити 

Інша проблема – вітамінна насиченість харчування, за душовим 

споживанням фруктів і ягід Україна відстає від розвинутих країн у 4 рази 

[77]. 

Наприкінці 90-х років, як свідчать дані табл. 2.2, рівень продовольчої 

безпеки України знизився до критично небезпечної межі.  

Таблиця 2.2 

Індикатора достатності споживання продуктів харчування 

(на одну особу за рік; кілограмів) 
Вид продукту 

харчування 

2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Хліб і хлібопродукти (у 
перерахунку на 
борошно) 

1,22 1,10 1,07 1,07 10,2 1,00 1,00 1,00 

М'ясо і м'ясопродукти 0,49 0,65 0,70 0,67 0,64 0,64 0,65 0,66 

Молоко і 
молокопродукти  

0,59 0,54 0,58 0,58 0,55 0,55 0,53 0,52 

Риба і рибопродукти 0,72 0,73 0,73 0,55 0,43 0,48 0,54 0,52 

Яйця (шт.) 0,82 1,00 1,07 1,06 0,67 0,92 0,94 0,96 

Овочі та баштанні 0,78 0,89 1,01 1,01 1,00 1,02 0,99 0,95 

Плоди, ягоди та 
виноград 

0,53 0,41 0,63 0,58 0,57 0,55 0,59 0,55 

Картопля 1,09 1,04 1,09 1,13 1,11 1,03 1,16 1,18 

Цукор 1,00 0,97 0,98 0,95 0,94 0,88 0,80 0,82 

Олія  рослинна всіх 
видів 

1,03 1,13 1,02 1,01 0,95 0,90 0,90 0,92 

Розраховано за даними [99] 
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Критично небезпечним вважається рівень споживання продовольства у 

половинному обсягу від науково обґрунтованих раціональних нормативів, до 

яких Україна наблизилась у 1988-1989 рр. [77]. Насамперед це стосується 

м’яса і риби, а також яєць, молочних продуктів, плодово-ягідної продукції та 

винограду. Такий стан є результатом різкого падіння обсягів виробництва 

сільськогосподарської продукції та основних видів продуктів харчування. 

Середньодушове споживання олії, яєць, картоплі та овочей та 

баштанних протягом досліджуваного періоду стійко перевищує мінімальну 

межу норми споживання. Майже відповідає мінімальній нормі споживання 

мяса і м’ясопродуктів, риби і рибопродуктів, цукру, хліба та хлібопродуктів, 

відстає від нижньої межі норми на всьому розглянутому проміжку часу 

споживання молока і молокопродуктів. 

В 2018 році середньодушове споживання продуктів харчування 

покращилося по 5 із 10 основних продовольчих груп, а саме споживання 

м’яса зросло на 0,3 кг, риби – на 1,2 кг, фруктів – на 3,1 кг, картоплі – 3,6 кг, 

яєць – на 6 штук. 

Досить помітний «провал» у середньодушовому споживанні у 

минулому році відбувся по молочній групі. Споживання молока і 

молокопродуктів скоротилося на 9,5 кг і склало 200 кг на особу на рік, що є 

одним із найнижчих показників за останні 20 років та забезпечує лише 53% 

від раціональної норми. Низькі показники покриття раціональної норми 

спостерігаються і по інших, найбільш вартісних для споживача групах 

продовольства: рибі та рибопродуктах – 54%, фруктах – 59%, м’ясу та 

м’ясопродуктах – 65%. Як і попередні роки, по найбільш економічно 

доступних продовольчих групах, споживання знаходилося у межах, або вище 

визначених раціональних норм, до таких видів продуктів: хлібопродуктах, 

картоплі, овочах, яйцях та олії. В 2018 р. (як майже і за всіма 

досліджуваними роками) середньодушове споживання лише по двох 

найменш вартісних групах (хліб та хлібопродукти картопля) досягло, або 

перевищило рекомендований рівень. По інших групах коефіцієнт достатності 
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споживання був меншим одиниці. Особливо суттєве відставання відмічається 

по продукції тваринного походження та плодово-ягідній продукції. Так, 

рекомендований рівень по м’ясу забезпечено на 65%, молоку – на 53%, рибі – 

на 54%, плодах та ягодах – на 59%. 

Загалом, аналіз рівня споживання продуктів харчування ускладнюється 

рядом обставин. Одним з такого роду обставин є те, що в країні інституційно 

не закріплені норми споживання населенням харчових продуктів, відповідно 

до яких необхідно оцінювати рівень споживання. В Проекті Закону України 

«Про продовольчу безпеку України» зазначено, що «науково обґрунтовані 

набори продуктів харчування – набори продуктів харчування, що за своїм 

хімічним складом та енергоцінністю відповідають нормам фізіологічних 

потреб людини в основних харчових речовинах та енергії з урахуванням її 

віку, статі та виду трудової діяльності, затверджені в установленому 

законодавством порядку» [82]. Однак це не тільки не конкретизує величину 

раціональних норм споживання, але і не має посилання на будь-якій іншій 

нормативно-правовий документ, який регламентує раціональні норми 

споживання продуктів харчування населенням. 

Індикатор 3. Щільність автомобільних доріг. Індикатор щільності 

автомобільних доріг використовується ФАО для оцінки фізичної доступності 

продовольства для населення. Чим вища концентрація доріг на одиницю 

площі, тим легше забезпечити доставку продовольства у будь-який куточок 

країни. В Україні у 2018 році на 100 кв. км площі припадало 27 км автодоріг, 

що є одним із найнижчих показників серед європейських країн. 

Індикатор 4. Економічна доступність продуктів харчування. Фізична 

доступність продовольства визначається співвідношенням кількості 

продовольства на внутрішньому ринку і необхідних обсягів відповідних 

видів продуктів харчування з урахуванням поставок спецспоживачів. Під 

економічною доступністю продовольства розуміється можливість для різних 

груп споживачів купувати продовольчі товари в нормативному розмірі на 

ринку, а також отримувати їх по неринковим каналах (наприклад, з 

http://res.in.ua/zakon-ukrayini-pro-dityache-harchuvannya-iz-zminami-i-dopovnen.html
http://res.in.ua/zakon-ukrayini-pro-dityache-harchuvannya-iz-zminami-i-dopovnen.html
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особистих підсобних господарств).  

Забезпечення економічної доступності продовольства передбачається 

досягати шляхом впливу на рівноважний рівень цін продуктів харчування і 

на доходи населення. Цільовий індикатор - частка витрат на продовольство 

від загальних витрат населення, яка не повинна перевищувати 60 відсотків, а 

в перспективі 30-35 відсотків. При цьому в країні повинні бути створені 

умови, що гарантують можливість для всіх соціальних груп населення 

споживати продовольство відповідно до медичних норм. 

У 2018 році середньомісячні загальні сукупні споживчі витрати одного 

домогосподарства [83] складали 6634,12 гривні на місяць (додаток Д). При 

цьому щомісяця домогосподарством на харчування спрямовувалося в 

середньому 3423,71 [83] гривні. Тобто, основною статтею споживчих витрат 

домогосподарства були витрати на харчування, частка яких у становила 

51,6% при 60-ти відсотковому граничному критерії (додаток Е). Порівняно з 

попереднім роком даний показник зменшився на 1,9  відсоткових пункти. 

Проте, незважаючи на певне покращення економічної доступності продуктів 

харчування для українців, частка витрат на придбання харчування у 4−5 разів 

перевищує аналогічні показники європейських країн. 

На відміну від України у ЄС-28 витрати на продукти харчування не 

перевищують 12% всіх споживчих витрат, а основною затратною статтею у 

домогосподарствах країн Євросоюзу є витрати на житло та енергоносії, на які 

припадає майже чверть таких витрат. 

Згідно статистичних даних то відмічено «що стосується структури 

споживчих продовольчих витрат, то порівняно з попереднім роком значних 

змін тут не спостерігалося, перше місце посідають витрати на: м'ясо і 

м’ясопродукти – 24% (827 грн. на домогосподарство на місяць), хліб і 

хлібопродукти – 15% (511 грн.), молоко і молочні продукти – 14% (494 

гривні)» [99] (додаток Є). 

У регіональному розрізі найменша частка на продукти харчування від 

сукупних споживчих витрат – 45,4% − зафіксована у домогосподарствах 
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Запорізької області. Натомість домогосподарства Рівненської області на 

продовольство витрачали 58,6% від своїх споживчих сукупних витрат. 

Загалом у 13 областях частка витрат на продукти харчування перевищувала 

середній показник по Україні. 

На думку Бабич М. М. «для того, щоб реально вирішити проблему 

продовольчого забезпечення в Україні, необхідна нова модель економічного 

розвитку, в якій пріоритетом має стати стимулювання зростання при 

справедливому розподілі доходів з тим, щоб можна було розширити 

внутрішній ринок країни, при одночасному створенні додаткових робочих 

місць, забезпеченні підвищення заробітної плати і, зокрема, відновлення 

купівельної спроможності мінімальної заробітної плати, яка сьогодні 

використовується в якості орієнтовного показника рівня доходу найбідніших 

верств населення» [6]. 

Індикатор 5. Диференціація вартості харчування за соціальними 

групами. Доходи населення є індикатором економічної доступності 

продовольства. За даними Державної служби статистики, «реальні доходи 

українців у 2017 році у зіставленні з попереднім роком збільшились на 9,0 %, 

а у 2016 році у зіставленні з попереднім 2015 роком спостерігалося  

зменшення  доходів  на 22,0 %, номінальні доходи населення минулого року 

зросли на 15 %, а наявний дохід, який може бути використаний населенням 

на придбання товарів та послуг, збільшився на 15,6 % У розрахунку на одну 

людину наявний дохід у 2017 році становив 49,1 тис. грн, що на 5,1 тис. грн 

більше, ніж у 2016 році, домінуючою складовою доходів громадян України є 

заробітна плата і соціальна допомога. У структурі доходів українців 

заробітна плата у 2017 році становила 41,8 %, тоді як у 2016 році її частка 

становила близько 39,0 %, соціальні виплати у 2017 році становили 35,9 % 

доходів громадян проти 37,8 % у 2017 році» [99]. Зазначимо, що хоча рівень 

заробітної плати за досліджуваний період зріз, на благополуччі населення це 

не відобразилося враховуючи темп інфляційних процесів (табл. 2.3). 
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Таблиця 2.3 

Індекс заробітної плати 
Регіон Індекс заробітної плати (до попереднього року) 

2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 

Україна 1,149 1,079 1,065 1,205 1,235 

Столичний 1,152 1,074 1,062 1,198 1,234 

Північно-Східний 1,147 1,069 1,061 1,188 1,208 

Донецький 1,134 1,077 1,020 1,162 1,264 

Придніпровський 1,123 1,068 1,092 1,211 1,185 

Центральний   1,156 1,072 1,062 1,182 1,222 

Подільський 1,170 1,086 1,074 1,188 1,221 

Карпатський   1,151 1,072 1,062 1,208 1,253 

Північно-Західний 1,168 1,103 1,061 1,192 1,225 

Причорноморський 1,147 1,087 1,067 1,210 1,248 

Якщо аналізувати витрати населення на харчування, то «у 2017 році 

20% домогосподарств з найбільшими доходами (вищий квінтіль) в 

середньому витрачали на харчування 4464 гривні на місяць, а 20% 

домогосподарств з найменшими доходами (нижчий квінтіль) – 2762 гривні 

Виходячи з цього, коефіцієнт диференціації вартості харчування за 

соціальними групами становив 1,62 проти 1,59 у 2016 році, найбільша 

диференціація у споживанні у межах вищого та нижчого квінтилів не один 

рік поспіль спостерігається по продукції тваринного походження (м'ясо, риба 

молоко), а також фруктово-ягідній групі (у 1,7 – 2,0 рази) Домогосподарства, 

які за рівнем середньодушових еквівалентних доходів належать до першого 

квінтіля практично перебувають на межі продовольчої небезпеки, оскільки 

частка їх споживчих витрати на продовольство наближається до порогового 

критерія» [73]. 

Загалом можна зробити висновок про низький рівень економічної 

доступності продовольства для певної частини населення України. Багато з 

них змушені витрачати на продукти харчування більшу частину своїх 

доходів. Тенденція до зростання частки витрат на харчування в загальний 
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витратах на кінцеве споживання продовжується. А свідчити про погіршення 

економічної доступності продуктів харчування для населення і про загальний 

погіршенні рівня життя в країні. 

Індикатор 6. Продовольча незалежність за окремим продуктом (табл. 

2.4). Задоволення потреб населення у продовольстві, у межах його 

купівельної спроможності переважно забезпечується за рахунок продукції 

вітчизняного виробництва. Водночас по трьох групах продовольства частка 

імпорту традиційно перевищує встановлений 30-ти відсотковий граничний 

критерій для цього індикатора. Найвищий рівень імпортозалежності – майже 

73% − відмічався по групі «риба і рибопродукти», оскільки 90% імпортних 

поставок припадає на види риб, які видобуваються виключно у водах 

морських економічних зон інших держав, що пов’язано з особливостями їх 

біологічного циклу.  

Таблиця 2.4 

Залежність внутрішнього ринку України  

від імпорту продуктів харчування 
Вид продукту 

харчування 
Імпорт продуктів, 

тис.т 
Ємність внутрішнього 

ринку, тис. т 
Індикатор 

імпортозалежності, % 
2005р 2010р 2017р 2005р 2010р 2017р 2005р 2010р 2017р 

Хліб і 
хлібопродукти 
(у перерахунку 
на борошно) 

226 175 209 5817 5106 5556 3,9 3,4 3,7 

М'ясо і 
м'ясопродукти 325 378 233 1844 2384 2195 17,6 15,9 10,6 

Молоко і 
молокопродукти  112 273 132 10625 9470 8496 1,1 2,9 1,6 

Риба і 
рибопродукти 471 407 338 680 667 645 69,3, 61,0 73,5 

Яйця (шт.) 5 7 7 647 767 670 0,8 0,9 0,8 
Овочі та 
баштанні 100 311 129 5663 6581 678 1,8 4,7 1,9 

Плоди, ягоди та 
виноград 860 1130 819 1750 2203 2242 49,1 51,3 36,5 

Картопля 5 30 40 6386 5914 6091 0,1 0,5 0,3 
Цукор 177 90 7 1795 1704 1290 9,9 5,3 0,5 
Олія  рослинна 
всіх видів 264 319 239 635 680 496 41,6 46,9 48,2 
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Перевищення граничного критерію по групі «олії рослинні», 

обумовлено імпортом тропічних олій (пальмова та кокосова олії займають 

понад 90% імпорту), які користуються активним попитом у вітчизняних 

виробників харчової промисловості. «Імпортозалежність по групі «плоди та 

ягоди» пов’язана із ввезенням значних обсягів екзотичних плодів, 

культивування яких  не властиве для України (банани, цитрусові тощо)» [73]. 

Ми переконані, що, по-перше, забезпечення продовольчої безпеки є 

найважливішою складовою національної безпеки країни, фактором 

збереження її державності і суверенітету, основним компонентом 

демографічної політики. 

По-друге, одним з найважливіших показників рівня економічного 

розвитку країни є рівень харчування населення. Забезпечення населення 

продовольством виступає в якості найважливішого який визначає параметри 

рівня соціального життя держави, державного устрою та життєздатності 

економічної структури. 

По-третє, підвищення конкурентоспроможності національної 

економіки є однією з головних цілей на довгострокову перспективу. 

Реалізація стратегічної мети продовольчої безпеки полягає в забезпеченні 

населення країни продовольством, безпечною продукцією сільського 

господарства, рибної та іншої продукцією з водних біоресурсів. Гарантією 

досягнення даної мети є наявність необхідних резервів і запасів, а також 

забезпечення стабільного внутрішнього виробництва. 

По-четверте, з метою реалізації державної політики в сфері 

імпортозаміщення та забезпечення узгоджених дій державних виконавчих 

органів, органів суб'єктів, а також місцевого самоврядування та організацій 

була створена Урядова комісія з імпортозаміщення, основним завданням якої 

є створення умов для власного виробництва в найбільш імпортозалежним 

галузях. 

По-п'яте, задоволення потреб населення в продуктах харчування 

полягає в комплексному впливі ендогенних і екзогенних факторів кожної 
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підсистеми продовольчої безпеки. 

Для підвищення рівня продовольчої безпеки країни необхідною 

умовою є державна політика, здатна забезпечувати стабільний розвиток 

вітчизняного агропромислового комплексу на тлі ризиків та загроз. Сучасна 

макроекономічна ситуація ставить проблему продовольчої безпеки в 

пріоритет. Питання можливості забезпечення продовольчого суверенітету 

повинно стати одним із важливих. 

Вирішення задач в сфері продовольчої безпеки і харчування вимагає 

наявності продовольства, його доступності, достатності та якісність, а також 

забезпечення поліпшення раціону харчування. 

