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У статті представлено основні суб’єкти 
інформаційного забезпечення моніторингу 
продовольчої безпеки, які надають інфор-
мацію для обґрунтованої оцінки стану та 
тенденцій продовольчої безпеки держави. 
Досліджено специфіку вихідної інформації, 
що надається учасниками системи забезпе-
чення продовольчої безпеки держави. Систе-
матизовано інформаційні джерела для моні-
торингу продовольчої безпеки та напрями 
отримання і використання інформації на 
рівні: органів державної влади і управління, що 
здійснюють регулювання питань гаранту-
вання продовольчої безпеки; компетентних 
органів та організацій, що контролюють 
та відповідають за окремі складники гаран-
тування продовольчої безпеки; державних і 
недержавних органів та організацій, що здій-
снюють інформаційне забезпечення корис-
тувачів інформації й аналіз тенденцій про-
довольчої безпеки; суб’єктів господарювання 
у забезпеченні населення продовольством; 
підприємств та організацій інфраструктури 
аграрного і продовольчого ринку; населення. 
Запропоновано розроблення інформаційної 
системи моніторингу продовольчої безпеки 
як ефективного інструменту для збору, 
аналізу інформації та формування відповід-
них аналітичних звітів, прогнозів і рекомен-
дацій із використанням сучасних цифрових  
технологій.
Ключові слова: моніторинг продовольчої 
безпеки, інформаційне забезпечення, інфор-
маційна система.

В статье представлены основные субъ-
екты информационного обеспечения 
мониторинга продовольственной безопас-

ности, которые предоставляют информа-
цию для обоснованной оценки состояния и 
тенденций продовольственной безопасно-
сти государства. Исследована специфика 
исходящей информации, предоставляемой 
участниками системы обеспечения продо-
вольственной безопасности государства. 
Систематизированы информационные 
источники для мониторинга продоволь-
ственной безопасности и направления 
получения и использования информации на 
уровне: органов государственной власти и 
управления, осуществляющих регулирова-
ние вопросов обеспечения продовольствен-
ной безопасности; компетентных органов 
и организаций, контролирующих и отве-
чающих за отдельные составляющие обе-
спечения продовольственной безопасности; 
государственных и негосударственных 
органов и организаций, осуществляющих 
информационное обеспечение пользовате-
лей информации и анализ тенденций про-
довольственной безопасности; субъектов 
хозяйствования в обеспечении населения 
продовольствием; предприятий и органи-
заций инфраструктуры аграрного и продо-
вольственного рынка; населения. Предло-
жена разработка информационной системы 
мониторинга продовольственной безопас-
ности как эффективный инструмент для 
сбора, анализа информации и формирования 
соответствующих аналитических отче-
тов, прогнозов и рекомендаций с использо-
ванием современных цифровых технологий.
Ключевые слова: мониторинг продоволь-
ственной безопасности, информационное 
обеспечение, информационная система.

The article presents the main subjects of the information support of food security monitoring, which provides information for a well-founded assessment of 
the state and trends of food security of the state. The specifics of the source information provided by the participants of the system for ensuring the state 
food security are analyzed. There are systematized the information sources for food security monitoring and directions of obtaining and using information 
at the level of: state power bodies and administration that regulate food security issues; competent authorities and organizations that are responsible for 
control of the individual components of food security; state and non-state bodies and organizations that provide information provision to users of informa-
tion and analysis of food security trends; business entities in providing foodstuffs to the population; subjects of the infrastructure of the agrarian and food 
market and population. It is proposed to develop an information system for food security monitoring as an effective tool for gathering, analyzing information 
and developing relevant analytical reports, forecasts and recommendations using modern digital technologies. The tasks for the information system of food 
security monitoring are formulated. The main purpose of the proposed development is the methodical and practical implementation of the assessment of 
state food security, justification of strategic directions and mechanisms for ensuring of food security, development and implementation of socio-economic 
development programs and development strategies. The introduction of the information system of food security monitoring will provide public authorities 
with comprehensive, up-to-date, timely, objective information about the trends of national food security, the trends in the agricultural sector, quality control 
and food safety systems, and formulate a methodological basis for the integrated formation and analysis of indicators of the resource provision and eco-
nomic activity of business entities, market intermediaries, food supply of the population, to develop the food security strategy.
Key words: food security monitoring, information support, information system.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
INFORMATION SUPPORT OF FOOD SECURITY MONITORING

