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Кордзая Н. Р. Особливості формування та розвитку механізмів продовольчого забезпечення регіону
У статті досліджується продовольче забезпечення, яке є важливим індикатором якості соціально-економічного розвитку території (регіону) в 
щоденному споживанні продовольчих товарів населенням, зміцнюючи продовольчу безпеку країни. Умови адміністративно-територіальної ре-
форми, спрямовані на передачу повноважень від центральних органів влади до місцевих, значно змінили систему продовольчого забезпечення 
територій, яка формує рівень цілісності продовольчої безпеки країни. Зміни вплинули і на централізовану систему продовольчого забезпечення 
через передачу нових принципів з державного рівня на регіональний. Збалансована та дієва система забезпечення населення продовольством 
впливає на якість його життя, економічну безпеку держави, її регіонів, конкурентоспроможність агропромисловості України на світових, зо-
крема європейських, ринках. Розроблені заходи з реалізації поставлених завдань Стратегії продовольчої безпеки регіонів плануються на період 
3–5 років. Запропоновано структурно-логічну схему організаційно-економічного механізму продовольчого забезпечення регіону як комплекс еко-
номічних, технологічних та організаційних заходів, що здійснюються державою та іншими суб’єктами ринку на рівні країни та регіонів для задо-
волення потреб населення продовольчими товарами, регулюючи збут сільськогосподарської продукції, її переробку, гарантії покращення якості 
та безпеки харчових продуктів та їх цінової доступності. Досліджено, що основними напрямами реалізації механізму продовольчого забезпе-
чення регіону є: забезпечення стійкого зростання виробництва, доступність продукції для споживачів; обмін сільськогосподарською продукцією; 
формування механізму регуляторного впливу на виробництво, торгівлю сільськогосподарською продукцією (національний, регіональний рівні); 
об’єднання невеликих фермерських господарств у межах регіонів; запровадження гарантованих мінімальних закупівельних цін (висока рента-
бельність виробництва); покращення рівня якості продукції, запровадження екологічних норм для стимулювання виробництва, вироблення та 
реалізація екологічно чистих продуктів харчування.
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The article examines the food provision, which is an important indicator of the quality of socio-economic development of a territory (region) in the daily 
consumption of food products by the population, strengthening the food security of the country. The conditions of administrative-territorial reform aimed at 
transferring powers from central authorities to local authorities have significantly changed the system of food provision of territories, which forms the level of 
integrity in terms of food security of the country. The changes have also affected the centralized food provision system through the transfer of novel principles 
from the State level to the regional level. A balanced and effective system of providing the population with food affects the quality of its life, economic security 
of the State, its regions, competitiveness of Ukrainian agrarian industry world-wide, including in the European markets. The measures developed in order to 
implement the targeted tasks of the Food Security Strategy of the Regions are planned for the period of 3–5 years. A structural-logical scheme of the organiza-
tional-economic mechanism for food provision of region is proposed as a set of economic, technological and organizational measures carried out by the State 
and other market actors at the level of both the country and the regions to meet the needs of the population with food products, regulating the sale of agricul-
tural products, its processing, guarantees of improvement of quality and security of food products and their price availability. The author examines the main 
directions of implementation of the mechanism for food provision of region, which are the following: ensuring sustainable growth of production, availability of 
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Продовольча безпека для України є головною 
проблемою у створенні комплексної концепції 
національної безпеки. Без налагодженого ме-

ханізму сучасної системи постачання продовольства 
країни потрапляють у залежність від інших держав. 

В основі продовольчого забезпечення сільсько-
го господарства як конкурентоспроможної галузі 
лежать орієнтири на міжнародні стандарти якості 
продукції на світових ринках. Сучасна конкурентно-
безпекова складова регіонів України пов’язана з під-
вищенням конкурентоспроможності агропромисло-
вості та харчової промисловості в активному пошуку 
нових механізмів продовольчого забезпечення краї-
ни, її регіонів, рівномірно формуючи потреби страте-
гічних напрямів для ефективної організації в умовах 
євроінтеграції держави.

