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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Забезпечення населення якісними продуктами хар-

чування є актуальною проблемою як для України, так і
для світу в цілому. Саме забезпечення здійснює ринок
продовольчих товарів, стратегія формування якого
грунтується на врахуванні купівельної здатності насе-
лення, можливостях зміцнення вітчизняного сільсько-
господарського виробництва, розвитку системи марке-
тингу, всебічному стимулюванні експорту та обмеженні
імпорту продуктів харчування, розширенні державно-
го регулювання. Для здійснення ефективного держав-
ного регулювання необхідно побудувати чітку схему
системи органів державного регулювання ринку продо-
вольчих товарів в Україні, яка б надавала уявлення про
підпорядкування кожної ланки даної системи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблему державного регулювання загалом та дер-

жавне регулювання продовольчого забезпечення в своїх
наукових працях розглядали Битяк Ю.П., Гребенюк
М.В., Міщенко Д.А., Шигарова Н.О. [1; 2; 5; 28]. Але в їх
працях немає чіткого розмежування розподілу функцій
і повноважень владних органів при регулюванні ринку
продовольчих товарів.
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У статті розглянуто побудовану автором систему органів державної влади, що прямо або опосередко-
вано регулюють і впливають на діяльність ринку продовольчих товарів в Україні на основі їх компетенцій,
функцій та повноважень. Особливу увагу приділено їх підпорядкуванню, що дає змогу оцінити можливість
їх самостійної роботи. Встановлено, що використання методів та інструментів цими органами є не завж-
ди узгодженими. Це пояснюється дублюванням функцій і повноважень органів влади, а також постійну
їх реорганізацію. Це стосується органів влади України, що наділені спеціальними компетенціями. До та-
ких органів належать міністерства аграрної політики та продовольства України і екології та природних
ресурсів України, а також підпорядковані ним Державне агентство земельних ресурсів України, Держав-
не агентство рибного господарства України, Державне агентство водних ресурсів України.

In the article the author constructed a system of government authorities that directly or indirectly regulate
and influence the activities of the food market in Ukraine based on their competencies and functions. Special
attention is paid to their submission, which allows evaluating the possibility of their independent work. Found
that their usage of methods and tools these bodies are not always consistent. This is explained by duplication of
functions and powers of the authorities and their ongoing reorganization. This applies to the Ukraine authorities,
who have special competence. These agencies include the Ministries of Agrarian Policy and Food of Ukraine and
the Environment and Natural Resources of Ukraine together with subordinated the State Agency of Land Resources
of Ukraine, the State Agency of Fisheries of Ukraine, the State Water Resources Agency of Ukraine.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Обгрунтування рекомендацій щодо побудови систе-

ми органів державного регулювання ринку продоволь-
чих товарів в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Систему органів державного регулювання ринку
продовольчих товарів в Україні, до якої увійшли основні
органи державної влади, що прямо або опосередкова-
но впливають на ринок продовольчих товарів і продо-
вольче забезпечення ми пропонуємо схематично пред-
ставити з розподілом на органи управління загальної та
спеціальної компетенції (рис. 1).

Органи загальної компетенції — це органи держав-
ної влади, для яких характерна широта компетенції та
здійснення, поряд із загальними, певних повноважень у
сфері продовольчого забезпечення [2, с. 39].

До органів державної влади загальної компетенції
відносимо: Президента України, Верховну Раду Украї-
ни, центральні органи виконавчої влади, місцеві органи
влади, Раду національної безпеки і оборони України.

Президент України визначає, контролює, здійснює
продовольчу політику як в Україні, так і за її межами.
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Рада національної безпеки і оборони України (РНБОУ)
підпорядковується Президентові України. Основним зав-
данням РНБОУ є визначення національних стратегічних
інтересів держави, а також концептуальних підходів та на-
прямів у забезпеченні національної безпеки (в тому числі
продовольчої безпеки, що входить до її складу) [27].

Верховна Рада України (ВРУ) — це є орган законо-
давчої влади, що уповноважений приймати закони, в
тому числі й законодавчі акти, що стосуються сфери
продовольчого забезпечення. А також ВРУ у сфері про-
довольчого забезпечення визначає основи державної
продовольчої політики; затверджує правові акти міжна-
родного характеру в сфері забезпечення продовольчої
безпеки; здійснює регулювання експорту та імпорту
продовольства тощо [2, с. 39].

