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Анотація. Відповідно до державної регуляторної політики вперше визначено агропродовольчу функцію
держави та економікоXправовий механізм її реалізації в системі регулювання соціальноXекономічних процесів.
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Актуальність дослідження. Здобуття Україною
самостійності та становлення її як незалежної дер�
жави з ринковою економікою визначає необ�
хідність впровадження комплексного реформуван�
ня правових, економічних, соціальних, фінансо�
вих та управлінських відносин для ефективної
реалізації господарського потенціалу на шляху
сталого розвитку в системі глобалізації світової
економіки. Сучасний стан та перспективи розвит�
ку розвинених демократичних країн світу дозво�
ляють віднести їх до соціально орієнтованих з
високим державним регулюючим рівнем соціаль�
но�економічних процесів, які регламентуються
загальним політичним устроєм держави та її окре�
мими складовими у сферах економіки, права, со�
ціальних відносин, освіти і науки, релігії та ін. За�
безпечення реалізації основних політичних засад
здійснюється через систему управління відповідно
до визначених функцій держави. Відставання Ук�
раїни в соціально�економічному та політичному
розвитку від провідних країн світу спричиняє не�
обхідність виконання як традиційних регулюючих
функцій держави у сферах макроекономіки, фінан�
сово�бюджетній, кредитно�грошовій, національ�
ної безпеки, правопорядку, захисту соціальних
прав тощо, так і впровадження характерних
функцій, пов’язаних із глобалізацією світової еко�
номіки, становлення постіндустріального суспіль�
ства та сталого розвитку держави, у тому числі:
екологічної, наукової, освітньої, інституціональної,
демографічної, ресурсної, інфраструктурної та ін.

Світові кризи в економіці та продовольчому
забезпеченні, низький рівень соціального захис�
ту населення України та довгостроковий занепад
сільськогосподарського виробництва обумовили
необхідність виділення окремого напряму в по�
літиці держави — аграрну політику, визначення
якої не знайшло достатньої конкретизації в нау�
ково�практичному обґрунтуванні в системі фун�
кціональної діяльності держави та механізмів
державного регулювання її реалізації, що і ви�
значає актуальність дослідження.

Мета дослідження. Метою дослідження є
удосконалення методичних засад та науково�
практичних рекомендацій з формування та реа�
лізації аграрної політики в системі регулювання
агропродовольчого виробництва.

Об’єкт дослідження — процес управління агро�
продовольчим сектором в системі державного
регулювання економіки.

Предмет дослідження — механізми державного
регулювання в системі реалізації аграрної політики.

Виклад основного матеріалу. Історія та геогра�
фія України зумовили ключову роль аграрного
виробництва в житті її народу. Наразі близько
70 % території країни — сільськогосподарські
угіддя, майже третина населення — сільські жи�
телі, а в західному регіоні країни (7 областей) ця
частка більше половини. До сільськогосподарсь�
кої діяльності причетні 10 млн. домогосподарств,
що мають земельні ділянки і використовують їх
для основної і вторинної аграрної зайнятості,
відпочинку і дозвілля. Разом з тим фактичний
рівень продовольчого споживання в Україні
відчутно нижчий від медично рекомендованих
норм здорового харчування. Середньодушові по�
казники харчування населення свідчать про його
значне недоїдання відповідно до медичних норм
по продуктах тваринного походження, фруктах і
овочах. За цим набором продуктів фактичне спо�
живання досягає лише 70 % медично рекомендо�
ваного, тобто недостатність харчування (недо�
їдання) становить 30 %. Вирішення проблеми
харчування впирається в низьку платоспро�
можність більшості населення, яка не в змозі
забезпечити потрібну доступність продовольчих
товарів. Пересічному громадянину України для
придбання медично рекомендованого раціону хар�
чування потрібно витратити дві третини свого
доходу, що в 4–5 разів більше від показника про�
довольчої доступності у розвинених країнах [1, 2].

Значний потенціал аграрної сфери економі�
ки України дає спроможність самодостатнього
забезпечення населення сільськогосподарською
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продукцією у кількості й асортименті відповідно
до медично встановлених норм харчування, а
також щорічно формувати постійно існуючий
запас продовольства, який забезпечує продоволь�
чу безпеку країни, під якою розуміється «…за�
хищеність життєвих інтересів людини, яка вира�
жається у гарантуванні державою безперешкод�
ного економічного доступу людини до продуктів
харчування з метою підтримання її звичайної
життєвої діяльності» (Закон України «Про дер�
жавну підтримку сільського господарства Украї�
ни» від 24.06.2006 р. № 1879�ІV).