Постановка проблеми. Забезпечення про-
довольчої безпеки є стратегічним пріоритетом 
соціально-економічної політики держави, який 
впливає безпосередньо на рівень та якість життя 
населення. Вирішення поставленого завдання 
потребує узгодженої взаємодії учасників системи 
забезпечення населення продовольством (дер-
жава, аграрний сектор, харчова промисловість, 
ринкові посередники, населення) та ефективного 
обміну інформацією між ними. 

Моніторинг продовольчої безпеки України має 
достатньо сформовану на законодавчому рівні 

методичну та статистичну базу. Зокрема, держав-
ними органами розроблено основні показники про-
довольчої безпеки та методики їх оцінки, а органи 
державної статистики надають інформацію щодо 
подальшої оцінки показників та подальшої інтер-
претації результатів [1–3]. Однак необхідна систе-
матизація зусиль та інформаційних ресурсів усіх 
учасників системи забезпечення населення про-
довольством, що дасть змогу не тільки об’єктивно 
оцінювати стан продовольчої безпеки у звітний 
період, а й розробляти стратегічні плани і прогнози 
та здійснювати превентивні заходи за рахунок сво-
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єчасного реагування на можливі відхилення за 
всіма чинниками, що впливають на продовольчу 
безпеку. Отже, дослідження інформаційного 
забезпечення моніторингу продовольчої безпеки є 
актуальним завданням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Методичне забезпечення аналізу стану продо-
вольчої безпеки в Україні представлено низкою 
нормативно-правових актів. Методичні підходи й 
рекомендації щодо діагностики продовольчої без-
пеки на державному рівні розкрито у працях таких 
авторів, як О.В. Вараксіна, В.І. Власов, О.І. Гойчук, 
П.Т. Саблук, О.Л. Кардаш, В.Д. Малигіна та ін. На 
необхідність інформаційно-аналітичного забез-
печення оцінки загроз продовольчої безпеки вка-
зує З.К. Бондар [4] Аспекти формування системи 
моніторингу продовольчої безпеки регіону наво-
дить В.Ф. Проскура [10].

Розроблені науковцями методичні підходи міс-
тять системи показників, індикаторів, методики 
їх розрахунку, однак дослідження інформаційної 
бази для оцінки та системного моніторингу про-
довольчої безпеки не проводилося на достатніх 
методологічному на практичному рівнях. Також 
недостатньо враховано необхідність викорис-
тання можливостей сучасних інформаційних тех-
нологій для збору, аналізу інформації та форму-
вання відповідних аналітичних звітів, прогнозів та 
рекомендацій у сфері забезпечення продовольчої 
безпеки держави.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження суб’єктів інформаційного забезпечення 
моніторингу продовольчої безпеки та їхніх інфор-
маційних можливостей, інформаційних джерел 
для моніторингу продовольчої безпеки та обґрун-
тування необхідності розроблення інформаційної 
системи моніторингу продовольчої безпеки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Регулювання інформаційного забезпечення дер-
жавної політики щодо продовольчої безпеки викла-
дено у проекті закону України «Про продовольчу 
безпеку». Згідно з правовим актом, повна і досто-
вірна інформація є умовою прийняття своєчасних 
і обґрунтованих рішень щодо забезпечення продо-
вольчої безпеки [1]. Така інформація включає дані 
стосовно:

– державних і галузевих стандартів, норм, 
нормативів, у тому числі індикаторів щодо продо-
вольчої безпеки;