До центральних органів виконавчої влади належать
міністерства, національні комісії та інші центральні
органи виконавчої влади. Під іншими центральними
органами виконавчої влади розуміють державні служ-
би, агенції, інспекції [27].

Місцевими органами влади є місцеві ради та місцеві
державні адміністрації області, району, міста. Ці орга-
ни влади в силу своїх компетенцій здійснюють контроль
за діяльністю продовольчих ринків на місцях і визнача-
ють політику продовольчого забезпечення.

Отже, з вищесказаного випливає наступне: РНБОУ
визначає напрями за якими здійснюється продовольча
політика в Україні, без якої не буде продовольчого рин-
ку, в той же час ВРУ приймає закони, за якими діє та
регулюється продовольчий ринок.

Органи влади спеціальної компетенції реалізують
державну політику у сфері продовольчого забезпечен-
ня.

До органів управління спеціальної компетенції ми
відносимо Кабінет Міністрів України (КМУ) в особі
міністерств аграрної політики та продовольства Украї-
ни; екології та природних ресурсів України; економіч-
ного розвитку і торгівлі України; охорони здоров'я Ук-
раїни та інші центральні органи виконавчої влади (дер-
жавні агентства, інспекції, служби), що підпорядкову-
ються цим міністерствам (рис. 1).

Кабінет Міністрів України (Уряд України) відпові-
дальний перед Президентом України і Верховною Ра-
дою України, підконтрольний і підзвітний Верховній
Раді України у межах, передбачених Конституцією
України [27].

Міністерство аграрної політики та продовольства
України (Мінагрополітики України) в основному фор-
мує та забезпечує реалізацію державної аграрної по-
літики, спрямованої на розвиток агропромислового ком-
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Рис. 1. Система органів державного  регулювання ринку продовольчих товарів в Україні станом на вересень 2014 р.

Розроблено автором.
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плексу та забезпечення продовольчої безпеки держави;
державної політики у сферах сільського господарства,
тваринництва, садівництва, насінництва, розсадництва,
виноградарства, харчової і переробної промисловості;
державної політики в галузях рибного господарства та
рибної промисловості, охорони, використання та
відтворення водних живих ресурсів; безпечності харчо-
вих продуктів та кормів; державної політики з питань
земельних відносин, топографо-геодезичної і картогра-
фічної діяльності, лісового та мисливського господар-
ства, якості та безпеки сільськогосподарської продукції,
насіння і садивного матеріалу, біологічної і генетичної
безпеки сільськогосподарських рослин і тварин, родю-
чості грунтів [7].

Міністерству аграрної політики України підпоряд-
ковуються державні органи, про які розповідається
нижче [7] (рис. 1).

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба
України (Держветфітослужба України) відповідно до
положення "Про Державну ветеринарну та фітосанітар-
ну службу України" затвердженого Указом Президен-
та України від 13 квітня 2011 року № 464/2011 із зміна-
ми та доповненнями [18] є центральним органом вико-
навчої влади, діяльність якої спрямовується і коорди-
нується КМУ через міністра аграрної політики та про-
довольства України, а також входить до системи органів
виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної
політики у галузі ветеринарної медицини, безпечності
харчових продуктів, сферах карантину та захисту рос-
лин, охорони прав на сорти рослин, державного нагля-
ду (контролю) за племінною справою у тваринництві.

Державне агентство земельних ресурсів України
(Держземагенство України) відповідно до положення
"Про Державне агентство земельних ресурсів України"
затвердженого Указом Президента України від 8 квітня
2011 року № 445/2011 із змінами та доповненнями [15]
— це є центральний орган виконавчої влади України,
діяльність якого спрямовується і координується КМУ
через міністра аграрної політики та продовольства
України, входить до системи органів виконавчої влади і
забезпечує реалізацію державної політики у сфері зе-
мельних відносин, що полягає в грошовій оцінці земель
сільськогосподарського призначення; проведенні дер-
жавної експертизи землевпорядної документації; ра-
ціональному використанні та охороні земель; створенні
сприятливого екологічного середовища; законотворчій
діяльності; реформуванні земельних відносин для забез-
печення продовольчої безпеки держави та для підви-
щення продуктивності виробництва сільськогоспо-
дарської продукції; розпорядженні сільськогосподарсь-
кими землями державної власності; наданні адміністра-
тивних послуг; міжнародній діяльності [6].