Результати дослідження. Відповідно до ст. 48
«Конституції України», «кожен має право на до�
статній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що
включає достатнє харчування, одяг, житло». Гро�
мадянам України надається право на достатній
життєвий рівень, який, однак, не визначається
цим Основним законом держави, за винятком
громадян, які мають право на соціальний захист.
Так, згідно зі ст. 46 «Конституції України», «пен�
сії, інші види соціальних виплат та допомоги, що
є основним джерелом існування, мають забезпе�
чувати рівень життя, не нижчий від прожитково�
го мінімуму, встановленого законом».

Постановою Кабінету Міністрів України від
14.04.2006 р. № 656 «Про затвердження наборів
продуктів харчових, непродовольчих товарів та
наборів послуг для основних соціальних і демо�
графічних груп населення» до реалізації Закону
України від 15.07.1993 р. № 966�ХІ «Про прожит�
ковий мінімум» визначається прожитковий мі�
німум з продуктів харчування для дітей віком до
18 років, працездатного та непрацездатного на�
селення і який повинен забезпечуватися держа�
вою у якості «продовольчої безпеки», тобто захи�
щеності життєвих інтересів людини, яка вира�
жається у гарантуванні державою безперешкод�
ного економічного доступу людини до продуктів
харчування з метою підтримання її звичайної
життєвої діяльності. При цьому невизначеність
положення «…безперешкодного економічного
доступу людини до продуктів харчування...» обу�
мовила необхідність введення в Постанову КМУ
від 19.09.2007 р. № 1158 «Про затвердження Дер�
жавної цільової програми розвитку Українського
села на період до 2015 р.» критеріїв щодо: достат�
ності продовольчого споживання — відношення
фактичного рівня споживання основних харчо�
вих продуктів на одну особу до науково обґрун�
тованих (медично рекомендованих) норм здоро�
вого харчування; доступності продовольчого спо�
живання — відношення вартості річного набору
харчових продуктів на одну особу, що відповідає
науково обґрунтованим нормам здорового харчу�
вання, до річного розміру доходу на одну особу.

Створення цієї державної цільової програми
було обґрунтовано необхідністю практичного впро�
вадження Законів України № 2982�ІV «Про основні

засади державної аграрної політики на період до
2015 р.» від 18.10.2006 р. та «Про основи національ�
ної безпеки України» від 19.06.2003 р., № 969�ІV,
якими визначається необхідність пріоритетного
розвитку аграрного сектора та соціального розвит�
ку села в національній економіці, що зумовлюєть�
ся винятковою значущістю та незамінністю вироб�
люваної продукції сільського господарства в жит�
тєдіяльності людини і суспільства, у тому числі і
формування продовольчої безпеки країни, потре�
бою відродження селянства як господаря землі,
носія моралі та національної культури, за умов си�
стемності та комплексності правових, організацій�
них і економічних заходів органів державної влади
та місцевого самоврядування.

Сучасні наукові дослідження в економіці та
правознавстві визначили в аграрному секторі
виробництво агропродовольчої продукції, її пе�
реробку та ринкову реалізацію як окрему агропро�
довольчу систему у процесі забезпечення держа�
ви продуктами харчування [1–3].

Теоретичні та науково�практичні розробки
цього напряму діяльності держави визначають, що
вирішення цієї проблеми можливе лише за ком�
плексного підходу, який включає: нормативно�
правове забезпечення, сучасну інституційну сис�
тему, адміністративне управління, фінансування
потреб сільськогосподарського виробництва, со�
ціально�економічний захист населення за умов за�
гального розвитку економіки держави [4–6].

Продовольче забезпечення всіх верств насе�
лення на належному рівні повинно здійснювати�
ся переважно продуктами власного виробництва,
що вимагає вважати аграрний сектор, який вклю�
чає сільське та рибне господарство, харчову про�
мисловість і перероблення сільськогосподарських
продуктів, найважливішим в економіці держави.
Законом України «Про основні засади державної
аграрної політики на період до 2015 року» в загаль�
нодержавній політиці виділено окремий напря�
мок — аграрна політика з комплексом основних
складових заходів, у тому числі: правових, орга�
нізаційних і економічних, спрямованих на підви�
щення ефективності діяльності аграрного сектора
економіки. При цьому шляхами реалізації основ�
них пріоритетів державної аграрної політики є:
розвиток земельних відносин, формування сприят�
ливого економічного середовища для ефективної
діяльності суб’єктів аграрного сектора, розвиток
ринків продукції сільського господарства і продо�
вольства, удосконалення системи державного регу�
лювання та ефективне поєднання загальнодержав�
ної і регіональної політики в аграрному секторі, ком�
плексний розвиток сільських територій, підвищен�
ня соціального захисту і життєвого рівня сільських
жителів, що в загальному плані визначає багатофун�
кціональну спрямованість аграрної політики.

