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У статті приділено увагу необхідності 
розроблення та реалізації механізму фінан-
сового забезпечення державної політики 
масштабного впровадження систем без-
пеки аграрної та харчової продукції, побудо-
ваних відповідно до вимог нового харчового 
законодавства України у вітчизняну прак-
тику господарювання. Зауважено, що впро-
вадження систем управління безпекою про-
дукції у виробничу діяльність підприємств 
належить до дороговартісних процесів, що 
обґрунтовує необхідність участі держави 
у розвитку безпекового вітчизняного агро-
продовольчого підприємництва. Доведено, 
що масштабне впровадження систем без-
пеки аграрної та харчової продукції у вироб-
ничо-технологічні процеси вітчизняних 
підприємств відповідає напрямам пріори-
тетних дій Експортної стратегії України. 
Відмічено необхідність розроблення нових 
комплексних систем стимулювання та дер-
жавної підтримки суб’єктів малого та серед-
нього агропродовольчого бізнесу, які в межах 
інноваційних процесів, технічного, санітар-
ного та фітосанітарного регулювання 
впроваджують сучасні системи управління 
безпекою продукції у виробничу діяльність. 
Запропоновано інструменти механізму 
державної підтримки суб’єктів бізнесу, що 
впроваджують системи безпеки продукції у 
вироб-ничі процеси. 
Ключові слова: технічне, санітарне, фіто-
санітарне регулювання, системи безпеки 
аграрної та харчової продукції, експортний 
потенціал, державна підтримка, механізм 
фінансового забезпечення, фінансова під-
тримка.

В статье уделено внимание необходимо-
сти разработки и реализации механизма 

финансового обеспечения государственной 
политики масштабного внедрения систем 
безопасности аграрной и пищевой продук-
ции, построенных в соответствии с тре-
бованиями нового пищевого законодатель-
ства Украины в отечественную практику 
хозяйствования. Замечено, что внедрение 
систем управления безопасностью про-
дукции в производственную деятельность 
предприятий относится к дорогостоящим 
процессам, что обосновывает необходи-
мость участия государства в развитии без-
опасного аг-ропродовольственного предпри-
нимательства. Доказано, что масштабное 
внедрение систем безопасности аграрной 
и пищевой продукции в производственно-
технологические процессы отечественных 
предприятий отвечает направлениям при-
оритетных действий Экспортной стра-
тегии Украины. Отмечена необходимость 
разработки новых комплексных систем 
стимулирования и государственной под-
держки субъектов малого и среднего агро-
продовольственного бизнеса, которые в 
рамках инновационных процессов, техни-
ческого, санитарного и фитосанитарного 
регулирования внедряют современные 
системы управления безопасностью про-
дукции в производственную деятельность. 
Предложены инструменты механизма госу-
дарственной поддержки субъектов бизнеса, 
что внедряют системы безопасности про-
дукции в производственные процессы. 
Ключевые слова: техническое, санитар-
ное и фитосанитарное регу-лирование, 
система безопасности аграрной и пищевой 
продукции, экспортный потенциал, государ-
ственная поддержка, механизм финансового 
обеспечения, финансовая поддержка.

Food safety and quality system creates guarantees for their consumers in maintaining their health and saving lives. The state has built a set of measures 
of state monitoring and control of food safety and food low enforcement. Now state has to offer manufacturers of agricultural and food products conditions 
of implementation of food safety systems into the practice of business entities, which would be acceptable for them. Larch-scale practical implementation 
of product safety systems in production and technological processes of domestic enterprises meets most priority actions of Export Strategy of Ukraine and 
has a national character. Implementation product safety management systems based on HAACCP principles in production activities of enterprises refers to 
expensive, but extremely necessary processes. Most of small and medium-sized agri-food businesses face financial security problems, especially in a dif-
ficult financial situation. It becomes difficult for them to implement food product safety management systems into practice, what is necessary in accordance 
to requirements of food law in the framework of technical, sanitary and phytosanitary regulation. This state of things justifies the need for state participation 
in the development of domestic agri-food entrepreneurship in the field of product safety management systems. It’s important for that only allowed forms of 
state support permitted by international law may be used. To achieve this goal, it is necessary to develop new integrated state's support systems for the 
development, stimulation, incentive and promotion subjects of small and medium-sized agri-food business. Especially, governmental support should be 
provided to enterprises, which implement modern food safety systems in production activities throughout the food chain as part of innovative processes, 
technical, sanitary and phytosanitary regulation. At the end it will make it easier for them access to financial resources, gain competitive advantages in both 
domestic and foreign markets, to reach the high-quality standards of products and guarantied the safety, make the positive image of Ukrainian commodity 
producers as the potential reliable membership of foreign trade.
Key words: technical, sanitary and phytosanitary regulation, safety systems for agricultural and food products, export potential, state support, financial 
support mechanism, financial support. 

