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потребують розроблення стратегічних напрямків, спрямованих на 
органічне виробництво. Існуючі напрямки такого значення поки що 
недостатньо обґрунтовані.  

У зв’язку зі зростанням попиту споживачів на «здорову їжу» 
виникає завдання, яке полягає у застосуванні інноваційних технологій 
у процесі органічного виробництва. Під час створення продуктів 
підвищеної біологічної цінності завдання полягає в тому, щоб 
подолати розрив між хімічним складом традиційної харчової продукції 
і біологічними потребами людини. 
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Інтеграція України у світове та європейське співтовариство 

актуалізує проблему продовольчої безпеки, оскільки лише за умови 
гарантування забезпечення населення продовольством за будь-яких 
умов держава може проводити незалежну політику. Як справедливо 
зазначає А.Статівка [4, с.29-32], з конституційного визначення України 
як соціальної держави, політика якої спрямована на створення умов 
щодо забезпечення гідного рівня життя людини, і положень ст. 48 
Конституції України, які відносять до відання держави установлення 
основ державної політики, зокрема продовольчої, а також державних 
програм галузі соціального розвитку, випливає, що держава як 
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соціальна служба має виконувати ряд зобов’язань перед суспільством.  
Насамперед, вона має захищати права громадян на повноцінне 

харчування. Забезпечуючи захист цього права, держава має знаходити 
засоби щодо ліквідації продовольчої залежності від зарубіжних країн і 
скорочення імпорту продовольства. Держава покликана установити 
соціальний порядок, створити справедливу політику продовольчого 
забезпечення, сприяти при цьому підвищенню рівня калорійності 
добового раціону харчування населення, усуненню дисбалансу 
споживання їжі між соціальними групами, підвищенню купівельної 
спроможності бідних і соціально незахищених верств населення, в т.ч. 
осіб з фіксованими доходами (пенсіонерів, студентів), що залежать від 
державного соціального забезпечення. 

Забезпечення продовольчої безпеки визначено у якості одного з 
основних напрямів державної політики з питань національної безпеки 
в економічній сфері [2]. Стратегією національної безпеки України 
передбачено необхідність забезпечення послідовності у здійсненні 
земельної реформи, забезпеченні на практиці пріоритетного розвитку 
агропромислового комплексу як основи продовольчої безпеки держави 
[3, с. 3-13]. Проте зазначені законодавчі акти мають суто 
декларативний характер і не визначають чітких механізмів управління 
системою продовольчої безпеки. Відсутні 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. Це 
унеможливлює здійснення ефективного управління в зазначеній сфері, 
викликає некерованість процесів розвитку, деструктивну конкуренцію 
між елементами системи за ресурси, безсистемний і нераціональний їх 
розподіл останніх. 

Початковий етап формування продовольчої безпеки вимагає 
створення системи моніторингу, на яку покладається завдання 
визначення фактичного її стану, прогнозування внутрішніх та 
зовнішніх загроз продовольчої безпеки. На цій основі розробляються 
заходи щодо локалізації та нейтралізації негативних факторів, що 
впливають або можуть у майбутньому вплинути на зниження рівня 
безпеки. Система моніторингу продовольчої безпеки зосереджується 
на наступних напрямах: агропродовольче виробництво, продовольчий 
ринок, споживання продовольства, харчування населення, якість та 
безпека продовольства. 

Проте у наведеному наборі індикаторів не враховуються 
питання якості та безпеки харчових продуктів, показники розвитку 
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агропродовольчої сфери як системоутворюючої для всієї системи 
продовольчої безпеки. Завищеними є граничні критерії показників 
економічної доступності харчових продуктів та продовольчої 
незалежності.  

Таким чином, існуючі підходи до визначення ефективності 
аграрної політики вимагають подальшого вдосконалення. При цьому 
набір відповідних показників формується з урахуванням визначеної 
цільової спрямованості зазначеної політики. Враховуючи 
вищевикладене, основним критерієм ефективності аграрної політики є 
стан продовольчої безпеки країни, який визначається широким 
спектром взаємозалежних показників, що систематизуються у 
відповідні групи і характеризують: 

1. Стан забезпечення населення якісною і безпечною 
продукцією (рівень захворюваності населення, пов’язаний з недо-
статнім чи нераціональним харчуванням; стан контролю за 
дотриманням якості і безпеки продовольчої продукції; розвиток 
інформаційної діяльності, спрямованої на поліпшення забезпеченості 
населення якісним і безпечним продовольством; обсяг окремих видів 
продовольчої продукції, що виробляється за міжнародними 
стандартами якості в загальному обсязі її виробництва). 

2. Рівень споживання населенням продуктів харчування 
(фактичне споживання окремих видів харчових продуктів в 
розрахунку на душу населення; споживання продуктів харчування в 
домогосподарствах з дітьми в залежності від кількості дітей у їхньому 
складі; споживання продуктів харчування в домогосподарствах за 
децильными (10%) групами за рівнем средньодушових сукупних 
витрат). 

3. Економічну (вартість набору продуктів харчування 
відповідно до раціональних норм їхнього споживання; рівень 
середньомісячної номінальної і реальної заробітної плати; розподіл 
населення за рівнем середньодушових сукупних витрат; частка 
сукупних і грошових витрат на продукти харчування в загальній 
структурі витрат населення; індекс споживчих цін на продовольчі 
товари, в т.ч. у розрізі окремих видів товарів; рівень монополізації 
продовольчого ринку).  