Систематизація досліджень сформувала комп-
лексну модель системи продовольчого забезпечення 
регіону з елементів (підсистем): визначення необ-
хідних потреб у продовольстві, формування продо-
вольчих ресурсів регіону, визначення власного ви-
робництва продовольства, розподілу (обміну) продо-
вольчих ресурсів, споживання продуктів харчування 
й управління процесом продовольчого забезпечення. 
Ефективність системи залежить від характеру струк-
турованості зв’язків елементів підсистем продоволь-
чого забезпечення регіону, впливу факторів внутріш-
нього та зовнішнього середовища, збалансованості 
політики міжрегіональних і зовнішньоекономічних 
відносин, утворюючи механізм формування пропо-
зиції на регіональному ринку продовольчих товарів.

У наш час наукові дослідження за напрямом 
продовольчої безпеки здійснюються достатньо ак-
тивно, свідченням чого є низка фундаментальних 
праць щодо стану продовольчої безпеки країни, що 
визначається переліком існуючих загроз зовнішньо-
го та внутрішнього характеру, а також удосконалення 
нормативно-законодавчої бази. Так, проблемам про-
довольчої безпеки присвячені праці таких вітчизня-
них і зарубіжних учених, як Басюркіна Н. Й., Барра-
клот С., Гойчук О. І., Лагодієнко В. В., Лагодієнко Н. В.,  
Мудрак Р. П., Немченко В. В., Павлов О. І., Самофа-
това В. А., Скидан О. В., Саблук П. Т., Пасхавер Б. Й. 
та ін. Незважаючи на значну кількість досліджень, 
питання продовольчої безпеки залишаються завжди 
актуальними та потребують постійного вивчення.

Метою статті є дослідження процесів переходу 
до формування та розвитку сучасних механізмів ре-
гулювання продовольчого забезпечення регіону.

Для досягнення визначеної мети та відповідно 
до логіки наукового дослідження були поставлені за-
вдання: 
 проаналізувати механізм забезпечення про-

довольчої безпеки країни;
 дослідити процес управління системою про-

довольчого забезпечення регіону залежно від 
особливостей її функціонування;

 визначити напрями формування організа-
ційно-економічного механізму продовольчої 
безпеки регіону, що формують основні прин-
ципи його функціонування.

Методологічною та теоретичною основами до-
слідження є економічна теорія, наукові роботи ві-
тчизняних учених із проблем процесів переходу до 
сучасних механізмів регулювання продовольчого за-
безпечення. У процесі дослідження використовува-
лися такі методи: монографічний, наукової абстрак-
ції, спостереження, рядів динаміки, середніх величин, 
індукції та ін.

Продовольча безпека регіону – це економічна 
категорія, елемент економічної системи, який забез-
печує попит населення в продовольстві, тому необ-
хідність дослідження та аналіз проблемних питань у 
сфері функціонування продовольчої безпеки залиша-
ється актуальним питанням. 

Формуючи організаційно-економічний меха-
нізм продовольчої безпеки, визначають його 
основні принципи функціонування. Згрупує-

мо основні принципи функціонування за організацій-
ною та економічною складовою (рис. 1). Організаційна 
складова складається з принципів: системності, на-
уковості, територіальної галузевості, адекватності та 
гнучкості, адаптивності, безперервності та надійності. 

Економічні показники України за рівнем само-
забезпеченості продовольчими товарами перевищу-
ють 100%. Лише певні групи продовольчих товарів, 
наприклад виноград і ягоди, у 2019 р. були на рівні 
84,9% [2].

Продовольчий кошик – це набір основних хар-
чових продуктів відповідно до певних норм їх спо-
живання. Товарами, які входять до продовольчого 
кошика, є: хліб, хлібопродукти, м’ясо, м’ясопродукти, 
молоко, молокопродукти, риба, рибопродукти, яйця, 
овочі, плоди, ягоди, картопля, цукор, олія рослинна.