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО 
ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ХАРЧОВОЇ БЕЗПЕКИ  
В АГРОПРОДОВОЛЬЧОМУ БІЗНЕСІ
PROBLEMS OF FINANCIAL SUPPORT OF EFFECTIVE FUNCTIONING  
OF THE FOOD SAFETY SYSTEM IN AGRICULTURAL BUSINESS 

Постановка проблеми. Однією із важли-
вих ознак цивілізації суспільства є продовольча 
безпека, організація якої перебуває у тісному 
взаємозв’язку з безпекою харчових продуктів. 

Недотримання правил забезпечення безпеки 
аграрної та харчової продукції завдає шкоду 

здоров’ю та життю людей, є причиною економіч-
них втрат споживачів та виробників, наносить сут-
тєві загрози економіці та іміджу країни.

Система безпеки та якості продуктів харчу-
вання створює гарантії у тому, що процеси, які 
відбуваються під час виготовлення, переробки, 
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транспортування, ввезення, зберігання, викорис-
тання, реалізації, споживання, утилізації або зни-
щення продовольчої сировини та продуктів харчу-
вання не створюють загрози здоров’ю та життю їх 
споживачів. 

Взявши на себе зобов’язання забезпечити 
ефективне функціонування системи харчової без-
пеки в країні, держава, окрім побудови комплексу 
заходів з державного нагляду та контролю за без-
печністю сировини, готових продуктів харчування 
та дотриманням харчового законодавства, має 
запропонувати товаровиробникам аграрної та 
харчової продукції прийнятні для них умови без-
болісного та, в кінцевому результаті, ефективного 
для суспільства, впровадження систем харчової 
безпеки у практику суб’єктів бізнесу шляхом роз-
роблення та реалізації механізму фінансового 
забезпечення державної політики масштабного 
впровадження систем безпеки та якості аграрної 
та харчової продукції. Безперечно, що державна 
фінансова підтримка має передбачати лише 
дозволені міжнародним законодавством форми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми впровадження систем безпеки харчо-
вих продуктів у практику функціонування суб’єктів 
аг-ропродовольчого бізнесу досліджували такі 
науковці та практики, як С. Аранчій, С. Белінська, 
О. Березін, Ю. Бережна, О. Бочарова, В. Власов, 
Т. Димань, О. Драган, П. Дудко, Т. Зінчук, Т. Кваша, 
Г. Кундєєва, Т. Мазур, М. Маренич, Н. Марюха, 
Н. Молдован, Ю. Мотузка, В. Микитюк, Р. Мудрак, 
Д. Науменко, Н. Орлова, С. Пазізіна, К. Пазізіна, 
Т. Писаренко, Ю. Слива, С. Чугаєвська, І. Федулова, 
Я. Жаліло та інші. Питання фінансового забез-
печення та організації державної підтримки АПК, 
розвитку його експорту були висвітлені в роботах 
О. Гудзь, М. Дем’яненко, О. Ільчук, А. Каменичної, 
С. Кваши, Ю. Лупенко, П. Макаренко, М. Мельник, 
М. Михайлова, Т. Осташко, М. Полякова, 
П. Саблука, С. Сегеди та інших. Більшість науко-
вих розробок у сфері організації системи харчо-
вої безпеки присвячено розкриттю її сутності та 
важливості, висвітленню проблем виявлення та 
попередження ризиків виготовлення та вживання 
небезпечних продуктів харчування, проте спосте-
рігаються прогалини в напрямі досліджень про-
блем фінансового забезпечення безпосереднього 
впровадження систем управління безпечністю хар-
чових продуктів у практичну діяльність малих та 
середніх підприємств агропродовольчого бізнесу, 
зокрема організації системи державної фінансової 
підтримки вітчизняних операторів ринку харчових 
продуктів. 