Правильне і збалансоване харчування сприяє розвитку людини, воно 

допомагає людині повною мірою реалізувати свій потенціал та 

використовувати можливості розвитку. Слід зазначити, що ефективне 

управління, політична стабільність і верховенство закону, а також відсутність 

конфліктів та громадянських заворушень, пов'язаних з політичними 

потрясіннями або надмірною мінливістю продовольчих цін, вносять свій 

внесок у досягнення всіх цих аспектів продовольчої безпеки. 

 

2.3. Проблеми державного регулювання забезпечення продовольчої 

безпеки держави 

 

У вирішенні проблем державного регулювання забезпечення 

продовольчої безпеки не слід забувати, що діяльність в даному напряму 

пов'язана із захистом конституційного права людини − права на життя. У 

зв'язку з цим важливо, щоб основні положення продовольчої безпеки, в 

обов'язковому порядку, враховували вимоги до якості та безпеки продуктів 

харчування. Природно, що вдосконалення державної політики забезпечення 

продовольчої безпеки має бути пов'язане зі стратегічною лінією органів 

законодавчої, виконавчої та судової влади націленої на гармонізацію 

інтересів усіх учасників ринку продуктів харчування. 
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Задоволення потреб населення у продовольстві, у межах його 

купівельної спроможності в усі роки незалежності України, забезпечувалося, 

переважно, за рахунок продукції вітчизняного виробництва. Водночас по 

трьох групах продовольства частка імпорту традиційно перевищує 

встановлений 30-ти відсотковий граничний критерій для цього індикатора. 

Найвищий рівень імпортозалежності – майже 75% − відмічався по групі 

«риба і рибопродукти», оскільки  90% імпортних поставок припадає на види 

риб, які видобуваються виключно у водах морських економічних зон інших 

держав, що пов’язано з особливостями їх біологічного циклу [97]. 

Перевищення граничного критерію по групі «олії рослинні», 

обумовлено імпортом тропічних олій (пальмова та кокосова олії займають 

понад 90% імпорту), які користуються активним попитом у вітчизняних 

виробників  харчової промисловості. Імпортозалежність по групі «плоди та 

ягоди» пов’язана із ввезенням значних обсягів екзотичних плодів, 

культивування яких не властиве для України (банани, цитрусові, ківі тощо). 

Міляр Л. Ф. виділяє такі основні проблеми державного регулювання 

забезпечення продовольчої безпеки «…відсутність системного регулювання 

даного питання  – правове регулювання продовольчої безпеки є здебільшого 

фрагментарним; відсутність практичних механізмів забезпечення 

продовольчої безпеки; обмеженість повноважень органів державної влади, 

що виконують окремі функції із забезпечення продовольчої безпеки, що 

може свідчити про відсутність комплексного бачення системи продовольчої 

безпеки» [64].  

На думку Скидан О. В. «…відсутність  визначення об’єктів і суб’єктів 

управління, їх функцій і завдань, методів управління, комплексні критерії та 

інтегровані показники оцінки ефективності державного регулювання системи 

продовольчої безпеки і в цілому система моніторингу виконання прийнятих 

стратегічних рішень, а отже це унеможливлює здійснення ефективного 

управління в зазначеній сфері, викликає некерованість процесів розвитку, 
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деструктивну конкуренцію між елементами системи за ресурси, 

безсистемний і нераціональний розподіл останніх» [94]. 

Серед основних ризиків, що загрожують стану продовольчої безпеки 

нашої країни в найближчій перспективі, можна виділити: 

- збільшення частки посівних площ під технічні культури, що веде до 

зменшення частки посівних площ під продовольчі культури; 

- відсутність аналогів імпортного устаткування і, як наслідок, зниження 

темпів модернізації ряду галузей агропромислового комплексу; 

- недостатня розвиненість інфраструктури транспортування, руху 

товару і зберігання харчової продукції; 

- макроекономічні чинники й коливання валютного курсу; 

- зростання цін на матеріально-технічні засоби та енергоресурси; 

- епізоотичні ризики, прояв яких найбільш ймовірно в разі виникнення 

та поширення в країні осередків особливо небезпечних і карантинних хвороб 

тварин, пов'язаних у тому числі з імпортованими тваринами - переносниками 

збудників хвороб або з переміщенням збудників хвороб з території суміжних 

держав. 

Недостатнє бюджетне фінансування протиепізоотичних заходів з 

метою забезпечення засобами специфічної профілактики та діагностики 

хвороб тварин негативно позначається на стані тваринництва, на 

епідеміологічній ситуації в країні, а також на можливості забезпечення 

захисту населення від загальних для тварин і людини хвороб. 

При наявності вищеперелічених ризиків формуються загрози 

продовольчій безпеці, що призводить до недотримання граничних критеріїв 

продовольчої безпеки. Для забезпечення стійкості економічного розвитку 

потрібна реалізація заходів державного регулювання. 

Григорьєв Є.О. зазначає, що «важлива умова забезпечення 

продовольчої безпеки – послідовне здійснення комплексу взаємопов'язаних 

скоординованих організаційно-економічних, законодавчих, адміністративних 

і соціальних заходів управління нею як на державному, так і  регіональному  
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рівнях, поєднання  державного регулювання агропромислового  виробництва  

з використанням його внутрішніх резервів на основі їх адаптації  до  

швидкозмінних  економічних  умов господарювання призведуть до суттєвого 

підвищення рівня продовольчої безпеки окремих регіонів та країни у цілому» 

[27]. 

Соціально-економічна політика, яку проводить держава в сфері 

забезпечення економічної безпеки країни, повинна враховувати ризики і 

загрози, які можуть негативно вплинути на продовольчу безпеку. 

До основних загроз продовольчої безпеки України можна віднести 

політичні загрози, перевищення порогового рівня імпорту, диспропорція цін 

на продовольчому ринку, слабкий платоспроможний попит населення, 

слаборозвинена система аналізу, оцінки і прогнозування динаміки розвитку 

агропродовольчого ринку. 

Відмітимо, що для підвищення рівня продовольчої безпеки країни 

необхідною умовою є державна політика, здатна забезпечувати стабільний 

розвиток вітчизняного агропромислового комплексу на тлі ризиків та загроз. 

Сучасна макроекономічна ситуація ставить проблему продовольчої 

безпеки в пріоритет. Фактори забезпечення продовольчої незалежності та 

політики імпортозаміщення основних категорій продовольства загострилися 

внаслідок політичної ситуації, що склалася в нашій країні. Питання 

можливості забезпечення продовольчого суверенітету активно розглядалося 

останні кілька років. 

Приєднання до Світової організації торгівлі по-новому і особливо 

гостро висвітило проблему продовольчої незалежності України. Проблема 

полягає в тому, що питання незалежності перенесена в площину 

багатостороннього регулювання. 

В основі Угоди про сільське господарство СОТ закладений принцип 

скорочення державної підтримки виробників сільськогосподарської 

продукції. Приєднання до СОТ означає також прийняття комплексу 

міжнародних зобов'язань щодо подальшого розкриття внутрішнього 
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продовольчого ринку для іноземної конкуренції й по обмеженню державної 

підтримки експорту продовольства та сільськогосподарської сировини на 

світовому ринку [53]. Нові для України зобов'язання вимагають активного 

вдосконалення механізму та інструментів державного регулювання. 

До приєднання до СОТ були сформульовані основні цілі та 

перспективи відповідного приєднання для України, що передбачають 

питання забезпечення її продовольчої безпеки. Широкий діапазон завдань 

доцільно, на нашу думку, згрупувати за трьома напрямками: 

1) завдання зміцнення вітчизняного потенціалу у сфері АПК; 

2) захист інтересів вітчизняних виробників і споживачів продовольства; 

3) просування національного аграрного та продовольчого експорту на 

світові ринки. 

Виходячи з інтересів держави, яка опинилася у великій залежності від 

імпорту продовольства, уряд в якості іншого пріоритетного завдання 

розглядав необхідність поліпшення конкурентних можливостей вітчизняних 

виробників сільськогосподарської продукції у відповідь на зростаючий 

приплив іноземних продовольчих товарів на внутрішній ринок. У зв'язку з 

цим в черговий раз було поставлено питання про підвищення якості 

вітчизняної продукції. У планах уряду знайшла відображення і така 

актуальна проблема, як забезпечення імпортозаміщення продовольства і, 

отже, досягнення оптимізації та збалансованості імпорту та національного 

виробництва сільськогосподарської продукції та продовольства. 

Орієнтація поставлених урядом завдань на поліпшення становища 

країни в сфері забезпечення продовольчої безпеки очевидна. Однак, на наш 

погляд, вона не відображає всього комплексу завдань, що стоять перед 

Україною в умовах її членства в СОТ. У списку основних завдань вельми 

слабо відображені соціально-економічні аспекти участі країни в системі 

багатостороннього регулювання ринку продовольства. Очевидно, що вони 

повинні бути орієнтовані на поліпшення якісних характеристик життя 

громадян країни, на підвищення доходів, рівня соціального забезпечення, 
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охорони здоров'я, особистої та економічної безпеки. З огляду на приєднання 

до СОТ Україна вправі очікувати сприяння у вирішенні й таких проблем, як 

розвиток сільських територій, особливо що знаходяться в депресивному 

стані, запобігання їх вимирання, відновлення запущених орних земель і 

розширення сфер зайнятості населення в аграрному виробництві. 

Приєднанню України до СОТ передувала гостра дискусія в наукових і 

ділових колах країни, давалися різні, досить суперечливі, оцінки наслідків 

такого приєднання. Представники урядових установ висловлювалися 

переважно позитивно, вказуючи на те, що членство в СОТ дозволить 

національній економіці підвищити її конкурентоспроможність. Противники 

вступу, навпаки, попереджали про можливі загрози для АПК країни і 

передбачали великі масштаби втрат [105, 121]. На їхню думку, в умовах 

глобальної кризи, членство України в СОТ створювало додаткові труднощі 

для окремих регіонів країни зі слабо диверсифікованою економікою й 

низьким рівнем продуктивності праці в сільському господарстві. 

Прогнозувалися такі негативні наслідки, як закриття збиткових, 

неефективних селянських господарств й підприємств харчової 

промисловості, зростання безробіття та інші соціальні ризики. 

Приєднання України до СОТ викликало також ряд зовнішніх протиріч, 

найважливішим з яких є розбіжність в розумінні питання продовольчої 

безпеки засновниками СОТ (США та ЄС) і Україною, яка підписала Угоду 

про сільське господарство лише в 2008 році. 

Угода про сільське господарство розроблялася і приймалася США і ЄС 

в умовах, коли вони вже досягли продовольчої самозабезпеченості й ставили 

завдання створення світового сільськогосподарського ринку з мінімальним 

рівнем державного регулювання, що спотворює діяльність «ринкових сил». З 

іншого боку, Україна приєдналася до СОТ і прийняла вимоги Угоди в 

умовах, коли рівень споживання і забезпечення населення продовольчими 

товарами становив 70-90% від необхідного відповідно до норм 

продовольчого забезпечення. Відсутня частина продовольства замінювалося 
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імпортними поставками [41]. 

Ризики і загрози для вітчизняного агропромислового комплексу і 

особливо для сільського господарства, що виникають від самого факту 

приєднання України до СОТ, є предметом всебічного дослідження й аналізу 

в наукових і ділових колах країни. Розробляються також заходи з подолання 

негативних наслідків приєднання, десятирічний досвід якого, мабуть, ще 

недостатній для глибоких наукових узагальнень та висновків. Очевидно, що 

на початковому етапі участі в системі міжнародного регулювання 

агровиробництва й торгівлі Україна закономірно зіткнулася з проблемами, 

які вимагають адаптації вітчизняного АПК до нових правил існування й 

розвитку. Неминучими і певною мірою виправданими стають можливі втрати 

для сільського господарства і продовольчого ринку країни в доступному для 

огляду майбутньому. 

Що стосується України, то в узагальненому вигляді основні ризики 

приєднання до СОТ для її сільського господарства і продовольчої безпеки 

полягають в наступному.  

По-перше, можливі загрози виникають від скорочення рівня державної 

підтримки, що, як уже зазначалося вище, передбачено умовами членства 

України в організації [121]. На сьогоднішній день така небезпека незначна, 

але за межами 2020-х років вона може придбати помітні обриси, якщо 

держава не вживе заходів щодо перебудови галузевої та територіальної 

структури фінансування сільського господарства.  

По-друге, загрози продовольчої безпеки найбільш характерні для тих 

секторів АПК, яким доведеться випробувати істотне зниження тарифних 

ставок на ввезення закордонного продовольства, а також поетапну ліквідацію 

системи квотування.  

По-третє, безумовно, небезпека для національного продовольчого 

ринку представляє зростання імпортної залежності на тлі зниження рівня 

самозабезпеченості країни власними продуктами харчування. Так, на нашу 
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думку, якщо частка імпортного продовольства в споживанні міського 

населення перевищить 30-40%, то загроза втрати продовольчої безпеки стане 

цілком реальним фактом [105]. Така трансформація в співвідношенні 

самозабезпеченості та імпорту на продовольчому ринку країни нами 

оцінюється як цілком ймовірна за умови, якщо в найближчі 10-15 років не 

відбудеться істотне зрушення в конкурентоспроможності вітчизняних 

сільськогосподарських та продовольчих товарів, можливий лише на основі 

впровадження перспективних технологій в АПК. 

Аналітики відзначають, що внутрішні вітчизняні загрози продовольчої 

безпеки поглиблюються наслідками глобальних економічних криз, які 

негативно позначаються на обсягах світових фондів продовольства, роботі 

фондових та зернових бірж, викликають скачки цін і негативно 

відображаються на роботі агропромислового комплексу України. 

Механізм адресної допомоги малозабезпеченим в плані забезпечення 

соціально незахищених людей якісним продовольством в достатній кількості 

не був втілений в системі конкретних управлінських заходів. На шляху 

реалізації поставленого завдання виникає ряд проблем: 

- по-перше, ідеологічних (неготовність повернутися до «карткової 

системи» для незаможних); 

- по-друге, політичних (неготовність на політичному рівні визнати 

наявність бідних й проблеми голоду в країні, а також відсутність політичного 

розуміння бідності як природного й неминучого слідства розвитку ринкових 

механізмів). Відмітимо, що Україна не належить до числа країн, в яких 

значна частина населення потерпала б від голоду, але поряд з тим, багато в 

країні відчувають так званий «прихований голод», що полягає в хронічній 

нестачі вітамінів та мінералів. 

Ще одне проблемне питанням щодо забезпечення продовольчої 

безпеки створює передумови для розгляду питання про вдосконалення 

нормативно-правової бази в сфері продовольчої безпеки. Це обумовлено 

рядом обставин: 
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- по-перше, усвідомленням державою проблеми продовольчої безпеки 

як невід'ємної частини національної безпеки; 

- по-друге, збільшення виробництва продовольства за рахунок 

внутрішніх можливостей сільськогосподарських товаровиробників, а також в 

рамках СОТ; 

- по-третє, активізація процесу формування законодавства в сфері 

продовольчої безпеки вимагає закріплення правових основ регулювання цієї 

сфери на рівні державного закону для уникнення суперечностей; 

- по-четверте, специфікою відносин з безпосереднього забезпечення 

державою харчуванням соціально вразливих верств населення, яке 

досягається за допомогою збільшення вітчизняного виробництва 

сільськогосподарської продукції та продовольства; 

- по-п'яте, необхідністю встановлення правових основ надання 

внутрішньої продовольчої допомоги; 

- по-шосте, потребою в розмежуванні та закріпленні понять «право на 

харчування» й «продовольча безпека», визначення правових засад державної 

політики в сфері забезпечення продовольчої безпеки та зобов'язання держави 

щодо здійснення доступу до харчування. 

Вирішення проблеми продовольства слід здійснювати в комплексі з 

глобальною екологічною проблемою. У всьому світі сьогодні, навіть в 

країнах з самими високотехнологічними економіками, виробництво 

продовольства базується в першу чергу, на використанні невідновлюваних 

ресурсів. При застосуванні відновлюваних ресурсів вони витрачаються в тих 

обсягах, які значно перевищують обсяги відтворення. Інвестиції в розробку 

відновлюваних ресурсів, які існують поки що незначні. 

Домінування екстенсивних підходів до виробництва продовольства 

негативно позначається на екологічній обстановці, стану навколишнього 

середовища, чистоті повітря, водойм, земель сільськогосподарського 

призначення [108]. Уже сьогодні темпи скорочення площ придатних для 

ведення сільського господарства скорочуються, скорочується й 
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біорізноманіття, а ці фактори самі по собі утворюють ризики для майбутньої 

продовольчої безпеки. Тому вже сьогодні слід переходити до стійкості в 

розвитку продовольчої політики. Стійкість повинна міцно ввійти в зміст не 

тільки доктринальних й нормативних документів, але вона також повинна 

визначати зміст освітніх програм, управлінських рішень, наукових 

досліджень. 

На нашу думку, ще однією із проблем державного регулювання 

забезпечення продовольчої безпеки є неефективна система фінансового 

забезпечення аграрного виробництва, недостатня бюджетна підтримка 

товаровиробників.  

На ринку аграрної продукції відзначається нестабільність, висока 

волатильність, низький рівень економічної та фізичної доступності 

продовольства для значної частини населення. Номінальна вартість 

продуктів харчування не відповідає купівельній спроможності населення. 

