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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний стан розвитку агро
промислового комплексу України в
умовах світової фінансової кризи ха
рактеризується надзвичайною склад
ністю, слабкою часовою передбачу
ваністю, збільшенням кількості низь
корентабельних та збиткових під
приємств, зростанням споживчих цін
і зниженням купівельної спромож
ності населення [1]. Реальною стає
загроза продовольчій безпеці дер
жави, тому дана стаття присвячена
вирішенню проблеми забезпечення
продовольчої безпеки України як
складової економічної безпеки.
Реформування АПК в інтересах
покращання продовольчої безпеки
держави є актуальним науковим і
прикладним завданням, вирішити
яке можна, розробивши комплексну
модель його функціонування.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У публікаціях ряду зарубіжних
авторів принципи лібералізації еко
номіки обстоюються у методологіч
них підходах щодо визначення впли
ву держави на розвиток аграрного
сектора економіки і, зокрема, продо
вольчого ринку. До них можна відне
сти відомих представників класичної
економічної теорії — В. Петті, А. Сміта,
Д. Рікардо. Ряд дослідників, зокре
ма Дж. Кейнс, А. Вагнер та Л. Мізес
вважають, що державне регулюван
ня економіки є об'єктивним проце
сом. Ускладнення соціальноеконо
мічних процесів розширює функції
держави і вимагає нового осмислен
ня її ролі в економічному житті сус
пільства.
Вирішення проблеми забезпе
чення продовольчої безпеки Украї

ни [2] вимагає здійснення активної
аграрної політики, спрямованої на
подолання кризових явищ в функці
онуванні АПК.
НЕВИРІШЕНА РАНІШЕ
ЧАСТИНА ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ
У наведених публікаціях сфор
мульовані стратегічні завдання щодо
забезпечення продовольчої безпеки,
але, на жаль, відсутні їх наукове об
грунтування, екпертиза та оцінка не
гативних наслідків їх впровадження.
Щоб усунути зазначені недоліки,
виникає потреба у розробці мето
дичного підходу до формалізації
державного управління розвитком
АПК.
Метою даної публікації є роз
робка методичного підходу до фор
малізації державного управління
розвитком АПК, основним завдан
ням якого є забезпечення продо
вольчої безпеки України.
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
Продовольча безпека України
буде розглядатися як захищеність
життєво важливих інтересів людини
і громадянина, суспільства і держа
ви, за якої держава гарантує фізич
ну і економічну доступність та якість
життєво важливих продуктів харчу
вання населенню згідно з науково
обгрунтованими наборами продуктів
харчування, підтримує стабільність
продовольчого забезпечення насе
лення та забезпечує продовольчу
незалежність.
Під продовольчою незалежністю
України будемо розуміти стан про
довольчого забезпечення, за якого
фізична та економічна доступність
життєво важливих продуктів харчу
вання для населення забезпечується
за рахунок вітчизняного виробниц
тва цих продуктів та запасів держав
ного матеріального резерву (ДМР)
на визначеному у правовому про
сторі рівні.
Узагальненою характеристикою
продовольчої безпеки є усталеність
національної продовольчої системи.
Звідси мета продовольчої безпе
ки держави полягає у гарантовано
му забезпеченні потреб населення в
продовольстві в основному за раху
нок вітчизняних продуктів харчуван
ня на рівні, достатньому для його
нормальної життєдіяльності.
Для реалізації поставленої мети
повинна бути сформована система
забезпечення продовольчої безпеки
та державна продовольча політика,
яка представляє собою комплекс за
ходів щодо ефективного вирішення
завдань розвитку виробництва, збе
реження, переробки, розподілу, по
стачання та торгівлі продуктами хар
чування.
У формалізованому виді продо
вольча безпека може бути представ
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лена формулою:
Продовольча пропозиція держа
ви Ппд (t) на поточний момент часу t
забезпечує потреби населення Пн (t)
у продуктах харчування та створює
достатній резерв продовольства Рп
(t), нестача окремих видів продо
вольства 'Пімп(t) держава компенсує
за рахунок імпорту, а надлишок
'Пекп (t) — експортує в інші країни:
Ппд (t) + 'Пімп (t) — 'Пекп (t) =
=Пн (t) + Рп (t).