– показників обсягів виробництва і реалізації 
на національному та регіональних рівнях життєво 
важливих продуктів харчування;

– рівня і динаміки цін на життєво важливі про-
дукти харчування;

– рівня споживання життєво важливих про-
дуктів харчування у цілому та в розрізі соціаль-
них груп населення, динаміки змін цього рівня для 
виявлення тенденцій;

– стану і тенденцій розвитку внутрішнього і 
зовнішнього ринків сільськогосподарської сиро-
вини і продовольства та окремих їхніх продуктових 
секторів;

– виконання державних та регіональних про-
грам щодо продовольчої безпеки, а також заходів 
щодо продовольчої безпеки взагалі.

Порядок підготовки і надання інформації сто-
совно забезпечення продовольчої безпеки вста-
новлює Кабінет Міністрів України.

Представимо основні суб’єкти інформаційного 
забезпечення моніторингу продовольчої безпеки 
та розглянемо основні блоки інформації, які вони 
надають користувачам та отримують від інших 
учасників системи забезпечення продовольчої 
безпеки держави (рис. 1). 

Ключову роль у формуванні інформації щодо 
аналізу та моніторингу продовольчої безпеки 
відіграють органи державної влади й управ-
ління, що здійснюють регулювання питань 
гарантування продовольчої безпеки. Основні 
законодавчі й правові акти, які містять поло-
ження щодо стратегічних напрямів розвитку 
аграрного ринку, сільськогосподарського вироб-
ництва, переробної та харчової промисловості 
тощо, розроблено Кабміном, Верховною Радою 
України. Оцінка рівня продовольчої безпеки 
здійснюється відповідно до методик і рекомен-
дацій, розроблених Кабміном, Мінекономроз-
витку. Норми споживання основних продуктів 
харчування, на основі яких робиться висновок 
щодо продовольчої безпеки населення, надані 
МОЗ України. Мінсоцполітики надає інформацію 
населенню щодо наявності програм продоволь-
чої допомоги та умов її надання, та, своєю чер-
гою, звітує перед іншими державними органами 
влади, органами статистики щодо витрат із дер-
жавного бюджету на фінансування продоволь-
чих програм населенню. 

Зокрема, згідно з Постановою Кабміну від 
25 листопада 2015 р. № 1119 «Про затвердження 
Положення про Міністерство аграрної політики та 
продовольства України», Мінагрополітики у сфері 
інформаційного забезпечення моніторингу продо-
вольчої безпеки здійснює:

– консолідацію інформації щодо стану галу-
зей рослинництва і тваринництва та її офіційну 
публікацію на власному сайті;

– ведення реєстру виробників продукції галу-
зей рослинництва і тваринництва;

– моніторинг цін на ресурси для виробництва 
сільськогосподарської продукції (паливо, добрива, 
насіння тощо); 

– моніторинг забезпеченості ресурсами сіль-
ськогосподарських товаровиробників;

– забезпечення проведення моніторингу наці-
онального і міжнародного аграрного та продоволь-
чого ринків;
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– інформування про роботу сучасних систем 
контролю безпечності та якості харчових продук-
тів, у тому числі на міжнародному рівні; 

– надання актуальної інформації щодо заходів 
та програм підтримки фермерських господарств, 
сільськогосподарських кооперативів, важливої 
правової та методичної інформації щодо регулю-
вання їхньої діяльності;

– інформування щодо стану аграрної освіти і 
науки, напрямів наукових досліджень в аграрній 
сфері, розвитку сільських територій;

– створення і підтримку постійного функціону-
вання системи інформаційного забезпечення діяль-
ності оптових ринків сільськогосподарської продукції;

– інформування щодо пріоритетних заходів 
фінансової політики в аграрному секторі (бюджет-
ний процес, фінансування з державного бюджету, 
агрострахування, кредитування, оподаткування та 
інші важливі питання), технічної політики, регуля-
торної політики, технічного регулювання;