Зростають ризики збоїв в продовольчому ланцюжку. «На сьогодні в Україні 

близько 60% населення. Україна опустилася в рейтингу людського розвитку 

ООН і перебувають за межею бідності» [12]. 

Інституційні виклики та загрози продовольчій безпеці багато в чому 

породжені неефективною системою державної підтримки та стимулювання 

розвитку галузі, яка не відповідає сучасним вимогам й підходам. 

Слід підкреслити, що західне суспільство розглядає аграрний сектор та 

продовольчий ринок як систему, нездатну до саморегулювання, а кошти, що 

виділяються на підтримку аграрного сектору − як природну компенсацію, так 

як в умовах ринку неможливо уникнути втрат в даній галузі. Розмір цієї 

плати в деяких країнах може досягати до 70% вартості продукції сільського 

господарства. 

Особливості державного регулювання та державної підтримки 

аграрного сектору полягають, в першу чергу, в їх необхідності, бо навіть 

аграрний сектор, що стійко розвивається в економічно розвинених країнах є 
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об'єктом протекціонізму з боку держави. Не ставлячи під сумнів об'єктивну 

доцільність державного регулювання аграрного сектора, пов'язану з 

необхідністю забезпечення продовольчої безпеки країни. 

В якості принципів державного регулювання аграрного сектору 

економіки, в першу чергу, слід виділити принцип державного 

протекціонізму, який представляє собою керівне правило відповідно до якого 

необхідно здійснювати державну підтримку, спрямовану на збереження 

продовольчої безпеки країни; підтримання зовнішньоторговельного балансу 

з обмеженням імпорту та субсидуванням експорту; збереження аграрного 

сектору як одного з домінантних галузей соціально-економічної системи 

країни. 

Відправною точкою для розробки механізму державного регулювання 

аграрного сектору економіки є наступні твердження: 

1) аграрний сектор економіки регіону − самоорганізована система; 

2) системний розвиток − це досягнення пропорційності у 

функціонуванні елементів системи відповідно до їх функціоналу, що сприяє 

забезпеченню продовольчої безпеки; 

3) державне регулювання − імпульс до розвитку аграрного сектору як 

підсистеми соціально-економічної системи; 

4) ефективність державного регулювання залежить від адекватності 

застосовуваних заходів. 

На думку А.В.Ульянченко та Н.В.Прозорова, «продовольча безпека 

нашої держави може бути забезпечена при виконанні наступних умов: 

населення країни забезпечене екологічно чистими, повноцінними та 

корисними для здоров’я продуктами харчування вітчизняного виробництва 

по науково-обґрунтованим нормам, та раціонам їх споживання, із 

врахуванням віку, полу, умов праці, природно-кліматичних умов та 

національних традицій; ціни на ці продукти харчування доступні всім 

багатодітним сім’ям, пенсіонерам, працівникам, незалежно від національної 
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належності та професії; ціни на ці продукти харчування доступні всім 

багатодітним сім’ям, пенсіонерам, працівникам, незалежно від національної 

належності та професії; створені відновлювані стратегічні запаси 

продовольства на випадок стихійних лих, війн та інших надзвичайних 

обставин (ці запаси дозволять уникнути голоду в країні при введені 

нормованого розподілу продуктів харчування на протязі не менше, як п’ять 

років; агропромисловий комплекс, рибне та лісове господарство впевнено 

розвиваються і мають резерви, що дозволяють нарощувати виробництво 

продовольства для оновлення страхових запасів та збільшення запасів на 

випадок надання допомоги іншим країнам, де трапилось стихійне лихо чи 

війна; наука, освіта знаходяться на рівні вищих світових досягнень 

(забезпечуються всі напрямки виробництва новітніми зразками техніки, 

технологіями; підтримуються національні надбання; поліпшується генофонд 

тваринництва, рибництва та рослинництва; наука дає вірогідні прогнози та 

рекомендації по розвитку всіх сфер життя та діяльності суспільства на 

перспективу за інтелектуальною схемою управління; політика 

природоохорони та природовідновлення на практиці забезпечують 

збереження та поліпшення середовища проживання» [112]. 

Таким чином, жоден з напрямів діяльності та жоден з підходів не може 

вирішити проблему забезпечення комплексної продовольчої безпеки, тому 

слід діяти рішуче й ефективно відразу за багатьма напрямами. Враховуючи, 

що проблем і загроз продовольчої безпеки дуже багато, а перед урядом стоїть 

завдання не тільки забезпечити все населення продовольством, але й 

забезпечити умови для продовольчої безпеки, то при виборі стратегій 

розвитку постане проблема вибору пріоритетних напрямів діяльності 

держави. Вибір пріоритетів дозволить розподілити зусилля й ресурси та 

зробити діяльність держави із забезпечення продовольчої безпеки 

стратегічно осмисленою й ефективною. 

Отже, забезпечення продовольчої безпеки − це перш за все повне 
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самозабезпечення, або підтримання критичного мінімуму рівня виробництва. 

Виявлені ризики продовольчої безпеки формують загрози, здатні привести до 

недотримання граничних критеріїв продовольчої безпеки. Для забезпечення 

стійкості економічного розвитку потрібна реалізація заходів державного 

регулювання, спрямованих на стабілізацію та підтримку продовольчої 

безпеки країни. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Визначено, що вимірювання продовольчої безпеки дозволяє 

створити систему цільових індикаторів для осіб, які приймають рішення і 

спонукати представників влади до здійснення заходів по їх досягненню. 

Використовувані на державному рівні способи вимірювання та показники 

продовольчої безпеки безпосереднім чином впливають на ефективність 

заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки. З точки зору методології 

оцінки продовольчої безпеки, яка застосовується ФАО, Україна відноситься 

до числа країн, що розвиваються. За рядом показників продовольчої безпеки 

в Україні спостерігається позитивна динаміка. При цьому їх значення не 

завжди досягають рівнів, середніх для країн, що розвиваються. До числа 

показників продовольчої безпеки ФАО, за якими в Україні спостерігаються 

найбільші проблеми, можна віднести високий індекс рівня цін на продукти 

харчування та низькі значення індексу політичної стабільності й відсутності 

тероризму / насильства. 

2. Характеристика сучасного стану продовольчої безпеки України за 

допомогою системи індикаторів та їх граничних (порогових) значень 

свідчить про те, що у 2018 році, як і у чотири попередні, відбулося 

скорочення середньодобової поживності раціону українця. Середньодушове 

споживання лише по двох найменш вартісних групах (хліб та хлібопродукти 

картопля) досягло, або перевищило рекомендований рівень. За іншими 

групами коефіцієнт достатності споживання був меншим одиниці. Основною 
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статтею споживчих витрат домогосподарства були витрати на харчування, 

частка яких у становила 51,6% при 60-ти відсотковому граничному критерії. 

На відміну від України у ЄС-28 витрати на продукти харчування не 

перевищують 12% всіх споживчих витрат. Зазначимо, що хоча рівень 

заробітної плати за досліджуваний період зріз, на благополуччі населення це 

не відобразилося враховуючи темп інфляційних процесів. Задоволення 

потреб населення у продовольстві, у межах його купівельної спроможності 

переважно забезпечується за рахунок продукції вітчизняного виробництва. 

3. Виявлено, що забезпечення продовольчої безпеки − це перш за все 

повне самозабезпечення, або підтримання критичного мінімуму рівня 

виробництва. Виявлені ризики продовольчої безпеки формують загрози, 

здатні привести до недотримання граничних критеріїв продовольчої безпеки. 

Для забезпечення стійкості економічного розвитку потрібна реалізація 

заходів державного регулювання, спрямованих на стабілізацію та підтримку 

продовольчої безпеки країни. 

4. Встановлено, що у вирішенні проблем державного регулювання 

забезпечення продовольчої безпеки не слід забувати, що діяльність в даному 

напряму пов'язана із захистом конституційного права людини − права на 

життя. У зв'язку з цим важливо, щоб основні положення продовольчої 

безпеки, в обов'язковому порядку, враховували вимоги до якості та безпеки 

продуктів харчування. Природно, що вдосконалення державної політики 

забезпечення продовольчої безпеки має бути пов'язане зі стратегічною лінією 

органів законодавчої, виконавчої та судової влади націленої на гармонізацію 

інтересів усіх учасників ринку продуктів харчування. 

5. Наголошено, що на органах державної влади лежить обов'язок 

розробки та здійснення комплексу соціально-політичних, економічних, 

науково-технічних, організаційно-інформаційних заходів щодо забезпечення 

фізичної та економічної доступності життєво важливих продуктів 

харчування, попередження надзвичайних продовольчих ситуацій. А також 

підтримання готовності населення до подолання надзвичайних ситуацій у 
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сфері продовольчої безпеки. Державне регулювання забезпечення 

продовольчої безпеки повинно бути взаємопов'язане з державними 

програмами соціально-економічного розвитку країни та її регіонів. 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В 

УКРАЇНІ 

 

 

3.1. Перспективи розвитку механізму державного регулювання 

забезпечення продовольчої безпеки в Україні 

 

Забезпечення продовольчої безпеки України є важливою складовою 

національної безпеки країни, фактором збереження її державності та 

суверенітету, основним компонентом демографічної політики. Стратегічною 

метою продовольчої безпеки є забезпечення населення країни безпечною 

продукцією. Гарантією досягнення даної мети є стабільність внутрішнього 

виробництва, а також наявність необхідних резервів і запасів. Реалізація 

заходів, пов'язаних із забезпеченням продовольчої безпеки країни пов'язана з 

певними ризиками, які можуть істотно її послабити [101]. 

Одним з найважливіших показників рівня економічного розвитку 

країни є рівень харчування населення. Забезпечення населення 

продовольством виступає в якості найважливішого який визначає параметри 

рівня соціального життя держави, державного устрою та життєздатності 

економічної структури. 

Нестача продовольства, як правило, виникає через війни, економічні 

кризи, стихійні лиха тощо. У зв'язку з цим виникає проблема забезпечення 

продовольством як для окремої людини, так і для держави. Продовольча та 

екологічна безпека тісно взаємопов'язані, так як на погіршення екологічної 

безпеки в світі значно впливає сільськогосподарська діяльність. Дана 

негативна тенденція з одного боку перешкоджає зростанню виробництва 

продукції в якості сировини для продовольства, а з іншого веде до 

виробництва продукції, забрудненої різними токсичними речовинами. 



 91 

Вирішення задач в сфері продовольчої безпеки і харчування вимагає 

наявності продовольства, його доступності, достатності та якісності, а також 

забезпечення поліпшення раціону харчування. Правильне і збалансоване 

харчування сприяє розвитку людини; воно допомагає людині повною мірою 

реалізувати свій потенціал і використовувати можливості розвитку. Слід 

зазначити, що ефективне управління, політична стабільність та верховенство 

закону, а також відсутність конфліктів та громадянських заворушень, 

здійснюють свій внесок у досягнення всіх цих аспектів продовольчої 

безпеки.  

На органах державної влади лежить обов'язок розробки та здійснення 

комплексу соціально-політичних, економічних, науково-технічних, 

організаційно-інформаційних заходів щодо забезпечення фізичної та 

економічної доступності життєво важливих продуктів харчування, 

попередження надзвичайних продовольчих ситуацій. А також підтримання 

готовності населення до подолання надзвичайних ситуацій у сфері 

продовольчої безпеки. Державне регулювання забезпечення продовольчої 

безпеки повинно бути взаємопов'язане з державними програмами соціально-

економічного розвитку країни та її регіонів. 

Важливими механізмами зміцнення продовольчої безпеки повинні 

стати державні програми підтримки зростання потенціалу аграрного сектору 

економіки. Досягнення стратегічних цілей щодо покращення можливостей 

продовольчої безпеки України пов'язано з державним регулюванням системи 

ринкових механізмів, що забезпечують інноваційний розвиток галузі. У 

зв'язку з цим, на нашу думку, важливе впорядкування та зміцнення ринкових 

відносин, формування сучасних ефективних ринкових структур. 

Відмітимо, що досягнення цілей інноваційного забезпечення 

продовольчої безпеки має ґрунтуватися на таких аспектах державної 

політики, які забезпечать вітчизняному агропромисловому комплексу рівні 

конкурентні умови з іншими розвиненими країнами. Важливе значення має 

забезпечення продовольчої безпеки за рахунок використання інтенсивних 
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технологій високого агро- та біотехнічного рівня. 

У сфері сталого розвитку сільськогосподарських територій велику 

увагу слід приділити таким напрямкам як державна фінансова підтримка 

соціальних програм в сільських поселеннях, здійснення аналізу та оцінки 

рівня безробіття та рівня реальних доходів сільського населення [114]. 

У зовнішньоекономічній сфері, в умовах зростаючого імпорту 

сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, а також 

поступового зниження залежності агропромислового комплексу від імпорту 

машин технологій, обладнання та інших ресурсів державна політика повинна 

забезпечувати активне використання захисних заходів і ефективну роботу 

системи ветеринарного, санітарного та фітосанітарного контролю відповідно 

до міжнародних правил і стандартів, таким чином, зовнішньоекономічна 

політика повинна проводитися з дотриманням критеріїв продовольчої 

безпеки. 

У сфері економічної доступності продовольства (зокрема її підвищення 

для всіх груп населення) необхідно особливу увагу приділяти заходам, 

спрямованим переважно на зменшення рівня бідності, забезпечення 

першочергової підтримки найбільш малозабезпечених категорій населення. 

Для забезпечення фізичної доступності продовольства доцільно ефективно 

використовувати механізми підтримки регіонів, які недостатньо виробляють 

продовольство, або опинилися в екстремальних ситуаціях. 

У напряму поліпшення якості продукції, з метою вдосконалення 

системи забезпечення контролю та безпеки продуктів харчування на всьому 

шляху руху товару, необхідно вжити заходів щодо створення сучасної 

організаційної структури контролю за якістю та безпекою продовольчої 

сировини і харчових продуктів, а також інструментальної та методичної бази 

[115]. 

Спільна робота всіх органів державної влади необхідна для 

забезпечення продовольчої безпеки країни. Велику увагу необхідно 
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приділити проблемам формування ефективних механізмів забезпечення 

продовольчої безпеки. Дані механізми доцільно розглядати в якості складової 

частини аналізу, оцінки та прогнозу соціально-економічного розвитку 

держави. 

Роль забезпечення населення продовольчою продукцією в підтримці 

стабільності соціальної та економічної сфер, визначає значення проблеми 

продовольчої безпеки. В даний час наша країна знаходиться в умовах 

економічної нестабільності, що веде до зростання цін й скорочення доходів 

населення. Вимушене переорієнтування споживачів на продовольчу 

продукцію, що є більш дешевою і менш поживною, призводить до 

негативних наслідків для працездатності та здоров'я людей. 

Одним із важливих напрямів удосконалення державного регулювання 

забезпечення продовольчої безпеки є індикативне планування. Індикативне 

планування, як одна з форм впливу на об'єкт, реалізується за допомогою 

інструментів непрямого впливу на його діяльність. При індикативному 

плануванню застосовується і принцип пропорційності. У ринкових 

відносинах даний принцип забезпечується такими інструментами як попит, 

пропозиція, квоти, державні замовлення, застава, товарні інтервенції, 

експортно-імпортні тарифи, субсидії, технічні регламенти, контракти тощо. 

Повною мірою застосуємо і принцип комплексності планування, який 

передбачає врахування взаємозв'язків факторів, що визначають напрями 

розвитку аграрного сектора. Особливо це проявляється при веденні 

бюджетної політики в галузі сільського господарства, яка корелюється з 

ціновим, фінансово-кредитним механізмами, оподаткуванням але, на жаль, 

залишається недосконалою. 

Глобалізація, яка прагне до ринку з рівними для всіх можливостями, з 

загальними ресурсами, на даний момент показує свою неспроможність. 

Проблемою переговорів країн СОТ щодо сільського господарства був 

конфлікт, при якому фермери США різко знизили собівартість 

сільськогосподарської продукції, отримавши субсидію близько 120 млрд. 



 94 

дол. від Уряду, тим самим змусивши іноземних сільськогосподарських 

товаровиробників закрити своє виробництво через низьку рентабельність та 

неможливістю конкуренції з американцями [98]. 

Державну економічну політику щодо продовольчої безпеки можна 

розділити на наступні сфери: 

- швидка й адекватна реакція на зовнішні та внутрішні загрози 

стабільності ринку продовольчої продукції, забезпечення населення 

необхідними продуктами харчування; 

- підтримка й розвиток вітчизняного агропромислового комплексу; 

- ефективне міжнародне співробітництво в сфері продовольчої безпеки. 

Як правило, продовольча безпека розглядається з використанням 

цілого ряду індикаторів й критеріїв. Прикладом таких параметрів служить 

ступінь продовольчої залежності країни від імпортної продукції, тобто 

самозабезпеченість продовольством, економічна й фізична доступність 

продовольчої продукції для населення тощо. 

