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Анотація. У статті обґрунтовано основні компоненти політики імпортозаміщення як 
складника державного регулювання продовольчої безпеки України. Проаналізовано дослідження 
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Abstract. Currently, the macroeconomic situation has actualized the issue of identifying threats 
and substantiating the mechanisms of their neutralization to ensure Ukraine’s economic security. There-
fore, the food ingredient of national security has become of particular importance. Factors to ensure food 
independence and the policy of import substitution of the main food categories were exacerbated by the 
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economic relations arising in the process of forming food security mechanisms are described. The em-
phasis is on the absence of a defined long-term strategic plan for the state import substitution policy. In 
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Постановка проблеми. Нині мак-
роекономічна ситуація актуалізувала 
питання виявлення загроз і обґрунту-
вання механізмів їх нейтралізації для  

забезпечення економічної безпеки Ук-
раїни. Відтак продовольчий складник 
національної безпеки набув особливої 
важливості. Фактори забезпечення  
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продовольчої незалежності та політики 
імпортозаміщення основних продоволь-
чих категорій загострилися внаслідок 
військової агресії на Сході, окупації 
Криму, приєднання України до СОТ та 
ін. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-
лікацій з проблеми. Дискусії про мож-
ливість забезпечення продовольчого су-
веренітету України з різною інтенсив-
ністю піднімалися упродовж останніх 
років. Вирішення завдань у сфері продо-
вольчої безпеки і харчування вимагає 
наявності продовольства, його доступ-
ності, достатності та якості, а також за-
безпечення поліпшення раціону харчу-
вання. Тому дослідження компонентів 
державного регулювання продовольчої 
безпеки України були предметом дослі-
джень низки вітчизняних науковців. У 
дослідженнях П. Саблука [7], О. Білорус 
[7], В. Власова [7], Ю. Лопатинського 
[6] з’ясовано вплив глобалізаційних 
процесів на розвиток аграрного сектору 
економіки України. У статті М. Губи до-
сліджено проблеми розвитку «внутріш-
нього продовольчого ринку України та 
на основі аналізу структури та динаміки 
торгівлі сільськогосподарською та про-
довольчою продукцією обґрунтовано 
можливості впровадження імпортозамі-
щення у агропромисловому комплексі, 
розроблено пропозиції щодо вдоскона-
лення механізмів стимулювання імпор-
тозамінного виробництва» [1, с. 17]. На 
потребі «програми імпортозаміщення 
окремих продуктів, які вироблялись ра-
ніше і конкурентоспроможне виробниц-
тво яких можливо поновити» наголо-
шено у дослідженні С. Кваші та ін. [3, 
с. 20]. У попередніх публікаціях нами 
схарактеризовано окремі складники де-
ржавної аграрної політики [4; 5]. Отже, 
на основі аналізу останніх досліджень і 
публікацій можемо дійти висновку про 

потребу розроблення теоретико-практи-
чних засад політики імпортозаміщення.  

Формулювання цілей дослі-
дження. Мета публікації – обґрунтувати 
основні аспекти політики імпортозамі-
щення як складника державного регу-
лювання продовольчої безпеки України.  

Виклад основних результатів та 
їх обґрунтування. Вітчизняними науко-
вцями неодноразово наголошено, що 
продовольча безпека є однією з найваж-
ливіших складових системи економічної 
і національної безпеки країни, а її забез-
печення – одна з головних функцій дер-
жави. Гарантією досягнення продоволь-
чої незалежності України є наявність 
необхідних резервів і запасів, а також за-
безпечення стабільного внутрішнього 
агропромислового виробництва. 

За твердженням заступника дирек-
тора Національного наукового центру 
«Інститут аграрної економіки», члена-
кореспондента НААН М. Пугачова у 
«січні-березні 2018 р. оборот торгівлі 
сільськогосподарськими товарами між 
Україною та Європейським Союзом 
склав 2,2 млрд дол. США. При цьому 
додатне для нашої держави сальдо 
склало 845 млн дол. США. У І кварталі 
відбулося збільшення як імпорту – до 
669 млн дол. США (+27%), так і експо-
рту – до 1513 млн дол. США (+15%), по-
рівняно з відповідним періодом 2017 р. 
Найбільшими торговельними партне-
рами для України в ЄС залишаються 
шість країн – Іспанія, Нідерланди, Іта-
лія, Польща, Німеччина і Франція. Їх су-
купна частка в обороті аграрної продук-
ції перевищує 72%. Основні обсяги 
поставок до Європи Україна забезпечує 
за рахунок зернових та олійних культур, 
а також соняшникової олії та макухи. В 
свою чергу, Україна імпортує з країн – 
членів Європейського Союзу переважно 
зернові культури, насіння олійних,  
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какао-боби і шоколад, різні харчові про-
дукти, відходи переробної промислово-
сті, спирт і алкогольні напої» [8].  