Постановка завдання. Свого вирішення вима-
гають питання розроб-лення нових комплексних 
систем розвитку, заохочення, стимулювання та 
державної підтримки суб’єктів малого та серед-
нього агропродовольчого бізнесу, які в межах 

інноваційних процесів, технічного, санітарного 
та фітосанітарного регулювання впроваджують 
сучасні системи безпеки продукції у виробничу 
діяльність підприємств. Такі інструменти мають 
функціонувати як складники механізму фінан-
сового забезпечення державної політики масш-
табного впровадження систем безпеки та якості 
аграрної та харчової продукції суб’єктами малого 
та середнього бізнесу, що задіяні у виробничий 
цикл виготовлення продуктів харчування за прин-
ципом «від лану до столу» у технологічно-вироб-
ничі процеси. Ефективна дія такого механізму 
особливо важлива для формування сприятливих 
умов для розвитку безпекового вітчизняного під-
приємництва, нарощування експорту продукції 
з більшою доданою вартістю з метою реалізації 
потужного експортного потенціалу українського 
агропродовольчого бізнесу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Виробництво харчової продукції належить до пер-
спективних напрямів підприємницької та експорт-
ної діяльності. Для виготовлення конкурентоспро-
можної аграрної та харчової продукції українські 
товаровиробники мають доволі високі потенційні 
можливості.

Відповідно до норм європейського харчового 
законодавства, всі види сировини, групи продук-
тів, кожен технологічний етап чи виробничий про-
цес від надходження до відвантаження (транспор-
тування) готової продукції має бути охоплений 
системою НАССР. 

Зважаючи на складне фінансове становище 
більшості суб’єктів підприємництва, які провадять 
свою діяльність у реальних умовах соціально-
економічної кризи, нестабільності національної 
валюти, низької купівельної спроможності спо-
живачів, погіршення фінансового стану, плато-
спроможності та зниження прибутковості вироб-
ничої діяльності, недорозвиненості промислових 
технологій з переробки сировини та виробництва 
готових харчових продуктів, проблемним залиша-
ється достатнє ресурсне забезпечення суб’єктів 
підприємництва, зокрема забезпечення фінан-
совими ресурсами для розширення можливості 
інноваційної діяльності в напрямі впровадження 
систем управління безпечністю харчових продук-
тів. Як правило, крупні товаровиробники знахо-
дять можливості проводити кардинальні зміни у 
напрямі впровадження заходів з управління без-
пекою продукції відносно безболісно для своєї 
поточної діяльності, тому вищеназвані проблеми 
безпосередньо стосуються малих та середніх під-
приємств, що функціонують у сфері агропродо-
вольчого бізнесу. 

У рейтингу країн за Глобальним індексом конку-
рентоспроможності за показником «Фінансування 
малих і середніх підприємств» Україна займала: у 
2018 році – 118 місце, у 2019 році – 112 місце [1; 2]. 
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Хоч і спостерігається покращення цього показника 
на шість позицій, загальна картина залишається 
досі невтішною. Якщо в 2018 році обсяг світових 
інвестицій в аграрне виробництво був зафіксова-
ний в сумі 3,2 млрд дол. США, то в Україні він не 
перевищив 4 млн [3]. Саме малі та середні підпри-
ємства можуть та повинні бути більш адаптивними 
до нових викликів сучасності. Проте вітчизняні 
представники МСП демонструють досі не розкри-
тий експортний потенціал. Його майбутня реалі-
зація вимагає оперативного реагування суб’єктів 
господарювання на зміни умов експортних поста-
вок, зміну технології та перебудову виробничих 
процесів і робіт відповідно до вимог харчового 
законодавства в межах технічного, санітарного і 
фітосанітарного регулювання. 