Найкращий режим державного
регулювання продовольчою пропо
зицією визначається правильно виб
раною метою та пріоритетами дер
жавної продовольчої політики, а
його рівень — комбінацією таких ос
новних факторів, як політична воля
органів державного управління,
можливості бюджету та суспільна
злагода.
Вимоги до системи забезпечення
продовольчої безпеки держави:
— національна продовольча си
стема повинна мати здатність вироб
ляти, імпортувати, експортувати, за
безпечувати зберігання й просуван
ня до кінцевого споживача продо
вольчих товарів в обсягах, необхід
них для задоволення раціональних
потреб всіх соціальних груп населен
ня (фізична доступність населення
до якісних та безпечних продуктів
харчування);
— всі соціальні группи повинні
мати рівні можливості щодо спожи
вання мінімально достатнього в
кількісному відношенні, збалансова
ного по асортиментам набору продо
вольчих товарів, що відповідає прий
нятим стандартам поживності і
якості (економічна доступність до
продовольства належного обсягу та
якості);
— національна продовольча си
стема повинна мати максимально
можливу автономність та економіч
ну самостійність, що зменшує її враз
ливість від коливань міжнародного
ринку й політичному тиску ззовні
(продовольча незалежність);
— національна продовольча си
стема повинна зводити до мінімуму
вплив сезонних, погодних й інших
коливань на забезпечення населення
продовольством у всіх регіонах краї
ни (надійність забезпечення);
— національна продовольча си
стема повинна функціонувати ста
більно у часі, а це означає, що вона
має розвиватися в режимі розшире
ного відтворення у всіх його аспек
тах: виробничому, соціальному, еко
логічному і. т. ін.;
— національна продовольча си
стема не повинна обмежувати мож
ливості щодо стійкого функціону
вання соціальноекономічної систе
ми держави в довгостроковій перс
пективі, параметри якої визначають
ся стратегією забезпечення націо
нальної безпеки держави [3, с. 136],
в умовах впливу прогнозованих та
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непрогнозованих деструктивних
факторів.
У зв'язку з зазначеним націона
льними економічними інтересами в
сфері АПК виступають:
— забезпечення ефективного
функціонування й стійкого розвит
ку агропромислового комплексу для
задоволення потреб країни й різних
верств населення в продуктах харчу
вання;
— забезпечення доступності ос
новних продовольчих ресурсів
різним верствам населення, виходя
чи з їх середньостатистичних до
ходів, а також з урахуванням дотри
мання найважливіших нормативів
споживання продукції в кількісному
і якісному вираженні, виходячи з
медичних вимог і рекомендацій
міжнародних компетентних органі
зацій;
— забезпечення стабільності і
конкурентоздатності національного
АПК, стабільності й ефективності
його соціальноекономічного роз
витку, достатності і надійності ви
робничого й науковотехнічного по
тенціалу з метою забезпечення
цільових критеріїв виробництва й
збуту агропромислової продукції,
підтримки рівноваги внутрішнього
продуктового ринку й формування
необхідного зовнішньоторговельно
го обігу, а також досягнення основ
них пріоритетів зростання доходів і
рівня життя людей;
— збереження державного кон
тролю над стратегічними продоволь
чими ресурсами, недопущення
їхнього безконтрольного вивозу на
шкоду національним інтересам і без
ладному ввозу в розмірах, здатних
спричинити уповільнення розвитку
вітчизняного товаровиробника або
нанести йому шкоду.
Звідси можна сформулювати
цільову функцію ЦФПБ системи за
безпечення продовольчої безпеки,
як її здатність виконувати (реалізо
вувати) свою місію в необхідних
кількісних й якісних параметрах
функціонування в умовах впливу
прогнозованих та непрогнозованих
деструктивних внутрішніх та зов
нішніх факторів.
Для реалізації визначеної мети
система забезпечення продовольчої
безпеки повинна включати су
купність (систему) тісно взаємодію
чих одна з одною і навколишнім се
редовищем наукових, виробничих,
управлінських структур, а також
механізмів прийняття рішень з ме
тою стабільного задоволення пла
тоспроможного попиту населення
на продовольство відповідної номен
клатури, потреб щодо створення
продовольчих резервів, імпорту та
експорту продовольчих товарів.