Моніторинг продовольчої безпеки направлений 
на дослідження комплексної системи, яка складаєть-
ся з таких елементів: спостереження; збір інформа-
ції; обробка інформації; систематизація інформації; 
аналіз інформації щодо процесу виробництва, управ-
ління запасами товарів, постачання продовольства, 
якості, безпеки харчових продуктів, споживання про-
довольства, харчування населення.

Комплекс державних цільових програм про-
довольчої безпеки формується із завдань та заходів, 
спрямованих на створення продовольчої безпеки 
держави в цілому та окремих її регіонів.

Досліджено, що зменшення показників балансу 
щодо наявності певних груп продовольчої продукції 
з’явилося у 2014 р. Причиною цього стала анексія Ро-
сією Автономної Республіки Крим, після чого Україна 
зменшила виробництво винограду на 20%, скороти-
лися й посіви рису – на понад 60%. Щоб уникнути де-
фіциту цих товарів, їх перекривають імпортною про-
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За організаційною складовою  За економічною складовою  

  Принцип системності.  
  Принцип науковості.  
  Територіально-галузевий принцип.  
  Принцип адекватності та гнучкості.  
  Принцип безперервності та надійності системи 
   підтримки продовольчої безпеки. 
  Принцип адаптивності до змін внутрішнього 

та зовнішнього середовища 

  Принцип головної ланки.  
  Принцип комплексності.  
  Принцип оптимальності 

продовольчого 
забезпечення. 

  Принцип ефективності.  
  Принцип екологічності

та безпечності 

Принципи формування організаційно-економічного механізму 
продовольчої безпеки

Рис. 1. Принципи формування організаційно-економічного механізму національної продовольчої безпеки [1]

дукцією. Але є певні продовольчі товари, виробни-
цтво яких перевищує внутрішнє споживання, а саме: 
м’ясо та м’ясні продукти – 105,4%, яйця – 114%, мо-
локо – 103,6%, картопля – 101,6%, овочі – 101,6% [2]. 

Рейтинг регіонів за часткою кожного регіону з 
виробництва сільськогосподарської продукції, 
продукції тваринництва та рослинництва по 

відношенню до загалом виробленої сільськогоспо-
дарської продукції та продукції тваринництва та рос-
линництва в Україні за 2019 р. показав, що до регіо-
нів з найбільшою питомою вагою у валовій продукції 
аграрного сектора входять Вінницька (8,2%), Дніпро-
петровська (6,1%), Київська (6,0%), Полтавська (5,8%) 
і Харківська (5,7%) області, а з найменшою – Черні-
вецька (1,8%) і Закарпатська (1,6%) області.

Для об’єктивності оцінки стану продовольчої 
безпеки країни, підтримки її на оптимальному рівні 
використовують систему спеціальних показників (ін-
дикаторів). 

Критеріями продовольчої безпеки є граничний 
рівень індикатора, межа, поза якою продовольча си-
туація у країні (регіоні) може стати небезпечною.

Індикатори – це визначені орієнтири розвитку 
для окреслення меж негативних процесів у середови-
щі, які прогнозують учасникам можливі несприятливі 
події щодо зниження глобального рівня національної 
безпеки. 

Індекс продовольчої безпеки України у 2015–
2019 рр., наведений на рис. 2, показує позитивний 
рівень динаміки показників протягом всього періоду. 

Граничні значення індикаторів визначають гра-
ничні межі – нижче чи вище, в яких певна економічна 
система втрачає рівновагу, коливається, переходить 
у стан небезпечності в подальшому функціонуванні 
зони. Ігноруючи такі межі, можна потрапити в не-
стабільні тенденції розвитку економічної, соціальної 
й екологічної сфер, що може негативно вплинути на 
рівень життя населення. Граничними є міжнарод-
ні еталонні значення економічно розвинутих країн, 

найкращі значення за сукупністю регіонів, країн, ре-
комендації міжнародних організацій, світових і ві-
тчизняних експертів, власні експертні оцінки, макси-
мальні (мінімальні) із усієї сукупності показників [3]. 