Державна інспекція сільського господарства Украї-
ни (Держсільгоспінспекція України) відповідно до по-
ложення "Про Державну інспекцію сільського госпо-
дарства України" затвердженого Указом Президента
України від 13 квітня 2011 року № 459/2011 [14] є цент-
ральним органом виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується КМУ через міністра аг-
рарної політики та продовольства України, входить до
системи органів виконавчої влади і забезпечує реаліза-
цію державної політики у сфері нагляду (контролю) в
агропромисловому комплексі.

Державне агентство рибного господарства України
(Держрибагентство України) відповідно до положення
"Про Державне агентство рибного господарства Украї-
ни" затвердженого Указом Президента України від 16
квітня 2011 року № 484/2011 [17] є центральним орга-
ном виконавчої влади, діяльність якого спрямовується
і координується КМУ через міністра аграрної політики
та продовольства України. Держрибагентство України
входить до системи органів виконавчої влади та утво-
рюється для реалізації державної політики у сфері риб-
ного господарства та рибної промисловості, охорони,

використання та відтворення водних живих ресурсів,
регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден
флоту рибного господарства.

Український державний фонд підтримки фермерсь-
ких господарств (Укрдержфонду) — це підвідомча
організація Міністерства аграрної політики та продо-
вольства України, основним завданням якої є виконан-
ня функцій з реалізації державної політики щодо ста-
новлення і розвитку фермерських господарств у визна-
ченому законодавством порядку. А також даний фонд
визначає розміри та надає фінансову підтримку фер-
мерським господарствам через регіональні відділення і
сприяє кадровому, науково-технічному забезпеченню
фермерських господарств в умовах ринкової економі-
ки. Протягом 2013—2014 років Укрдержфонд займаєть-
ся реалізацією державної програми "Надання кредитів
фермерським господарствам (поворотна допомога)"
[11].

Отже, Мінагрополітики України впливає на ринок
продовольства прямо та опосередковано, а державні
організації, що йому підпорядковуються — в основно-
му опосередковано. Наприклад, Укрдержфонд надав
кредит фермеру для оновлення техніки та закупівлю
добрив. За рахунок чого фермер отримав більший вро-
жай, який поставив на ринок, при цьому збільшив про-
позицію продовольчих товарів.

Міністерство екології та природних ресурсів Украї-
ни (Мінприроди України) відповідно до положення
"Про Міністерство екології та природних ресурсів Ук-
раїни" затвердженого Указом Президента України від
13 квітня 2011 року № 452/2011 із змінами та доповнен-
нями [25] є головним органом у системі центральних
органів виконавчої влади, діяльність якого спрямовуєть-
ся і координується КМУ. Дане міністерство між іншим
формує і забезпечує контроль та реалізацію державної
політики у сфері охорони навколишнього природного
середовища, екологічної та у межах своєї компетенції
біологічної, поводження з відходами, у тому числі ра-
діоактивними, пестицидами і агрохімікатами, раціональ-
ного використання, відтворення і охорони природних
ресурсів (надр, поверхневих та підземних вод, внут-
рішніх морських вод і територіального моря, атмосфер-
ного повітря, лісів, тваринного (у тому числі водних
живих ресурсів, мисливських та немисливських видів
тварин) і рослинного світу, та природних ресурсів те-
риторіальних вод, відтворення та охорони земель, збе-
реження, відтворення і невиснажливого використання
біо- та ландшафтного різноманіття, формування, збе-
реження і використання екологічної мережі.

Мінприроди України та підпорядковані йому цент-
ральні органи виконавчої влади впливають на продо-
вольчий ринок опосередковано [8] (рис. 1).

Державна екологічна інспекція України (Держеко-
інспекція України) відповідно до положення "Про Дер-
жавну екологічну інспекцію України", затвердженого
Указом Президента від 13 квітня 2011 року № 454/2011
[22] є центральним органом виконавчої влади, діяльність
якого спрямовується і координується КМУ через
міністра екології та природних ресурсів України. Дер-
жекоінспекція України утворюється для забезпечення
реалізації державної політики із здійснення державно-
го нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього
природного середовища, раціонального використання,
відтворення і охорони природних ресурсів. А також
вона має право: перевіряти документи на право спе-
ціального використання природних ресурсів (дозволи,
ліцензії, сертифікати, висновки, рішення, ліміти, квоти,
погодження, свідоцтва); виконувати відбір проб та
інструментально-лабораторні вимірювання показників
складу і властивостей викидів стаціонарних та пересув-
них джерел забруднення атмосферного повітря, грунтів,
поверхневих та морських вод; приймати рішення про
обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності
підприємств і об'єктів незалежно від їх підпорядкуван-
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ня та форми власності, якщо їх експлуатація здійс-
нюється з порушенням законодавства про охорону на-
вколишнього природного середовища, вимог дозволів
на використання природних ресурсів, з перевищенням
нормативів гранично допустимих викидів впливу фізич-
них та біологічних факторів і лімітів скидів забруднюю-
чих речовин, за винятком суб'єктів підприємницької
діяльності (інвесторів), що провадять свою діяльність
відповідно до законодавства про угоди щодо розподілу
продукції.