Ще у 2017 році порівняно з 2016 роком обсяг 
фінансування інноваційної діяльності змен-
шився до 9 117,54 млн грн, при цьому частка 
фінансування інноваційної діяльності у співвід-
ношенні до ВВП продемонструвала зниження 
з 1,0% до 0,3%. Основним джерелом фінансу-
вання інноваційних витрат залишаються власні 
кошти підприємств 7704,1 млн грн (або 84,5% 
загального обсягу витрат на інновації). Кошти дер-
жавного бюджету отримали 8 підприємств, місце-
вих бюджетів – 17, загальний обсяг яких становив 
322,9 млн грн (3,5%); кошти вітчизняних інвесторів 
отримали 5 підприємств, іноземних – 3, загалом 
їхній обсяг становив 380,9 млн грн (4,2%); креди-
тами скористалося 21 підприємство, обсяг яких 
становив 594,5 млн грн (6,5%) [4, с. 28–29]. 

На жаль, підвищенню кредитної активності 
суб’єктів вітчизняного бізнесу також не спри-
яла висока облікова ставка НБУ, яка в вересні 
2019 року мала значення 16,5% річних, протягом 
жовтня 2019 – березня 2020 рр. була знижена до 
10,0% [5].

Наведені дані свідчать про недостатньо спри-
ятливі умови фінансування інноваційної діяль-
ності вітчизняних підприємств. 

У межах розроблення механізму надання 
державної підтримки вітчиз-няним експортерам 
продукції сільського господарства, харчової та 
перероб-ної промисловості з урахуванням міжна-
родних зобов’язань України у СОТ було:

‒ розроблено та подано до Кабінету Міністрів 
України проекти постанови КМУ щодо механізму 
державної фінансової підтримки суб’єктів вироб-
ництва продукції харчової та переробної про-
мисловості; виробників сільськогосподарської і 
харчової продукції під час створення ними коопе-
ративів з метою формування товарних партій для 
експорту; суб’єктів господарювання під час вироб-
ництва ними органічної продукції та харчових про-
дуктів, не властивих для українського ринку;

‒ запропоновано обладнання для харчової та 
переробної промисловості включати до програми 

компенсації вартості техніки та обладнання для 
агропромислового комплексу;

‒ запропоновано впровадити часткову ком-
пенсацію відсоткової ставки за залученими у наці-
ональній валюті банківськими кредитами під час 
модернізації виробництва продукції харчової та 
переробної промисловості [6]. 

Проте так і не було розроблено програми під-
тримки суб’єктів агропродовольчого бізнесу, в 
тому числі за рахунок державних коштів, із впро-
вадження систем безпеки та якості продукції, 
побудованих на принципах НАССР, у виробничу 
діяльність підприємств, що залучені у єдиний хар-
човий ланцюг. 

Україна виконує взяті на себе зобов’язання в 
межах Угоди про Асоціацію з ЄС, зокрема, Розділу 
IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» [7], 
згідно з якими українське законодавство у сфері 
санітарного, фітосанітарного регулювання, без-
печності та якості харчової продукції вже набли-
жено до відповідних норм законодавства ЄС. 

Вітчизняним товаровиробникам залишилось 
пройти нелегкий етап практичної адаптації до між-
народних норм та стандартів, технічних регламен-
тів тощо, що дозволить їм опанувати сучасні безпе-
кові процеси виготовлення продуктів харчування, 
вийти за межі внутрішнього ринку, знайти нових 
бізнес-партнерів, стати успішними суб’єктами 
широкої міжнародної торговельної мережі. 

Запровадження систем безпеки продукції, побу-
дованих на принципах НАССР, у виробничі про-
цеси та роботи відноситься до тривалих відповіда-
льних та дороговартісних процесів. Їх відсутність 
загрожує операторам ринку накладанням штрафів 
у чималих розмірах. 