Необхідне створення сприятливих умов з боку держави для 

підприємців малого та середнього бізнесу в зв'язку з виникненням великої 

кількості зовнішніх економічних загроз. В першу чергу, за рахунок низьких, 

а краще нульових, банківських кредитних ставок на кілька років, створення 

зон випереджального розвитку й вільних економічних зон, зі створенням 

пільгових податкових умов, сприятливих для припливу інвестицій. 

Перераховані вище заходи будуть сприяти вирішенню проблеми 

імпортозаміщення продовольчих товарів на товари вітчизняних виробників. 

Вирішення проблем продовольчої безпеки України вимагає прийняття цілого 

пакету заходів.  

По-перше, потрібна модифікація системи соціально-економічного 

планування. Для цього необхідна реалізація системних взаємопов'язаних дій 

за різними сферами.  

По-друге, з метою використання власної сільськогосподарської техніки 

й сучасного устаткування, потрібен розвиток вітчизняного промислового 
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комплексу.  

По-третє, державна допомога сільськогосподарським виробникам, 

встановлення заборони на нецільове використання сільськогосподарських 

земель, а також сприяння в їхньому розвитку, в тому числі за рахунок 

залучення приватних фермерів.  

По-четверте, потрібно зниження тарифів на паливо та енергоносії, а 

також модернізація електростанцій.  

По-п'яте, доцільно створення державних торгових підприємств з 

часткою ринку 5-10%. Дана міра дозволить використовувати ринкові 

механізми для контролю рітейлерів.  

По-шосте, рекомендується вжити заходів щодо відродження системи 

підготовки кадрів у сфері торгівлі. 

Забезпечення фінансової та економічної стабільності сільського 

господарства також є не менш важливим завданням. Для вирішення даного 

завдання необхідний безперервний аналіз й оцінка цінового співвідношення 

між сільськогосподарським сектором та іншими секторами економіки, крім 

оперативного реагування на зовнішньополітичні зміни для своєчасного 

вжиття заходів щодо забезпечення рентабельності виробництва молока, 

м'яса, зернових культур, цукру та інших продовольчих товарів, які є життєво 

важливими. 

Відмітимо, що для вирішення проблеми інвестиційної привабливості 

агропродовольчого комплексу необхідно використовувати можливості 

державно-приватного партнерства, передбачуваного об'єднання зусиль 

держави в частині інституційного та організаційно-економічного аспектів і 

зацікавленості суб'єктів приватного бізнесу. Державно-приватне партнерство 

може бути ефективним при реалізації найбільш значущих стратегічних 

проектів з розвитку стратегічно важливих галузей економіки, до яких 

відноситься продовольча система. Така система є основою забезпечення 

продовольчої безпеки й сталого соціально-економічного розвитку країни та її 

регіонів. Результати, які досягаються з використанням різних схем державно-
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приватного партнерства на всіх етапах організації економічних відносин, 

доводять можливість отримання необхідного інвестиційного ефекту при 

застосуванні державно-приватного партнерства в АПК й в цілому в розвитку 

системи продовольчого забезпечення. 

До важливих заходів вдосконалення державної політики в сфері 

забезпечення продовольчої безпеки України, безумовно, відноситься: 

інноваційна модернізація матеріально-технічної бази виробників в аграрному 

секторі; забезпечення пільгового довгострокового кредитування виробників 

продуктів харчування; створення особливих умов стимулюючих 

інноваційний розвиток галузі.  

Заходи з регулювання матеріально-технічного забезпечення 

вітчизняних виробників аграрної продукції в сучасних умовах не можна 

визнати достатніми. Про це свідчить диспаритет цін на промислову та 

сільськогосподарську продукцію, що підтверджується численними 

дослідженнями [88]. 

Практичними заходами підтримки в цій сфері в даний час є: лізинг 

сільськогосподарської техніки, субсидування процентної ставки за 

інвестиційними кредитами, на придбання техніки, підприємств 

сільськогосподарського машинобудування, утилізації. Якщо говорити про 

розробку більш дієвих заходів, то можна виділити два напрями − посилення 

підтримки доходів сільськогосподарських товаровиробників та регулювання 

цін на промислові засоби виробництва. Однак використання останнього в 

сучасних умовах проблематично, а пряме збільшення державної підтримки у 

цьому напряму призведе до зміни співвідношення попиту-пропозиції на 

ринку засобів виробництва і на цій основі до подальшого зростання цін. 

Застосування ж непрямих методів регулювання цін стримується тим, 

що в агроекономічної науці і практиці не ведеться необхідних досліджень й 

експериментів щодо розробки відповідних пропозицій. Так, наприклад, для 

непрямого регулювання цін на мінеральні добрива можна було б ввести 
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квотування їх експорту. Це стане причиною зміни попиту-пропозиції на 

внутрішньому ринку, яке неминуче призведе до зниження монопольно 

високих цін на добрива. Для непрямого регулювання цін на інші засоби 

виробництва буде необхідна розробка інших заходів аналогічного впливу, що 

може бути темою спеціальних досліджень. 

Важливішим аспектом забезпечення продовольчої безпеки як країни 

так і регіонів є створення нового механізму управління цим процесом на 

основі самоорганізації суб'єктів регіонального ринку продовольства, 

підкріпленою регіональною агропродовольчою політикою, що проводиться. 

Істотним негативним аспектом функціонуючого регіонального 

продовольчого комплексу є надмірна бюрократизації управління, спроби 

органів регіональної влади командувати суб'єктами продовольчого ринку, що 

знижує ефективність господарських процесів, що здійснюються на цьому 

ринку. При цьому тягар адміністративного управління регіонального АПК 

зростає незалежно від результатів діяльності. Ефективність діяльності низька 

для забезпечення соціальних та інвестиційних потреб АПК [90]. 

Узагальнення проаналізованих нами положень і висновків дає підставу 

запропонувати на перспективу стратегію вдосконалення продовольчої 

системи регіону, засновану на інституційній диференціації, яка націлена на 

забезпечення продовольчої безпеки регіону та передбачає вирішення таких 

взаємопов'язаних завдань: 

- створення необхідних умов для сталого розвитку продовольчої 

системи та підвищення якості взаємодії учасників регіонального 

продовольчого ринку; 

- надання інституційного статусу продовольчого комплексу як 

особливого суб'єкта економіки регіону та розробка відповідних правових 

норм, що регулюють контракти субрегіонального рівня; 

- досягнення продовольчим комплексом достатньої 

конкурентоспроможності в процесі постіндустріальних перетворень, його 

включення в процес реалізації економічної політики регіону. 
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Державне регулювання агропродовольчого ринку як основи 

продовольчої безпеки та стійкості соціально-економічного розвитку регіону 

передбачає дбайливе, раціональне й одночасно ефективне використання 

основного активу продовольчого комплексу, яким є земля, і вдосконалення 

системи взаємодії учасників регіонального продовольчого ринку [120]. У 

процесі ринкової трансформації землі сільськогосподарського призначення 

по-хижацькому експлуатувалися. Це негативно відобразилося на потенціалі 

родючості та ефективності участі у відтворенні продовольства. 

Механізми вдосконалення державної політики забезпечення 

продовольчої безпеки повинні спиратися на сукупність всіх інструментів, що 

знаходяться в розпорядженні держави. Державна політика щодо 

забезпечення продовольчої безпеки повинна сприяти розвитку нових видів 

виробництв, заснованих на інноваційному розвитку, що поєднують високу 

ефективність з низькою собівартістю. 

В ситуації коли ринкова ціна формується під впливом домінування 

пропозиції над попитом, товаровиробники могли б реалізувати продукцію 

через інтервенційні закупівлі, а якщо ринкова ціна формується під впливом 

домінування попиту над пропозицією, то − самостійно. 

Найбільш значущим напрямом в системі забезпечення продовольчої 

безпеки є підвищення економічної доступності продовольства за рахунок 

стабілізації або уповільнення зростання цін на продовольчу продукцію, що 

виступає вихідною позицією для здійснення таких заходів, як: збільшення 

доходів населення, особливо тієї його категорії, яка має доходи нижчі за 

прожитковий мінімум; вжиття заходів щодо збільшення обсягу ринкової 

пропозиції вітчизняної продовольчої продукції. Одним із засобів зниження 

темпів зростання цін на продовольство має стати посилення державного 

регулювання, зокрема, необхідне законодавче обмеження монопольного 

підвищення цін, перш за все, в сфері оптового посередництва. 

На підставі вищевикладено представимо авторську версію структури та 
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механізму реалізації державної політики подолання загроз та забезпечення 

продовольчої безпеки України (рис. 3.1).  

 

 
 

Рис. 3.1. Механізм державного регулювання забезпечення продовольчої 

безпеки 

- ціноутворення;                                            - податкова політика; 
- фінансово-кредитна політика;                   - соціальна політика; 
- митно-тарифна політика;                           - протекціоністська політика; 
- науково-технічна політика.                       - структурна політика. 
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Політика забезпечення продовольчої безпеки повинна бути спрямована 

не тільки на пряму підтримку АПК, а й на розробку та дотримання загальних 

правил функціонування продовольчого ринку, регламентацію 

зовнішньоекономічної діяльності, створення умов для підтримки стійкого 

зростання доходів населення, в тому числі шляхом забезпечення 

відповідності мінімального розміру оплати праці величиною прожиткового 

мінімуму. Необхідний перегляд споживчого кошика з метою максимального 

наближення норм споживання до раціональних норм, забезпечення безпеки 

харчування шляхом посилення контролю якості продовольства, створення й 

сертифікація систем управління якістю. 

Механізми економічної та соціальної політики, спрямовані на усунення 

внутрішніх і зовнішніх загроз продовольчої безпеки України, повинні 

забезпечувати цілеспрямовану та скоординовану діяльність державних і 

господарських структур. Правові, економічні та організаційні заходи, що 

забезпечують продовольчу безпеку країни повинні розроблятися одночасно з 

державними прогнозами соціально-економічного розвитку, а також в 

цільових програмах [92, 93]. 

Органи виконавчої влади повинні реалізовувати єдину державну 

політику в галузі забезпечення продовольчої безпеки; розробляти цільові 

регіональні програми продовольчої безпеки та фінансувати їх реалізацію; 

координувати діяльність державних органів і служб, що забезпечують 

продовольчу безпеку. З урахуванням інтересів національної економічної 

безпеки та соціально-політичної стабільності в суспільстві забезпечення 

продовольчої безпеки в Україні має стати стратегічно важливим напрямком 

державної політики. 

Таким чином, на нашу думку, для досягнення продовольчої безпеки 

необхідна цілеспрямована діяльність держави зі створення стратегічних 

запасів та резервів продовольства, формування оптимального співвідношення 

в забезпеченні населення продовольством власного виробництва й за рахунок 

імпорту, формування доступних основній масі населення цін на 
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продовольство, проведення санітарного контролю в сільському господарстві, 

харчовій промисловості та торгівлі продовольством й сільськогосподарською 

сировиною. 

 

3.2. Механізм імпортозаміщення як інструмент державного 

регулювання забезпечення продовольчої безпеки 

 

Світовий досвід показав, що стратегія розвитку імпортозаміщення 

зіграла важливу роль в економічному розвитку багатьох держав. Перш за все, 

це відноситься до країн світу, що розвиваються, а також до країн, що 

переживають трансформаційний період в своєму розвитку. В Україні 

стратегія імпортозаміщення, безумовно, є пріоритетним напрямом у 

забезпеченні продовольчої незалежності та безпеки. Важлива роль цього 

фактора для національної економіки та політики обумовлена низкою таких 

обставин і причин, як входження України в систему багатостороннього 

регулювання по лінії СОТ, поява нових загроз для економічної безпеки 

країни в зв'язку певним тиском з боку західних партнерів. Отже, до основних 

цілей імпортозамінної стратегії розвитку слід віднести забезпечення 

національної економічної, в тому числі продовольчої безпеки або, іншими 

словами, досягнення самозабезпечення та продовольчої незалежності. Поряд 

з цим зміни, що відбуваються в економіці, обумовлюють необхідність 

імпортозаміщення як важливого елемента аграрної політики та інструменту 

досягнення іншої важливої мети − гарантованого забезпечення всього 

населення продовольством. 

Імпортозаміщення є типом економічної стратегії та економічної 

політики держави, спрямованої на захист внутрішнього виробника шляхом 

заміщення імпортованих сільськогосподарської сировини та продовольства 

товарами національного виробництва. 

Іншими словами, стратегія імпортозаміщення передбачає поступовий 

перехід до самозабезпечення країни вітчизняною продовольчою продукцією, 
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яка формує базу її продовольчої безпеки. Така стратегія полягає в розвитку 

не тільки АПК, а й усієї економіки країни, що є досить актуальним для 

держави, у якої рівень сільськогосподарських галузей нижче, ніж у інших 

країн-партнерів. 

Разом з тим, імпортозаміщення, сприяючи економічному зростанню 

держави, забезпечує зміцнення позицій вітчизняної сільськогосподарської 

продукції на зовнішніх ринках при зниженні ролі сировинних галузей та 

ослабленні залежності від поставок імпортних товарів продовольчого 

призначення [79]. Тому не випадково на сучасному етапі імпортозаміщення 

стало центральним елементом аграрної політики. 

Відмітимо, що досвід країн з розвиненою економікою щодо розробки 

та реалізації стратегії імпортозаміщення свідчить, про те, що слід 

враховувати принципи, які можуть забезпечити успіх «…один із базових 

передбачає застосування державної підтримки проектів імпортозаміщення. 

Форми цієї підтримки можуть бути різними: пряме субсидування з бюджету; 

зниження оподаткування для окремих підприємств, що впроваджують процес 

імпортозаміщення; використання різного рівня митних ставок залежно від 

ступеня готовності продукту: нижчі ставки на імпорт сировини, технологій, 

вищі – на імпорт готових товарів» [37]. 

Зазначимо, що розвиток імпортозаміщення для захисту економічних 

інтересів своїх країн застосовують основні торговельні партнери України –

Білорусь та Казахстан [29]. Так, в Казахстані «…для підтримки  

імпортозамінного  виробництва  підприємства  відповідних  галузей 

отримують субсидування частини процентних ставок за залученими 

кредитами, інвестиційні податкові кредити, антидемпінговий захист, для цих  

підприємств, які  займаються  відповідною діяльністю, практикується також 

зняття надмірних адміністративних бар’єрів, що заважають розвитку 

підприємств [35]. «В Білорусії  здійснюється  активне  впровадження  

державних,  регіональних  та  галузевих програм імпортозаміщення» [37]. 
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В сучасних умовах проблема імпортозаміщення набула гострого 

дискусійного характеру. Зіткнулися дві точки зору: 

1) імпортозаміщення повинно полягати в тому, щоб одних 

постачальників агропродукції замінити на постачальників з дружніх держав; 

2) імпортозаміщення має на увазі налагодження власного виробництва 

продовольчих товарів. 

У цій суперечці ми дотримуємося позиції теоретиків 

імпортозаміщення, які вважають, що для ослаблення товарного дефіциту на 

внутрішньому продовольчому ринку необхідно використовувати обидва 

підходи. Проблема імпортозаміщення вимагає комплексного обліку усіх 

факторів й особливостей країни, при цьому основними критеріями політики 

імпортозаміщення має бути економічна, соціальна та стратегічна доцільність. 

При цьому, вирішуючи зазначену проблему, необхідно враховувати 

ризики, пов'язані з імпортозаміщенням, серед яких можна виділити наступні: 

- зниження конкурентоспроможності виробників та їхньої продукції за 

рахунок штучного зниження конкуренції з основними іноземними 

постачальниками; 

- падіння ефективності всієї національної економіки, якщо 

імпортозаміщення продовольства виявляється за якісними характеристиками 

значно нижче аналогів продукції іноземних конкуруючих фірм; 

- підвищення навантаження на бюджет. 

Відзначимо два основних напрями реалізації програми 

імпортозаміщення в аграрному секторі економіки України. Перший напрям 

охоплює імпортні продовольчі товари, які вже виробляються в Україні, але в 

обмежених обсягах. Для цього важливо вирішити завдання модернізації вже 

існуючих сільськогосподарських підприємств з тим, щоб нарощувати 

виробництво необхідних обсягів продовольчої продукції. Другий напрям 

включає імпортні товари продовольчого призначення, які ще не 

виробляються в країні, але освоєння яких видається цілком можливим в 

короткостроковій перспективі. Відповідно в цьому випадку створення 
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сучасних імпортозамінних господарств з гарантією конкурентоспроможності, 

як мінімум на внутрішньому ринку, має увійти в число першочергових 

програм державної економічної політики. 

Пріоритетним завданням імпортозаміщення в Україні є, безумовно, 

розвиток відповідних галузей сільського господарства. При цьому 

вирішальним фактором у виробництві продовольства «…є не земельна площа 

та інші ресурси, а здатність держави і товаровиробників забезпечувати 

освоєння найсучасніших технологічних новацій та високу віддачу 

сільськогосподарських угідь» [114]. 