Україна в системі сільськогосподарської
діяльності колишнього СРСР до 1990 року зай�
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мала головне місце в його забезпеченні агропро�
довольчою продукцією, незважаючи на те, що
наприкінці цього періоду відбувався загальний
занепад централізовано�планової системи госпо�
дарювання. У виробництві сільськогосподарської
продукції був задіяний майже увесь земельний
потенціал України та значні матеріально�технічні
ресурси. Це дає змогу використовувати показни�
ки обсягу виробництва продовольчої продукції
цього періоду як базові при розгляді процесу
розвитку аграрного сектора України.

В таблиці 1, за даними Держкомстату України,
наведено динаміку змін засвоєння земельних ре�

сурсів та виробництва сільськогосподарської про�
дукції, яка характеризується різким зниженням та
поступовим підйомом показників діяльності аграр�
ного сектора за період 1990 року по 2009 рік. З
наведених даних видно, що щорічні посівні площі
під зернобобові культури, картоплю та овочі від�
критого ґрунту практично не змінилися (ко�
ефіцієнт варіації для кожної з них не перевищує
6 %) і в середньому сягають понад: 14,5; 1,0; 0,5
млн. га, відповідно. За цей же період посівні площі
під буряки та кормові культури зменшились май�
же у 3 та 4,5 раза відповідно, а посівні площі під
соняшник, навпаки, збільшились у три рази.

Таблиця 1
Динаміка сільськогосподарської діяльності в Україні

Джерело: складено автором за даними Державного комітету статистики [7].

З визначених площ виробництво сільськогос�
подарських продуктів у 2009 році у порівняні з
1990 роком становило по: зернових та зернобо�
бових культурах — 91 %, цукрових буряках —
31 %, насінню соняшнику — 263 %, картоплі —
110 %, овочах — 122 %, плодах та ягодах — 60 %,
м’ясу у забійний вазі — 47 %, молоку — 46 %,
яйцях понад — 100 %. Різке зростання посівних
площ соняшнику та його виробництво обумовле�
но можливістю експорту соняшникової олії.

При цьому середньорічна врожайність зерно�
вих та зернобобових за визначений період стано�
вить 25,8 ц/га і коливається у межах ± 4,65 ц/га. У
найбільш неврожайних роках (1996, 1998, 1999,
2000, 2003 та 2007 рр.) середня врожайність дорів�
нювала 19,9 ц/га ± 1 ц/га. Вірогідність неврожаю
для аналізованого періоду становить 30 % з серед�
ньою циклічністю 3 роки. Характерною особливі�
стю динаміки врожайності по роках є те, що вро�
жайність зернових та зернобобових перед невро�
жайним роком менше 25 ц/га при середньому рівні

врожайності, за винятком неврожайних років —
27,7 ц/га. Це дає змогу прогнозувати неврожайні
роки та обсяг необхідного запасу зернобобових в
державі на рівні понад 5 млн. т, який буде компен�
сувати недостачу зернових у неврожайні роки.

Проведений аналіз також дозволяє встанови�
ти потенціал виробництва сільськогосподарської
продукції в Україні щодо забезпечення населен�
ня продуктами харчування як рівень виробниц�
тва 1990 р. Середнє значення виробництва сіль�
ськогосподарської продукції у 2009 р. у порівнянні
з 1990 р. сягає значення майже 65 % за складови�
ми: сільськогосподарські культури — 109 %; худоба
та птиця — 35,4 %; продукція тваринництва —
50,8 %. Наведене свідчить про необхідність інтен�
сифікації розвитку виробництва м’ясо�молочної
продукції. Так, при досягненні виробництва рівня
1990 року на кожну особу з 46 млн. чисельності
населення припадатиме: понад 90 кг м’яса, 500 кг —
молока та понад 1 т зернових та зернобобових, що
дасть змогу забезпечити раціональне харчування,
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яке включає білки, жири та вуглеводи відповідно
до нормативів у співвідношенні 1:1:5,8 і визначає
Україну як потенційно самодостатню державу із за�
безпечення кількісними та якісними обсягами ви�
робництва продукції харчування.