– регулювання напрямів міжнародного співро-
бітництва, актуальних для учасників ЗЕД, зокрема 
порядок співробітництва з міжнародними організа-
ціями, у тому числі фінансовими, співробітництва 
із СОТ, євроінтеграції, двосторонньої співпраці, 
отримання міжнародної технічної допомоги;

– надання інформації щодо актуальних стра-
тегій та програм в аграрному секторі, аграрних 
реформ;

– надання адміністративних послуг та роботу 
зі зверненнями;

– надання інформації стосовно об’єктів та під-
приємств державної власності;

– отримання від міністерств, інших централь-
них та місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування необхідної інформації, 
документів і матеріалів, зокрема від органів ста-
тистики – статистичних даних щодо стану аграр-
ного сектору та тенденцій його розвитку, фінансу-
вання, продовольчого забезпечення населення, 

Рис. 1. Суб’єкти інформаційного забезпечення моніторингу продовольчої безпеки

Джерело: розроблено автором
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експорту й імпорту сільськогосподарської продук-
ції та продовольства [13].

Мінагрополітики публікує в офіційних джере-
лах інформації правові акти у сфері регулювання 
державної аграрної політики, державної політики 
у сферах сільського господарства та з питань 
продовольчої безпеки держави, охорони прав на 
сорти рослин, тваринництва.

Компетентні органи та організації, що контро-
люють та відповідають за окремі складники гаран-
тування продовольчої безпеки у сфері забезпе-
чення державних продовольчих запасів, зокрема 
Аграрний фонд, ПАТ «ДПЗКУ», надають інфор-
мацію щодо програм, умов та обсягів державних 
закупівель сільськогосподарської продукції на 
ринку, мінімальних та максимальних цін [14]. ПАТ 
«ДПЗКУ» інформує постачальників сільськогоспо-
дарської продукції щодо закупівельних програм, 
закупівельних цін, тарифів на послуги для това-
ровиробників на переробку, заготівлю, зберігання, 
транспортування тощо; потенційних партнерів у 
сфері перевезень, страхування продукції та інших 
посередників сільськогосподарського та продо-
вольчого ринків – щодо умов співробітництва 
[15]. Державні корпорації, на які покладено функ-
ції регулювання аграрного ринку, надають звітну 
інформацію до вищестоящих органів та органів 
державної статистики щодо обсягів продажу та 
цін сільськогосподарської продукції на внутрішній 
та зовнішній ринки. Державне агентство резерву 
України надає інформацію зацікавленим осо-
бам щодо процедур державних закупівель, плану 
закупівель сільськогосподарської та продовольчої 
продукції та умов співробітництва. Громадяни, під-
приємства, установи та організації мають доступ 
до публічної інформації, наданої Держрезервом, 
щодо обсягів та наявності продовольчих ресурсів 
[16]. Державна служба України з питань безпеч-
ності харчових продуктів та захисту споживачів 
надає актуальну інформацію щодо вимог до якості 
продуктів харчування, діяльності операторів ринку, 
інспекційних заходів, об’єктів регулювання для 
цілей імпорту, експорту та реекспорту, розробляє 
та публікує нормативно-правові акти з питань, що 
належать до компетенції Служби.

Державні та недержавні органи та організа-
ції, що здійснюють інформаційне забезпечення 
користувачів інформації та аналіз тенденцій про-
довольчої безпеки, мають стати основною ланкою 
у формуванні інформаційної системи моніторингу 
продовольчої безпеки. Дані суб’єкти консолідують 
інформацію щодо кон’юнктури на ринках сільсько-
господарської та продовольчої продукції, обсягів 
і цін експорту й імпорту продовольства та сіль-
ськогосподарської продукції, обсягів виробництва 
та умов функціонування підприємств аграрного 
сектору, харчової та переробної промисловості, 
продовольчого забезпечення населення, якості 

харчування і витрат домогосподарств на про-
дукти харчування. Окрім того, науково-дослідні 
організації та інститути здійснюють також аналіз 
і прогнозування стану продовольчої безпеки, роз-
робляють рекомендації щодо укріплення стану 
продовольчої безпеки держави у сфері фінансо-
вої підтримки, вдосконалення інституційної, пра-
вової бази для органів влади, компетентних із 
вирішення даних питань. 