4. Стійкість продовольчого ринку (визначається рівнем 
роздрібних і закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію з 
урахуванням нормативної рентабельності її виробництва).  

5. Рівень розвитку агропродовольчої сфери (частка 
агропродовольчої сфери у формуванні валового внутрішнього 
продукту; обсяги виробництва окремих видів сільськогосподарської 
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продукції і продовольчих товарів; урожайність основних видів 
сільськогосподарських культур; продуктивність худоби і птиці; частка 
господарств населення у виробництві окремих видів 
сільськогосподарської продукції; рентабельність виробництва окремих 
видів сільськогосподарської продукції і продовольчих товарів; 
фінансові результати діяльності сільськогосподарських і переробних 
підприємств; обсяги інвестицій в агропродовольчу сферу, у т.ч. 
іноземних; рівень державної підтримки аграрних товаровиробників). 

6. Природно-ресурсний потенціал і ефективність його 
використання (площа ріллі в розрахунку на 1 жителя; родючість землі, 
у т.ч. в розрізі окремих територій; частка деградованих земель у 
загальній їхній структурі; рівень розораності земель і ін.). 

Ефективність аграрної політики є наслідком спільної дії великої 
кількості факторів, тому при її оцінці враховується їхня взаємодія і 
комплексний вплив на регульовані державою об’єкти, розрізняють 
результати часткової і загальної дії. Негативна зміна кожного з 
показників, що входять до оціночних груп, розглядається як реальна 
чи потенційна загроза продовольчій безпеці країни, оскільки усі вони 
взаємозалежні і взаємопідпорядковані в контексті своєї цільової 
спрямованості. 

Проблема продовольчої безпеки має вирішуватися не лише на 
національному, а й на регіональному рівні. Це обумовлено 
нерівномірністю соціально-економічного розвитку окремих територій 
держави, що є наслідком значних відмінностей в природно-
кліматичних умовах, виробничо-економічному потенціалі та ін. 
Підвищення рівня відповідальності суб’єктів держави за забезпечення 
населення якісним продовольством вимагає формування адекватної 
регіональної політики продовольчої безпеки.  

Реалізація аграрної політики продовольчої безпеки передбачає 
необхідність забезпечення тісної взаємодії між усіма суб’єктами, що 
відповідають за процес її формування. Це сприятиме узгодженості 
політики в усіх сферах, що пов’язані з продовольчою безпекою та 
запобігатиме завданню шкоди здоров’ю населення, довкіллю й 
економіці держави. Процес формування аграрної політики 
продовольчої безпеки починається з дослідження складу харчових 
продуктів, які виробляються в державі, та створення відповідного 
банку даних.  

Процес формування продовольчої безпеки передбачає тісний 
взаємозв’язок між агропромисловою, сільськогосподарською, 
продовольчою, зовнішньоекономічною політикою, діяльністю щодо 
забезпечення якості і безпеки продовольства та раціонального 
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харчування населення. Вплив на агропродовольчу сферу, яка формує 
пропозицію на продовольство, доповнюється заходами стимулювання 
попиту на нього шляхом реалізації соціальних програм, метою яких є 
забезпечення достатнього рівня харчування усіх категорій населення, 
забезпечення ефективної зайнятості, демонополізації продовольчого 
ринку, здійснення цінової політики щодо обмеження рентабельності та 
торговельних націнок на базові продукти харчування до економічно 
обґрунтованого рівня. 

Таким чином, основним недоліком процесу регулювання 
продовольчої безпеки держави є ігнорування системного принципу та 
зосередження тільки на окремих аспектах цієї складної соціально-
економічної проблеми. Наразі необхідна комплексна аграрна політика 
та відповідне її інституційне і нормативне забезпечення, що 
забезпечать формування належного рівня продовольчої безпеки 
держави. 

Формування продовольчої безпеки передбачає впровадження 
владними інституціями адекватних засобів регулювання, насамперед 
правового. Охоплюючи управління продовольчою безпекою з 
економічної, екологічної, організаційної, нормативної та 
соціокультурної позицій.  

Література 
1. Деякі питання продовольчої безпеки: Постанова Кабінету

Міністрів України від 5 грудня 2007 р. №1379 // Офіційний вісник 
України. – 2007. – №93. – Ст. 3405. 

2. Про основи національної безпеки України: Закон України вiд
19.06.2003  №964-IV / Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. – №39. 

3. Про Стратегію національної безпеки України: Указ
Президента України №105/2007 від 12.02.2007 року / Стратегічна 
панорама. – 2007. – №1. – С.3-13. 

4. Статівка А. Державне регулювання продовольчого ринку
України в сучасних умовах / А. Статівка // Право України. – 2001. – 
№ 10. – С. 29-32. 

5. Юшин И.В. Особенности управления обеспечением
продовольственной безопасности Московского мегаполиса. автореф. 
дис. на соискание науч. степени канд. экон. наук: спец. 05.13.10 
„Управление в социальных и экономических системах” / И.В. Юшин. – 
М., 2007. – 24 с. 