За період, що аналізується, Україна пройшла
шлях від повної державної власності з централізо�
ваним управлінням до демократичного суспільства
зі значною часткою недержавних форм власності.
Починаючи з 1990 року в Україні, одночасно зі
становленням її як самостійної держави, відбува�
лася трансформація структури агропродовольчо�

го виробництва з переходом від загальнодержав�
ної форми власності до приватної з формуванням:
колективних господарських підприємств, това�
риств з обмеженою відповідальністю, приватних
фермерських господарств, сільськогосподарських
кооперативів, акціонерних товариств відкритого і
закритого типу, особистих селянських господарств.

У таблиці 2 наведено розподіл засвоєння
площ та обсяги виробництва сільськогосподарсь�
кої продукції між юридичними особами з недер�
жавною формою власності та фізичними особа�
ми станом на 2010 рік.

Таблиця 2
Розподіл земельних площ та виробництва сільськогосподарської продукції

за категоріями землевласників і землекористувачів у 2010 році

Джерело: складено автором за даними Державного комітету статистики [8].

Із загальної площі сільськогосподарських угідь
(36,5 млн. га) виробництво продовольчої продукції
недержавними підприємствами та особистими
селянськими господарствами здійснювалося на
частинах 54 % та 43 % відповідно. При цьому зас�
воєння громадянами сіножатних та пасовищних
земель майже у три рази більше аналогічних площ
сільськогосподарських підприємств, що дало їм
змогу зрівнятися за окремими показниками вироб�
ництва сільськогосподарської продукції (м’ясо та
яйця) або перевищити їх виробництво підприєм�
ствами галузі (картопля, овочі, плоди та ягоди,
молоко, мед, бавовна). На теперішній час діяль�
ність сільськогосподарських підприємств в основ�

ному спрямована на великотоварне виробництво,
як�то: зернові та зернобобові культури, цукрові
буряки, соняшник, що також дозволило їм здійс�
нювати зовнішньоекономічну діяльність з постав�
ки цієї продукції.

На сучасному етапі розвитку держави еконо�
міка України є перехідною від соціалістичної до
ринкової, що вимагає визначення самостійних
додаткових окремих напрямів діяльності. Так,
поряд із визначенням конституційної політики,
структурно�інвестиційної і промислової політики,
фінансової політики, соціальної політики, еколо�
гічної політики, аграрної політики доцільно виз�
начити агропродовольчу політику, оскільки держа�
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ва на теперішній час, внаслідок скрутного еконо�
мічного становища, не має можливості виконати
«Державну цільову програму розвитку українсько�
го села на період до 2015 року» в частині розвитку
соціальної сфери села та його інфраструктури
відповідно до аграрної політики держави.

Зважаючи на вищевикладене, агропродоволь�
чу політику України можна визначити як цілеспря�
мовані дії держави в агропродовольчій системі аг�
рарного сектора економіки щодо забезпечення фор�
мування і розвитку: конкурентної системи різних
рівнів ринкових суб’єктів господарювання, держав�
ної підтримки виробників агропродовольчої про�
дукції, фінансово�кредитних і фондових ринків,
земельних відносин та землеустрою, виробництва
безпечної і якісної продукції харчування, екологі�
зації сільськогосподарської діяльності та примно�
ження і захисту природного потенціалу, інформа�
ційного забезпечення та моніторингу результатів
діяльності, сприятливого інвестиційного клімату,
зовнішньоекономічної діяльності тощо. Наведений
перелік найголовніших складових агропродоволь�
чої політики дозволяє констатувати її значимість та
самостійність, реалізація якої невід’ємно пов’язана
із соціально�економічним розвитком країни і здійс�
нюється у двох напрямах — стратегії і тактики аг�
ропродовольчої політики.

Стратегія агропродовольчої політики — об�
раний державою курс, розрахований на тривалу
перспективу, спрямовану на вирішення велико�
масштабних економічних і соціальних завдань
аграрного сектора, захист прав і свобод фізичних
і юридичних осіб, примноження природного по�
тенціалу і національного багатства, підвищення
народного добробуту для забезпечення:

— фізичної доступності населення та достат�
ності у кількісному відношенні безпечної, пожив�
ної продовольчої продукції;

— економічної доступності до продовольчої
продукції визначеного обсягу і якості для усіх
соціальних груп населення;

— продовольчої незалежності країни, яка виз�
начається автономністю та економічною само�
стійністю національної агропродовольчої системи;

— здатності національної агропродовольчої
системи мінімізувати вплив кліматичних, погод�
них та інших коливань на забезпечення продо�
вольством населення всіх регіонів держави;

— стійкого розширеного розвитку відтворен�
ня агропродовольчої системи;

— соціально�економічного розвитку сіль�
ської місцевості.

