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У статті визначені основні складові та здійснено класифікацію загроз  продовольчої 
безпеки на державному рівні. Проаналізовано та систематизовано внутрішні та 
зовнішні загрози продовольчої безпеки. Охарактеризовано методи мінімізації загроз 
продовольчої безпеки держави. Виділено основні причинами продовольчої залежності 
країни. 
 
The article defines the main components and implements the classification of food security 
threats at the state level. The internal and external threats to food security have been analyzed 
and systematized. The methods of minimizing the threats to food security of the state are 
described. The main causes of food dependency of the country are highlighted. 
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Постановка проблеми. Проблема продовольчої безпеки завжди посідає провідне місце у безпеці 
кожної країни, оскільки є обов'язковою умовою та передумовою соціальної та економічної стабільності 
держави. 

Механізм забезпечення продовольчої безпеки сталого розвитку країни чи регіону, вимагає 
проведення системної та комплексної діагностики стану її загроз. Загроза є найвищим ступенем 
перетворення небезпеки з можливості на дійсність, висловленим наміром одних суб’єктів завдати шкоди 
іншим, демонстрацією готовності здійснити насилля для завдання шкоди. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розв’язання проблем досягнення та 
посилення продовольчої безпеки зробили такі вітчизняні вчені: О.І. Барановський, В.І. Бойко, С.О. Біла, В.І. 
Власов, Б.В. Губський, А.С. Лисецький, Г.І. Мостовий, Н.Б. Паліга, В.Г. Ткаченко, О.М. Шпичак, О.С. 
Шніпко та інші. 

Формування цілей статті. Метою даної статті є визначення загроз продовольчій безпеці на 
сучасному етапі розвитку в Україні як важливого кроку в алгоритмі державного регулювання продовольчої 
безпеки країни. 



Виклад основного матеріалу дослідження. Необхідність забезпечення продовольчої безпеки 
України вимагає підтримання відповідного рівня продовольчого самозабезпечення, що передбачає 
використання державної підтримки вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції та вживання 
заходів контролю імпортної продукції з метою захисту власних виробників від іноземної конкуренції. 

Задоволення потреб у продовольстві повинно здійснюватися відносно кожної конкретної людини у 
місцях її проживання. Причому основний тягар у формуванні продовольчої безпеки покладається саме на 
суб’єкти держави, які несуть безпосередньо відповідальність перед населенням за його достатнє 
забезпечення якісним продовольством. 

Складовими продовольчої безпеки є: 
− достатність пропозиції продовольства для підтримки активної життєдіяльності населення, 

задоволення його потреб на рівні не меншому від раціональних норм; 
− фізична та економічна доступність продовольства для всіх верств населення в достатній кількості; 
− стабільність у пропозиції продовольства та його доступності; 
− якість продовольства, його безпечність та корисність для організму людини, раціональна 

структура, необхідна змістовність поживних речовин [1]. 
В останні роки здатність вітчизняних виробників задовольнити потреби населення в продовольстві 

становить приблизно 50 %. Цей показник розрахований з урахуванням реального обсягу неорганізованого 
ввозу продовольства. У той же час, на думку експертів, продовольча безпека країни вимагає, щоб імпорт 
продовольства становив не більше 18-35% у задоволенні потреб населення. 

Основними причинами продовольчої залежності країни можуть бути: 
1) дефіцит продовольства і низький рівень платоспроможного попиту, що обумовлюють 

незбалансованість внутрішнього продовольчого ринку за попитом і пропозицією; 
2) залежність внутрішнього ринку від імпортних поставок продовольства, не 

конкурентоспроможність національного агропромислового комплексу; 
3) низька конкурентоспроможність продукції за якістю або ціною за умов достатності 

продовольства власного виробництва; 
4) нерозвиненість зовнішньоекономічних зв’язків, замкнутість внутрішнього продовольчого ринку; 
5) низька ефективність діяльності суб’єктів господарювання в АПК; 
6) перетворення експорту продовольчої продукції на самоціль розвитку агропромислового 

комплексу; 
7) зростання зобов’язань із покриття зовнішнього боргу при нестабільному курсі національної 

валюти [2]. 
Механізми політики забезпечення продовольчої безпеки повинні здійснюватися на державному 

рівні, оскільки її забезпечення неможливе без централізації і координації дій всіх учасників цього процесу. 
Тому система продовольчої безпеки регіону повинна враховувати пріоритетність загальнодержавних 
інтересів у цій галузі, єдність і взаємозв’язок регіонального і національного відтворення і не ставити під 
загрозу продовольчу безпеку інших регіонів при реалізації власних інтересів 

Крім того, існують певні загрози, які впливають на продовольчу безпеку любої країни, в тому числі 
й України. Загроза – це ступінь можливості реалізації небезпеки для розглянутого об'єкта. Загрози для 
конкретних об'єктів від реалізації небезпеки характеризуються можливістю впливу на них негативних 
факторів і заподіяння їм в результаті цієї шкоди. 

