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ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація. У статті розкрито основні стратегічні пріоритети системи забезпечення продовольчої безпеки окремих 
зарубіжних країн. Досліджено основні підходи до реалізації агропродовольчої політики провідних світових держав, 
які досягли високих результатів у сфері забезпечення продовольчої безпеки. Розглянуто правові основи та стратегічні 
принципи забезпечення продовольчої безпеки на прикладі країн із різними типами агропродовольчої політики стосовно 
торгівлі продовольством. У дослідженні систематизовано стратегічні напрями державного регулювання продовольчої 
безпеки зарубіжних країн (зокрема, США, Канади, Японії) відповідно до напрямів державної підтримки та розвит-
ку аграрного сектору; державного регулювання ціноутворення на ринку; державної соціальної політики та соціальної 
підтримки населення; державного регулювання забезпечення якості продукції. Систематизовано основні механізми, 
методи та інструменти державного регулювання продовольчої безпеки на стратегічному рівні. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв'язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Світовий досвід не має єдиних підходів до 
державного регулювання у сфері забезпечення продоволь-
чої безпеки. Стратегія продовольчої безпеки залежить від 
ресурсів та державних інтересів, які враховують постав-
лені стратегічні завдання. Підтримка вільної торгівлі про-
довольством здійснюється економічно розвинутими дер-
жавами із суттєвими аграрними ресурсами, природними 
й економічними перевагами в аграрному виробництві  
[1; 2]. Державна політика у сфері забезпечення продо-
вольчої безпеки таких держав ґрунтується на побудові 
системи вільної торгівлі і забезпечення конкурентоспро-
можності власної аграрної продукції. Як наслідок, така 
політика в умовах ринкової економіки сприятиме досяг-
ненню світової продовольчої безпеки за рахунок ефектив-
ного використання ресурсів, зростання доходів і зайня-
тості населення та стимулювання економічного розвитку. 
Інші країни визначають власні механізми державного 
регулювання у сфері забезпечення продовольчої безпеки, 
спрямовані на захист вітчизняного виробника, імпортоо-
рієнтовану торгову політику для досягнення стійкого роз-
витку та продовольчої безпеки [3].

Таким чином, актуальним завданням є дослідження 
зарубіжного досвіду державного регулювання стратегіч-
ного забезпечення продовольчої безпеки. Рекомендації 
для України повинні враховувати специфіку її природ-
них, економічних, зовнішньополітичних факторів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв'язання цієї проблеми. Про-
блемним питанням стратегічного забезпечення про-
довольчої безпеки світу та окремих регіонів і зару-
біжних країн присвячено праці іноземних фахівців 
G. Rausser, D. Zilberman [4], A.Y. Prosekov, S.A. Ivanova 
[3], E.C. Stephens, A.D. Jones [5], D. Parsons, P.A. Loring, 
C. Whitely [8], J.D. Ford, J.P. Macdonald, C. Huet, 
S. Statham, A. MacRury [9]. Дослідженню стратегічних 
напрямів державного регулювання продовольчої безпеки 
США, Канади, Японії, присвячено роботи таких авто-

рів, як П.М. Скрипчук, А.Є. Хоменко [10], М. Гребенюк 
[6, c. 52–55], В. Панченко [2, c. 176–195], Я.С. Піцур, 
О.С. Сенишин [14], К.П. Голікова [15]. 

У розвинутих країнах проблема забезпечення про-
довольчої безпеки вирішується державою на загально-
національному рівні. В Україні у процесі реформування 
системи господарювання було реконструйовано держав-
ний механізм забезпечення населення продовольством, 
але єдиної концепції вирішення цього питання на стра-
тегічному рівні поки що не сформовано [12, c. 319]. Тому 
потребує поглибленого дослідження та систематизації 
зарубіжний досвід формування та реалізації стратегії 
продовольчої безпеки на державному рівні на прикладі 
деяких розвинутих країн світу з метою подальшого роз-
роблення рекомендацій щодо стратегічного забезпе-
чення продовольчої безпеки в Україні [13].

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослід-
ження зарубіжного досвіду формування та реалізації 
стратегії продовольчої безпеки та розроблення пропози-
цій щодо вдосконалення державного регулювання стра-
тегічного забезпечення продовольчої безпеки України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Фор-
мування механізму стратегічного державного регулю-
вання агропродовольчої системи США започатковано з 
1990-х рр. з комплексу заходів із фінансування держав-
них програм у сфері продовольчої безпеки за рахунок 
бюджетних коштів, частка яких досягала до 4,5% держ-
бюджету. Внутрішня державна політика була спрямована 
на стабілізацію внутрішнього продовольчого ринку за 
рахунок підтримки аграрного сектору. У 1997 р. Мініс-
терство сільського господарства США вперше затвер-
дило стратегічний план, головну мету діяльності у сфері 
забезпечення продовольчої безпеки та ключові страте-
гічні пріоритети [10]. 