Наступним етапом формалізації
задачі державного управління забез
печенням продовольчої безпеки дер
жави має бути систематизація внут

рішніх і зовнішніх факторів, що
впливають на сталий розвиток агро
промислового комплексу.
Для цього представимо цільову
функцію системи забезпечення про
довольчої безпеки, як згортку досяг
нення критеріїв:
ЦФПБ =\ { Дф(t) o Де(t) o Сд(t) o Бх(t) , t },
o — означає взаємозалежність
критеріїв;
Дф (t) — критерій фізичної дос
тупності продовольства — продукти
харчування повинні бути в наявності
на всій території країни в кожен мо
мент часу t й не менш, ніж у мінімаль
но необхідному асортименті;
Де(t) — критерій економічної до
ступності продовольства — кожен
громадянин повинен мати достатній
рівень доходу для придбання міні
мального набору продуктів харчу
вання;
Сд(t) — критерій стабільного до
ступу до продовольства — соціаль
ноекономічна система країни по
винна гарантувати доступність про
довольства кожному громадянинові
не тільки в короткостроковій, а й у
довгостроковій перспективі;
Бх(t) — критерій безпечного хар
чування — соціальноекономічна си
стема країни повинна гарантувати
мінімальні вимоги до безпеки харчо
вих продуктів і продовольчої сиро
вини.
Ефективність реалізації цільової
функції системи залежить від бага
тьох внутрішніх та зовнішніх факто
рів, що лежать у сфері як внутріш
ньої, так і зовнішньої політики. Фак
тори, що визначають рівень продо
вольчої безпеки держави в сучасних
умовах, можуть мати постійний і
тимчасовий характер.
До постійних факторів можна
віднести:
— групи населення, що живуть
за межею бідності й не мають достат
нього доходу для придбання міні
мального набору продуктів харчу
вання;
— населення територій, продо
вольче постачання яких не забезпе
чується ринковими механізмами в
силу певних обставин (наприклад,
територія 30км зони Чорнобильсь
кої АЕС);
— незбалансованість харчування
по окремих складових, що веде до
загрози здоров'ю нації або окремих
груп населення;
— низький контроль над безпе
кою продуктів харчування, у резуль
таті чого продовольство стає загро
зою життю й здоров'ю великих груп
людей;
— виснаження природного потен
ціалу аграрного виробництва в країні,
що веде до зниження рівня продоволь
чого забезпечення населення.
До факторів тимчасового харак
теру, що несуть потенційну загрозу
продовольчій безпеці країни, можна
віднести:
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— нестабільність аграрного ви
робництва й можливість природних
катаклізмів, що знижують рівень
продовольчого забезпечення насе
лення в окремі періоди;
— значну залежність продоволь
чого забезпечення країни від
зовнішніх джерел на тлі нестабільної
кон'юнктури світових ринків і валют
них надходжень від імпорту;
— нестабільне зовнішньополі
тичне положення країни у світі, що
може спровокувати торговельні
війни, ембарго й інші подібні санкції.
Підтримка продовольчої неза
лежності країни пов'язана з загро
зами і ризиками економічного харак
теру [4, 5].