Загроза об'єкту від джерел небезпеки визначається їх відносним положенням у просторі і в часі (для 
стаціонарних об'єктів тільки в просторі), розподілом напрямків вітру протягом року, характеристиками 
джерела небезпеки, досягнутим рівнем захищеності і стійкості об'єктів та іншими факторами [3]. 

Загроза являє й собою можливу небезпеку, заподіяння шкоди, наміру заподіяти фізичну шкоду і т.д. 
Визначення даного поняття можна трактувати по-різному, але суть нього від цього не зміниться та але 
необхідно зауважити, що загроза – це злочинне діяння, за яке кривдник повинен понести покарання. 

Таким чином, очевидно, що в сучасній Україні продовольча ситуація є загрозливою. Не слід 
забувати, що продовольча безпека, будучи важливою відтворювальною категорією, являє собою основну 
умову відтворення робочої сили. Тільки забезпечивши свою продовольчу безпеку, тобто необхідний рівень 
життя, «людина біологічна» здатна стати «людиною соціальною», здатною до прийняття й обробки 
інформації, а суспільство в цілому – вийти на траєкторію стійкого розвитку. 

Загрози продовольчій безпеці − це сукупність умов і чинників різного роду джерел, що створюють 
небезпеку життєвоважливим інтересам економічних, політичних, соціальних суб’єктів, порушують процес 
відтворення, підривають досягнутий рівень життя населення, викликають підвищену соціальну 
напруженість в суспільстві та негативно впливають на світовий імідж країни [4]. 

Вони виникають з протиріч економічних інтересів різних елементів, які взаємодіють як в середині, 
так і ззовні соціально-економічної системи, та визначають зміст і напрями діяльності по забезпеченню 
безпеки.  

Загрози продовольчій безпеці дуже різноманітні за своїм походженням та формами прояву, тому 
вважаємо  доцільно здійснити їх класифікацію (рис. 1). 

 
 



Таблиця 1. 
Система класифікації загроз продовольчої безпеки 

Тип Класифікація загроз продовольчі безпеці 
Залежно від рівня ієрархії внутрішні; зовнішні. 
За можливість прогнозування прогнозовані; непрогнозовані. 
За можливістю контролювання наслідків: керовані; некеровані. 
За ступенем негативного впливу: дисбалансуючі; деструктивні. 
За ймовірністю виникнення: реальні; потенційні; малоймовірні; високоймовірні. 
За сферою виникнення: екологічні; соціальні; екологічні; військові; політико-

правові; інформаційні; інформаційні; науково-
технологічні. 

За тривалістю періоду дії: постійні; тимчасові. 
Джерело: систематизовано автором на основі [5] 

 
Зовнішні загрози на макрорівні пов’язані з поглибленням глобалізаційних процесів у світі. Зовнішні 

загрози національній продовольчій безпеці можливі в умовах надмірної відкритості економіки, 
нерегульованої державою [6]. 

Зовнішньоекономічної діяльності, що в результаті призводить до неконтрольованого експорту та 
імпорту агропродовольчої продукції; несприятливі зміни кон’юнктури світового ринку викликають значний 
відтік сировини і продовольства із країни; використання продовольства в якості інструмента 
зовнішньоекономічного та політичного тиску, викликає недопустимо високий рівень насиченості 
національного ринку імпортними товарами, що призведе до втрати національної незалежності. Крім того, 
посилюється вплив зовнішніх факторів на забезпечення продовольчої безпеки, так як продовольство стає 
одним із основних важелів політичного та економічного тиску в міжнародних відносинах. Внутрішні 
загрози проявляються в неможливості держави забезпечити своє населення продукцією за будь-яких умов 
(звичайних чи надзвичайних). Залежно від рівня ієрархії досліджуваної системи змінюються відповідно як 
зовнішні, так і внутрішні загрози. Таким чином доцільно виділити фактори, які формують загрозу та їх 
наслідки на зовнішньому та внутрішньому рівні (табл. 2). 

 
Таблиця 2. 