Аналіз зовнішньоторговельного 
дисбалансу свідчить про те, що він пог-
либився. Так, за підсумками 2017 р. екс-
порт товарів становив 43,3 млрд дол. 
США, імпорт – 49,6 млрд дол. У порів-
нянні з 2016 р. експорт збільшився на 
+19,0% (на +6,9 млрд дол.), імпорт – на 
+26,4% (на +10,3 млрд дол.). Як наслі-
док, понад як вдвічі більше негативне 
сальдо становило -6,3 млрд дол. проти -
2,9 млрд дол. у 2016 р. [2]. Відтак пода-
льше випереджальне зростання імпорту 
над експортом, незначна кількість зовні-
шніх інвестицій, затримка траншів 
МВФ та ін. посилюватиме негативне са-
льдо торговельного балансу, що зреш-
тою призведе до послаблення гривні. 
Отже, у зв’язку із появою зовнішніх еко-
номічних загроз і скорочення експорту 
актуалізується проблема створення 
сприятливих умов з боку держави для 
підприємців малого та середнього агро-
бізнесу. Цього можна досягти, у першу 
чергу, за рахунок низьких (нульових) 
банківських кредитних ставок на кілька 
років, державних агросубсидій, ство-
рення зон випереджувального розвитку 
та вільних економічних зон, зі створен-
ням пільгових податкових умов, сприят-
ливих для припливу інвестицій. 

Головними факторами, які уможли-
влюють продовольчу безпеку є, на наше 
переконання, верховенство права, ефек-
тивне управління, політична стабіль-
ність, припинення війни на Сході Укра-
їни, належні погодні умови, стабілізація 
цін на продовольчі товари та ін.  

Не варто недооцінювати значення 
проблеми продовольчої безпеки, адже 
вона визначає роль продовольчого  
забезпечення населення у збереженні 

економічної та соціальної стабільності. 
Нині наша країна знаходиться в умовах 
економічної нестабільності, що веде до 
зростання цін і скорочення доходів насе-
лення. Тому, вимушене переорієнту-
вання споживачів на більш дешеву та 
менш калорійну продовольчу продук-
цію призводить до негативних наслідків 
для працездатності та здоров’я насе-
лення України.  

З огляду на те, що продовольча без-
пека України забезпечується сукупні-
стю економічних та соціальних умов, 
пов’язаних як з розвитком сільського го-
сподарства і всього агропромислового 
комплексу, так і з загальним станом на-
ціональної і світової економіки, то знач-
ної уваги необхідно приділити пробле-
мам формування ефективних механізмів 
забезпечення продовольчої безпеки. Ці 
механізми доцільно розглядати як скла-
дники аналізу, оцінки та прогнозу соціа-
льно-економічного розвитку держави. 

У аналітичних матеріалах відзна-
чено про «слабкі результати політики 
імпортозаміщення у минулих роках, 
ефективність нової спроби бюджетного 
стимулювання експорту за інших рівних 
умов може виявитися обмеженою та та-
кою, що навряд чи зможе компенсувати 
втрату російського ринку збуту вітчиз-
няних товарів» [9, с. 8]. На їхнє переко-
нання, «найбільш швидким та дієвим за-
ходом у даному випадку могло би стати 
чергове розширення експортних квот до 
ЄС для низки товарів, передусім – мед, 
курятина, яблучний та виноградний 
соки, оброблені томати, зернові та їх по-
хідні, адже їх квоти вичерпуються за пе-
рші дні календарного року» [9, с. 8; 10].  

Отже, з метою реалізації державної 
політики в сфері імпортозаміщення та 
забезпечення узгоджених дій державних 
органів влади а також місцевого  
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самоврядування доцільним є створення 
Урядової (державної) комісії з імпорто-
заміщення, основним завданням якої 
має стати створення умов для власного 
виробництва в найбільш імпортозалеж-
них галузях, збільшення державної під-
тримки сфери агропромислового вироб-
ництва. 

Реалізація заходів із забезпечення 
продовольчої безпеки України пов’я-
зана із певними ризиками і загрозами, 
які можуть істотно її послабити, тому 
протидія і зменшення їх негативного 
впливу є невід’ємною частиною заходів 
продовольчої безпеки. 

Необхідним бачиться вжиття захо-
дів щодо зниження монополізації інозе-
мними компаніями сільськогосподар-
ського ринку, упередження можливості 
отримання ними земель сільськогоспо-
дарського призначення. Ще однією сер-
йозною проблемою є відсутність моделі 
для оцінки та прогнозування стану про-
довольчої безпеки для управління нею 

на територіальному рівні, яка дозволяє 
комплексно враховувати фактори по-
питу і пропозиції на місцевому продово-
льчому ринку. 

Висновки та перспективи пода-
льших досліджень. З метою реалізації 
державної політики в сфері імпортозамі-
щення та забезпечення узгоджених дій 
державних органів влади та місцевого 
самоврядування доцільно створити Уря-
дову комісію з імпортозаміщення, осно-
вне завдання якої – створення умов для 
власного виробництва в тих секторах 
економіки України, де зберігається ви-
сокий рівень залежності від імпорту. 

Основним інструментом стимулю-
вання випереджаючого розвитку агро-
промислового комплексу є пріоритетна 
державна підтримка інвестиційних про-
ектів, спрямованих на імпортозаміще-
ння в рамках державних програм з роз-
витку сільського господарства та регу-
лювання ринків сільськогосподарської 
продукції, сировини і продовольства. 
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