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У статті автором здійснено огляд законодавчих та нормативно-правових актів Республіки Узбекис-
тан, спрямованих на подолання кризової ситуації, що склалася в економіці та агропромисловому комплек-
сі країни, а також посилення стану продовольчого забезпечення населення. На основі аналізу новел законо-
давства Узбекистану у сфері забезпечення продовольчої безпеки автором констатовано, що керівництво 
держави змушене вдатися до радикальних заходів щодо посилення забезпечення продовольчої безпеки 
Узбекистану, відводячи у цих процесах важливу і ключову роль саме органам прокуратури.
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Постановка проблеми. Стабільний та 
динамічний розвиток національної аграрної 
економіки, її продуктивність, ефективність 
функціонування та конкурентоздатність 
на внутрішньому товарному ринку і світо-
вих продовольчих ринках тісно пов’язані із 
забезпеченням економічної безпеки держа-
ви, яка, у свою чергу, виступає важливою 
складовою національної безпеки. Країна, яка 
володіє потужною та розвинутою аграрною 
економікою, здатна не тільки забезпечити 
продовольством власне населення, але й ста-
ти потужним світовим імпортером сільсько-
господарської продукції та продуктів харчу-
вання у глобальному вимірі. За таких умов 
забезпечення продовольчої безпеки є одним 
із важливих і пріоритетних завдань будь-якої 
держави світу, а її стратегічною метою висту-
пає надійне та безперебійне забезпечення 
населення країни безпечними та якісними 
продуктами харчування. 

Продовольча безпека держави – необ-
хідна матеріальна умова життєдіяльності 
індивіда, соціуму, суспільства, яка забез-
печує функції та можливості економічного, 
демографічного, політичного, культурного 
та інтелектуального розвитку. Продовольча 
безпека – соціально-економічне та еколо-
гічне становище, за якого населення забез-
печено основними безпечними і якісними 
продуктами харчування. У внутрішній сфе-
рі держави продовольча безпека зумовлена 
природними, екологічними, техніко-техно-
логічними, виробничими, соціальними, фі-
нансовими, аграрними та іншими фактора-

ми в контексті мікро- та макроекономічного 
розвитку. У зовнішній сфері продовольча 
безпека відображає конкурентоздатність 
держави на світових аграрних та товарних 
ринках, стабільність її грошової одиниці, 
стан та можливості реагування на кризо-
ві явища у світових масштабах. При цьому 
формування продовольчої безпеки перед-
бачає розроблення та здійснення суб’єктами 
продовольчої безпеки економічних, соціаль-
них, екологічних та інших заходів, спрямова-
них на забезпечення населення безпечним і 
якісним продовольством у необхідному об-
сязі та асортименті. 

Таким чином, головну роль у забезпе-
ченні продовольчої безпеки відіграє саме 
держава, застосовуючи інструменти, які 
розробляються в рамках реалізації теорії та 
практики управління аграрною економікою 
та правоохоронною діяльністю на мікро- та 
макрорівнях. Формування виваженої соці-
ально-економічної політики, а також полі-
тики забезпечення продовольчої безпеки за 
участю правоохоронних органів перебуває 
на макрорівні. 

Забезпечення продовольчої безпеки є 
важливим складником діяльності правоохо-
ронних органів, що є перманентним проце-
сом і передбачає реалізацію у рамках їхньої 
компетенції та згідно з функціональністю 
заходів, спрямованих на запобігання реаль-
ним та потенційним загрозам для аграрної 
економіки та її об’єктів та їх недопущення, 
зокрема, й для агропромислового комплексу 
(АПК).
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Продовольча безпека являє собою 
невід’ємну частину економічного благо-
получчя країни та становить основу її на-
ціональної безпеки. Отже, забезпечення 
продовольчої безпеки за участю правоохо-
ронних органів передбачає створення пара-
дигми їхньої діяльності, налагодження комп-
лексної взаємодії під час виконання заходів, 
спрямованих на попередження, виявлення та 
запобігання економічній злочинності, осо-
бливо злочинам в аграрній і продовольчій 
сферах.