Сьогодні регіони України у сфері регулювання 
системи продовольчого забезпечення та безпеки по-
требують активних і дієвих важелів регіонального 
впливу (рис. 3) [1].

Аналіз впливу державного регулювання на рі-
вень продовольчої безпеки країни показав, як визна-
чити змістовний аспект формування організаційно-
економічного механізму національної продовольчої 
безпеки. 

У процесі дослідження встановлено, що осно-
вним напрямом ефективного управління про-
довольчим забезпеченням має бути Концепція 

регулювання системи продовольчого забезпечення 
регіону, яка має розкривати провідну ідею, мету, цілі 
та завдання державного впливу на систему, а також 
формувати принципи її регулювання на довготермі-
нову перспективу.

Загальний зміст процесу управління системою 
продовольчого забезпечення регіону формується 
сукупністю заходів, що впливають на систему через 
державні та недержавні інституції різних управлін-
ських рівнів з метою підтримання конкурентного 
середовища між власними виробниками продукції в 
регіоні, збалансованих відносин між виробниками, 
споживачами та суб’єктами ринкової інфраструкту-
ри. Державними суб’єктами управління є загальні та 
спеціальні компетентні органи влади.

Організаційно-економічний механізм продо-
вольчої безпеки потребує постійних інновацій та 
вдосконалення, тому що залежить від впливу на ньо-
го економічних, політичних, соціальних, екологічних, 
інституційних факторів [4].

Успішність розвитку виробництва – це гармо-
нійне поєднання організаційно-адміністративних та 
економічних методів регулювання аграрного секто-



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	Р
ЕГ

ІО
Н

АЛ
ЬН

А 
ЕК

О
Н

О
М

ІК
А

145БІЗНЕСІНФОРМ № 12 ’2020
www.business-inform.net

 

0,45

0,47

0,49

0,51

0,53

0,55

0,57

0,59

2015 2016 2017 2018 2019 

Індекс продовольчої безпеки України 2015–2019 рр.

Рік

Індекс

Рис. 2. Індекс продовольчої безпеки регіонів України 2015–2019 рр. [3]

 

 

Становлення 
конкурентних відносин, 

висока якість 
продовольчих товарів   

 

Регіональний ринок продовольчих товарів: формування відносин між учасниками 
(виробниками, споживачами, суб’єктами ринкової інфраструктури)

Система продовольчого забезпечення регіону: встановлення 
принципів взаємодії, конкуренції між виробниками, впливу системи 

на інші соціально-економічні процеси в регіоні та державі

Директивні підходи 
в управлінні системою 

продовольчого 
забезпечення регіону, 

високий ступінь впливу 
держави

Недобросовісна 
конкуренція, низька 
якість продовольчих 

товарів

Дерегулювання ринку та системи 
продовольчого забезпечення регіону 

зі збереженням державного контролю, 
взаємодія з громадськістю через форми 

самоорганізації учасників ринку

Посилення прямих 
і непрямих методів 
державного впливу 

та контролю громадянського 
суспільства

Рис. 3. Процес управління системою продовольчого забезпечення регіону залежно від особливостей  
її функціонування

Джерело: авторська розробка на основі [1].

ра. Особливість застосування організаційно-адміні-
стративних методів у ринковій економіці полягає в 
тому, що, не обмежуючи свободу суб’єктів господа-
рювання, вони спрямовані на забезпечення збалансо-
ваності їх інтересів з інтересами суспільства [4]. 

Обґрунтування ролі системи організаційно-
економічного механізму продовольчого забезпечен-
ня регіону складається з процесу виробництва про-
дуктів харчування (оптимізація міжгалузевих еконо-
мічних відносин, створення фінансово-кредитного 
механізму, регулювання імпорту, формування інтер-
венційного фонду, інновації та технологічний роз-
виток), якості харчових товарів (цільова допомога 
населенню, оптимальне забезпечення їжею, система 

контролю якості, безпека харчових продуктів, нові 
правила, норми, показники контролю якості, розвита 
інфраструктура, логістика). 

