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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Однією з найважливіших складових економічної

безпеки будь%якої держави виступає продовольча без%
пека, оскільки потреби населення в продовольстві існу%
ють постійно та їх задоволення повинно бути надійним
і стійким до впливу негативних факторів. Саме не%
обхідність забезпечення соціальної стабільності і про%
довольчої безпеки змушують всі розвинені країни на
стратегічному рівні регулювати ситуацію на продоволь%
чому ринку, підтримуючи платоспроможний попит по%
купців продовольства і надаючи підтримку своїм сіль%
ськогосподарським виробникам.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ
Проблеми забезпечення державної продовольчої

безпеки висвітлені у фундаментальних дослідженнях
вітчизняних науковців, зокрема Ю.Д. Білика, В.І. Бой%
ка, П.П. Борщевського, В.І. Власова, О.І. Гойчук, В.Д. Гу%
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У статті розглянуто теоретичні підходи до процесу формування стратегії на державному рівні. Нада�

но визначення стратегії продовольчої безпеки країни. Наведено складові стратегії як планового держав�

ного документу відповідно до існуючих методичних рекомендацій. Запропоновано структуру стратегії

державної продовольчої безпеки з урахуванням складових виробництва, формування внутрішнього рин�

ку, ресурсного потенціалу та безпеки і якості харчування. Розкрито сутність складових розробленої струк�

тури стратегії для державної продовольчої безпеки. Представлено рекомендації щодо обгрунтування мети

стратегії та підстав для розроблення, аналітичної частини, порівняльних переваг та загрози, ризиків, стра�

тегічних напрямів і цілей, середньострокових цілей та завдань, механізмів реалізації стратегії, системи

моніторингу та оцінки результативності реалізації стратегії продовольчої безпеки на державному рівні.

The theoretical approaches to the process of strategy formation at the state level are considered in the article.

The definition of the strategy of the food security is proposed. The components of the strategy as a state document

of planning according to existing methodic recommendations are presented. The offered structure of the strategy

of the food security includes the components of production, internal market, resource potential and safety and

quality of food. The essence of the components of the developed state food security strategy is revealed. The

recommendations for objective justification and grounds for development of strategy, analysis, comparative

advantages and threats, risks, strategic directions and goals, medium�term goals and objectives, mechanisms of

implementation of strategy, monitoring and evaluation of the implementation of strategy of food security at the

state level are presented in the article.
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менного, М.В. Калінчика, С.М. Кваші, І.І. Лукінова,
Б.Й. Пасхавера, П.Т. Саблука, В.М. Трегобчука, М.Й. Хо%
рунжого, Г.В. Черевка, О.М. Шпичака, В.В. Юрчишина
та інших. Однак питання стратегічного планування про%
довольчої безпеки країни у працях названих фахівців
повністю не розкриті.

Особливості застосування сучасних принципів і ме%
тодів розробки стратегії розвитку національної економ%
іки в цілому та аграрного сектору зокрема досліджують
вітчизняні вчені: О.М. Алимов, В.М. Геєць, Б.М. Дани%
лишин, О.І. Дацій, Я.А. Жаліло, М.В. Калінчик, Б.Є. Квас%
нюк, А.С. Лисецький, М.Й. Малік, В.Я. Месель%Веселяк,
П.Т. Саблук та інші. Приділяючи увагу обгрунтуванню
стратегії розвитку сільського господарства в ринкових
умовах, проблеми теоретичного та методичного забез%
печення формування стратегії продовольчої безпеки
країни потребують поглиблених наукових досліджень.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Статтю присвячено обгрунтуванню теоретичних і

методичних підходів до формування і реалізації стра%
тегії продовольчої безпеки держави.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Однією з найважливіших складових економічної
безпеки будь%якої держави виступає продовольча без%
пека, оскільки потреби населення в продовольстві існу%
ють постійно та їх задоволення повинно бути надійним
і стійким до впливу негативних факторів. Саме не%
обхідність забезпечення соціальної стабільності і про%
довольчої безпеки змушують всі розвинені країни на
стратегічному рівні регулювати ситуацію на продоволь%
чому ринку, підтримуючи платоспроможний попит по%
купців продовольства і надаючи підтримку своїм
сільськогосподарським виробникам.

