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ЗАГРОЗИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАНИ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ

АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто основні складові та фактори впливу
на продовольчу безпеку України. Оцінено внутрішні та зовнішні загрози
продовольчої безпеки в сучасних умовах.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются основные составляющие и
факторы влияния на продовольственную безопасность Украины. Оце-
нены внутренние и внешние угрозы продовольственной безопасности в
современных условиях.
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ABSTRACT. In this report we examined the main components and impacts on
food security of Ukraine. The internal and external threats to food security in
modern conditions are assessed.
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Вступ. Забезпечення населення продуктами харчування належ-
ної якості та в достатній кількості сприяє високому рівню його
фізичної та розумової активності, підтриманню здоров’я людини
на належному рівні, зменшенню соціальної напруги в суспільст-
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ві. Особливої гостроти проблема продовольчої безпеки набуває у
сьогоднішніх умовах економічного спаду в країні, що супрово-
джується інфляцією, падінням рівня життя населення, зростан-
ням соціальних суперечностей.

Сучасні проблеми національної безпеки в контексті визначен-
ня загроз продовольчої безпеки України стали об’єктом дослі-
дження широкого кола науковців і фахівців: С. Герасименка, І.
Калачової, Т. Клебанової, Р. Кулинича, Е. Лібанової, І. Манцуро-
ва, О. Осіпової, Н. Парфенцевої, C. Пирожкова, інших науковців
[3—6]. Водночас зміна законодавства щодо контролю якості і
безпеки продуктів харчування, наслідки економічної кризи та ці-
нові тенденції вимагають постійного розширення та доповнення
цих досліджень.

Метою статті є визначення основних складових і загроз про-
довольчої безпеки України. Для досягнення мети було сформу-
льовано та вирішено такі завдання:

1) визначення факторів впливу на продовольчу безпеку в су-
часних національних умовах;

2) оцінювання ключових внутрішніх загроз продовольчої без-
пеки України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Світові тенденції
такі, що стратегічне значення продовольства на сьогодні абсолют-
но порівнюється з фінансовими ресурсами та з енергетичною
безпекою. Світова економічна криза та дестабілізація внутріш-
ньої суспільно-економічної ситуації на межі 2013—2014 років
значно погіршила стан продовольчої безпеки України. Національ-
на економіка виявила низьку здатність протидіяти внутрішнім і
зовнішнім загрозам.

В економічній літературі визначена така класифікація загроз
продовольчої безпеки (рис. 1).

Законом України «Про основи національної безпеки України»
означено, що критичний стан із забезпеченням продовольства є
загрозою національним інтересам і національній безпеці України
в економічній сфері.

Головним нормативно-правовим актом у сфері продовольчої
безпеки держави, який має визначати перелік основних індикато-
рів продовольчої безпеки, а також ключові засади державної по-
літики щодо її забезпечення, є Закон України «Про продовольчу
безпеку України», який Верховна Рада України прийняла напри-
кінці 2011 р., але 05.07.2012 р. відхилила з ініціативи Президента
України. Відхилення Закону обґрунтоване відсутністю системно-
го, комплексного врегулювання відносин, що пов’язані з продо-



107

вольчою безпекою; нечіткістю правової основи продовольчої
безпеки, як і основної термінології зазначеного Закону; не визна-
ченістю у повній мірі складу продуктів, що мають включатися до
продовольчого кошику; потребою у корегуванні положень, що
визначають повноваження та статус окремих органів у даній сфе-
рі тощо.

Класифікація загроз продовольчої безпеки

Відносно
економічної системи

За періодом
дії

За ймовірністю
появи

За рівнем
управління

За сферою
виникнення

- зовнішні
- внутрішні

- керовані
- некеровані

- фактичні
- потенційні
- з високою
ймовірністю
- з малою
ймовірністю

- постійні
- тимчасові
короткотермінові
- тимчасові
середньотермінові
- тимчасові
довготермінові

- політичні
- економічні
- соціальні
- правові
- військові
- екологічні
- інформаційні
- криміногенні
- науково-
технічні

Рис. 1. Класифікація ознак загроз продовольчої безпеки

Джерело: [4].

Не зважаючи на законодавчу невизначеність з даного питання,
в сучасній економічній літературі основними необхідними скла-
довими продовольчої безпеки називають: достатність пропозиції
продовольства для підтримання раціонального рівня споживання;
економічна доступність продовольства для різних верств насе-
лення; якість і безпека продовольчих товарів.