Основним стратегічним завданням роз-
витку системи правоохоронного забезпечен-
ня сектору продовольчої безпеки є досяг-
нення такого її стану, який би забезпечував 
відповідність діяльності усіх її підсистем та 
елементів в інтересах особи, суспільства та 
держави, а також адекватне реагування на 
нові загрози, пов’язані із загостренням кри-
міногенної ситуації в країні та її регіонах. 
На цьому фоні перед державою та право-
охоронними органами постає важлива та ак-
туальна проблема – створення та розбудова 
національної системи продовольчої безпеки, 
розв’язання якої має забезпечуватися право-
вими, політичними, соціально-економічни-
ми, інформаційними, правоохоронними та 
іншими заходами.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У своїх наукових працях проблематику 
реалізації правоохоронної функції держави 
у сфері боротьби з економічною злочин-
ністю певним чином висвітлювали у своїх 
працях: О. І. Безпалова [1], Я. В. Мочкош 
[2], О. А. Шевченко [3], О. Є. Користін 
[4] та інші фахівці. Проте огляд сучасного 
законодавства деяких зарубіжних країн на 
прикладі Узбекистану щодо інституційно-
правових заходів забезпечення продоволь-
чої безпеки та діяльності правоохоронних 
органів за напрямом боротьби зі злочинами 
економічної спрямованості в АПК жоден із 
авторів не розглядав, що посилює актуаль-
ність вибраної тематики.

Метою статті є огляд законодавчих та нор-
мативно-правових актів Республіки Узбе-
кистан, спрямованих на подолання кри-
зової ситуації, що склалася в економіці та 
АПК країни, а також пошук оптимальних 
шляхів посилення стану продовольчого 
забезпечення.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Унікальним є досвід інституційного 
забезпечення продовольчої безпеки в Узбе-
кистані. За матеріалами, оприлюдненими 
Продовольчою та сільськогосподарською 
організацією ООН (FАО), в Узбекистані 
голодують 1,7 млн осіб. У рейтингу Гло-

бального індексу продовольчої безпеки у 
2017 році Узбекистан посів 78 місце серед 
113 країн світу. На фоні численного голоду-
ючого населення в цій країні її рейтинг зали-
шається досить авторитетним порівняно з 
іншими країнами світу. Тобто країна, яка має 
серйозні проблеми з продовольчим забезпе-
ченням та нестачею продуктів харчування, 
демонструє показники середнього рівня, що 
засвідчує наявність потужного ресурсного 
агропродовольчого потенціалу у цій краї-
ні. Проте в цій країні все ще зберігаються 
серйозні системні проблеми, які створюють 
передумови для нездорової конкуренції, мо-
нополізації окремими суб’єктами господарю-
вання імпорту продовольства та сільськогос-
подарської продукції, штучного дефіциту та 
фактів необґрунтованого підвищення цін на 
продовольчі товари і, як наслідок, отримання 
з таких підстав надприбутків. 

З огляду на такий стан справ та з метою 
активізації функціонування та розвитку ві-
тчизняного товарного ринку, створення 
сприятливих передумов задля насичення 
вітчизняного ринку якісною, безпечною 
та доступною продовольчою продукцією, 
впровадження заходів щодо лібералізації 
зовнішньоекономічної діяльності та роз-
витку здорової конкуренції, викорінення 
наявних проблем у цій сфері було прийнято 
Указ Президента Узбекистану «Про заходи 
щодо подальшого забезпечення продоволь-
чої безпеки держави» від 16 січня 2018 року  
№ 5303 [5].

Цей нормативно-правовий акт розробле-
но Генеральною прокуратурою Узбекистану, 
оскільки в цій країні існувала складна та за-
плутана система індивідуальних преферен-
цій, податкових пільг у сфері здійснення зо-
внішньоекономічної діяльності, що призвело 
до створення проблем функціонування еко-
номіки, негативно вплинуло на міжнародний 
імідж Узбекистану. Така ситуація спричи-
нила відмову іноземних компаній опанову-
вати товарні ринки цієї країни, щоб не ім-
портувати сільськогосподарську продукцію 
та продовольчі товари собі у збиток через 
встановлення завищених розмірів імпортних 
ставок мита.