Вирішення стратегічних проблем, пов'язаних із за%
безпеченням продовольчої безпеки, потребує деталь%
ного плану, узгодженого зі стратегічними цілями і
стратегічним потенціалом країни. На сьогоднішній
день недостатньо опрацьовано підходи до обгрунту%
вання комплексного плану забезпечення продоволь%
чої безпеки як стратегічного об'єкту, а також визна%
чення довготривалих цілей та розробки шляхів їх ре%
алізації.

Визначимо стратегію продовольчої безпеки країни
як план з досягнення такого рівня розвитку державної
економіки та аграрного її сектору, забезпеченого не%
обхідними ресурсами і потенціалом, при якому населен%
ню буде гарантовано стабільне постачання продоволь%
ства в кількості і якості, що відповідають науково об%
грунтованим параметрам і створені соціально%еко%
номічні умови для підтримки споживання медичним нор%
мам, не залежно від несприятливих факторів у міжна%
родних відносинах і несприятливої кон'юнктури світо%
вого ринку.

На необхідність розробки та прийняття національ%
ної стратегії продовольчої безпеки, а також відповід%
них регіональних стратегій вказує Проект Закону Ук%
раїни 8370%1 від 28.04.2011 "Про продовольчу безпеку
України" [9]. Даним законодавчим актом закріплено
перелік основних принципів і завдань у сфері форму%
вання продовольчої безпеки. Стратегія розвитку аграр%
ного сектору економіки на період до 2020 року — го%
ловний законодавчий документ на сучасному етапі, який

засвідчує гарантування продовольчої безпеки держави
як стратегічної цілі розвитку аграрного сектору, виз%
начає стратегічні напрями забезпечення продовольчої
безпеки [3]. Відповідно до Порядку розроблення регіо%
нальних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалі%
зації, проект стратегії як планового державного доку%
менту в Україні зазвичай містить основні складові (рис.
1) [8].

Наведений перелік складових є досить вичерпним і
його можна застосувати і при розробці стратегії про%
довольчої безпеки на державному рівні. Однак на сьо%
годнішній день теоретичні та методичні підходи до фор%
мування і реалізації стратегії продовольчої безпеки
країни недостатньо враховують специфіку проблеми
дослідження.

З огляду на зазначене, доцільно запропонувати
складові стратегії продовольчої безпеки, які мають бути
узгоджені зі складовими планового документу та сфор%
мульовані відповідно до найважливіших характеристик
досліджуваних проблем.

Розроблена структура стратегії продовольчої без%
пеки наведена у таблиці 1.

Таким чином, стратегія продовольчої безпеки має
грунтуватися на взаємопов'язаних структурних елемен%
тах: виробництва, внутрішнього ринку, ресурсного по%
тенціалу та безпеки і якості харчування. Використання
зазначених стратегічних складових дозволить система%
тизувати напрями, цілі і завдання стратегії, провести
об'єктивну оцінку стану досліджуваної проблеми, ви%
явити загрози і порівняльні переваги країни щодо про%
довольчої безпеки. Все це дозволить розробити заходи
з підвищення ефективності стратегічного планування,
спрямовані на вирішення групи проблем, що в подаль%
шому надасть можливість підвищити ефективність реа%
лізації стратегії та її контролю.

Метою стратегії продовольчої безпеки для вироб%
ництва є досягнення стабільності роботи підприємств
аграрного сектору економіки. Дану стратегічну мету
можна умовно розділити на два етапи; на першому етапі
необхідно досягнення необхідного рівня продовольчої
безпеки, на другому — підтримання державою досяг%
нутого рівня.
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Рис. 1. Складові стратегії як планового державного документа



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 5/201640

Стратегія продовольчої безпеки повинна врахову%
вати напрями, що стосуються формування внутрішньо%
го ринку. Ефективний розвиток зовнішньоторговельних
продовольчих і сировинних зв'язків має на меті створен%
ня таких економічних умов, за яких населенню гаран%
тується стабільне забезпечення продовольством неза%
лежно від несприятливих умов в міжнародних відноси%
нах або несприятливої кон'юнктури світового ринку. Це,
в свою чергу, передбачає усунення залежності від імпор%
ту та захист інтересів виробників продукції.