Суб’єкти господарювання у забезпеченні насе-
лення продовольством, зокрема сільськогоспо-
дарські товаровиробники, надають інформацію до 
органів державної статистики, яка в подальшому 
стає доступною користувачам, щодо асортименту, 
обсягів виробництва та реалізації продукції, мате-
ріально-технічної бази (земельні ресурси, сільсько-
господарська техніка й інвентар тощо) та кадро-
вого забезпечення, обсягів використання і вартості 
куплених аграрними підприємствами матері-
ально-технічних ресурсів для виробничих потреб 
у сільському господарстві (добрив, паливно-мас-
тильних матеріалів, кормів тощо), основних фінан-
сово-економічних показників діяльності, експорту, 
імпорту, обсягів отриманої державної фінансо-
вої підтримки. Торгові підприємства інформують 
щодо обсягів реалізації сільськогосподарської 
продукції та продовольства; харчові та переробні 
підприємства надають інформацію щодо обсягів 
надходження сільськогосподарської продукції для 
подальшої переробки, асортименту й обсягів про-
дажу продовольства, цін тощо. 

Суб’єкти інфраструктури аграрного і продо-
вольчого ринків передусім надають інформацію 
потенційним партнерам (аграрним, харчовим, 
переробним підприємствам), які реалізують сіль-
ськогосподарську та продовольчу продукцію, 
щодо обсягів та умов закупівель. Для покупців 
такі суб’єкти ринкової інфраструктури надають 
актуальну інформацію щодо наявності та цін при-
дбання продукції. Кредитні та страхові організації 
надають інформацію іншим суб’єктам ринку щодо 
умов фінансування і співробітництва. Підприєм-
ства у сфері виставково-ярмаркової діяльності 
презентують основні досягнення в аграрному сек-
торі та обслуговуючих галузях. 

За статистичними даними, обстеження умов 
життя домогосподарств, яке здійснюється на 
постійній основі і відповідає міжнародним стан-
дартам, важливою інформацією для оцінки про-
довольчої безпеки є доходи, структура і динаміка 
витрат домогосподарств, обсяги споживання осно-
вних продуктів харчування тощо. 

Таким чином, національна продовольча без-
пека є зоною відповідальності органів державної 
влади й управління всіх рівнів за участю суб’єктів 
господарювання, задіяних у формуванні необхід-
ної інформаційної бази для оцінки стану продо-
вольчої безпеки та прийнятті стратегічних управ-
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лінських рішень за результатами проведеної 
оцінки. З метою ефективної їх взаємодії необхідно 
своєчасне отримання інформації для аналізу й 
оцінки стану продовольчої безпеки та можливих 
загроз, формування системи показників і аналі-
тичних звітів, планування та прогнозування. 

Для вирішення поставленого завдання необ-
хідна інформаційна система моніторингу продо-
вольчої безпеки, яка функціонально повинна авто-
матизувати процес забезпечення збору, введення 
вхідних даних, аналізу, формування аналітичних 
звітів, зберігання результатів і надання оператив-
ного доступу до інформації. Інформаційна система 
моніторингу продовольчої безпеки має вирішувати 
такі завдання:

– автоматизація процедури збору й обробки 
інформації про стан продовольчої безпеки, уніфі-
кація показників та індикаторів оцінки на рівні дер-
жави та регіонів;

– обґрунтування вимог до вхідних даних, 
наданих відповідними суб’єктами інформаційного 
забезпечення моніторингу продовольчої безпеки, 
необхідних для розрахунку показників, що харак-
теризують стан продовольчої безпеки, та форму-
вання аналітичних звітів;

– програмно-технічна реалізація моніторингу 
національної продовольчої безпеки відповідно до 
декількох методик оцінки;

– забезпечення користувачів своєчасною 
інформацією про стан продовольчої безпеки на 
рівні держави та регіонів для своєчасного вияв-
лення й попередження загроз, розроблення стра-
тегічних планів і прогнозів, прийняття оперативних 
управлінських рішень у разі погіршення ситуації;

– формування актуальних аналітичних звітів 
за результатами моніторингу та надання їх корис-
тувачам в електронному вигляді;

– захист фізичної та інформаційної безпеки 
даних.