Стратегія імпортозаміщення витіснення з внутрішнього ринку 

продукції іноземного походження цілком в змозі не тільки вирішити 

проблему екстенсивного зростання сільського господарства, а й забезпечити 

якісний стрибок національного АПК на новій технологічній основі. Іншими 

словами, проведення політики імпортозаміщення передбачає створення 

стимулів для розвитку відсталих галузей сільського господарства для 

забезпечення зростання їх конкурентоспроможності як на вітчизняному, так і 

на світовому ринку. 

Необхідно відзначити, що перед країною поставлені нові завдання по 

досягненню рівня самозабезпеченості, що вимагає підвищення ефективності 

програми імпортозаміщення. Разом з тим, необхідно виділити основні 

перешкоди для вирішення проблеми імпортозаміщення та підвищення частки 

вітчизняної продукції в загальних ресурсах продовольства країни: 

- відсутність масштабної цільової державної підтримки виробників, в 

зв'язку з чим виробництво імпортозамінних товарів не отримує достатніх 

стимулів, а також в цілому не скоординовано й малоефективно; 

- низька інформованість виробників про існуючі заходи державної 

підтримки, а також труднощі її отримання; 

- труднощі з кредитуванням виробництва, суперечливий характер 

кредитування аграрного сектора економіки України; 

- слабка цінова підтримка державою сільськогосподарських 



 105 

підприємств. 

Концепція імпортозаміщення передбачає створення спеціальних 

стимулів щодо розвитку певних галузей сільського господарства та харчової 

промисловості для забезпечення їх конкурентоспроможності. Не підлягає 

сумніву гостра необхідність включення в стратегію імпортозаміщення 

розділу про державну фінансову підтримку. Разом з тим, на нашу думку, 

фінансування імпортозаміщення має свою специфіку. Полягає вона в тому, 

що таке фінансування має враховувати часовий чинник й орієнтуватися на 

відносно короткий термін реалізації проектів. Крім того, в рамках 

імпортозаміщення державна підтримка може бути ефективною за умови, що 

ресурси будуть спрямовані не на відтворення застарілих технологій, в тому 

числі управлінських, але й включати сукупність нових сучасних досягнень 

науки в сфері АПК. 

Велика роль в питаннях продовольчої безпеки, включаючи питання 

імпортозаміщення, належить не прямим, а непрямим засобам фінансової 

підтримки АПК, зокрема, системі державного регулювання в сфері 

ціноутворення. Йдеться, перш за все, про використання таких механізмів як 

фіксація мінімальних гарантованих цін, а також державні інтервенції на 

ринку продовольчих товарів. Гарантовані ціни в цьому випадку повинні 

встановлюватися на рівні нижньої межі коливань середніх ринкових цін, 

дотримання яких має бути гарантоване закупівельними інтервенціями з боку 

держави на продовольчому ринку. Використання такого механізму для 

регулювання цін значно посилило б захист виробників від тиску з боку 

монополістів, а також від слабо прогнозованих коливань на ринку 

сільськогосподарської продукції та продовольства. 

В рамках вдосконалення цінового механізму на ринку 

сільськогосподарської продукції необхідно упорядкувати механізм 

економічних відносин між виробниками, переробниками та продавцями на 

базі визначення реального внеску всіх учасників процесу. Встановлення ціни 

під впливом попиту та пропозиції спільно з державним регулюванням має 
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сприяти раціональному розподілу ресурсів між галузями виробництва АПК. 

Відмітимо, що вдосконалення системи державного регулювання цін з 

урахуванням зарубіжного досвіду стає нагальним завданням, від вирішення 

якого залежить формування продовольчого ринку і в той же час 

продовольчої безпеки країни. З огляду на всю складність становища 

сільського господарства, необхідний перегляд механізму ціноутворення, 

особливо з питання паритету цін. Що стосується споживчих цін, то як 

підкреслюють економісти-аграрії, «ціноутворення сільськогосподарської 

продукції та продовольчих товарів має бути соціально орієнтованим. 

Роздрібна ціна повинна притягувати споживача, а не відштовхувати» [75]. 

Таким чином, в узагальненому вигляді можна зробити висновок, що 

пріоритетним напрямом в забезпеченні продовольчої безпеки та 

незалежності України стала орієнтація уряду на імпортозаміщення в 

продовольчій сфері. «Це завдання поставлено вперше, раніше воно не 

ставилася. Тому вирішення його вимагає розробки науково обґрунтованих 

методів проведення імпортозаміщення ... з урахуванням багатого досвіду 

багатьох країн, які активно проводили імпортозаміщення» [54]. 

Орієнтація аграрної політики на імпортозаміщення повинна 

розглядатися в контексті загальних програм державного фінансування 

агропромислового комплексу країни. Це, втім, не виключає розробку 

спеціальних програм з імпортозаміщення стосовно окремих галузей і 

конкретних видів продукції, з передбаченими асигнуваннями в бюджетних 

витратах. 

Для вирішення проблем, пов'язаних з імпортозаміщенням, є 

необхідною координація програми імпортозаміщення на державному та 

регіональному рівнях, а також вдосконалені механізму захисту внутрішнього 

ринку. Крім того, необхідна подальша робота щодо організаційно-правової 

координації з правилами СОТ державної підтримки вітчизняних виробників 

сільськогосподарської продукції, включаючи вдосконалення механізму 
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регулювання бюджетного фінансування сільського господарства та всієї 

продовольчої сфери. 

Згідно з сучасними теоріями світової економіки, участь держави в 

міжнародному поділі праці та торгівлі забезпечує зростання економічного 

добробуту вітчизняної економіки. У зв'язку з цим пріоритетним завданням 

вітчизняної аграрної політики стала необхідність здійснення заходів щодо 

зниження імпортної залежності від зарубіжних виробників [21]. Як уже 

зазначалося, національна економіка, перш за все, повинна бути орієнтована 

на продовольче самозабезпечення, тоді як участь у міжнародному поділі 

праці має відігравати лише супутню роль. У зв'язку з цим, як нам 

представляється, обґрунтованим є думка про необхідність переходу від 

політики лібералізації зовнішньої торгівлі продовольчими товарами до 

політики аграрного протекціонізму на основі зваженого 

зовнішньоторговельного захисного механізму та державної підтримки 

вітчизняного ринку продовольчих товарів. 

Поточна загроза зростання залежності від імпорту продовольчих 

товарів актуалізує питання вдосконалення заходів державного регулювання 

зовнішньої торгівлі як інструменту захисту вітчизняного продовольчого 

ринку. Досягнення продовольчої незалежності в сучасних умовах жорсткої 

конкуренції з зарубіжними товаровиробниками без дієвого механізму 

подібного регулювання стало практично неможливим завданням. З цієї точки 

зору найбільш оптимальним і ефективним способом захисту національного 

ринку продовольства, на нашу думку, повинні стати: 

- застосування системи важелів митно-тарифного регулювання; 

- активне використання економічних й адміністративних захисних 

заходів при зростаючому імпорті сільськогосподарської продукції; 

- поетапне зниження залежності вітчизняного агропромислового 

комплексу від імпорту технологій, машин, обладнання та інших ресурсів. 

Сучасна система митного регулювання зовнішньої торгівлі України, в 

тому числі імпорту продовольства, характеризується наступними 
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особливостями: 

1) рівень митно-тарифних ставок на імпорт в Україну продукції 

сільськогосподарського призначення нижче рівня захисних заходів, що 

здійснюються розвиненими країнами; 

2) митний захист вітчизняних виробників сільськогосподарської 

продукції в реальності виявляється в кілька разів менша від тієї, яка 

встановлена на підставі митного тарифу; 

3) вітчизняна митно-тарифна система поступається відповідним 

системам західних держав в частині застосування специфічних та 

комбінованих мит на імпорт продовольства. Рідкісне використання таких мит 

стимулює заниження контрактних цін та збільшує відповідні втрати 

державних доходів; 

4) значні втрати несе внутрішній продовольчий ринок від недостатньо 

продуманої системи тарифікації, що відображає ступінь та глибину 

переробки продукції; 

5) не знаходять також достатнього використання в діяльності 

українських митних органів різноманітні методики встановлення тарифних 

квот на продовольство та сільськогосподарську продукцію, які широко 

застосовуються в зовнішньоторговельній практиці багатьох країнах з 

розвиненою економікою.  

У світовій торгівлі зберігають свою роль так звані пікові тарифи, під 

якими маються на увазі тарифні ставки, що перевищують середні тарифні 

величини не менше, ніж в три рази. На жаль, у зовнішньоторговельній 

діяльності України система таких тарифів не знайшла застосування. 

Після приєднання до СОТ митно-тарифна система України в 

обов'язковому порядку повинна слідувати міжнародним вимогам до 

регулювання зовнішньої торгівлі, включаючи зобов'язання щодо зниження 

тарифного захисту внутрішнього продовольчого ринку [5]. Однак прийняття 

таких зобов'язань є несумісним з нанесенням шкоди вітчизняним виробникам 

сільськогосподарської продукції, якщо вони виявляються в менш 
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сприятливих конкурентних умовах, ніж їхні закордонні партнери. 

Сформоване протиріччя між зобов'язаннями України щодо зниження 

торгових бар'єрів, з одного боку, і необхідністю захисту внутрішнього 

продовольчого ринку, з іншого боку, може бути ослаблена, на нашу думку, 

шляхом вдосконалення митно-тарифної системи країни. Мова може, зокрема, 

йти про більш глибоку деталізацію окремих позицій вітчизняного митного 

тарифу, що дозволило б збільшити можливості маневрування ставками мит в 

межах тієї чи іншої товарної групи.  

Важливим елементом зовнішньоторговельної політики могло б стати 

спеціальне групування продовольчих товарів у прив'язці до митного 

обкладення. Таке групування дозволило б державі більш ефективно 

проводити торговельну політику або стримування продовольчого імпорту з 

окремих країн, або заохочення його з інших країн на базі розробленої 

системи пільг. Слід враховувати, що захист внутрішнього ринку 

продовольства, його практичність та ефективність будуть залежати від того, 

наскільки детальною виявиться структура митного тарифу. 

Удосконалення митно-тарифної системи, включаючи митне 

оподаткування продовольчих товарів, у значній мірі має враховувати, також, 

фактор співвідношення цінових показників вітчизняної та імпортної 

продукції. Очевидно, що тут може діяти наступний принцип: якщо продукція 

вітчизняного виробництва має відносно низькі цінові значення, то імпорт 

аналогічної продукції закордонного виробництва повинен обкладатися більш 

високими митно-тарифними ставками, ніж ввезення дорогих товарів. 

Оскільки митні збори на імпорт відіграють основну роль в адаптації 

зарубіжної продукції до умов ринку, необхідне визначення оптимальної 

ставки тарифу, що забезпечує максимізацію рівня національного 

економічного добробуту. Звісно ж, що визначення ставки митного тарифу - 

це пошук розумного компромісу між інтересами імпортерів, виробників та 

споживачів продовольства з метою підвищення, в кінцевому підсумку, 

конкурентоспроможності вітчизняної економіки. 
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Пріоритетними напрямами вдосконалення митного регулювання 

продовольчого імпорту в даний час є: 

- формування відповідної світовим стандартам нормативно-правової 

бази митної справи. У зв'язку з приєднанням України до СОТ необхідно 

продовжувати роботу щодо приведення українського законодавства у 

відповідність з нормами та правилами цієї організації; 

- вдосконалення митно-тарифних заходів, яке полягає в 

збалансованому зниженні мит на сільськогосподарську продукцію та 

продовольство при одночасному селективному захисті 

конкурентоспроможних вітчизняних підприємств шляхом збереження або 

підвищення відносно високих тарифних ставок. 

Разом з тим, при наявності загальної в світовій торгівлі тенденції до 

зниження ролі тарифних обмежень імпорту невідворотним фактом стає 

необхідність переведення уваги на нетарифні заходи регулювання, які 

отримують все більше поширення на міжнародних ринках продовольства. 

Йдеться, перш за все, про використання таких заходів, як кількісні 

обмеження та спеціальні захисні заходи. Поширена практика застосування 

нетарифних заходів частково пояснюється сильною монополізацією збуту на 

міжнародному продовольчому ринку, в чому особливо досягли успіху 

державні торговельні фірми та транснаціональні корпорації західних країн. 

Свої поставки вони вважають регулювати за допомогою адміністративних 

нетарифних заходів, які дозволяють їм успішно домінувати на продовольчих 

ринках незалежно від рівня цін і фінансових можливостей конкурентів. 

Зарубіжний досвід використання нетарифних обмежень не можна не 

враховувати в національній системі регулювання продовольчого імпорту, 

хоча норми СОТ істотно стримують практику їх застосування [40]. 

Цілком прийнятним механізмом стримування продовольчого імпорту в 

Україну могла б служити система тарифного квотування. Остання означає, 

що поставки на внутрішній ринок зарубіжного продовольства понад 

установлені квоти оподатковується за вищою тарифною ставкою. Такі 
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тарифні квоти, зокрема, були введені в Японії на досить великий асортимент 

продовольчої продукції, включаючи сири, м'ясо, кукурудзу, первинний спирт 

та інші товари. У ряді випадків більш привабливим є встановлення 

глобальних квот на імпорт продовольства незалежно від країни походження 

товару. 

Також недостатньо розвинена в Україні система ліцензування 

продовольчого імпорту, суть якого полягає в наданні державою торговим 

організаціям і компаніям права на ввезення в країну сільськогосподарських 

товарів і продуктів харчування в чітко визначених обсягах і обмежених 

часових рамках. Як показує практика багатьох країн, видача відповідних 

ліцензій на імпорт названих товарів зазвичай здійснюється з використанням 

системи аукціонних торгів або системи переваг, сформованих в процесі 

довгострокових та довірчих відносин держави з імпортерами. Слід 

підкреслити, що серед різних засобів та механізмів нетарифного захисту 

внутрішніх продовольчих ринків в інших країнах саме ліцензуванню 

приділяється найбільша увага господарюючих суб'єктів. Вивчення 

зарубіжного досвіду, на нашу думку, могло б сприяти вдосконаленню 

ліцензійної діяльності, як фактора ефективного захисту внутрішнього 

продовольчого ринку України. 

За останнє десятиліття в арсеналі нетарифних засобів захисту 

продовольчих національних ринків багатьох країн набула поширення 

практика державних закупівель. Державні закупівлі являють собою 

комерційні угоди, які укладають спеціальні урядові агентства з виробниками 

сільськогосподарської продукції з метою створення продовольчих фондів для 

подальшої їх реалізації на місцевих ринках. Метою таких державних 

закупівель є штучне стримування без участі тарифних обмежень 

надходження імпортної продовольчої продукції на внутрішній ринок 

приймаючих країн [23]. В Україні практика таких закупівельних операцій 

також все частіше потрапляє в поле зору і отримує підтримку законодавчих й 

виконавчих органів влади.  
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Досить значну роль в світовій торгівлі, включаючи торгівлю 

сільськогосподарською продукцією та продовольством, відіграє система так 

званих антидемпінгових мит, як форми нетарифного захисту внутрішнього 

ринку від недобросовісної конкуренції. Слід нагадати, що суть 

антидемпінгової політики держави полягає в організації митних зборів, обсяг 

яких фіксується в межах різниці між внутрішніми та зовнішніми цінами на 

продукцію, що імпортується. Проведення такої політики дозволяє країнам-

імпортерам домагатися нейтралізації активного проникнення зарубіжних 

постачальників продовольчих товарів на конкуруючі ринки та 

використовувати з цією метою демпінгові ціни. 

Як інструмент нетарифного регулювання імпорту система 

антидемпінгових заходів особливо часто застосовується в зовнішній торгівлі 

розвинених держав. Так, до початку 2010-х років на частку США припадало 

262 антидемпінгових процедури, на частку країн Євросоюзу − 152 

процедури, що багаторазово перевершує кількість звинувачень у демпінгу, 

що пред'являються торговим партнерам іншими державами: менше 50 

випадків припадало на частку таких країн, як Австралія, Бразилія, Канада, від 

70 до 90 випадків − на Мексику і Китай [48]. Розрив в кількості 

антидемпінгових процедур свідчить про те, що даний метод нетарифного 

захисту національних ринків в найбільшій мірі використовується 

розвиненими західними державами. Необхідно відзначити також, що подібна 

обмежувальна практика все більше охоплює світовий ринок продовольства та 

сільськогосподарської сировини. 

У світовій практиці все більшого поширення набуває система захисту 

національних продовольчих та сільськогосподарських ринків шляхом 

використання технічних бар'єрів щодо імпорту закордонної продукції через її 

невідповідність національним стандартам, вимогам якості, санітарно-

ветеринарним нормам та іншим вимогам. Безпека продовольства є однією зі 

складових продовольчої безпеки і представляє собою гарантію того, що 
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продукти харчування не заподіють шкоди споживачеві при їх приготуванні 

або вживанні, якщо застосовувати за призначенням [142]. 