Забезпечення продовольчої незалежності, що є го%
ловною метою стратегії в складовій ресурсного потен%
ціалу країни, передбачає стабільне вітчизняне вироб%
ництво продуктів харчування в обсягах, не менших вста%
новлених порогових значень їх частки в товарних ре%
сурсах внутрішнього ринку.

Однією із складових стратегії продовольчої безпе%
ки є безпека і якість харчування, що повинна бути спря%
мована на досягнення достатнього рівня високоякісно%
го і збалансованого харчування населення країни.

При формуванні стратегії продовольчої безпеки
ключове значення має аналітична частина, яка базуєть%
ся на аналізі показників, що характеризують кожну із
складових запропонованої структури стратегії. Мож%
на взяти за основу методику, розроблену ФАО, відпов%
ідно до якої стратегічні і тактичні підходи до вирішення
продовольчої проблеми використовують спеціальну
методичну базу, що включає індикатори оцінки продо%
вольчої безпеки [4]:

— у складовій ресурсного потенціалу країни:
відношення запасів зерна до споживання, що дозволяє
визначити рівні продовольчої безпеки і гарантій на ви%
падок надзвичайних обставин у відсотках; відношення

обсягів перехідних запасів продовольчого та фуражно%
го зерна для країни%експортера до внутрішнього спо%
живання у відсотках;

— у складовій виробництва: темпи зростання вироб%
ництва зерна у відсотках до попереднього року за пе%
ріод;

— у складовій внутрішнього ринку: відношення про%
позиції країни%експортера до загальної потреби у зерні
у відсотках; зміни у виробництві зерна для країни%імпор%
тера; середньорічні експортні ціни за видами зерна.

Дану методику слід доповнити групою показників
оцінки доступності продовольства, збалансованості
харчування, що відповідають складовій безпеки і якості
харчування населення, а також показниками для інших
складових, необхідними для стратегічної оцінки рівня
продовольчої безпеки.

Об'єктивна оцінка виробництва як стратегічної
складової має враховувати тенденції виробництва та
його відповідності внутрішнім потребам. Оцінку фор%
мування внутрішнього ринку слід проводити за допо%
могою групи показників залежності продовольчого по%
стачання країни та ресурсного забезпечення аграрного
сектору від імпортних поставок. Група показників оці%
нки співвідношення виробництва і споживання допомо%
же відобразити достатність ресурсного потенціалу краї%
ни для стратегічного забезпечення продовольчої без%
пеки.

При розробці стратегії доцільно враховувати по%
рівняльні переваги (сильні сторони) та виклики (загро%
зи) продовольчій безпеці, визначені для кожної із
складових.

До порівняльних переваг у виробництві та ресурс%
ному потенціалі країни слід віднести земельні ресурси,

Таблиця 1. Структура стратегії продовольчої безпеки держави
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у формуванні внутрішнього ринку — перевагу експор%
ту над імпортом, у безпеці та якості харчування — нор%
мативну базу із забезпечення якості продовольства, яка
все ще потребує вдосконалення, однак на сьогоднішній
день сформована на достатньому рівні згідно з існую%
чими вимогами.

Найбільш суттєвими викликами (загрозами) для ви%
робництва та ресурсного потенціалу держави і її аг%
рарного сектору є незадовільний стан техніки і облад%
нання, для формування внутрішнього ринку — знижен%
ня конкурентоспроможності вітчизняної продукції.
Для забезпечення безпеки та якості харчування пере%
шкодами є слабка соціальна політика, зростання
бідності.

Формування і реалізація стратегії продовольчої
безпеки пов'язані з ризиками. До ризиків забезпечен%
ня продовольчої безпеки країни для наведених у таб%
лиці 1 стратегічних складових можна віднести [7, c.
150]:

у виробництві:
— технологічні ризики включають ризик підвищен%

ня собівартості виробництва продукції у зв'язку зі
збільшенням браку внаслідок порушень технології об%
робки сировини, фізичним і моральним зносом облад%
нання, додатковими витратами на оплату термінових
робіт, нераціональною експлуатацією виробничих по%
тужностей та недостатнім використанням ефекту мас%
штабу виробництва;