Основним призначенням запропонованої роз-
робки є методична та практична реалізація інфор-
маційного забезпечення моніторингу продоволь-
чої безпеки держави, обґрунтування стратегічних 
напрямів і механізмів забезпечення продовольчої 
безпеки, розроблення і реалізації програм соці-
ально-економічного розвитку та галузевих стра-
тегій розвитку. Замовниками розроблення інфор-
маційної системи можуть бути органи державного 
управління, які беруть участь у формуванні меха-
нізмів і інструментів регулювання функціонування 
продовольчого ринку, програм та прогнозів соці-
ально-економічного розвитку, наприклад Мінагро-
політики. Користувачами інформаційної системи 
повинні бути органи державного управління всіх 
рівнів, відповідальні за стратегічні заходи щодо 
гарантування продовольчої безпеки, торгові, сіль-
ськогосподарські, харчові та переробні підприєм-
ства, підприємства ринкової інфраструктури. 

Інформаційною базою для розрахунку осно-
вних показників стану продовольчої безпеки згідно 
з основними методиками, розробленими на дер-
жавному рівні (Методичні рекомендації щодо 
розрахунку рівня економічної безпеки України 
від 29.10.2013 № 1277 [2], Методика визначення 
основних індикаторів продовольчої безпеки від 
05.12.2007 № 1379 «Деякі питання продовольчої 
безпеки» [3], проект закону України «Про продо-
вольчу безпеку України» № 8370-1 [1]), а також 
окремими авторськими методиками [4–7; 10; 11] є 
відповідні дані державної статистики, зокрема реа-
лізації продукції сільського господарства підприєм-
ствами та господарствами населення, показників 
стану рослинництва і тваринництва, надходження 
продукції сільського господарства на переробні 
підприємства, доходів і витрат домогосподарств, 
споживання продуктів харчування в домогоспо-
дарствах тощо; дані Мінагрополітики, аналітичних і 
консалтингових агентств, зокрема баланси попиту 
і пропозиції сільськогосподарської продукції та 
продовольства, цін на сільськогосподарську про-
дукцію та продовольство й інша інформація.

Упровадження інформаційної системи моніто-
рингу продовольчої безпеки дасть змогу забезпе-
чити органи державної влади всебічною, актуаль-
ною, своєчасною, об’єктивною інформацією про 
стан продовольчої безпеки держави, а також тен-
денції розвитку аграрного сектору, систем контр-
олю якості та безпеки харчування, сформувати 
методологічну основу для комплексного форму-
вання й аналізу показників ресурсного забезпе-
чення та економічної діяльності суб’єктів господа-
рювання, ринкових посередників, продовольчого 
забезпечення населення, розробити прогноз і 
стратегію продовольчої безпеки.

Висновки з проведеного дослідження. 
Суб’єкти інформаційного забезпечення моніто-
рингу продовольчої безпеки – це, в першу чергу, 
органи державної влади й управління, що здій-
снюють регулювання питань гарантування про-
довольчої безпеки; компетентні органи та органі-
зації, що контролюють та відповідають за окремі 
складники гарантування продовольчої безпеки 
у сфері забезпечення державних продовольчих 
запасів, оцінки і контролю якості й безпеки про-
довольства; державні та недержавні органи та 
організації, що здійснюють інформаційне забез-
печення користувачів інформації й аналіз тенден-
цій продовольчої безпеки; суб’єкти господарю-
вання у забезпеченні населення продовольством, 
зокрема сільськогосподарські товаровиробники, 
торгові підприємства, харчові та переробні під-
приємства; суб’єкти інфраструктури аграрного і 
продовольчого ринків та населення.