Відповідно до вказаного Указу саме на 
органи Генеральної прокуратури Узбекиста-
ну покладено обов’язок дослідити та вивчити 
ставки митних платежів на продовольчі това-
ри, митні процедури та особливості переве-
зень товарів через митний кордон держави 
з метою підготовки пропозицій щодо опти-
мізації ставок митних платежів, усунення 
бар’єрів у міжнародній торгівлі, максималь-
ного спрощення процедури митного оформ-
лення продовольчих товарів та зменшення 
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витрат на здійснення експортно-імпортних 
операцій.

Через критичний стан сільського госпо-
дарства та зниження рівня продовольчої без-
пеки в Узбекистані проводиться масштабна 
робота зі створення необхідних економічних 
та організаційно-правових основ розвитку 
сільського та водного господарств. У зв’язку 
з цим 17 квітня 2018 року Президентом Узбе-
кистану було видано Указ «Про заходи щодо 
удосконалення системи державного управ-
ління сільським та водним господарством» 
[6]. У рамках цього нормативно-правового 
акта передбачаються заходи, спрямовані на 
реалізацію єдиної державної політики у сфе-
рі сільського господарства та АПК в цілому, 
впровадження досягнень науки і техніки в 
АПК, передового досвіду ведення сільського 
господарства та посилення стану продоволь-
чого забезпечення країни.

За результатами діяльності органів 
прокуратури Президент Узбекистану під-
писав постанову «Про заходи щодо органі-
зації діяльності Інспекції по контролю за 
агропромисловим комплексом та забезпе-
ченням продовольчої безпеки при Генераль-
ній прокуратурі Республіки Узбекистан» від  
7 травня 2018 року [7]. Відповідно до її по-
ложень усі інспекції, які контролювали АПК 
країни, ліквідовуються, а їхні повноваження 
передаються органам прокуратури.

Так, із 1 серпня 2018 року, згідно з цією 
постановою, ліквідуються чинні інспекції 
в АПК (хлібна, з нагляду за технічним ста-
ном машин та обладнання, племінної спра-
ви, водна, центр сертифікації бавовни, центр 
сертифікації та контролю якості насіння 
сільськогосподарських культур). Їх право-
наступником стане новостворена при Гене-
ральній прокуратурі Інспекція з контролю 
за АПК та забезпеченням продовольчої без-
пеки. Посада начальника Інспекції за своїм 
статусом прирівнюється до посади заступ-
ника Генерального прокурора. Начальник 
Інспекції призначається Президентом краї-
ни. Загальна чисельність управлінського та 
виробничого персоналу Інспекції передбачає 
1795 одиниць. 

Очікується, що діяльність новостворе-
ного підрозділу Генеральної прокуратури 
сприятиме посиленню контролю держа-
ви за продовольчою безпекою, дасть змогу 
удосконалити систему контролю у сфері сіль-
ського господарства та АПК в цілому, ефек-
тивніше виявляти порушення та зловживан-
ня в аграрній і продовольчій сферах.

Нормативно визначено, що основними 
завданнями Інспекції з контролю за АПК 
та забезпеченням продовольчої безпеки при 
Генеральній прокуратурі Узбекистану ма-

ють стати: здійснення контролю за станом 
виконання вимог законодавства та норма-
тивних документів у сфері сільського госпо-
дарства та продовольчої безпеки; виконання 
вимог щодо формування запасів сільськогос-
подарської та продовольчої продукції від-
повідно до обсягів державного замовлення; 
реалізація державної політики у сфері раціо-
нального використання та охорони сільсько-
господарських земель; реалізація комплексу 
заходів з метою виявлення кримінальних та 
адміністративних правопорушень; перевір-
ка технічного стану сільськогосподарської 
та меліоративної техніки, ефективності їх 
експлуатації, якості сервісних та ремонтних 
послуг; проведення обов’язкового держав-
ного інспектування якості зернових та сіль-
ськогосподарських культур, продукції їх 
переробки при експортно-імпортних та рес-
публіканських перевезеннях.