— техногенні ризики, що охоплюють імовірність
негативних наслідків через небезпечні техногенні
явища, а також погіршення стану навколишнього
природного середовища через промислові викиди у
процесі господарської діяльності. При цьому ос%
танній є сферою діяльності екологічної безпеки.
Причинами можуть бути: форс%мажорні обставини,
фізичний знос обладнання, невідповідність облад%
нання застосовуваним технологіям, порушення тех%
нологій;

у формуванні внутрішнього ринку:
— торгово%економічні ризики, які зумовлюються

несприятливими змінами в економічній діяльності краї%
ни, кон'юнктурі ринку, рівнях державного управління
тощо, а також включають ресурсний ризик, який спри%
чинений відсутністю запасів сировини, продовольства
та необхідних ресурсів для виробництва при зміні по%
питу та пропозиції на зовнішньому на внутрішньому
ринках;

— політичні ризики, які пов'язані з нестабільністю
державного устрою, діяльністю органів влади, недоско%
налою аграрною політикою, регіональними проблема%
ми, поляризацією інтересів соціальних груп тощо, а та%
кож включають ризик залежності країни від політико%
економічної стабільності інших країн%імпортерів та
країн%експортерів;

— макроекономічні ризики, викликані погіршенням
кон'юнктури на світовому ринку, зниженням цін на ок%
ремі товари українського експорту та підвищенням цін
на імпортні продовольчі товари;

у ресурсному потенціалі:
— природні ризики, які передбачають вірогідність

небажаних наслідків таких, як руйнування грунтів, втра%
та врожаїв внаслідок небезпечних природних процесів
і явищ;

у сфері безпеки і якості харчування:
— технологічні ризики, які включають ризик вироб%

ництва неякісної продукції через значний фізичний і
моральний знос обладнання, порушення технологій та
їх застарілість; ризик росту витрат на охорону праці та
природоохоронну діяльність через шкідливі умови
праці, перевищення припустимих рівнів викидів внаслі%
док недосконалості техніки або технології, відсутність
пристроїв, захисних споруд;

— агроекологічні ризики, які полягають у ймовір%
ності нераціонального розподілу грунтів, надмірного

навантаження на них, що може викликати загрозу вис%
наження і втрати ними родючості внаслідок деградації
і, як наслідок, неможливість отримання високих та ста%
більних врожаїв;

— соціальні ризики, обумовлені розривом між рів%
нем життя на селі і в місті.

Стратегічні напрями продовольчої безпеки у вироб%
ництві передбачають забезпечення підприємств аграр%
ного сектору можливістю виробляти, імпортувати, за%
безпечувати зберігання і реалізацію споживачам про%
дуктів харчування в обсягах, необхідних для задоволен%
ня нормативних потреб всіх соціальних груп населен%
ня. Для цього у складовій виробництва необхідно реа%
лізувати наступні стратегічні цілі [6, с. 52]:

— стимулювання зростання темпів розширеного
відтворення, а також інвестиційної привабливості і
впровадження інновацій в сільське господарство
шляхом оптимізації міжгалузевих економічних
відносин;

— розробка і реалізація державних програм освоє%
ння нових технологій, а також технологічної модерні%
зації, які сприятимуть підвищенню продуктивності праці
та ресурсозбереження;

— стимулювання розвитку інтеграції та кооперації
в сферах виробництва, переробки та збуту продукції
сільського господарства;

— вдосконалення процесу підтримки кредитуван%
ня для забезпечення доступності для більшості това%
ровиробників короткострокових і довгострокових кре%
дитів.

Стратегічні напрями у формуванні внутрішнього
ринку мають бути спрямовані на підвищення адаптив%
ності національної продовольчої системи до коливань
кон'юнктури світових ринків, збалансований розвиток
національного ринку в режимі розширеного відтворен%
ня. Для цього у складовій формування внутрішнього
ринку необхідно досягнення наступних стратегічних
цілей:

— стабілізація і формування механізмів ціноутво%
рення і цінової політики на основі індикативних цін на
товари першої необхідності;

— формування необхідних заходів для реалізації
ресурсного потенціалу сільськогосподарських підпри%
ємств;

— сприяння прискоренню розвитку інфраструкту%
ри внутрішнього ринку;

— формування заходів, спрямованих на створення
загального продовольчого ринку та єдиної товаропро%
відної мережі в межах;

— розробка заходів з регулювання ринків сільсько%
господарської продукції, сировини і продовольства,
включаючи закупівлі для потреб держави, вдоскона%
лення державної торгової політики, що сприятиме роз%
ширенню попиту на продукцію вітчизняного виробниц%
тва.

