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МОНІТОРИНГ І ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 

Лисогор Ю. І., здобувач 

Останнє десятиріччя характеризується загостренням проблеми продовольчої 
безпеки України, виникненням загрози продовольчої кризи, і, як наслідок, загрозою 
економічній безпеці країни та здоров’ю майбутніх поколінь. Методичні питання 
визначення рівня продовольчої безпеки країни наразі є недостатньо розробленими, немає 
єдиної думки щодо визначення критеріїв і показників продовольчої безпеки. 

Відсутність дієвої законодавчої бази, яка б максимально розкривала питання 
забезпечення продовольчої безпеки в Україні, лише загострює проблему. Поняття 
«продовольча безпека» зазначено у Законах «Про основи національної безпеки України», 
«Про державну підтримку сільського господарства України», висвітлено в проектах 
Закону «Про продовольчу безпеку України» і Національної доктрини продовольчої 
безпеки, а визначення рівня продовольчої безпеки держави розраховується на основі 
«Методики визначення основних індикаторів продовольчої безпеки», яка була прийнята в 
2007 р. урядом України. Але до останнього часу це поняття так і не отримало належного 
законодавчого твердження. 

Питання встановлення рівня продовольчої безпеки територій, з метою 
забезпечення розвитку і передбачуваного регулювання економіки агропродовольчого 
сектору, може розглядатись як один із найважливіших національних пріоритетів, який 
вимагає посиленої уваги науковців, систематизації цього поняття як наукової категорії, 
методичних підходів до визначення показників і моніторингу ситуації в сфері 
продовольчої безпеки. 

Головна мета дисертаційного дослідження полягає в науково-теоретичному 
обґрунтуванні, уточненні наукових положень та розробці методичних підходів і 
практичних аспектів системи моніторингу і прогнозування продовольчої безпеки на 
основі нових інформаційних технологій. 

Для досягнення поставленої мети визначені такі основні завдання: 
 розробка системи оперативного моніторингу, а також контролю на державному

і регіональному рівнях стану продовольчої безпеки; 
 оцінка сучасного стану продовольчої безпеки з аналізом поточних тенденцій;
 виявлення ключових проблем у сфері забезпечення продовольчої безпеки;
 оцінка існуючих і прогнозованих ризиків та загроз забезпечення продовольчої

безпеки; 
 обгрунтування системи прогнозування стану продовольчої безпеки в рамках

сценарних умов і прогнозів соціально-економічного розвитку держави та її суб’єктів; 
 розробка механізму інформаційно-аналітичної підтримки процесів формування

та реалізації на державному і регіональному рівнях заходів щодо забезпечення 
продовольчої безпеки. 

Об’єктом дослідження є процес моніторингу та прогнозування продовольчої 
безпеки. Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних, методичних 
та організаційно-практичних аспектів моніторингу та прогнозування продовольчої 
безпеки. Теоретичною та методологічною основою дисертаційного дослідження будуть 
положення економічної теорії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених з питань 
моніторингу та прогнозування продовольчої безпеки, законодавчі та нормативні акти 
органів державної влади України з питань розвитку аграрного сектора, аналітичні й 
статистичні матеріали Державного комітету статистики України, головного управління 
агропромислового розвитку Житомирськоі облдержадміністрації та результати 
соціологічних досліджень, наукова література тощо. 

Вирішення поставлених завдань буде здійснюватися на основі масових даних і 
застосування широкого спектру загальнотеоретичних методів пізнання (монографічного, 
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аналізу, синтезу, індукції, дедукції, аналогії, абстрагування, конкретизації, формалізації, 
спостереження, експерименту і т.п.); прикладних способів аналізу (системного аналізу, 
економіко-статистичного, нормативного, балансового, розрахунково-конструктивного, 
абстрактнологічного, експериментального, елімінування тощо). 