Тому формування та створення необхідного 
рівня організаційно-економічного механізму продо-
вольчої безпеки впливає на економічні чинники як 
негативно, так і позитивно (рис. 4). 

Складовими системи процесу управління про-
довольчого забезпечення регіону є сукупність ціле-
спрямованих заходів впливу на систему. Концепція 
регіонів направлена на здійснення ефективних ре-
форм, розробку дієвих програм і планів забезпечення 
населення регіону доступними, якісними та безпеч-
ними продуктами харчування. 
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 Зниження рівня життя населення; 
 невідповідність між темпами зростання цін на товари і послуги 
  та заробітною платою; 
 слабий розвиток інфраструктури аграрних ринків; 
 економічна та фінансова залежність України від провідних країн; 
 низький науково-технічний рівень вітчизняного виробництва

 Створення гнучкої нормативно-правової бази, яка б дозволила 
  нормалізувати функціонування аграрного сектора; 
 обмеження ввезення в країну імпортних товарів, аналоги яких 
  виробляються вітчизняними підприємствами; 
 підвищення рівня заробітної плати та загального матеріального 
  забезпечення населення; 
 підвищення якості продукції та відповідність її світовому рівню; 
 збільшення тривалості життя населення на основі якісного 
  та повноцінного забезпечення продовольством

Рис. 4. Чинники, які впливають на результативність організаційно-економічного механізму сучасної продовольчої 
безпеки країни

Аналізуючи розвиток економіки країни та ре-
гіонів на основні напрямків економічної по-
літики в сільському господарстві, необхідно 

орієнтуватися на виконання пріоритетів з:
 досягнення рівня, якості життя населення за 

стандартами економічно розвинених держав 
у сфері надання освіти, охорони здоров’я, 
чистоти довкілля, забезпечення економічних 
прав і свобод громадян;

 забезпечення міцності темпів економічно-
го зростання, розвитку науково-технічного 
прогресу, підвищення конкурентоспромож-
ності продукції вітчизняних товаровиробни-
ків, ефективної інтеграції економіки України  
у світові господарські зв’язки;

 виконання позитивних економічних умов для 
зміцнення суверенітету, територіальної ціліс-
ності, обороноздатності, міжнародного авто-
ритету України, захисту законних прав, інте-
ресів громадян, організацій за її межами;

 розвитку людського потенціалу, ослаблення 
соціальної нестабільності суспільства, над-
мірного збільшення соціальної диференціації, 
появи протиріч інтересів соціальних груп [5].

Розглянемо схематичний поділ стратегій Кон-
цепції регулювання системи продовольчого забезпе-
чення регіону для ефективного функціонування всіх 
елементів системи (рис. 5).

У Законі України «Про продовольчу безпеку 
України» виділені основні напрями державної по-
літики у формуванні продовольчої безпеки регіонів  
у різних сферах:

1. Економічна доступність продовольства (фор-
мування підходів до регулювання ринків 
окремих видів харчових продуктів; викорис-
тання відповідних важелів державного регу-

лювання залежно від зміни індикаторів про-
довольчої безпеки; удосконалення механізму 
ціноутворення на ринку продовольства; під-
тримка найбільш незабезпечених категорій 
населення).

2. Фізична доступність продовольства (сучас-
на система ланцюгів постачання продоволь-
ства; створення умов для розширення чисель-
ності об’єктів торговельної інфраструктури 
різних типів).

3. Забезпечення якості та безпеки продоволь-
ства (інвестиційна, фінансова, інформаційна 
підтримка підприємств; розвиток наукових 
досліджень).

4. Організація харчування населення (розробка 
державних програм здорового харчування).

5. Виробництво, реалізація продукції та продо-
вольства (урожайність сільськогосподар-
ських культур, розвиток тваринництва).