Головним стратегічним напрямом забезпечення про%
довольчої безпеки у складовій ресурсного потенціалу
країни є стійке постачання продовольством населення
всіх регіонів, не залежне від впливу природно%кліматич%
них умов. У межах даного напряму пріоритетними стра%
тегічними цілями є підвищення ефективності державних
закупівель, використання державного резерву для
підтримання продовольчої незалежності.

Стратегічний напрям складової безпеки і якості
харчування має враховувати рівність соціальних груп
у можливості придбання продуктів для формування
збалансованого раціону високої якості. Створення
соціально%економічних умов підвищення доступу до
сировини і продовольства для кожної групи населен%
ня нашої країни має передбачити такі стратегічні цілі
[6, с. 53]:

— формування заходів щодо надання адресної до%
помоги групам населення, рівень доходів яких не доз%
воляє їм забезпечити себе повноцінним харчуванням;
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— розробка і затвердження системи заходів із за%
безпечення безпеки продуктів харчування, в тому числі
виготовлених із матеріалів і сировини, отриманих з ви%
користанням генно%модифікованих організмів;

— формування спеціальних вимог до підприємств
харчової промисловості, а також перехід на комплекс%
ну систему безпеки харчової продукції.

Механізми реалізації стратегії для всіх стратегі%
чних складових передбачають вибір стратегічних
альтернатив за допомогою інструментів стратегічно%
го планування, наприклад, SWOT%аналізу, PEST%ана%
лізу, сценарного аналізу та інших методів. При фор%
муванні і реалізації стратегії варто здійснювати про%
гнозування, зокрема, розробляти прогнози спожи%
вання і виробництва продовольства, прогнози соц%
іально%економічного розвитку. Стратегія продо%
вольчої безпеки має враховувати прогноз попиту та
пропозиції на продовольство і сільськогосподарсь%
ку сировину. Прогнозування попиту та пропозиції
здійснюється на основі щорічного формування ба%
лансу попиту і пропозиції сільськогосподарської
продукції та продовольства, що включає зміну за%
пасів, власне виробництво, імпорт, експорт та
внутрішнє споживання. Окрім цього, необхідною пе%
редумовою ефективної реалізації стратегії продо%
вольчої безпеки на стратегічному рівні є вдоскона%
лення нормативно%правової бази функціонування
підприємств сільськогосподарської галузі, форму%
вання аграрної політики, створення необхідних дер%
жавних інформаційних ресурсів [6, с. 54].

Під час реалізації стратегії продовольчої безпеки
необхідно здійснювати реальну оцінку стійкості еконо%
міки країни до змін на ринках світового масштабу про%
довольчої сировини, а також змінам природно%кліма%
тичного характеру; регулярно оцінювати стійкість про%
довольчого забезпечення регіонів та міст, які залежать
від зовнішніх постачань продуктів харчування.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Підсумовуючи, слід відзначити, що процес фор%

мування і реалізації стратегії продовольчої безпеки
в Україні потребує вдосконалення теоретичної і ме%
тодичної бази. Запропонована структура стратегії
продовольчої безпеки дозволить встановити єдині
підходи і методичні засади щодо розробки стратегії
як планового документу з урахуванням основних
складових, від яких залежить продовольча безпека
держави. Процес формування стратегії згідно з роз%
робленою структурою враховуватиме специфіку зав%
дань відповідно до виробництва, формування внутрі%
шнього ринку, ресурсного потенціалу і безпеки та
якості харчування. Вдосконалена структура стратегії
може бути основою для розробки державних про%
грам, методичних рекомендацій, інструкцій та інших
документів для реалізації поставлених завдань щодо
стратегічного забезпечення продовольчої безпеки.
Деталізація основних етапів формування і реалізації
стратегії відповідно до складових продовольчої без%
пеки дозволить запропонувати практичні заходи і
рекомендації, що стане основою подальших наукових
досліджень.
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