У процесі перебудови та переорганізації при-
міщень та виробничих процесів продукції висо-
кого рівня переробки відповідно до вимог системи 
НАССР основні витрати коштів підприємств спря-
мовуються на: 

‒ формування групи НАССР, в тому числі на 
навчання, підготовку та інструктаж фахівців, як із 
чинного персоналу, так і запрошених консультантів;

‒ здійснення опису продукту, підготовку нор-
мативної і технічної документації (специфікації);

‒ побудову та подальше оновлення схеми 
технологічного процесу із зазначенням критичних 
контрольних точок по кожному виду продукції;

‒ купівлю санітарного одягу для персоналу 
(відвідувачів);

‒ перепланування приміщень, технологічних 
потоків та процесів виробництва;

‒ придбання обладнання санітарних зон для 
особистої гігієни, побутових приміщень для персо-
налу; 

‒ удосконалення обладнання, конструкцій 
виробничих та складських приміщень підприємства, 
водопостачання, ліквідації відходів виробництва;
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‒ удосконалення місця розташування (навко-
лишньої території) підприємства [8]. 

У 2017 році розпорядженням Кабінету міні-
стрів України № 1017-р від 27.12.2017 року було 
ухвалено Експортну стратегію України, в який 
були визначені завдання створення ефективної 
системи підтримки національного експорту, стра-
тегічну ціль його державної підтримки. Кінцевою 
метою та основним завданням Експортної страте-
гії є «перехід до експорту наукомісткої інноваційної 
продукції для сталого розвитку та успіху України 
на світових ринках» [9].

В Експортній стратегії України з баченням «нау-
комісткого та іннова-ційного експорту для стійкого 
розвитку та успіху на світових ринках» у ланцюзі 
«Інвестиції та фінансування» запропоновані такі 
пункти (точки відліку), як: сприятливе бізнес-серед-
овище; Експортно-кредитне агентство; умови для 
інвестицій; зняття бар’єрів на зовнішніх ринках. 
Було заплановано такі основні напрями дій: сти-
мулювання інновацій; забезпечення умов для роз-
витку; надання послуг із підтримки експорту; ство-
рення ефективних інституцій; зміцнення навичок 
та компетенцій [9]. 

Масштабне впровадження систем безпеки про-
дукції на основі принципів НАССР у вітчизняну 
виробничу практику відповідає більшості зазна-
чених у Стратегії пунктів відліку та напрямів прі-
оритетних дій, що обґрунтовує його значущість 
та роль у посиленні національного експортного 
потенціалу. 

Позитивним кроком є те, що сьогодні держава 
пропонує заходи у сфері організації міжнародної 
торгівлі та сприяння експорту, запровадження 
передових практик експорту, системи його фінан-
сової підтримки завдяки Експортно-кредитному 
агентству. 

Проте всі заходи зі сприяння розвитку між-
народної торгівлі, популяризація та просування 
вітчизняних товарів на зовнішній ринок, спро-
щення процедур та формальностей їх митного 
оформлення будуть зведені нанівець у разі, 
коли Україна не зможе виробити та предста-
вити на ринок конкурентоспроможну продукцію з 
високими показниками доданої вартості, яка би 
відповідала сучасним світовим стандартам без-
пеки та якості. 

На жаль, поза увагою залишаються питання 
фінансування проведення оперативного пере-
обладнання та переоснащення виробничих та 
технологіч-них процесів. Відсутність доступу до 
фінансових ресурсів у різних секторах і ланцюгах 
доданої вартості є одним з основних чинників, що 
негативно впливають на ведення бізнесу в Україні. 

Враховуючи, що проект «Експортна стратегія 
України» є багатогран-ним, він може оновлюва-
тися, доповнюватися та розширятися в процесі 
практичної реалізації. 