6. Зовнішньоекономічна політика (співвідно-
шення експорту та імпорту сільськогосподар-
ського продовольства; митно-тарифне регу-
лювання).

7. Розвиток сільськогосподарських територій 
(створення нових робочих місць тощо) [9].

Важливим напрямом ефективного управління 
продовольчим забезпеченням є Концепція регулю-
вання системи продовольчого забезпечення регіону, 
основною метою державного впливу на систему якої 
є формування ідей, мети, цілей, завдань, принципів 
її регулювання на тривалий період. Розробляти кон-
цепцію необхідно для кожного регіону держави че-
рез здійснення ефективних реформ, розробку дієвих 
програм і планів забезпечення населення конкретно-
го регіону доступними, якісними, безпечними това-
рами та продуктами харчування [2; 10; 11].
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Концепція регулювання системи продовольчого забезпечення регіону –
пріоритетного стану системи 

 
 

Короткострокові 
цілі управління 
продовольчим 
забезпеченням 

регіону – вирішення 
гострих проблем

 
 

Середньострокові цілі 
управління продовольчим
забезпеченням регіону – 
створення сприятливих 
передумов досягнення 
довгострокових цілей

 

 

Довгострокові цілі управління 
продовольчим забезпеченням 

регіону – визначення 
пріоритетів підтримки 

«ідеального» стану 
системи (стабільність, баланс)

 

 

Урахування можливості 
комплементарності цілей  

Урахування часового лагу 
досягнення цілей  

Рис. 5. Система стратегічних пріоритетів щодо продовольчого забезпечення регіону

Суб’єкти управління системою продовольчого 
забезпечення складаються з рівнів впливу, які мо-
жуть бути абсолютно різними.

Сучасний підхід конкурентної безпеки сприяє 
подальшій реалізації умов Угоди про асоціацію між 
Україною та країнами – членами ЄС, зокрема в час-
тині продовольчого забезпечення населення необхід-
ними товарами.

ВИСНОВКИ
Збалансована та дієва система забезпечення 

населення продовольством впливає на якість його 
життя, економічну безпеку держави, її регіонів, кон-
курентоспроможність агропромисловості України на 
світових європейських ринках. Розроблені заходи з 
реалізації поставлених завдань Стратегії продоволь-
чої безпеки регіонів плануються на період 3–5 років.

Тому дана стратегія направлена на підтримку 
та покращення сільського господарства регіону, роз-
виток міжрегіонального об’єднання галузей агропро-
мислового сектора (враховуючи показники коливань 
у середовищі при формуванні продовольчої безпеки 
регіону), впровадження, використання та стимулю-
вання інноваційних технологій, новітнього обладнан-
ня в агропромисловому господарстві.

Запропоновано структурно-логічну схему ор-
ганізаційно-економічного механізму продовольчого 
забезпечення регіону як комплекс економічних, тех-
нологічних та організаційних заходів, що здійсню-
ються державою та іншими суб’єктами ринку на рівні 
країни та регіонів для задоволення потреб населення 
продовольчими товарами, регулюючи збут сільсько-
господарської продукції, її переробку, гарантії по-
кращення якості та безпеки харчових продуктів та їх 
цінової доступності. 

Зазначено, що основними напрямами реалізації 
механізму продовольчого забезпечення регіону є: 
 забезпечення стійкого зростання виробництва;
 доступність продукції для споживачів; 

 обмін сільськогосподарською продукцією; 
 формування механізму регуляторного впливу 

на виробництво, торгівлю сільськогосподар-
ською продукцією (національний, регіональ-
ний рівні); 

 об’єднання невеликих фермерських госпо-
дарств у межах регіонів; 

 запровадження гарантованих мінімальних 
закупівельних цін (висока рентабельність ви-
робництва); 

 покращення рівня якості продукції, запрова-
дження екологічних норм для стимулювання 
виробництва, вироблення й реалізація еколо-
гічно чистих продуктів харчування.                 
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