Система обмежувальних заходів в певній мірі стримує зростання 

імпортної залежності до небезпечного порогу, хоча в цілому вона не здатна 

змінити тенденцію, оскільки проблема полягає в невирішеності питань 

ефективності сільськогосподарського виробництва в Україні. На нашу думку, 

вихід полягає не стільки у введенні заборони на імпорт, скільки в 

подальшому розвитку аграрно-промислового комплексу країни, в розширенні 

та посиленні систем зберігання й переробки сільськогосподарської продукції, 

в пошуку шляхів збільшення обсягів фінансування сільського господарства. 

Збереження діючої ситуації на ринку продовольства за умови незмінної 

програми субсидування призведе до погіршення становища з виробництвом 

найбільш «трудомістких» видів продукції (м’ясної, молочної продукції) при 

потенційному посиленні виробництва менш дорогих видів 

сільськогосподарської продукції. Отже, вирішення проблеми 

конкурентоспроможності країни також пов'язано не стільки з системою 

обмежень, скільки з підвищенням ефективності сільськогосподарського 

виробництва. 

Загалом механізми стимулювання імпортозаміщення як інструменту 

державного регулювання забезпечення продовольчої безпеки наведені в 

табл.3.1. 

Отже, на підставі вищевикладеного пропонуємо механізм 

імпортозаміщення як інструмент державного регулювання забезпечення 

продовольчої безпеки, який є цілісною системою взаємопов'язаних 

елементів, які передбачають забезпечення імпортозаміщуючого виробництва, 

зокрема, виробничими та фінансовими ресурсами, виробничою та 

інноваційною інфраструктурою; створення сприятливого інвестиційного 

клімату, посилення коопераційних зв'язків та розвитку середнього та малого 

бізнесу, механізмів стимулювання імпортозаміщуючого виробництва, 

партнерських відносин між державою й бізнесом (в тому числі в 
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інвестиційно-інноваційній сфері), забезпечення нормативно-законодавчої 

бази, розвитку сучасних форм міжнародного співробітництва тощо (Додаток 

І). 

Таблиця 3.1 

Механізми стимулювання імпортозаміщення як інструменту 

державного регулювання забезпечення продовольчої безпеки 
Механізми Інструмент впливу Установа-реалізатор 
Грошово- 
кредитна 

Зниження облікової ставки, надання 
пільгових кредитів, зниження 

споживчої інфляції 

Національний банк України, 
Комерційні банки 

Валютно- 
курсова 

Валютні інтервенції з метою 
регулювання валютного курсу 

(очікувані зміни) 

Національний банк України 

Фіскальна Тимчасове пільгове оподаткування, 
податкові канікули 

Міністерство фінансів України, 
Антимонопольний комітет України  

Зовнішньо-
торговельна 

Розширення застосування нетарифних 
методів дозволених СОТ (ліцензування, 

сертифікація, стандартизація) 

Уряд України, Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі 

України 
 

Пропонований механізм імпортозаміщення, представляє собою 

сукупність взаємопов'язаних елементів, що вміщають передумови розвитку 

імпортозаміщення та механізми його стимулювання. Реалізація 

пропонованого механізму сприятиме зменшенню зменшення 

імпортозалежності країни, збільшення виробництва якісних продовольчих 

товарів вітчизняного виробництва з подальшим їх експортом, зростання 

зайнятості та подолання структурних дисбалансів у виробництві й зовнішній 

торгівлі України.  

Головною метою механізму імпортозаміщення як інструменту 

державного регулювання забезпечення продовольчої безпеки є подолання 

структурних дисбалансів, зменшення імпортозалежності, а також 

забезпечення економічного зростання. Для реалізації цієї мети нами були 

виділені кілька завдань: 

- збалансування структури зовнішньоторговельних потоків (зниження 

імпорту шляхом обмежень дозволених СОТ та підвищення експорту шляхом 
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стимулювання вітчизняних виробництв); 

- виробництво конкурентоспроможних замінників імпорту (підвищення 

якості продовольчих товарів та зниження собівартості вітчизняних товарів за 

рахунок субсидування вітчизняних виробництв); 

- зменшення дефіциту зовнішньої торгівлі товарами за рахунок пільг та 

підвищення експортоорієнтованих продовольчих товарів; 

- зростання зайнятості за рахунок використання нових потужностей в 

експортоорієнтовані виробництва. 

У запропонованому механізмі імпортозаміщення системно 

представлені передумови розвитку імпортозаміщення, що вимагає створення 

необхідної виробничої, інноваційної інфраструктури, модернізації і 

диверсифікації виробництва; поліпшення інвестиційного клімату; 

застосування організаційних та регуляторних заходів; нормативно-

законодавчого забезпечення. 

Слід звернути увагу на те, що перераховані заходи стимулювання 

імпортозаміщення не є об'єктом обмежувальної практики в системі 

багатостороннього регулювання. Тому їх роль, пряма і непряма, в 

формуванні матеріального та інтелектуального фундаменту для 

продовольчого імпортозаміщення дуже значна та заслуговує спеціальних 

досліджень і науково-практичних розробок. У зв'язку з цим ми вважаємо, що 

державна стратегія імпортозаміщення в продовольчій сфері повинна бути 

доповнена такими напрямами як розвиток фінансово-інвестиційної 

діяльності на рівні регіонів, розширення державної підтримки в ряді 

традиційних та нових галузей виробництва продуктів харчування та 

сільськогосподарської сировини (аквакультура, органічне землеробство), 

впровадження передових форм організації та управління агропромисловим 

комплексом (кластери тощо), вирішення задач відродження сільських 

регіонів, забезпечення екологічної безпеки. 
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3.3. Державна підтримка аграрного сектору економіки країни як 

основа забезпечення продовольчої безпеки 

 

Взаємозв'язок продовольчої та економічної безпеки держави 

виражається через аграрний сектор та його роль в економіці країни. 

Зазначимо, що розвиток аграрного сектору займає важливе місце в 

забезпеченні продовольчої безпеки будь-якої держави. Досягнення 

продовольчої незалежності та необхідного рівня стабільності поставок 

продовольства неможливо без розвитку власного виробництва на території 

держави, насамперед, стратегічно важливої продовольчої продукції. 

Послідовно проведена державна політика стимулювання розвитку аграрного 

сектору є важливою умовою досягнення продовольчої безпеки.  

Наприклад, аграрний сектор Японії, що відчуває істотний дефіцит в 

сільськогосподарських земельних ресурсах, забезпечує більше 70% потреб 

країни в продовольстві. При цьому уряд Японії ставить забезпечення 

населення рисом в розряд стратегічних цілей національної безпеки [12].  

Розглядаючи роль аграрного сектору в економіці держави, відзначимо 

його тісний взаємозв'язок з іншими галузями національної економіки. 

Аграрний сектор взаємодіє з десятками галузей, тому його розвиток не тільки 

є необхідною умовою досягнення продовольчої незалежності держави, а й 

сприяє комплексному зростанню її економіки в цілому. 

Отже, вирішення проблеми продовольчої безпеки, перш за все, 

пов'язане з ефективним розвитком аграрного сектору, зростанням 

виробництва аграрної продукції, підвищенням її якості, розвитком 

конкурентоспроможності аграрного сектора. Держава, усвідомлюючи 

необхідність вирішення цих проблем, здійснює підтримку аграрного сектора. 

Однак її рівень явно недостатній. 

Основою стабільності економіки країни та її продовольчої безпеки є 

економічно та соціально розвинені сільські території, внаслідок чого 

головним напрямом економічної політики держави має стати сталий 
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розвиток аграрного виробництва в сільських територіях. 

У Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 

року зазначено, що «аграрний сектор України з його базовою складовою, 

сільським господарством, є системоутворюючим в національній економіці, 

формує засади збереження суверенності держави – продовольчу та у 

визначених межах економічну, екологічну та енергетичну безпеку, 

забезпечує розвиток технологічно пов’язаних галузей національної 

економіки та формує соціально-економічні основи розвитку сільських 

територій» [101]. 

На думку Панухник О.В. «…неодмінною умовою сталого розвитку 

аграрного сектору економіки та забезпечення продовольчої безпеки держави 

є державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників» [76]. 

Як зазначає Олійник Т.І. «в Україні сталий розвиток аграрного сектору, 

який спирається на державну підтримку, має значну важливість з точки зору  

продовольчої безпеки країни, забезпечення зайнятості певної частини 

населення, а також із позицій збільшення експортного потенціалу країни, 

особливо з огляду на формування від’ємного сальдо зовнішньоекономічного 

балансу країни останніми роками» [70]. 

У всіх розвинених країнах світу аграрний сектор є об'єктом пильної 

уваги з боку держави, яка проявляється у виділення значних обсягів 

бюджетних коштів, розробці різних програм підтримки та великій кількості 

інститутів, що займаються проблемами підтримки даного сектору. 

Зазначимо, що необхідність державної підтримки аграрного сектору 

викликана таки причинами, які обумовлені його низькою економічною 

ефективністю в порівняно з іншими галузями економіки, відносяться: 

1) тривалий період окупності інвестицій, особливо спрямованих на 

основні засоби виробництва; 

2) потреба в постійній підтримці необхідного рівня родючості ґрунтів; 

3) специфіка аграрного виробництва; 

4) фактори, що здійснюють сильний вплив на його функціонування і не 
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залежать від людського втручання: природно-кліматичні умови, що пов'язано 

з великим ризиком неокупності капіталу та неотримання прибутку; 

фізіологічні характеристики рослин та тварин, а також тісний взаємозв'язок 

на сільських територіях економічних й соціально-демографічних процесів; 

5) швидкий знос виробничих засобів сільськогосподарського 

призначення в наслідок несприятливих умов виробництва; 

6) низька швидкість впровадження в аграрний сектор науково-

технічного прогресу в порівнянні з іншими галузями; 

7) аграрний сектор досить консервативний та має низький рівень 

еластичності, повільно реагує на умови й вимоги ринку; 

8) нерозвиненість ринкових механізмів регулювання аграрного сектору. 

Вільна конкуренція, яка веде до монополізації ринку, охоплює аграрну 

економіку в значно меншій мірі, ніж промисловість, що веде до диспаритету 

цін між вартістю сільськогосподарської продукції та вартістю ресурсів, 

необхідних для виробництва даної продукції. 

На нашу думку, при державній підтримці аграрного сектору в центр 

уваги повинні ставитися національні інтереси країни для того щоб 

забезпечити продовольчу безпеку України. З найбільш важливих 

продовольчих товарів в країну повинні ввозитися тільки ті товари, 

виробництво яких Україна з тих чи інших причин дозволити собі не може. 

Продовольчі резерви на державному та регіональному рівнях повинні 

створюватися для того щоб підтримати баланс попиту й пропозиції та 

кон'юнктури цін на продовольчому ринку України. 

Також необхідно враховувати, що Україна є імпортером 

продовольства. Через відставання в технічному та технологічному плані 

конкурентоспроможність вітчизняних аграрних виробників падає, в 

порівнянні з планкою, поставленою в розвинених країнах. Через це необхідні 

заходи державного регулювання для вітчизняних товаровиробників від 

іноземної конкуренції. Проте, деякі вчені, які дотримуються ліберальних 

принципів не згодні з тією думкою, що продовольча безпека першочергова. 
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Деякі, визначальним фактором необхідності державної підтримки 

аграрного сектору, вважають обмеження зростання продуктивності праці 

фізичними можливостями землі; довгим процесом впровадження результатів 

науково-технічного прогресу в сільському господарстві. Все це негативно 

впливає на собівартість сільськогосподарської продукції, яка не знижується. 

Як підсумок, можна відзначити, що аграрний сектор, в порівнянні з іншими 

галузями, знаходиться в дещо невигідному становищі [7, 47]. 

В сучасних умовах ринок не може забезпечити навіть простого 

відтворення, не кажучи вже про розширене. Тому розвинені держави 

враховують дану закономірність та здійснюють державну підтримку галузі. 

Ще однією причиною необхідності державної підтримки галузі є 

недосконалість ринку аграрної економіки, що веде до обмеженості 

інформації. Сільське населення не здатне самостійно фінансувати 

фундаментальні та прикладні наукові дослідження. 

Єщенко П. С. й Палкін Ю. І. наголошують, що «державна підтримка є 

лише складовою частиною системи державного регулювання. Піднесення 

аграрного сектору в Україні залежить від державної підтримки. Це означає, 

що держава: бере на себе витрати на проведення наукових досліджень у 

галузі сільського господарства, а також на підготовку кадрів; за рахунок 

державних коштів здійснює охорону зовнішнього середовища, низку 

економічних заходів; надає сільськогосподарським підприємствам і 

фермерам фінансову допомогу переважно у вигляді кредитів; контролює ціни 

і забезпечує їхній паритет, який полягає в тому, що кожного року сільський 

виробник в обмін на певний обсяг сільськогосподарської продукції має 

отримувати відповідну кількість товарів і послуг» [36]. 

На думку Булата М.А. [11] роль держави в економічному плані значна 

в усьому світовому співтоваристві. Він вважає, що жоден ринок не взмозі 

вирішити тактичні та стратегічні проблеми регіонів культури, охорони 

здоров'я, освіти в умовах перебудови економіки. Тут необхідні більш гнучкі 

механізми державного регулювання цін, дотацій, кредиту, податків тощо. 
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Безумовно в період великих реформ в 90-х рр. діяльність державних 

органів призвела до того, що в аграрному секторі була пройдена точка 

біфуркації, що призвело до руйнування всієї системи аграрного сектору. Але 

дана державна діяльність була проведена без дотримання законів 

саморегуляції системи. Не були враховані передумови, що склалися в 

розвитку існуючої системи господарювання, принципи її існування, її зв'язку 

та проблеми. Отже, державна підтримка аграрного сектору необхідна, але її 

механізм повинен враховувати особливості аграрного сектору як складної 

системи. 

Як зазначає Даниленко А.С. «існуюча система державної підтримки 

аграрного сектора в Україні формувалася спонтанно, у міру необхідності, і 

тому не носить системного характеру» [31]. Також автор відмічає, що 

«заходи підтримки аграрної сфери часто здійснюються без узгодження з 

іншими формами державного регулювання, наприклад, антимонопольних, і 

основний ефект від їх надання одержує не сільське господарство, а суміжні 

монополізовані галузі (товарні кредити і т.д.), неефективними слід визнати не 

форми підтримки, а способи їх використання в умовах нееквівалентних 

міжгалузевих відносин, недосконалості організаційно-економічного 

механізму в галузі, відсутності відповідного контролю у фінансовій сфері» 

[31].  

Такої думки притримується і Ванієва М.Р., яка наголошує, що 

«…чимало елементів державної підтримки законодавчо не оформлені, 

щоразу виступають причиною дискусій і не можуть служити 

товаровиробникам чіткими орієнтирами на майбутнє. Суперечки стосуються 

не лише обсягів фінансування за статтями, а й існування самих статей. До 

того ж заходи підтримки застосовуються у відриві від інших форм 

державного регулювання (антимонопольних, наприклад), і основний ефект їх 

застосування дістається часто не селу, а суміжним з ним монополізованим 

галузям (дотації на мінеральні добрива, товарні кредити і т. д.). 

Неефективними виявляються не форми підтримки самі по собі, а їх 
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застосування в умовах невирішеності багатьох проблем, у тому числі 

нерівних міжгалузевих взаємовідносин, безладу у фінансовій сфері, що став 

причиною серйозних зловживань. Основними недоліками чинної системи 

підтримки аграрної сфери є її нелегітимність, непрогнозованість, 

розпорошеність, а також несвоєчасність, неповнота і неритмічність виплат» 

[13]. 

На думку Васільєвої Л.М., принципами на яких повинна базуватися 

державна підтримка аграрного сектора є «стійкість – зобов'язання держави 

забезпечувати стійкість механізмів державної підтримки 

сільськогосподарських товаровиробників регіону; рівнодоступність – 

сільськогосподарські товаровиробники усіх форм власності мають рівні 

права на отримання державної підтримки з бюджету; обмеження розмірів 

державної підтримки; адресність – бюджетні кошти надаються безпосередньо 

сільськогосподарському товаровиробнику; гарантованість – зобов'язання 

держави з надання коштів за напрямками, затвердженими в державних 

програмах, повинні неухильно дотримуватися та інше» [17]. 

Отже, можна відзначити, що в наш час основними умовами для 

створення й вдосконалення системи державної підтримки аграрного сектора 

економіки є: екологізація виробництва; високий рівень монополізації в 

сферах забезпечення ресурсами та обслуговування АПК і в той же час 

низький в самому аграрному секторі; різноманіття природно-кліматичних 

умов, які зобов'язують державу створювати систему захисту 

сільськогосподарських товаровиробників, страхування; низька інвестиційна 

привабливість через специфіку процесу відтворення; певні тонкощі при 

створенні соціальної інфраструктури на селі. 

Аналізуючи вітчизняну наукову літературу, ми приходимо до 

висновку, що в даний час система підтримки аграрного сектору все ще 

розвивається. В даний момент немає єдиного підходу для того щоб 

визначити сутність державної підтримки галузей аграрного сектору. Всі 

науково-практичні дослідження у сфері відносин держави й аграрного 
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сектору в країні спрямовані, в першу чергу, на конкретизацію цілей 

державної підтримки, створення механізму регулювання, який відповідав би 

ринковим реаліям, відбір кращих управлінських рівнів. 