Державне агентство водних ресурсів України (Дер-
жводагентство України) є центральним органом вико-
навчої влади, діяльність якого спрямовується і коорди-
нується КМУ через міністра екології та природних ре-
сурсів і який реалізує державну політику у сфері роз-
витку водного господарства та гідротехнічної меліорації
земель, управління, використання та відтворення повер-
хневих водних ресурсів, відповідно до постанови Кабі-
нету Міністрів України "Про затвердження Положен-
ня про Державне агентство водних ресурсів України"
від 20 серпня 2014 р. № 393 [12] та Указу Президента
"Про Положення про Державне агентство водних ре-
сурсів України" від 13 квітня 2011 р. № 453/2011 із зміна-
ми та доповненнями [20]. Держводагентство розробляє
та бере участь у виконанні державних цільових програм
з питань водного господарства, меліорації земель,
управління, використання та відтворення поверхневих
водних ресурсів; забезпечує задоволення потреб насе-
лення і галузей економіки у водних ресурсах, розроб-
ляє пропозиції щодо визначення пріоритетів розвитку
водного господарства та гідротехнічної меліорації зе-
мель.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі Ук-
раїни (Мінекономрозвитку України) відповідно до по-
ложення "Про Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України", затвердженого Указом Президента
України від 31 травня 2011 року № 634/2011 із змінами
та доповненнями [19] є центральним органом виконав-
чої влади, діяльність якого спрямовується і коорди-
нується Урядом України, а також здійснює формуван-
ня та забезпечення реалізації державної політики еко-
номічного і соціального розвитку, цінової, інвестицій-
ної, зовнішньоекономічної політики, державної політи-
ки у сферах торгівлі, інтелектуальної власності, держав-
ної регіональної політики, державної політики з питань
розвитку підприємництва, технічного регулювання та
захисту прав споживачів, а також міжвідомчої коорди-
нації з питань економічного і соціального співробітниц-
тва України з Європейським Союзом.

Мінекономрозвитку України та підпорядковані
йому центральні органи виконавчої влади в основному
впливають на продовольчий ринок — прямо [9] (рис. 1).

Державне агентство резерву України (Держрезерв
України) відповідно до положення "Про Державне аген-
тство резерву України", затвердженого Указом Прези-
дента України від 13 квітня 2011 року № 463/2011 із
змінами та доповненнями [21] є центральним органом
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і ко-
ординується КМУ через міністра економічного розвит-
ку і торгівлі України, входить до системи органів вико-
навчої влади та утворюється для реалізації державної
політики у сфері державного матеріального резерву.

Державна інспекція України з контролю за цінами
(Держцінінспекція України) відповідно до положення
"Про Державну інспекцію України з контролю за ціна-
ми" затвердженого Указом Президента України від 30
березня 2012 року № 236/2012 із змінами та доповнен-
нями [13] — це є центральний орган виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується КМУ
через міністра економічного розвитку і торгівлі Украї-
ни. Держцінінспекція України входить до системи
органів виконавчої влади і реалізує державну політику
з контролю за цінами шляхом проведення постійного
моніторингу, аналізу і дослідження динаміки цін (та-

рифів) на споживчому ринку та оперативне забезпечен-
ня органів виконавчої влади України прогнозно-аналі-
тичними матеріалами щодо очікуваних змін цінової си-
туації в державі тощо.

Державна інспекція України з питань захисту прав
споживачів (Держспоживінспекція України) відповідно
до положення "Про Державну інспекцію України з пи-
тань захисту прав споживачів", затвердженого Указом
Президента України від 13 квітня 2011 року № 465/2011
із змінами та доповненнями [23] є центральним органом
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і ко-
ординується КМУ через міністра економічного розвит-
ку і торгівлі України, а також входить до системи органів
виконавчої влади і реалізує державну політику у сфері
державного контролю за додержанням законодавства
про захист прав споживачів.