Яскравим прикладом стратегічної політики
держави є «Державна цільова програма розвитку
українського села на період до 2015 року», яка
прийнята у 2007 році і втілює усі вищеозначені
напрями діяльності.

Тактика агропродовольчої політики визна�
чається як сукупність цілей, завдань, засобів і

способів на короткострокову перспективу при
реалізації стратегічної політики в конкретних умо�
вах, що складається у поточному періоді розвитку.
Найголовнішим завданням тактики реалізації
стратегічної агропродовольчої політики є постійне
підтримання продовольчої безпеки країни.

У загальному плані політика держави та її
окремі напрями реалізуються через відповідні
функції, якими визначаються основні шляхи
вирішення поставлених задач, які обумовлюють�
ся спільними інтересами суб’єктів суспільства.

Реалізація агропродовольчої політики держа�
ви повинна здійснюватися визначенням агропро�
довольчої функції із завданнями та відповідними
заходами, як�то: облік і оцінка природних ре�
сурсів та регіонального застосування розподілу
площ під районоване планування виробництва
видів сільськогосподарської продукції, формуван�
ня матеріально�технічного забезпечення, розроб�
ка законодавчих та нормативно�правових актів з
організації управління та контролю за їх виконан�
ням, розробка нормативів і стандартів якості
продукції, охорона навколишнього середовища,
організація науково�дослідних робіт, підготовка
кадрів, організація міжнародного співробітницт�
ва та зовнішньоекономічної діяльності тощо.

Головне призначення агропродовольчої фун�
кції держави полягає у забезпеченні несупереч�
ливого співвідношення соціальних і економічних
інтересів суспільства для реалізації та захисту прав
людини на науково обґрунтоване забезпечення
доступності достатнього обсягу якісних продуктів
харчування. При цьому необхідно визначити, що
під об’єктами агропродовольчої функції держави
розуміються: людина — її конституційні права на
життя і здоров’я, право на достатнє й безпечне
харчування; суспільство — його матеріальні цін�
ності, інформаційне і навколишнє природне се�
редовище, продовольчі ресурси; держава — її
обов’язок забезпечити загальний добробут, на�
лежний рівень продовольчого забезпечення хар�
чування громадян та її відповідальність за свою
діяльність, а до суб’єктів відносяться: Президент
України, Верховна Рада України, Кабінет Мі�
ністрів України, Рада національної безпеки і обо�
рони України, центральні та місцеві органи ви�
конавчої влади, органи місцевого самоврядуван�
ня, громадяни України, об’єднання громадян,
неурядові організації.

Агропродовольча функція держави повинна
реалізовуватися через правовий, економічний,
функціональний та інституційний механізми
(рис. 1). Правовий механізм включає в себе су�
купність правових норм, що вміщенні у відпові�
дних законодавчих актах та нормативно�правових
документах, які спрямовані на забезпечення ре�
алізації агропродовольчої політики, як�то: Кон�
ституція України, Закон України «Про основи
національної безпеки України», «Про прожитко�
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вольчої системи включає: цінове регулювання
сільськогосподарської продукції, бюджетні дотації
та позики, кредитні субсидії, митні збори тощо.

Функціональний механізм включає в себе пе�
релік завдань із формування та забезпечення ре�
алізації агропродовольчої функції держави, що
виконуються органами державної влади у межах
встановлених актами чинного законодавства. До
основних завдань реалізації функціонального
механізму належать: прогнозування розвитку га�
лузей агропродовольчого виробництва; техніко�
технологічне переоснащення агропромислового
виробництва; забезпечення підтримки під�
приємств, особистих селянських і фермерських
господарств, сільськогосподарської кооперації;
розробка і здійснення заходів щодо розвитку
інфраструктури продовольчого ринку; викорис�
тання та охорона земель усіх категорій та форм
власності; контроль якості та безпечності сільсь�
когосподарської продукції; розробка загальнодер�
жавного балансу попиту і пропозиції основних
видів сільськогосподарської продукції; регулю�
вання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів
агропродовольчого ринку та ін.