Одним із напрямів державної підтримки 
могла би стати програма заходів, спрямованих 
на досягнення відповідності українських това-
рів європейським нормам і регламентам у сфері 
СФЗ, на підтримку організації процесів перебу-
дови виробничої діяльності суб’єктів, що потре-
бують переходу на системи управління безпеч-
ністю харчових продуктів. Комплексні системи 
розвитку, заохочення, стимулювання суб’єктів 
малого та середнього агропродовольчого біз-
несу, що впроваджують системи безпеки продук-
ції у виробничі процеси протягом всього харчо-
вого ланцюга, сьогодні потребують розроблення 
та впровадження у практику. 

Вважаємо за доцільне розширити спектр послуг 
ЕКА, яке здійснює страхування, перестрахування, 
гарантування та здешевлення кредитування екс-
портних операцій ще й фінансуванням діючих та 
потенційних експортерів, що впроваджують сис-
теми безпеки харчової продукції з високим ступе-
нем обробки у виробничу діяльність підприємств. 

Держава має бути зацікавлена та залучена 
у створення сприятливих умов для розвитку 
підприємницької діяльності в галузі переробки 
сировини та виготовлення готових продук-
тів харчування з метою їх ефективного фун-
кціонування у висококонкурентному міжнарод-
ному середовищі, стимулювання готовності 
їх розвитку як виробників продукції з більшою 
доданою вартістю світового рівня безпеки та 
якості. Своєчасно та адекватно реагувати на 
діючі у міжнародній торговельній мережі без-
пекові стандарти та нормативи мають не лише 
товаровиробники, а й держава, яка з метою під-
тримки розвитку вітчизняного конкурентоспро-
можного агропродовольчого виробництва має 
запропонувати шляхи розв’язання проблеми. 

Впровадження систем безпеки та якості хар-
чової продукції, заснованих на принципах НАССР, 
має відбуватися на всіх рівнях економічної сис-
теми: загальнодержавному, галузевому, підпри-
ємств та об’єднань. Цей процес вимагає відпо-
відного фінансового забезпечення. Таким чином, 
потребує розроблення механізм фінансового 
забезпечення реалізації державної політики масш-
табного впровадження систем безпеки та якості 
аграрної та харчової продукції. Складниками 
такого механізму мають стати комплексні системи 
розвитку, заохочення, стимулювання та державної 
підтримки суб’єктів малого та середнього бізнесу, 
які в межах інноваційних процесів та технічного 
регулювання впроваджують сучасні системи без-
пеки продукції у виробничу діяльність протягом 
усього її харчового ланцюга. Основними інстру-
ментами цього механізму можуть бути: 

– безкоштовне консультування у вивченні та 
аналізі витрат суб’єктів на переобладнання та 
переоснащення процесів і приміщень; 
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– сприяння пошуку інвестицій у нарощення 
промислових потужностей із новітніми технологі-
ями переробки на підприємствах агропродоволь-
чого виробництва та харчової промисловості;

– пільгове середньо- та довгострокове креди-
тування державними та комерційними банками – 
під гарантування державою повернення кредитів 
(часткової компенсації відсоткової ставки на кре-
дит), спрямований на впровадження систем без-
пеки продукції;

– пільгові умови оподаткування;
– звільнення від сплати ввізного мита на 

обладнання та компоненти, що призначені для 
впровадження систем з управління безпекою 
продукції;

– стимулювання та заохочення суб’єктів гос-
подарювання, що впроваджують системи безпеки 
продукції одночасно із створенням додаткових 
робочих місць; 

– стимулювання інвесторів та інноваторів до 
капіталовкладень у напрямі фінансування впро-
вадження систем управління безпекою харчових 
продуктів як безальтернативного напряму розви-
тку агропродовольчого виробництва.

Слід зазначити, що, розглядаючи питання мож-
ливості виділення державної фінансової допомоги 
вітчизняним товаровиробникам, Україна має вра-
ховувати положення СОТ щодо її надання. Саме 
тому розроблення можливих варіантів державної 
участі у фінансуванні суб’єктів бізнесу вимагають 
виважених, проте так необхідних для вітчизняного 
підприємництва нових підходів.