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ Ук-
раїни) є центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується Уря-
дом України відповідно до Указу Президента України
"Про Положення про Міністерство охорони здоров'я
України" від 13 квітня 2011 року № 467/2011 із змінами
та доповненнями [26]. МОЗ України бере участь у фор-
муванні та забезпеченні реалізації державної політики
у сфері охорони здоров'я, формуванні державної по-
літики у сферах санітарного та епідемічного благопо-
луччя населення та протидії соціально небезпечним зах-
ворюванням.

Міністерство охорони здоров'я України та підпо-
рядкована їй Держсанепідслужба України діють на ри-
нок продовольчих товарів прямо та опосередковано [10]
(рис. 1).

Державна санітарно-епідеміологічна служба Украї-
ни (Держсанепідслужба України) є центральним орга-
ном виконавчої влади, діяльність якого спрямовується
і координується КМУ через міністра охорони здоров'я
України відповідно до Указу Президента України "Про
Положення про Державну санітарно-епідеміологічну
службу України" від 6 квітня 2011 року № 400/2011 із
змінами та доповненнями [24]. Держсанепідслужба Ук-
раїни входить до системи органів виконавчої влади у
галузі охорони здоров'я та утворюється для забезпе-
чення реалізації державної політики у сфері санітарно-
го та епідемічного благополуччя населення.

Державне агентство з інвестицій та управління на-
ціональними проектами України (Держінвестпроект
України) є центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується та координується Ка-
бінетом Міністрів України. Держінвестпроект України
впливає на продовольчий ринок опосередковано і вхо-
дить до системи органів виконавчої влади, є головним
органом у системі центральних органів виконавчої вла-
ди із забезпечення реалізації державної політики у
сфері інвестиційної діяльності та управління національ-
ними проектами (стратегічно важливими проектами, що
забезпечують технологічне оновлення та розвиток ба-
зових галузей реального сектору економіки України)
відповідно до Указу Президента України "Про Держав-
не агентство з інвестицій та управління національними
проектами України" від 12 травня 2011 року № 583/2011
із змінами та доповненнями [16].

Рахункова палата України відповідно до Закону
України "Про Рахункову палату" від 11.07.1996 № 315/
96-ВР із змінами та доповненнями [4] є постійно діючим
органом контролю, який утворюється Верховною Радою
України, підпорядкований і підзвітний їй. Рахункова
палата здійснює свою діяльність самостійно, незалеж-
но від будь-яких інших органів держави та є юридич-
ною особою, що може впливати на ринок продоволь-
ства прямо та опосередковано. Основними напрямами
діяльності є бюджетна політика; використання коштів
державного бюджету фінансовими та контролюючими
органами; АПК, природоохоронна діяльність та надзви-
чайні ситуації; соціальна політика; промисловість, ви-
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робнича інфраструктура та державна власність.
Місцеві державні адміністрації, відповідно до Зако-

ну України "Про місцеві державні адміністрації" від
09.04.1999 № 586-XIV із змінами та доповненнями [3] є
місцевими органами виконавчої влади, що входять до
системи органів виконавчої влади та в межах своїх по-
вноважень здійснюють виконавчу владу на території
відповідної адміністративно-територіальної одиниці
(області, району, міста), а також реалізують повнова-
ження, делеговані їм відповідною радою.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Побудована нами систематизація органів державної

влади регулювання ринку продовольчих товарів скла-
дається з органів державної влади загальної та спеціаль-
ної компетенції, що впливають на продовольчий ринок
прямо та опосередковано.

Встановлено, що механізм та інструменти регулю-
вання органами влади ринку продовольчих товарів не
завжди є узгодженим. Це стосується органів влади Ук-
раїни, які наділені спеціальними компетенціями, бо між
ними існує дублювання функцій і повноважень, пов'я-
зане з їх постійною реорганізацією. До таких органів
належать міністерства аграрної політики та продоволь-
ства України і екології та природних ресурсів України,
а також Державне агентство земельних ресурсів Украї-
ни, Державне агентство рибного господарства України,
Державне агентство водних ресурсів України. Дублю-
вання виявлене у реалізації державної політики у сфері
земельних відносин, водного господарства, екологічно-
го середовища.
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