Зважаючи на значний агропромисловий потенціал України,
обсяг власного виробництва є ключовим при наповненні внутрі-
шнього споживчого ринку. Динаміка індексів сільськогосподар-
ської продукції господарств усіх категорій свідчить про нерівно-
мірність розвитку рослинництва і тваринництва. За період з 2013
по 2016 роки обсяги виробництва сільськогосподарської продук-
ції рослинництва демонстрували позивну динаміку, в той же час
продукція тваринництва скорочувалась (рис. 2).

Кількість діючих сільськогосподарських підприємств за усіма
організаційними формами скоротилося на 3704 підприємства або
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на 7 %. Скорочення посівних площ склало 1427 га (–5 %), площ
плодово-ягідних насаджень — 8 %. Виробництво зернових куль-
тур скоротилося на 5 %, овочів — на 7 %.

Рис. 2. Динаміка індексів виробництва сільськогосподарської
продукції України в 2013—2016 рр.

Джерело: розраховано авторами за даними Державної служби статистики.

Поголів’я великої рогатої худоби в 2015 році по відношенню
до 2013 року скоротилося на 13 %, свиней на 14 %, овець і кіз на
24 %, птиці на 12 %. Виробництво м’яса в 2016 році склало
97,4 % від рівня 2013 року. За цей же період виробництво молока
скоротилося майже на 10 %, яєць — на 23 %.

Водночас зі значним скорочення обсягів сільськогосподарсь-
кої продукції, спостерігалось зростання цін на сільськогосподар-
ську продукцію. Так, на продукцію рослинництва в 2014 році ці-
ни зросли на 29,2 % по відношенню до попереднього року, а
2015 — ще на 67,2 %. Збільшення цін на продукцію тваринницт-
ва склало відповідно 19 % у 2014 р., та 41,3 % у 2015 році.

Такі цінові тенденції створюють загрози для економічної до-
ступності продуктів харчування і достатності його споживання.
Особливою загрозою рівня продовольчої безпеки є скорочення
реальних доходів населення України. На долю українців в остан-
ні роки окрім здороження продуктів харчування, випало зростан-
ня цін на комунальні послуги, вартості транспортних послуг, лі-
ків. На продукти харчування наші співвітчизники витрачали в
2013 році — 55,4 % усіх своїх доходів, у 2014 р. — 57,1 % і
58,5 % — у 2015 році. Нагадаємо, що згідно Закону України, гра-
ничний критерій індикатора економічної доступності харчових
продуктів, що визначається як частка сукупних витрат на харчу-
вання у загальному підсумку сукупних витрат домогосподарств,
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становить 50 %. Усе це значно обмежує доступність продовольс-
тва для населення України.

Внаслідок цього відбувається погіршення збалансованості
споживання продуктів харчування. Так, розрахунок показника
достатності харчування, а саме відношення фактичного рівня
споживання до раціональної норми, засвідчує, що українці мають
низькій рівень споживання продуктів харчування (табл. 1).

Таблиця 1
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ДОСТАТНОСТІ ХАРЧУВАННЯ

В УКРАЇНІ В 2013—2015 рр.

Фактичне
споживання

Показники
достатності

харчування, %

2013 2014 2015
Ра
ці
он
ал
ьн
а

но
рм

а
2013 2014 2015

М’ясо та м’ясо-продукти 56,1 54,1 50,9 80 70,1 67,6 63,6

Молоко та молочні про-
дукти 220,9 222,8 209,9 380 58,1 58,6 55,2

Яйця (шт.) 309 310 280 290 106,6 106,9 96,6

Хлібні продукти 108,4 108,5 103,2 101 107,3 107,4 102,2

Картопля 135,4 141 137,5 124 109,2 113,7 110,9

Овочі та баштанні продо-
вольчі культури 163,3 163,2 160,8 161 101,4 101,4 99,9

Плоди, ягоди та виноград
(без переробки на вино) 56,3 52,3 50,9 90 62,6 58,1 56,6

Риба та рибні продукти 14,6 11,1 8,6 20 73,0 55,5 43,0

Цукор 37,1 36,3 35,7 38 97,6 95,5 93,9

Олія 13,3 13,1 12,3 13 102,3 100,8 94,6

Джерело: розраховано авторами за даними Державної служби статистики

Якщо в 2013 році фактичне споживання населення за такими
продовольчими групами, як «хліб і хлібопродукти», «картопля»,
«олія», «овочі і баштанні культури» перевищувало раціональні
норми, то в 2015 році достатність споживання спостерігалась за
такими групами, як «хлібні продукти» та «картопля». Це є безу-
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мовним свідченням незбалансованості харчування населення, яке
намагається забезпечити потреби в харчуванні за рахунок еконо-
мічно доступних продуктів.