Для організації ефективної взаємодії учасників 
системи забезпечення населення продовольством 
необхідне формування інформаційної бази для 
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оцінки стану продовольчої безпеки та прийняття 
стратегічних управлінських рішень за результа-
тами проведеної оцінки. Для вирішення поставле-
ного завдання запропоновано інформаційну сис-
тему моніторингу продовольчої безпеки, що дасть 
змогу своєчасно отримувати інформацію для ана-
лізу й оцінки стану продовольчої безпеки та мож-
ливих загроз, формування системи показників і 
аналітичних звітів, а також стратегічних планів та 
прогнозів. Функціями інформаційної системи пови-
нні бути збір та введення вхідних даних, аналіз, 
формування аналітичних звітів, зберігання резуль-
татів і надання оперативного доступу до інформа-
ції. Запропонована інформаційна система дасть 
змогу сформувати методологічну основу для 
комплексного формування й аналізу показників 
продовольчого забезпечення населення, ресурс-
ного забезпечення та ефективності діяльності 
товаровиробників, ринкових посередників, розро-
бити прогноз і стратегію продовольчої безпеки.
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INFORMATION SUPPORT OF FOOD SECURITY MONITORING

The purpose of the article is to study the subjects of the information security of food security monitoring 
and their information capabilities, information sources for monitoring of food security and justify the necessity 
of developing an information system for food security monitoring. The article presents the main subjects of the 
information support of food security monitoring, which provides information for a well-founded assessment of 
the state and trends of food security of the state. The specifics of the source information provided by the par-
ticipants of the system for ensuring the state food security are analyzed. 

Methodology. The state food security monitoring has a sufficiently developed methodological and statisti-
cal basis at the legislative level. In particular, the state authorities have developed the main indicators of food 
security and the methods of their evaluation. The state statistics bodies provide information on further evalu-
ation of indicators and further interpretation of results. Methodological support for the analysis of the state of 
food security in Ukraine is presented by a number of normative legal acts. Methodological approaches devel-
oped by scientists contain indicators, indicators, methods of their calculation.

Results. There are systematized the information sources for food security monitoring and directions of 
obtaining and using information at the level of: state power bodies and administration that regulate food secu-
rity issues; competent authorities and organizations that are responsible for control of the individual compo-
nents of food security; state and non-state bodies and organizations that provide information provision to users 
of information and analysis of food security trends; business entities in providing foodstuffs to the population; 
subjects of the infrastructure of the agrarian and food market and population. 

It is proposed to develop an information system for food security monitoring as an effective tool for gather-
ing, analyzing information and developing relevant analytical reports, forecasts and recommendations using 
modern digital technologies. The tasks for the information system of food security monitoring are formulated.

Practical implications. The main practical purpose of the proposed development is the methodical and prac-
tical implementation of the assessment of state food security, justification of strategic directions and mechanisms 
for ensuring of food security, development and implementation of socio-economic development programs and 
development strategies. The introduction of the information system of food security monitoring will provide public 
authorities with comprehensive, up-to-date, timely, objective information about the trends of national food secu-
rity, the trends in the agricultural sector, quality control and food safety systems, and formulate a methodological 
basis for the integrated formation and analysis of indicators of the resource provision and economic activity of 
business entities, market intermediaries, food supply of the population, to develop the food security strategy.

Value/originality. The value of the study suggests the systematizing of the efforts and information resources 
of all participants in the system of providing food to the population, which will not only objectively assess the 
state of food security in the reporting period, but also develop strategic plans and forecasts and take preventive 
measures through timely response to possible deviations by all the factors that come to the forefront of food 
security. Practical aspects of the article consist in using the possibilities of modern information technologies for 
collecting, analyzing information and developing relevant analytical reports, forecasts and recommendations 
in the field of food security of the state.