Слід також вказати, що на виконання 
Указу Президента Узбекистану 23 травня 
2018 року в Узбекистані при Генеральній 
прокуратурі було створено департамент із 
боротьби з економічною злочинністю [8]. 
Департамент має повноваження ініціювати 
проведення перевірок державних органі-
зацій та інших суб’єктів господарювання, 
які здійснюють свою діяльність в АПК та 
інших сферах. До його компетенції відне-
сено проведення оперативно-розшукової ді-
яльності, дізнання у рамках економічних та 
корупційних злочинів, у тому числі за фак-
тами незаконного витрачання бюджетних 
засобів, відмивання «брудних» грошей тощо. 
Департамент є самостійним спеціалізованим 
правоохоронним органом при Генеральній 
прокуратурі. У рамках повноважень та згідно 
із законодавством, департамент отримувати-
ме компенсацію за результатами своєї опера-
тивно-службової діяльності. На департамент 
покладено функціональні обов’язки щодо 
виявлення фактів розтрати коштів держав-
ного бюджету, державних цільових фондів, 
іноземних грантів, іноземної кредитної допо-
моги, яка залучається під гарантії Уряду.

Відповідно до здобутків щодо виявлення 
та доведення економічної шкоди від скоєних 
злочинів 10 % від суми розтрат, викрадень 
та нестач, виявлених і повернутих державі в 
результаті проведених перевірок та ревізій 
використання бюджетних коштів, будуть за-
раховуватися до спеціального позабюджет-
ного фонду департаменту. За організаційною 
структурою у складі департаменту функціо-
нуватимуть п’ять відділів: відділи боротьби з 
податковими правопорушеннями; валютними 
правопорушеннями; корупцією; відділ захис-
ту споживчого ринку та прав суб’єктів підпри-
ємництва; інформаційно-аналітичний відділ.
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З метою залучення та стимулювання 
участі громадськості в боротьбі з органі-
зованою злочинністю, у тому числі й з еко-
номічною, постановою Кабінету Міністрів 
Узбекистану 8 січня 2018 року було затвер-
джено Положення про порядок заохочен-
ня громадян та громадських організацій за 
активну участь в профілактиці правопору-
шень та боротьбі зі злочинністю. До системи 
правоохоронних органів, які безпосередньо 
здійснюють профілактику правопорушень, 
належать: органи внутрішніх справ, проку-
ратури, Служби національної безпеки, юс-
тиції, державної митної та податкової служб. 
При цьому заохочення для окремих гро-
мадян передбачається у вигляді грошової 
премії, а для громадських організацій – по-
дяк та пам’ятних подарунків. Розмір премії 
безпосередньо залежить від виду та тяжкості 
злочину, який вдалося попередити. Напри-
клад, за повідомлення про тяжкий злочин, 
який готується на районному рівні, можна 
отримати винагороду у розмірі1 722 400 со-
мів, а за особливо тяжкий – 2 583 600 сомів. 
Винагорода виплачується правоохоронними 
органами, які в рамках законодавства здій-
снюють профілактику правопорушень.

Варто зазначити, що в Узбекистані триває 
обговорення на державному та громадському 
рівнях проекту закону «Про продовольчу 
безпеку» [9], який також було розроблено 
за ініціативою Генеральної прокуратури цієї 
країни. У його положеннях задекларова-
но, що забезпечення продовольчої безпеки 
покладається на Кабінет Міністрів Респу-
бліки Узбекистан за сприяння Генеральної 
прокуратури, яка в особі Інспекції з контр-
олю за АПК та забезпеченням продовольчої 
безпеки здійснюватиме державний контр-
оль за забезпеченням продовольчої безпеки 
в масштабах країни. У перспективі Інспек-
ція з контролю за АПК та забезпеченням 
продовольчої безпеки реалізовуватиме 
комплекс заходів, спрямованих на протидію 
порушенням законодавства, які сприяють 
зростанню цін на сільськогосподарську про-
дукцію, а оперативне реагування у сфері фор-
мування цін на сільськогосподарську про-
дукцію та продовольство дасть можливість 
стабілізувати ціни на продукти харчування 
першої необхідності, подолати спекуляцію і 
махінації на аграрному товарному ринку та 
під час здійснення імпортно-експортних опе-
рацій із продовольством, формувати здорову 
конкуренцію на продовольчих ринках.