Найбільш імовірними загрозами
вітчизняному АПК і пов'язаними з
ними ризиками ведення сільського
господарства, на локалізацію й запо
бігання яких повинна бути націлена
діяльність всіх органів державного
управління різних рівнів, а також
самих агропромислових підприємств
і торговельних структур, є:
— високий рівень зношеності ос
новних виробничих засобів, на
явність застарілих виробничих
фондів, використання недосконалих
технологій й технічних засобів, що
характеризуються підвищеною ре
сурсоемністю, що не дозволяє випус
кати продукцію високої якості з
відповідними показниками конку
рентноздатності;
— обмеженість інвестиційних
ресурсів для відновлення основних
засобів і поповнення оборотних
фондів, подолання технічного й тех
нологічного відставання ряду діючих
галузей і підприємств;
— низька інноваційна здатність
існуючих підприємств, невисока пи
тома вага високотехнологічної нау
комісткої продукції й у цілому нау
коємності валового внутрішнього
продукту АПК;
— нездатність більшості сільсь
когосподарських підприємств сфор
мувати власні інвестиційні й інно
ваційні ресурси й працювати на прин
ципах самоокупності й самофінансу
вання через низьку рентабельність
агропромислового виробництва, не
досконалості цінового механізму й
системи заходів макроекономічного
регулювання;
— структурна деформація еко
номіки АПК із перевагою цілей і зав
дань виробництва вихідної сільсько
господарської сировини без випе
реджального розвитку сфери пере
робки й зберігання продукції, збуту
й розвитку інфраструктури ринку,
сервісу й поставок ресурсів сільсько
господарським товаровиробникам,
виходячи з їхніх інтересів і потреб;
— складний фінансовий стан
більшості сільськогосподарських
підприємств і висока поточна й про
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строчена кредиторська заборго
ваність, що не дозволяють стабілізу
вати економіку й придбати усталені
темпи перспективного розвитку;
— нерозвиненість і відсутність
багатьох ринкових інститутів (іпоте
ки, приватних форм власності й гос
подарювання й ін.), що не дозволя
ють в повному обсязі використати
переваги ринкової економіки;
— недостатній розвиток малого
й середнього аграрного підприєм
ництва (селянських, фермерських і
приватних кооперативних госпо
дарств), а також кооперативних й
інтеграційних продуктовых об'єд
нань за технологічним ланцюгом —
від виробництва сировини до збуту
готової продукції;
— недостатні умови мотивації й
стимулювання якісної й продуктив
ної праці, слабке поширення нових
ринкових форм стимулювання
підприємницької діяльності (через
виплату дивідендів, участь у прибут
ках, нагромадження приватної влас
ності й ін.);
— руйнівне скорочення чисель
ності сільського населення, зростан
ня питомої ваги працівників літньо
го віку, зниження рівня професіона
лізму й кваліфікованості сількогос
подарської праці;
— збільшення поставок на внут
рішній ринок імпортних продоволь
чих товарів сумнівної якості, багато
з яких містять цінові критерії при
вабливості й доступності, що ство
рює загрозу витиснення вітчизняних
продуктів;
— недостатнє організаційне та
фінансове забезпечення державних
закупівель життєво важливих про
дуктів харчування та їх неефектив
не використання;
— зростання споживчих цін на
продовольчі товари більш швидкими
темпами, ніж доходи населення;
— нераціональне використання
земель сільськогосподарського при
значення;
— значне антропогенне пору
шення і техногенна переванта
женість території України, зростан
ня ризиків виникнення надзвичайних
ситуацій техногенного та природно
го характерів, зокрема наявність не
гативних соціальноекологічних нас
лідків Чорнобильської катастрофи;
— недостатній контроль за вве
зенням в Україну екологічно небез
печних технологій, речовин, матері
алів і генетично модифікованих ор
ганізмів;
— недостатнє запобігання появі
на території держави небезпечних
для людей тварин, рослин, мікроор
ганізмів, медично та екологічно не
обгрунтоване використання генетич
но модифікованих організмів та про
дуктів харчування, вироблених з їх
застосуванням;

— прийняття багатьма країнами
різноманітних запобіжних заходів,
що ставлять українських товарови
робників і постачальників у невигідні
умови, встановлюють штучні бар'є
ри на шляху здійснення експортно
імпортних операцій тощо.
ВИСНОВОК
Таким чином, запропонований
методичний підхід дав змогу форма
лізувати мету, цільову функцію,
структуру та вибрати основні кри
терії функціонування системи забез
печення продовольчої безпеки дер
жави, а також систематизувати
зовнішні та внутрішні фактори, що
визначально постійно або тимчасо
во здійснюють деструктивний вплив
на функціонування системи, вияви
ти та ранжувати за напрямами ос
новні загрози продовольчій безпеці
держави.
Для оцінки стану й наслідків
можливого впливу загроз вітчизня
ному АПК важливо правильно ор
ганізувати та здійснювати їх об'єк
тивний моніторинг.
Для цього треба вибрати від
повідні інформативні індикатори
(показники) та визначити їхні поро
гові (граничні) значення, відхилення
від яких має слугувати показником
зниження рівня захищеності націо
нальних інтересів і потребувати реа
гування системи забезпечення про
довольчої безпеки.
Напрямки подальших досліджень
будуть спрямовуватися на розробку
методики оцінювання ефективності
державного управління забезпечен
ням продовольчої безпеки держави.
Ці питання будуть розглянуті у на
ступних публікаціях.
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