Інституційний механізм охоплює собою сис�
тему органів державної влади, регіонального та
місцевого самоврядування, які прямо чи опосеред�
ковано беруть участь у реалізації державної агро�
продовольчої політики відповідно до покладених
на них компетенцій. Головним органом у системі
центральних органів виконавчої влади з питань
формування та забезпечення аграрної політики є
Міністерство аграрної політики та продовольства
України (Мінагрополітики України).

Всі ці елементи становлять єдину систему, яка
охоплюється поняттям «Економіко�правовий ме�
ханізм державного регулювання агропродовольчої
діяльності» і в якому втілюється як економічні
регулятори, так і правові чинники. Економіко�
правовий механізм державного регулювання агро�
продовольчої діяльності визначає цілеспрямо�
ваність, формальну визначеність, загальнообов’яз�
ковість, сприяє врегулюванню відносин в аграрній
сфері, застосування превентивних, оперативних,
стимулюючих заходів до юридичних та фізичних
осіб в агропродовольчій системі. Він закономірно
залежить від рівнів економічного, політичного,
правового, соціального, культурного та техноло�
гічного розвитку суспільства.

Висновки. 1. Потенціал виробництва агропро�
довольчої продукції в Україні, за який можна
прийняти обсяг виробництва харчових продуктів
у дев’яності роки минулого століття, визначає її
як самодостатню державу, спроможну у повному
обсязі забезпечити внутрішнього споживача про�
дуктами харчування у відповідності до медично
обґрунтованих нормативів.

2. У системі державної аграрної політики Ук�
раїни визначено окремий напрям — агропродоволь�

Рис. 1. Агропродовольча функція держави
та економікоXправовий механізм її реалізації

вий мінімум», «Про основні засади державної
аграрної політики на період до 2015 року», «Про
державну підтримку сільського господарства Ук�
раїни», «Про зерно та ринок зерна в Україні»,
«Про молоко та молочні продукти, «Про держав�
ний матеріальний резерв», «Про безпечність та
якість харчових продуктів», «Про рибу, інші водні
живі ресурси та харчову продукцію з них», «Про
насіння та садибний матеріал», інші закони,
міжнародні договори України, згода на обов’яз�
ковість яких надана Верховною Радою України,
а також інші нормативно�правові акти.

Правовий механізм забезпечення діяльності
агропродовольчої системи постійно удоскона�
люється, про що свідчать проекти законів, які над�
ходять до Верховної Ради України, так, у 2011 р.
на розгляд Верховної Ради подано два проекти за�
конів «Про основи продовольчої безпеки України»
(ВР реєстр № 8370 від 08.04.2011 р.) та «Про про�
довольчу безпеку України» (ВР реєстр № 8370�1
від 28.04.2011 р.), в яких визначається проблем�
ність та необхідність формування високого рівня
якості життя населення в частині забезпечення
продуктами продовольства відповідно до науково
обґрунтованих фізіологічних потреб.

Економічний механізм являє собою сукупність
економічних регуляторів визначених законодав�
ством і спрямованих на забезпечення ефективної
діяльності агропродовольчої системи. До економі�
чних регуляторів, що здійснюються державою, на�
лежать прогнозування, планування, програмуван�
ня, регулювання зовнішньоекономічної діяльності,
фінансування та кредитування, яке для агропродо�
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чу політику, яка спрямована на вирішення соціаль�
но�економічних питань із забезпечення населення
достатнім обсягом якісних продуктів харчування
відповідно до встановлених медичних норм.

3. Агропродовольча політика втілює стра�
тегічні та тактичні шляхи її реалізації, згідно з
якими діяльність в аграрній сфері щодо довго�
строкової перспективи визначається національ�
ним виробництвом сільськогосподарської про�
дукції у обсягах, що відповідають умовам їх дос�
татності і доступності для населення, а тактична
діяльність спрямовується на постійне вирішення
головної задачі держави — продовольчої безпеки.

4. Визначено агропродовольчу функцію держа�
ви як комплекс форм державного регулювання в
агропродовольчій системі, що включає планування
її розвитку, бюджетно�податковий, грошово�кредит�
ний, закупівельний та зовнішньоекономічний на�
прями діяльності, страхування тощо, які спрямовані
на задоволення потреб населення в частині доступ�
ності та достатності продуктів харчування.

5. Реалізація агропродовольчої функції держа�
ви здійснюється правовим, економічним, інститу�
ційним та функціональним механізмами органів
державного, регіонального та місцевого рівнів
управління у єдиному та цілеспрямованому комп�
лексі, який можна визначити як економіко�пра�
вовий механізм державного регулювання агропро�
довольчої системи з підвищення ефективності
виробництва сільськогосподарської продукції.
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