У налагодження діалогу між бізнесом та дер-
жавною владою на предмет боротьби зі статусом 
«низькотехнологічна країна», докладання зусиль 
для пошуку можливостей запровадження фінансо-
вих стимулів та засобів заохочення для суб’єктів, 
що інвестують у впровадження систем безпеки 
продукції у виробничі процеси, також мають бути 
залучені асоціації товаровиробників. 

В умовах відсутності достатньої державної 
підтримки з метою покра-щення фінансових мож-
ливостей суб’єктів малого та середнього бізнесу 
доцільним було б також посилити роль міжна-
родної фінансової та технічної допомоги завдяки 
активізації їхньої участі у програмах міжнародних 
фінансових організацій, зокрема, таких як про-
грами в рамках ПВЗВТ, ПРООН, ЄС, Міжнародного 
торгового центру, USAID, CUTIS, Партнерство для 
місцевого економічного розвитку та демократич-
ного врядування, Програма створення кращого 
бізнес-середовища (проект FORBIZ в межах 
EU4Business), Український проект бізнес-розвитку 
плодоовочівництва (УПБРП) та інших ініціатив. 

За державою має бути закріплено розроблення 
національної програми, присвяченої покращенню 
фінансово-економічного стану не лише чинних, 
а й потенційних експортерів харчової продукції, 

організація ефективного механізму, спрямованого 
на посилення привабливості інвестування в роз-
виток сучасного агропродовольчого виробництва 
та нарощування потенціалу чинних та потенційних 
експортерів, забезпечення державної підтримки та 
створення механізму захисту вкладеного у покра-
щення техніко-технологічних процесів капіталу, 
формування сприятливих умов для залучення 
інвестицій в сферу інноваційного розвитку шляхом 
покращення наявного бізнес-клімату. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Стрімкий розвиток як внутрішнього, так і світового 
ринків продуктів харчування вимагає реагування 
та проведення необхідних змін більш активними 
та швидкими темпами, ніж ті, які спостерігаються 
сьогодні в нашій країні. Це потребує зосередження 
уваги не лише безпосередніх учасників харчового 
ланцюгу, а й державних структур. 

Генеральна Асамблея ООН у грудні 2018 року 
прийняла рішення щорічно відзначати 7 червня як 
Всесвітній день безпеки харчових продуктів (World 
Food Safety Day). Сподіваємося, що Україна в 
найближчому періоді зможе відмічати цей день 
як країна, яка має міцну систему харчової без-
пеки, що довела свою ефективність як всередині 
країни, так і для всього вимогливого світу. Проте 
досягти цього можна лише у разі розроблення та 
реалізації механізму фінансового забезпечення 
державної політики масштабного впровадження 
систем безпеки та якості аграрної та харчової про-
дукції. Складниками такого механізму мають стати 
комплексні системи розвитку, заохочення, стиму-
лювання та державної підтримки суб’єктів малого 
та середнього бізнесу, які в межах інноваційних 
процесів, технічного, санітарного та фітосанітар-
ного регулювання впроваджують сучасні системи 
безпеки продукції у виробничу діяльність протягом 
всього її харчового ланцюга.

Проблема необхідності впровадження сис-
тем безпеки та якості продукції у виробничо-тех-
нологічні процеси вітчизняних товаровиробників 
носить загальнонаціональний, масштабний харак-
тер, тому потребує комплексного системного вирі-
шення органами державної та місцевої влади. 

Об’єктом державного регулювання має стати 
діюча практика фінансового забезпечення 
суб’єктів агропродовольчого бізнесу, створення 
умов для їх сталого розвитку в умовах практич-
ного впровадження національної системи без-
пеки та якості харчової продукції, що в кінцевому 
підсумку сприятиме досягненню пріоритетних 
стратегічних цілей у галузі виробництва та екс-
порту продукції з високим показником доданої 
вартості, отримання такого довгоочікуваного 
ефекту від спроможності виробляти та постачати 
висококонкурентну безпечну та якісну харчову 
продукцію українського походження не лише на 
внутрішній, а й на зовнішні ринки. 
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