Висновки

Аналіз новел законодавства Республіки 
Узбекистан, яке регламентує сферу забез-
печення продовольчої безпеки як важли-

вого складника правоохоронної діяльності, 
дає змогу констатувати, що саме на органи 
прокуратури покладається важливе та від-
повідальне завдання щодо оперативного ре-
агування на внутрішні та зовнішні загрози, 
деструктивний вплив яких може заважати 
стабільності ситуації на продовольчому рин-
ку, провокувати дефіцит продовольства та 
інші негативні тенденції. Важлива роль при 
цьому відводиться профілактиці правопору-
шень. Як переконливо засвідчує досвід Узбе-
кистану, сфера діяльності правоохоронних 
органів і, передусім, органів прокуратури у 
боротьбі зі злочинами економічної спрямо-
ваності вибудовується на основі поєднання 
принципів правового, економіко-соціально-
го та правоохоронного системного характе-
ру. Отже, з метою посилення продовольчої 
безпеки повинні здійснюватися оперативно-
розшукові, оперативно-службові та інформа-
ційно-аналітичні заходи, спрямовані на запо-
бігання злочинам економічного спрямування 
та їх попередження у тому числі й в аграрній 
сфері з урахуванням стану наявної криміно-
генної ситуації в державі та її регіонах.

Таким чином, країна Узбекистан, з огля-
ду на складну економічну ситуацію, що скла-
лася в агропромисловому комплексі країни, з 
метою подолання голоду і забезпечення насе-
лення країни достатньою кількістю продук-
тів харчування першої необхідності вдаєть-
ся до радикальних заходів щодо посилення 
забезпечення продовольчої безпеки Узбе-
кистану, відводячи у цих процесах важливу 
і ключову роль саме органам прокуратури. 
Можна дійти висновку, що в Узбекистані 
останнім часом впроваджується інновацій-
ний комплексний підхід у сфері діяльності 
органів прокуратури, який передбачає ін-
ституційно-правові заходи, результативність 
яких сприятиме покращенню загального ста-
ну продовольчого забезпечення в країні, за-
хисту національного АПК, що гарантуватиме 
кожному доступ до безпечного та якісного 
продовольства і дасть змогу не допустити 
монополізації та штучного дефіциту продук-
тів харчування на товарних ринках і в торго-
вельних мережах. 

Отже, в Узбекистані саме на органи 
прокуратури покладаються важливі та стра-
тегічні завдання щодо: посилення стану 
продовольчого забезпечення; стабілізації та 
унормування споживчих цін на продукти 
харчування першої необхідності; запобігання 
поширенню у торговельній мережі неякісних 
та небезпечних продуктів харчування; ніве-
лювання будь-яких проявів монопольного 
становища суб’єктів аграрного господарю-
вання, недобросовісної конкуренції на товар-
них ринках держави.
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В статье автором осуществлен обзор законодательных и нормативно-правовых актов Респу-
блики Узбекистан, направленных на преодоление кризисной ситуации в экономике и агропромышлен-
ном комплексе страны, а также улучшение состояния продовольственного обеспечения населения. 
На основе анализа новелл законодательства Узбекистана в сфере обеспечения продовольственной 
безопасности автором констатировано, что руководство государства вынуждено прибегнуть к ра-
дикальным мерам по усилению обеспечения продовольственной безопасности Узбекистана, отводя в 
этих процессах важную и ключевую роль именно органам прокуратуры.

Ключевые слова: обеспечение продовольственной безопасности, агропромышленный комплекс, 
экономическая преступность, институциональное обеспечение, продовольственные рынки, органы про-
куратуры.

In the article, the author reviews the legislative and regulatory acts of the Republic of Uzbekistan, aimed 
at overcoming the crisis situation in the economy and agro-industrial complex of the country, as well as 
strengthening the state of food supply of the population.

On the basis of an analysis of the legislation of Uzbekistan in the field of food security, the author states 
that the state leadership is forced to resort to radical measures to strengthen the provision of food security to 
Uzbekistan, allocating in these processes an important and key role to the organs of the public prosecutor's 
office.

Key words: provision of food security, agro-industrial complex, economic crime, institutional support, food 
markets, prosecutor's offices.