Ще одним важливим індикатором достатності споживання є
рівень споживання продуктів тваринного походження. Продукти
тваринного походження — це, насамперед, джерело білку в орга-
нізмі людини. Частка тваринних білків у раціоні дорослої люди-
ни повинна становити 55 % загальної кількості. У 2015 році лише
28 % калорійності добового споживання українців складали про-
дукти тваринного походження.

В Україні більшість сільськогосподарської продукції виробля-
ється невеликими приватними господарствами населення, які не
лише фінансово, а й матеріально та технологічно обмежені щодо
впровадження міжнародних стандартів якості продуктів харчу-
вання, оскільки процес одержання сертифікатів системи ISO4 ,
НАССР, EN5 є надзвичайно трудомістким і капіталозатратним.
При цьому процес гармонізації вітчизняного законодавства до
міжнародних умов здійснюється в Україні вкрай повільно. Так, за
даними Міністерства аграрної політики та продовольства Украї-
ни, з 297 стандартів системи Кодексу Аліментаріус гармонізова-
но та знаходяться на стадії затвердження 30 стандартів.

Наразі системи управління безпечністю харчових продуктів
застосовують практично в усьому світі як надійний захист спо-
живачів від небезпек, які можуть супроводжувати харчову про-
дукцію. Запровадження систем управління безпечністю харчових
продуктів вимагає законодавство Європейського Союзу та бага-
тьох країн світу.

В Україні застосування систем НАССР (Hazard Analysis and
Critical Control Points) є обов’язковим для всіх підприємств, які за-
ймаються виробництвом або введенням в обіг харчових продуктів.
Цього вимагають Закони України «Про безпечність та якість харчо-
вих продуктів» і «Про дитяче харчування». НАССР — cистема ана-
лізу небезпек і критичних точок контролю, прийнята міжнародними
організаціями. Використання системи НАССР дозволяє перейти від
випробування кінцевого продукту до розробки превентивних мето-
дів. Для впровадження системи НАССР виробники повинні дослі-
джувати не тільки свій власний продукт і методи його виготовлен-
ня. Такі ж вимоги ставляться і до постачальників сировини,
допоміжних матеріалів, системи дистрибуції та роздрібної торгівлі.

В Україні також діє національний стандарт ДСТУ 4161-2003
«Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги»
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та національний стандарт ДСТУ ISO 22000:2007 (ідентичний
міжнародному стандарту ISO 22000:2005).

Разом з тим, оскільки запровадження НАССР потребує часу та
певних ресурсів, євроінтеграційний закон № 4179а «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових
продуктів» містить окремі норми, які набудуть чинності лише
через 2—5 років з дня його опублікування. А отже, і контроль
якості продуктів харчування в Україні досі не відповідає міжна-
родним стандартам.

Не зважаючи на наявність низки загроз продовольчій безпеці
держави, нині вітчизняний сектор усе ж забезпечує існуючий по-
пит на переважну більшість продуктів споживання. Про це свід-
чить показник самозабезпеченості основними видами продоволь-
ства, який розраховується як відношення виробництва певного
продукту до обсягу внутрішнього споживання. Рівень самозабез-
печеності основними видами продовольства в Україні в 2015 році
представлено на рис. 3.

Рис. 3. Рівень самозабезпеченості основними видами продовольства
в Україні в 2015 р.

Джерело: [2]
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Висновки. Таким чином, проаналізувавши існуючу ситуацію,
яка впливає на стан продовольчої безпеки, можна виділити такі
ключові загрози:

• зниження ємності внутрішнього ринку за окремими продук-
тами харчування;

• зростання цін на сільськогосподарську продукцію на внут-
рішньому ринку;

• незбалансоване споживання продуктів харчування насе-
ленням;

• низькій рівень споживання продуктів тваринного походження;
• висока частка витрат домогосподарств на продукти харчу-

вання;
• висока диференціація вартості харчування за соціальними

групами;
• повільне провадження міжнародних стандартів і систем яко-

сті продуктів харчування.
Окрім зазначених внутрішніх загроз продовольчої безпеки,

необхідно відмітити і зовнішні загрози, які пов’язані з наслідками
світової економічної кризи: ризики нестабільності світової еко-
номіки, низькою конкурентоздатністю вітчизняних продовольчих
товарів, коливання курсу національної валюти, динаміка світових
цін на продовольчі товари, зростання цін на енергоресурси.
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