Зовнішні та внутрішні загрози продовольчої безпеки 
№ Фактори, які формують загрозу Наслідки 

Зовнішні 

1 
Втрати традиційних ринків збуту 
сільськогосподарської сировини. 

Економічні втрати держави і виробників 
сільгосппродукції, зменшення ефективності аграрного 
сектору. 

2 
Зниження цін на окремі товари українського 
експорту та підвищення цін на експортне 
продовольство. 

Сприяє відпливу сировини із країн та погіршенню 
споживання продуктів населення. 

3 
Низька якість імпортованих харчових 
продуктів. 

Посилює екологічну напруженість, є загрозою для 
здоров’я. 

4 
Розширення виробництва біопалива із 
сільськогосподарської продукції та сировини. 

Зменшує площі посіву с/г культур, передбачених на 
споживання населенням, зазнає витрат родючості 
ґрунту. 

5 
Використання організаційних та економічних 
важелів з виробництва сільськогосподарської 
продукції. 

Створюються штучні бар’єри для експорту 
вітчизняної продукції, порушується баланс по 
окремим видам продовольства 

 Внутрішні 

1 
Низькі темпи підвищення рівня життя 
населення, відставання рівня життя від 
відповідних показників у розвинених країнах. 

Гальмує розвиток людського потенціалу, може 
призвести до соціального напруження, відплив 
робочої сили з села в місто. 

2 
Незадовільна матеріально-технічна база, 
низька технологічна та технічна оснащеність 
сільськогосподарського  виробництва. 

Збільшує втрати врожаю, знижує 
конкурентоспроможність cсільськогосподарських 
товаровиробників. 

3 

Посилення залежності по окремих видах 
харчових продуктів від їх імпорту 

Гальмує розвиток відповідних вітчизняних 
виробництв, 
відплив із країни валютних ресурсів, погіршує 
фінансовий стан країни 

4 
Низький рівень впровадження інновацій, 
принципово нових розробок «ноу-хау» у 
сільському господарстві. 

Гальмує розвиток аграрного сектору, призводить до 
відставанню від світового науково-технічного 
прогресу 

5 Недостатній контроль з боку держави і Підвищує загрозу здоров’ю нації. 



суспільних організацій над безпекою та 
якістю продуктів. 

Джерело: складено автором на основі [7] 
 
Прогнозовані загрози можна легко передбачити та вчасно проводити заходи щодо їх профілактики і 

запобігання. Непрогнозовані загрози можуть виникати в результаті спаду агропромислового виробництва в 
цілому, та сільськогосподарської продукції зокрема, внаслідок впливу несприятливих природних умов 
(засухи, повені, вимерзання тощо), зумовлюють зниження врожайності, валових зборів та валового 
виробництва. Нейтралізація наслідків таких загроз носить довготривалий характер [8]. 

Керовані загрози не завдають значної шкоди продовольчій безпеці, адже нейтралізуються шляхом 
прямого впливу з боку апарату управління  

Некеровані загрози є більш небезпечними, оскільки не піддаються дії прямого впливу, а подіяти на 
них можна лише через припинення дії керованих загроз. 

Дисбалансуючі загрози не завдають продовольчій безпеці значної шкоди, оскільки легко 
відновлюють належний рівень продовольчої безпеки, на відміну від деструктивних, усунення яких потребує 
великих затрат часу та різного роду ресурсів (грошових, матеріальних, трудових) [9]. 

Класифікуються загрози залежно від сфери виникнення, найнебезпечніші з них загрози в 
економічній сфері. Загрози продовольчій безпеці в економічній сфері проявляються у зниженні 
конкурентоспроможності українського села, зниженні рівня інвестицій в аграрний сектор, зростанні 
диспаритету цін, різкій поляризації суспільства, сукупного рівня доходів і витрат, скороченні обсягів 
споживання продуктів харчування.  

Загрози в соціальній сфері тісно пов’язані з економічними можливостями, і навпаки, соціальні 
загрози полягають у зниженні соціальної захищеності, рівня добробуту населення, у погіршенні 
демографічної ситуації, зниженні тривалості життя, зростанні соціальної напруженості тощо. Загрози у 
політико-правовій сфері є наслідком недосконалості та гнучкості законодавчої, правової і нормативної бази, 
неефективної системи оподаткування, що посилює деструктивні тенденції в сфері виробництва та 
споживання. Загрози у інформаційній сфері випливають з надзвичайно низького рівня інформаційної бази, 
виникненні інформаційних диспропорцій, погіршенні її якісних показників, порушенні цілісності 
інформаційного простору [10]. 