Відмітимо, що державна підтримка аграрного сектору − це комплекс 

соціально-економічних, законодавчо-правових та організаційних заходів, що 

здійснюються державою, спрямованих на сталий розвиток аграрного 

виробництва та сільських територій і забезпечують продовольчу 

незалежність, безпеку й покращення забезпечення населення 

продовольством, а харчову промисловість − сировиною. 

Таким чином, державна підтримка аграрного сектору − це система 

організаційно-правових, кредитно-фінансових механізмів держави, 

спрямованих на задоволення внутрішнього попиту на продовольство, 

промисловості − на сировину, створення умов для стійкого соціального-

економічного розвитку села. 

Механізм державної підтримки аграрного сектору можна розглядати як 

сукупність етапів розробки та реалізації державної підтримки аграрного 

сектору, що включають вибір напрямів та форм впливу держави на діяльність 

суб'єктів в аграрній сфері при вирішенні певних завдань й досягнення цілей 

аграрної політики, а також способів оцінки ефективності державної 

підтримки. 

Державна підтримка аграрних товаровиробників включає в себе: 

- субсидії на розвиток основних галузей аграрного сектору 

(рослинництва й тваринництва); 

- субсидії на відшкодування витрат по сплаті відсотків за 

короткостроковими та інвестиційними кредитами; 

- кошти, що виділяються за цільовими державними програмами 

вдосконалення напрямів аграрної політики в країні. 

Метою державної підтримки аграрного сектору є забезпечення сталого 

розвитку аграрного виробництва та на цій основі задоволення внутрішнього 

попиту на продовольство, а промисловості − на сировину, створення умов 
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для соціального розвитку села. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні основні 

завдання, що передбачають: 

- підвищення прибутковості виробничої діяльності аграрних 

товаровиробників; 

- здійснення структурних змін в аграрному секторі; 

- стимулювання зростання обсягів виробництва та розширення збуту 

продукції; 

- підвищення технологічного рівня аграрного виробництва; 

- забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на 

внутрішньому т а зовнішньому ринках; 

- розвиток соціальної сфери села. 

Як відмічає С.В. Майстро основними цілями державної аграрної 

політики є « забезпечення продовольчої незалежності країни; відтворення та 

підвищення ефективності використання в сільському господарстві земельних 

та інших природних ресурсів країни, екологізація виробництва; сталий 

розвиток сільських територій; підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняної аграрної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках на 

основі інноваційного розвитку аграрного сектору, створення сприятливого 

середовища для розвитку підприємництва, підвищення інвестиційної 

привабливості галузі; забезпечення фінансової стійкості аграрних 

товаровиробників» [55]. 

Механізм державного регулювання аграрного сектору вельми 

різноманітний у використанні економічних та фінансових інструментів, 

основний принцип дії яких в ряді країн світу має багато схожих рис, однак 

форми й методи їх застосування різняться в своїй своєрідності та масштабах. 

Дані відмінності пояснюються низкою чинників, наприклад, таких, як різний 

рівень продуктивних сил, особливості розвитку аграрного сектору, 

положення країни на світовому аграрному ринку і багато інших. 

На практиці виділяють наступні моделі державної підтримки аграрного 
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сектору: північноамериканську й західно-європейську. Основою прямої 

державної підтримки аграрних товаровиробників в північноамериканської 

моделі є цілеспрямована політика цін (цінова політика), а основою західно-

європейської моделі − виплата дотацій фермерам (бюджетна політика) [39]. 

В Україні державна підтримка аграрного виробництва є симбіозом обох 

моделей що створює своєрідну багатоканальну систему державної підтримки 

(табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Форми державної підтримки аграрного сектору 
Форма підтримки Механізми підтримки 

Пряма - субсидії на аграрне виробництво та матеріально-технічні ресурси; 
- субсидування короткострокового та інвестиційного кредитування 
підприємств аграрного сектору; 
- субсидії на компенсацію частини витрат аграрних 
товаровиробників на страхування врожаю сільськогосподарських 
культур; 
- субсидії на витрати капітального характеру (капітальні 
вкладення). 

Умовно-пряма - реструктуризація заборгованості аграрних товаровиробників за 
платежами до бюджетів усіх рівнів, державні позабюджетні фонди, 
постачальникам енергетичних та інших матеріально-технічних 
ресурсів; 
-  податкові пільги; 
- підтримка наукових розробок. 

Непряма - закупівлі сільськогосподарської продукції та продовольства для 
державних потреб; 
- регулювання продовольчого ринку за допомогою проведення 
закупівельних й товарних інтервенцій; 
- захист економічних інтересів вітчизняних товаровиробників при 
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. 

 

Зазначимо, що в українській аграрній політиці переважають механізми 

прямої підтримки, які відносяться до «жовтого кошику» СОТ, що вимагає 

поступового скорочення суми державної підтримки цього типу. 

Угода про сільське господарство СОТ вимагає зміни підходів в наданні 

державної підтримки з розширенням заходів «зеленого кошику». Серед 

значущих змін в наданні державної підтримки стало застосування незв'язаної 

підтримки, яка широко практикується за кордоном. 

Існуючий досвід надання незв'язаної підтримки показує, що її основна 
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мета − підвищення прибутковості аграрного товаровиробника − не досягнута. 

По-перше, обсяг субсидій невеликий в порівнянні із західними аналогами; 

по-друге, передбачається, що підтримка повинна компенсувати скасовані 

субсидії з відшкодування витрат на паливно-мастильні матеріали, мінеральні 

добрива, проте грошові кошти, що виділяються не можуть покрити зростаючі 

на них витрати. 

Механізм державної підтримки аграрного сектору країн з розвиненою 

ринковою економікою орієнтований на чуйне відображення дії економічних 

законів. Використовуваний за кордоном інструментарій щорічно 

збагачується та вдосконалюється.  

Так, в США з метою збільшення прибутковості фермерів розроблена 

програма субсидування прямих платежів. До 2014 року вона передбачала 

бюджетне фінансування з урахуванням базової площі та врожайності. З 

прийняттям нового аграрного законодавства (Farm Bill) підтримка 

здійснюється за трьома напрямами: покриття сільськогосподарських ризиків; 

відшкодування втрати ціни; страхування врожаю.  

У країнах Європейського союзу пільгове кредитування має різні 

варіанти. У Франції кредитування засноване на принципі боніфікаціі, при 

цьому розмір пільгової відсоткової ставки залежить від виду кредиту і 

варіюється від 2,5 до 10%. У Німеччині пільгове кредитування здійснюється 

на основі двох програм − інвестиційного стимулювання й аграрних кредитів. 

Пільгове кредитування представляє собою або надання кредиту за ставкою 

1% річних, або зниження діючої відсоткової ставки на 4-7%. В Австрії 

фермерам пропонуються компенсаційні виплати, які складають 36-50% від 

відсоткової ставки фактичного кредиту в залежності від виду [18]. 

При виборі інструментів механізму головним завданням є їх вигідне 

поєднання, що забезпечує сукупний економічний ефект відповідно до 

можливостей країни, потребами та інтересами суб'єктів аграрного ринку. 

Незважаючи на те що, цілі механізму державної підтримки в зарубіжних 
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країнах і в нашій країні дещо різняться, проте, окремі елементи можуть бути 

адаптовані та застосовані до вітчизняного аграрного сектору (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Основні напрями вдосконалення механізму державного регулювання 

аграрного сектору на основі зарубіжного досвіду 
Елемент 

механізму 
Напрям регулювання 

Ринкова 
інфраструктура 

Формування логістичних ланцюгів реалізації аграрної продукції через 
об'єднання аграрних товаровиробників, центри, що розширюють 
маркетингові можливості фермерів. 

Кредитування Створення системи грантових інвестиційних програм, кредитів для 
аграрних товаровиробників, що мають на меті здійснювати 
диверсифікацію своєї діяльності, реконструкцію ферм, збереження 
родючості ґрунтів, переробку та збут аграрної продукції, підтримку 
молодих фермерів, виконання вимог гігієнічних й екологічних 
стандартів. Надання широкого спектру кредитних послуг за низькими 
відсотковими ставками. Збільшення терміну іпотечного кредитування. 
Визначення ставки пільгового кредитування виходячи з виду кредиту. 

Страхування Стимулювання підвищення обсягів застрахованих площ, вимог до 
надійності страховика на основі контролю державою умов, тарифів та 
виконання договорів страхування, організація перестрахувального 
захисту. 

Державна 
підтримка 

Формування та розвиток елементів прямої державної підтримки, що 
не залежить від обсягів виробництва продукції, з дотриманням вимог 
екологічних стандартів (погектарного субсидування, підтримка 
територій, що відносяться до несприятливих для ведення аграрного 
виробництва, покриття аграрних ризиків, відшкодування втрати ціни, 
допомога молодим фермерам). 

Розвиток 
соціальної 
сфери 

Використання системи грантів, кредитів з метою поліпшення якості 
сільського життя (розвиток інфраструктури, підтримка сільських 
ринків, формування умов для створення сільських бізнес-одиниць 
тощо). 

Використання накопиченого зарубіжного досвіду в Україні дає 

можливість сформувати механізм державної підтримки аграрного сектору з 

широким спектром застосовуваного інструментарію, що дозволяє підвищити 

прибутковість аграрних товаровиробників, створити умови для виробництва 

конкурентоспроможної продукції в рамках міжнародних обмежень та 

досягти забезпечення продовольчої безпеки. 

На підставі вищевикладеного пропонуємо методичні підходи до 

формування моделі державної підтримки аграрного сектору. Використання 

моделі дозволить органам державного регулювання більш обґрунтовано 
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приймати управлінські рішення щодо підтримки аграрного сектору, 

спрямовані на досягнення продовольчої безпеки. Вона забезпечує 

використання комплексного, системного підходу у розробці рішення щодо 

державної підтримки аграрного сектору, пов'язуючи в єдине ціле необхідні 

для цього елементи: мету, напрями, вимоги та механізм державної підтримки 

аграрного сектору (рис. 3.2). 

 
 

Рис. 3.2. Модель державної підтримки аграрного сектору економіки 

Мета державної підтримки аграрного сектору економіки 

Забезпечення продовольчої безпеки 

Підвищення ефективності 
аграрного виробництва  

Напрями державної підтримки аграрного сектору 

Стійке зростання  
аграрного сектору 

Стабілізаційна 
(середньострокова) державна 
підтримка аграрного сектору 

Антикризова (короткострокова) 
державна підтримка аграрного 

сектору 

Вимоги до здійснення державної підтримки аграрного сектору 

Своєчасність та 
несуперечливість нормативно-
правових актів, спрямованих на 
регулювання аграрного сектору 

та його державної підтримки  

Обов'язкове виконання 
прийнятих заходів щодо 

державної підтримки 
аграрного сектору, відмова від 

їх перегляду 

Самостійність суб'єктів господарювання у виборі 
умов здійснення сільськогосподарської діяльності 

Механізми державної підтримки аграрного сектору 

Нормативно-правове 
регулювання 

державної підтримки 
аграрного сектору 

Економічні 
методи 

державної 
підтримки 

Організаційні 
форми 

державної 
підтримки 

Державний 
контроль та 
моніторинг 
державної 
підтримки 
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Розробка моделі починається з визначення мети державної підтримки 

аграрного. Мета розвитку державної підтримки на середньостроковий період 

повинна бути узгоджена з короткостроковими завданнями антикризового 

регулювання аграрного сектору. У зв'язку з цим визначені часові періоди, в 

яких здійснюється державна підтримка: 

- стабілізаційна (середньострокова) державна підтримка аграрного 

сектору. Охоплює період не менше 5 років. Вона являє собою процес 

державного впливу на структуру, пропорції та умови функціонування 

аграрного сектору для забезпечення продовольчої безпеки країни; 

- антикризова державна підтримки аграрного сектору. Це процес 

державного впливу на виникаючі негативні умови функціонування аграрного 

сектору в умовах нестабільності в короткостроковій перспективі. 

У сучасній системі державного регулювання аграрного сектору 

особливе місце, на нашу думку, має належати стабілізаційній державній 

підтримці в середньостроковому періоді. Необхідно виділяти принципові 

відмінності стабілізаційного регулювання від антикризового. 

По-перше, стабілізаційна державна підтримка проявляється в 

посиленні тих методів, які націлені на зміцнення економічних позицій 

аграрного сектору, стійкості його розвитку та підвищення ефективності. 

Завданнями антикризової державної підтримки є вивід галузі, окремих її 

виробництв, видів сільськогосподарської діяльності зі стану збитковості, 

відсталості, руйнування в результаті кризових ситуацій, що склалися. 

По-друге, програми стабілізаційної державної підтримки аграрного 

сектору можуть реалізовуватися тільки при наявності наявної певної 

виробничої та технологічної бази в рамках працюючої інституційної 

структури. У той час, як антикризова державна підтримка може 

здійснюватися в умовах руйнування галузі, втрати її виробничої бази, 

врожаю та падіння худоби. Без опори на середньострокову державну 

підтримку неможливо здійснити антикризову державну підтримку. 

В рамках сформованої моделі пропонуємо механізм державної 



 129 

підтримки аграрного сектору, що включає сукупність та взаємодію методів 

державної підтримки, їх спільну або послідовну реалізацію. 

Основними елементами даного механізму є: 

1) нормативно-правове регулювання державної підтримки, яке 

передбачає виконання таких основних заходів: 

- формування системної законодавчої бази, яка регламентує аграрні 

відносини, в тому числі механізм державної підтримки аграрного сектору; 

- усунення існуючих протиріч між різними законодавчими актами, що 

регламентують аграрну діяльність та послаблюють захищеність 

агровиробників від протиправних дій різних суб'єктів господарювання; 

- вирішення проблеми реформування відносин власності на землю, 

чітке визначення повноважень та функцій власника для забезпечення його 

подальшої ефективної роботи на землі; 

2) економічні методи державної підтримки орієнтовані на реалізацію 

наступних основних напрямків: 

- розвиток банківського сектора економіки для підтримки аграрного 

товавиробника; 

- зниження існуючих процентних ставок за довгостроковими 

кредитами; 

- зниження тарифів для ввезення інноваційної сільськогосподарської 

техніки та інших інноваційних товарів, аналоги яких не виробляються в 

Україні; 

- підвищення митних зборів на імпортну продовольчу продукцію, 

виробництво якої розвивається в Україні; 

- чітке розмежування витрат щодо фінансової підтримки між 

бюджетами всіх рівнів. Дотації з вищих бюджетів повинні бути суворо 

цільовими і надходити тільки до відповідних розділів дохідної частини 

нижчого бюджету. 

Механізм державної підтримки аграрного сектору передбачає також 

формування нових організаційних форм регулювання. Це, перш за все, 
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визначення складу органів державного регулювання, які приймають рішення 

з питань виділення коштів і підтримки аграрних товавиробників. 

Специфіка управлінської праці, що проявляється в його результатах 

(управлінське рішення), зумовлює економічну відповідальність регулюючих 

органів. Вона визначається їхньою функціональною діяльністю й означає, що 

вони повинні відповідати за виконання покладених на них функцій 

управління. Ступінь виконання оцінюється за результатами діяльності, що 

відображаються в складі досягнутих фінансово-економічних показниках. 

Зважаючи на відсутність в даний час чітких методик оцінки діяльності 

різних керуючих структур, ми пропонуємо ряд показників, які можуть бути 

базою для подальшої методичної роботи з оцінки діяльності державних 

органів управління, що здійснюють підтримку аграрного сектору. При цьому 

необхідно відзначити, що всі інші можливі джерела надходження грошових 

коштів повинні враховуватися та бути вилучені з розрахунку: 

- відношення прибутку, отриманого аграрним товавиробником, до суми 

наданої йому державної фінансової підтримки. Цей показник характеризує 

віддачу вкладень державних фінансових коштів; 

- відношення приросту виробництва сільськогосподарської продукції 

до сумі коштів, отриманих за рахунок державної підтримки. Цей показник 

характеризує частку приросту сільськогосподарської продукції за рахунок 

наданих державою фінансових коштів; 

- відношення прибутку, отриманого в результаті державної допомоги, 

до загальних доходів аграрних товаровиробника. Відображає частку 

прибутку, отриманої в результаті державної підтримки, в загальних доходах 

від сільськогосподарської діяльності. 

При проведенні оцінки за цими показниками доцільно аналізувати 

зміну коефіцієнтів в динаміці, проводити факторний аналіз зміни показників.  

Механізм державної підтримки також передбачає здійснення 

державних контрольних заходів щодо попередження фінансових порушень: 

нецільове використання коштів, недотримання терміну їх надходження тощо. 