Науково-технологічні загрози є наслідком зниження рівня державної та регіональної підтримки 
науково-технологічної сфери, збільшення розриву між рівнями вітчизняної науки та розвинених країн світу. 

Спостерігається зростання залежності від таких загроз, до них відносять: зниження технологічного 
рівня більшості галузей, зростання витрат виробництва, втрату позицій у важливих напрямах науково-
технічного прогресу. Крім того, низька питома вага інновацій, відсутність механізму стимулювання їх 
розробок та впровадження стримують розвиток аграрного сектору і провокують відставання від світового 
НТП. Загрози у сфері екології є одними з найнебезпечніших, бо безпосередньо впливають на життя та 
здоров’я громадян. Дійсно, в результаті незадовільної екологічної ситуації багато продовольчих товарів 
знижують свої корисні властивості, втрачають лікувальну і функціональну цінність, здатність до 
довготривалого зберігання та гарантовану безпеку для здоров’я людини. Загрози у військовій сфері 
виникають у випадку залучення держави до міжнародних збройних конфліктів та внутрішніх збройних 
сутичок [11]. 

Таким чином, до загроз продовольчої безпеки в Україні можна віднести, наступні фактори: 
- нераціональне використання земельних ресурсів, їх виснаженість; 
- недоліки у запровадженні досягнень біотехнологій в сільському господарстві; 
- невідповідність споживання продовольчих товарів встановленим нормам; 
- імпортозалежність за окремими видами сировини та харчової продукції; 
- низька екологічність продуктів харчування; 
- низький рівень перехідних запасів зерна; 
- сировинний характер експорту; 
- невідповідність якості харчових продуктів міжнародним стандартам; 
- нестача фінансування розвитку галузей АПК  
Формування продовольчої безпеки - це розробка і реалізація комплексу заходів не тільки науково-

методологічного, політико-правового, соціального, екологічного, інформаційно-комунікаційного та 
організаційного, але й фінансово-економічного характеру. Відсутність необхідних фінансових ресурсів та їх 
нераціональне використання ставить під сумнів реалізацію будь-якої самої грандіозної програми 
забезпечення продовольством. 

Таким чином, дослідження показало, що залежно від рівня ієрархії існують загрози зовнішнього і 
внутрішнього характеру, які значним чином впливають на погіршення стану продовольчої безпеки України. 

З метою мінімізації загроз продовольчої безпеки держави, забезпечення доступності, якості та 
безпечності продовольства для усіх верств населення, на нашу думку, Кабінету Міністрів України, 
Міністерству аграрної політики та продовольства доцільно вжити ряд наступних факторів  (рис. 1). 

 



 
Рис. 1. Методи мінімізації загроз продовольчої безпеки держави 

Джерело: складено автором 
 
Всі ці загрози дуже тісно пов’язані між собою і мають велике значення для країни, наприклад, 

незбалансоване споживання продуктів харчування населенням. 
Тому одним з важливих напрямів боротьби з економічною кризою виступає формування системи 

діагностики корпоративної економічної безпеки промислових підприємств за всіма її складовими. В 
стратегію розвитку промислових підприємств для формування системи діагностики корпоративної 
економічної безпеки промислових підприємств необхідно обов’язково включити заходи, які дозволять 
мінімізувати зовнішні та внутрішні загрози його економічній безпеки 

З огляду на проведене дослідження та українські реалії, можна стверджувати, що продовольча 
безпека це такий рівень продовольчого забезпечення населення, який гарантує соціально-політичну 
стабільність у суспільстві, виживання і розвиток нації, особи, сім'ї, стійкий економічний розвиток держави. 

 
Висновки. Забезпечення продовольчої безпеки держави – важлива та складна задача, вирішення 

якої можливе тільки за державної підтримки. Запропоновані заходи для забезпечення відповідного рівня 
продовольчої безпеки дозволяють запобігти вищезазначеним внутрішнім та зовнішнім загрозам.  

Тому, для гарантування продовольчої безпеки державна і регіональна політика мають 
спрямовуватися на запобігання, профілактику та припинення дії загроз. Під запобіганням слід розуміти 
діяльність, направлену на недопущення здійснення підготовлених загроз. Метою профілактики є 
впровадження системи заходів щодо виявлення, нейтралізації та усунення причин загроз. Припинення дії 
передбачає діяльність, спрямовану на недопущення реалізації загроз, що вже активізувались  
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