 131 

Переконані, що пропонована модель дозволить створити більш чіткі умови 

для прийняття відповідальних рішень щодо підтримки державою аграрного 

сектору економіки країни. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Визначено перспективи розвитку механізму державного 

регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні, що передбачає 

обґрунтування механізму державного регулювання системи забезпечення 

продовольчої безпеки, який допускає оптимальне поєднання заходів 

державного протекціонізму з функціонуванням ринкового механізму 

вирішення суперечностей у сфері забезпечення продовольчої безпеки на 

основі інституціоналізації його інфраструктурних складових. Запропоновано 

державну економічну політику щодо продовольчої безпеки розділити на 

наступні сфери: швидка й адекватна реакція на зовнішні та внутрішні загрози 

стабільності ринку продовольчої продукції, забезпечення населення 

необхідними продуктами харчування; підтримка й розвиток вітчизняного 

агропромислового комплексу; ефективне міжнародне співробітництво в 

сфері продовольчої безпеки. 

2. Розроблено механізм імпортозаміщення як інструмент державного 

регулювання забезпечення продовольчої безпеки, який є цілісною системою 

взаємопов'язаних елементів, які передбачають забезпечення 

імпортозаміщуючого виробництва, зокрема, виробничими та фінансовими 

ресурсами, виробничою та інноваційною інфраструктурою; створення 

сприятливого інвестиційного клімату, посилення коопераційних зв'язків та 

розвитку середнього та малого бізнесу, механізмів стимулювання 

імпортозаміщуючого виробництва, партнерських відносин між державою й 

бізнесом, забезпечення нормативно-законодавчої бази, розвитку сучасних 

форм міжнародного співробітництва тощо. 

3. Зазначено, що регулятивний вплив держави на розвиток 
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імпортозаміщення слід вбачати в зниженні ставок при наданні кредитів 

господарюючим суб'єктам, що проводять імпортозаміщуючу продукцію. 

Застосування фіскального механізму для стимулювання імпортозаміщуючого 

виробництва повинно передбачати: введення пільгового оподаткування 

прибутку, який реінвестується в модернізацію основних засобів; 

інвестиційних податкових кредитів через відстрочку сплати податку в 

проекти імпортозаміщення; тимчасового пільгового оподаткування 

виробництва інноваційної імпортозаміщуючої продукції. Інструменти 

торгової політики повинні передбачати розширення застосування 

нетарифних методів регулювання, дозволених СОТ, зокрема ліцензування, 

сертифікації, технічні регламенти, фітосанітарні норми, екологічні заходи 

тощо.  

4. Розроблено методичні підходи до формування моделі державної 

підтримки аграрного сектору економіки країни як основи забезпечення 

продовольчої безпеки, яка включає в себе наступні елементи: мета державної 

підтримки аграрного сектору; напрями державної підтримки; вимоги до 

здійснення та механізм державної підтримки аграрного сектору та є основою 

поведінки, вибору послідовності управлінських дій органів державного 

регулювання при прийнятті ними управлінських рішень щодо державної 

підтримки аграрного сектору з метою забезпечення продовольчої безпеки 

країни. 
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ВИСНОВКИ 

 

У роботі здійснено узагальнення теоретико-методологічних засад щодо 

визначення особливостей формування механізмів державного регулювання 

забезпечення продовольчої безпеки в Україні, а також обґрунтовано напрями 

їх удосконалення.. Отримані в процесі дослідження результати дають змогу 

сформулювати такі висновки: 

1. Визначено сутність та основні етапи формування поняття 

продовольчої безпеки, а також зміст механізму державного регулювання 

забезпечення продовольчої безпеки як комплексу соціально-економічних та 

інституційно-правових заходів, спрямованих на підтримку розвитку 

виробництва продовольчої продукції; регулювання продовольчого 

вітчизняного ринку, зниження ступеню його залежності від світового ринку 

продовольства; поліпшення соціального становища та зростання 

платоспроможності населення; забезпечення якості та безпеки продовольчої 

продукції. Це дозволило виділити основні напрями забезпечення його 

функціонування серед яких пріоритетне значення мають підвищення 

економічної та фізичної доступності продовольства, забезпечення безпеки 

харчових продуктів, розвиток сільського господарства, формування 

державних резервів і запасів. 

2. Розроблено концептуальні положення державного регулювання 

забезпечення продовольчої безпеки в системі національної безпеки, що 

базуються на дотриманні таких принципах, як еволюційність, поетапність, 

державний протекціонізм в поєднанні з ринковим механізмом та 

передбачають вирішення проблем: підтримка постачання продуктами на 

рівні, достатньому для здорового харчування; усунення залежності від 

імпорту та захист інтересів виробників продукції. 

3. Характеристика сучасного стану продовольчої безпеки України за 

допомогою системи індикаторів та їх граничних (порогових) значень 

свідчить про те, що у 2018 році, як і у чотири попередні роки, відбулося 
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скорочення середньодобової поживності раціону українця. Середньодушове 

споживання лише по двох найменш вартісних групах (хліб та хлібопродукти 

картопля) досягло, або перевищило рекомендований рівень. За іншими 

групами коефіцієнт достатності споживання був меншим одиниці. Основною 

статтею споживчих витрат домогосподарства були витрати на харчування, 

частка яких у становила 51,6% при 60-ти відсотковому граничному критерії. 

На відміну від України у ЄС-28 витрати на продукти харчування не 

перевищують 12% всіх споживчих витрат. Зазначимо, що хоча рівень 

заробітної плати за досліджуваний період зріз, на благополуччі населення це 

не відобразилося враховуючи темп інфляційних процесів. Задоволення 

потреб населення у продовольстві, у межах його купівельної спроможності 

переважно забезпечується за рахунок продукції вітчизняного виробництва. 

4. Визначено проблеми та перспективи розвитку механізму державного 

регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні, що передбачає 

обґрунтування механізму державного регулювання системи забезпечення 

продовольчої безпеки (включаючи методи його реалізації, специфікацію його 

регіональних елементів), який допускає оптимальне поєднання заходів 

державного протекціонізму з функціонуванням ринкового механізму 

вирішення суперечностей у сфері забезпечення продовольчої безпеки на 

основі інституціоналізації його інфраструктурних складових 

5. Удосконалено механізм імпортозаміщення як інструмент державного 

регулювання забезпечення продовольчої безпеки, який є цілісною системою 

взаємопов'язаних елементів, які передбачають забезпечення 

імпортозаміщуючого виробництва, зокрема, виробничими та фінансовими 

ресурсами, виробничою та інноваційною інфраструктурою; створення 

сприятливого інвестиційного клімату, посилення коопераційних зв'язків та 

розвитку середнього та малого бізнесу, механізмів стимулювання 

імпортозаміщуючого виробництва, партнерських відносин між державою й 

бізнесом (в тому числі в інвестиційно-інноваційній сфері), забезпечення 

нормативно-законодавчої бази, розвитку сучасних форм міжнародного 
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співробітництва тощо. 

6. Обгрунтовано напрями формування моделі державної підтримки 

аграрного сектору економіки країни як основи забезпечення продовольчої 

безпеки, яка включає в себе наступні елементи: мета державної підтримки 

аграрного сектору; напрями державної підтримки; вимоги до здійснення та 

механізм державної підтримки аграрного сектору та є основою поведінки, 

вибору послідовності управлінських дій органів державного регулювання 

при прийнятті ними управлінських рішень щодо державної підтримки 

аграрного сектору з метою забезпечення продовольчої безпеки країни. 
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ДОДАТКИ 
Додаток А 

Еволюція підходів до трактування й виміру продовольчої безпеки 
та її складових в XX і початку XXI століття 

Етап Ключові події та 
публікації 

Основні аспекти та 
особливості розуміння 
продовольчої безпеки 

Специфіка підходів до 
вимірювання та 
показники стану 

продовольчої безпеки 
1 2 3 4 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 

Середина 
30-х - 

початок 
70-х років 

ХХ-го 
століття 

1935 р. 
Меморандум Ф.Е. 
Макдугалла. 

1. Вихід проблеми на світовий 
рівень (Ліга Націй). 
2. Якість, повноцінність та 
поживність їжі. 

− 

1943 р. 
Конференція в 
Хот-Спрінгс. 

1. Висування концепції 
«Свободи від потреби», яка 
торкається таких категорії: 
стабільність; наявність 
продовольства; поживність 
їжі. 
2. Фіксація виходу проблеми 
на світовий рівень. 
3. Піднімається проблема 
доступності продовольства (як 
відсутність безробіття, 
бідності). 

1. Врахування рівня 
бідності. 
2. Темпи економічного 
зростання. 
3. Наявність і зміна 
кількості робочих 
місць. 
4. Динаміка світового 
виробництва зернових. 
5. Достатність запасів 
продовольства в світі. 

50-60- і роки ХХ-
ого століття - різні 
публікації та 
наукові 
конференції. 

1. Свобода від потреби: 
стабільність; наявність 
продовольства; поживність. 
2. Доступність продовольства. 
3. Стимулювання 
економічного зростання і 
зайнятості на місцях як 
напрямок вирішення 
продовольчої проблеми 
поступово йде з порядку 
денного. 

1. Динаміка світового 
виробництва зернових. 
2. Запаси 
продовольства. 

1966 р. 
Міжнародний 
пакт про 
економічні, 
соціальні і 
культурні права. 

1. Наявність продовольства 
(достатність виробництва). 
2. Стабільність (запаси 
продовольства і їх розподіл). 
3. Фізична доступність (на 
рівні сім'ї). 

Темпи економічного 
зростання (для 
виробництва 
продовольства, але не 
для забезпечення 
платоспроможності 
попиту). 

II 
Друга 

половина 
70-х років 

ХХ-го 
століття 

1974 р. Всесвітня 
продовольча 
конференція 
(Рим). 

1. Наявність продовольства. 
2. Стабільність. 

1. Ставлення світових 
запасів зернових до 
рівня їх споживання. 
2. Індекс цін на 
зернові. 
3. Ставлення 
пропозиції зерна до 
споживання. 
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III 
 
 
 
 
 
 

80-і роки 
ХХ-го 

століття 

1981 р.  
Робота «Бідність і 
голод», Амартія 
Сен. 

1. Фізична доступність 
продовольства. 
2. Економічна доступність 
продовольства. 
3. Перенесення фокусу уваги 
на особистий рівень та рівень 
домогосподарств. 

− 

1983 р. 
Конференція ФАО 
і уточнення 
поняття 
«продовольча 
безпека». 

1. Фізична доступність 
продовольства. 
2. Економічна доступність 
продовольства. 
3. Стабільність. 

Використання 
вибіркових обстежень 
домогосподарств 

1986 р.  
Доповідь 
Світового Банку 
про бідність і 
голод. 

Закріплено відмінність між 
хронічним і епізодичним 
відсутністю продовольчої 
безпеки. 

1) Виробництво злаків 
на душу населення. 
2) Частка тих, хто 
недоїдає в суспільстві. 
3) Ставлення імпорту 
злаків до виручки від 
експорту. 
4) Волатильність 
виробництва і цін на 
зерно. 

IV 
Початок 

90-х років 
ХХ-го 

століття 

1990 р. Огляд 
ЮНІСЕФ 
«Strategy for 
Improved Nutrition 
of Children and 
Women in 
Developing 
Countries»; 
1991 р. Доповідь 
ЮНІСЕФ 
«Challenges for 
Children and 
Women in 1990's». 
 

Якість продуктів харчування: 
- збалансованість за 
поживними елементами; 
- правильність приготування. 

Антропометричні 
показники: 
- народження дітей з 
дефіцитом ваги; 
- відхилення ваги та 
зросту людини від 
вікової норми в 
залежності від статі. 

V 
 

1996 р. – 
до 

теперішнь
ого часу 

1996 р. 
Всесвітній саміт з 
продовольчої 
безпеки. 

1. Наявність продовольства. 
2. Економічна і фізична 
доступність продовольства. 
3. Стабільність. 
4. Використання 
продовольства. 
 

Широкий набір 
показників 
продовольчої безпеки. 

2009 р. 
Всесвітній саміт з 
продовольчої 
безпеки. 

1. Наявність продовольства. 
2. Економічна, соціальна і 
фізична доступність 
продовольства. 
3. Стабільність. 
4. Використання 
продовольства (utilization). 
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VI 
Початок 
2000-х 

років - до 
теперішнь
ого часу 

2008 р. 
Доповіді 
ЮНІСЕФ. 

Синтез і об'єднання проблем 
продовольчої безпеки та 
безпеки харчування. 

Запропоновано 
застосовувати 
показники безпеки 
харчування (що 
характеризують 
медичне 
обслуговування, 
санітарні умови, 
поширеність знань про 
здорове харчування 
тощо). 
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Завдання та результати досягнення продовольчої безпеки 

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА 

Фізична доступність 
продовольства 

Економічна доступність 
продовольства 

Безпека харчування 

Зростання рівня суспільного добробуту 

Ефективна робота сільського 
господарства і переробної 

промисловості 

Розвиток ринків сировини та 
продуктів харчування 

Розвиток торгової мережі 

Створення нових робочих 
місць 

Підтримка зайнятості 
населення 

Підтримка сталого рівня 
доходів населення 

Забезпечення економічної 
стабільності в країні 

Регулювання рівня цін 

Створення умов для 
придбання земельних ділянок 

Збільшення платежів в 
бюджет 

Контроль за якістю 
сировини та 

продовольства 

Створення та 
сертифікація систем 
управління якістю 

Поліпшення стану 
здоров'я населення 

Підвищення 
продуктивності 

праці 

Д
одаток Д

 
Д

одаток Б 
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Середньодобова калорійність раціону в Україні та країнах ЄС, 2017 р. 

 

Д
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Д

одаток В 
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Структура споживчих витрат на харчування у розрізі основних груп продовольства у 2017 році

Д
одаток Д
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Питома вага витрат на харчування у сукупних споживчих витратах у розрізі регіонів України у 2017 р., %
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Споживання продуктів харчування у домогосподарствах за квінтільними групами залежно від розміру середньодушових 
еквівалентних загальних доходів у 2017 році
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Механізм імпортозаміщення як інструмент державного регулювання забезпечення продовольчої безпеки

Критерії за оцінкою структурних дисбалансів: 
- зовнішньоторговельна диспропорція (між експортом та 
імпортом товарів); 
- диспропорція структури секторів промисловості, аграрного 
сектору; 
- диспропорція між продукцією низької та глибокої переробки; 
- диспропорція між технологічними укладами виробництва. 

Задачі (цілі): 
- збалансування структури зовнішньоторговельних потоків; 
- виробництво конкурентоздатного замінника імпорту; 
- зменшення дефіциту зовнішньої торгівлі продовольством; 
- зменшення імпортозалежності країни; 
- зростання зайнятості; 
- зменшення зовнішнього боргу. 

Принципи: 
- скоординованість дій 
інституційного забезпечення; 
- недискримінація імпорту; 
- інформаційна доступність; 
- необмеженість прав споживачів 
у виборі продовольчих товарів. 

Забезпечення процесів імпортозаміщуючого виробництва 

Передумови розвитку імпортозаміщення: 
- розвиток інфраструктури (виробничої, 
інноваційної); 
- розширення та ефективне використання 
власної сировини; 
- ефективне використання імпортної 
сировини; 
- модернізація та диверсифікація виробництва; 
- поліпшення інвестиційного клімату; 
- кооперація виробництва; 
- розвиток середнього та малого бізнесу; 
- стимулювання виробників і споживачів 
імпортозамінної продукції; 
- організаційні та регуляторні заходи; 
- нормативно-інституційне забезпечення. 

Технології 

Власні Міжнародний трансфер 

Суб'єкти імпортозаміщення: 
- система державних інститутів; 

- суб'єкти господарювання. 

Залучення фінансових ресурсів Механізми стимулювання імпортозаміщення: 
- грошово-кредитна політика; 

- бюджетно-фіскальна політика; 
- валютно-курсова політика; 

- зовнішньоторговельна політика. 

Формування механізмів транснаціонального виробництва: 
- участь у міжнародних стратегічних альянсах (аутсорсинг); 

- виробництво на основі офшорингу. 

Моніторинг процесу імпортозаміщуючого виробництва: 

Власні кошти підприємства 

Банківський сектор 

Недержавне інвестування на 
основі державно-приватного 

партнерства 

Пайова участь держави у 
фінансуванні на етапі запуску 

важливих проектів 

Прямі іноземні інвестиції 

Міжнародні кредити 

Напрями розвитку 
імпортозаміщуючого 

виробництв 

Інформативний рівень 

Когнітивний рівень 

Продуктивний рівень 

Система існуючих знань 

Інтелектуальна корекція 

Система нових знань 

Заміна 
продуктивних 

технологій 

Використання 
існуючих 

технологій 

Трансформація 
продуктивних 

технологій 

Навчання 

Мета - подолання структурних дисбалансів виробництва та зовнішньої торгівлі, зменшення імпортозалежності, 
забезпечення економічного зростання 

Очікувані результати: 
зменшення дефіциту зовнішньої торгівлі продовольчими товарами; зменшення імпортозалежності країни; нарощування виробництва 

високоякісних замінників імпорту з подальшим їх експортом; зростання зайнятості 
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	На думку А.В.Ульянченко та Н.В.Прозорова, «продовольча безпека нашої держави може бути забезпечена при виконанні наступних умов: населення країни забезпечене екологічно чистими, повноцінними та корисними для здоров’я продуктами харчування вітчизняного...