Стратегія продовольчої безпеки США ґрунтується 
на потужній законодавчій базі. Державне регулювання 
продовольчої безпеки здійснюється відповідно до норм 
законів «Про продовольчу безпеку» (1985 р.), «Про 
поліпшення продовольчої безпеки» (1986 р.). Страте-
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гічні принципи забезпечення продовольчої безпеки в 
США: забезпечення населення якісним продовольством, 
вихід на світові продовольчі ринки, розвиток аграрного 
виробництва [10; 11]. 

Підтримка розвитку аграрного сектора економіки у 
США як інструмент забезпечення продовольчої безпеки є 
наслідком збалансованої фінансово-кредитної політики. 
Важливим напрямом державного регулювання є фінансу-
вання за рахунок державного бюджету цільових програм 
на загальнодержавному рівні. Основні цільові програми 
спрямовані на стабілізацію доходів фермерів та наукове 
забезпечення. У США на державному рівні діє понад 
10 міжгалузевих цільових програм, пов’язаних з аграр-
ним сектором та фермерами. Зокрема, сюди належать 
програми: консервації і виведення земель з обробітку, 
продовольчої допомоги населенню, маркетингу та інспек-
ції, соціального розвитку сільських територій та інші. 
Розподіл бюджетних коштів на ці програми в обсязі 80% 
здійснює Міністерство сільського господарства США 
через товарно-кредитну корпорацію (ТКК), а решту роз-
поділяють місцеві органи влади і управління [14]. 

Застосовується програма підтримки фермерів «Ста-
білізація доходів», що включає програми «Державна 
підтримка цін», «Страхування врожаю», «Сільськогос-
подарський кредит». Реформування програм підтримки 
фермерів у країні було спрямовано на стимулювання 
концентрації сільськогосподарського виробництва та 
відхід від сімейних ферм. Основою конкурентоспромож-
ності аграрного сектору США як на внутрішньому, так і 
на зовнішніх продовольчих ринках є крупні ферми [10]. 
Крупні підприємства є стратегічними у підтриманні про-
довольчої безпеки держави, їм доступні майже всі існу-
ючі форми державної підтримки в США.

Програма кредитування в рамках Закону «Про про-
довольчу допомогу» має на меті стимулювання країн-
імпортерів на тривалі закупівлі американського продо-
вольства. Застосовується з 1986 р. механізм державної 
компенсації фермерам за реалізацію продукції на експорт 
у вигляді експортної компенсаційної надбавки – компен-
сації різниці між ціною реалізації на світових ринках та 
заставною ставкою. Цей інструмент дозволяє за рахунок 
державних субсидій підтримувати беззбитковість фер-
мерів та високі обсяги експорту продовольства неза-
лежно від ринкової кон’юнктури. Це привело до того, що 
частка США у світовому експорті багатьох видів сіль-
ськогосподарської продукції становить від 40 до 60%. 

Державна політика у сфері аграрного кредиту має 
головну мету підвищення ефективності кредитного 
ринку, посилення конкуренції між кредиторами, зни-
ження вартості кредиту, поліпшення інформаційного 
забезпечення позичальників. Застосовується механізм 
державного фінансування придбання засобів виробни-
цтва для сільського господарства. У США встановлю-
ються диференційовані ціни на дизельне паливо для 
фермерів [10]. 

Механізм фінансування цільових програм у сфері 
сільського господарства та продовольчої безпеки спря-
мований на регулювання за допомогою економічних 
інструментів виробництва і розподілу продовольства 
[15]. Застосування таких інструментів державного регу-
лювання, як субсидії, ціни, кредити і дотації, дозволяє 
підвищити ефективність роботи фермерських госпо-
дарств. Механізм і масштаби фінансування, їхня функ-
ціональна спрямованість залежать від економічної ситу-
ації на внутрішньому та світових продовольчих ринках. 

Ринковий аспект забезпечення продовольчої безпеки 
у США має на меті стратегічний розвиток аграрного сек-

тору економки за рахунок ефективної державної політики 
[16]. Основним інструментом регулювання аграрного 
виробництва в США є система прямих виплат – цільові 
(планові) ціни, які застосовуються ще з 1973 року з при-
йняттям Закону «Про продовольство в сільському госпо-
дарстві». Механізм державної підтримки фермерів поля-
гає в тому, що при реалізації зазначених видів культур 
виробники отримують суму компенсації між плановою 
ціною та ринковою у конкретному періоді залежно від 
того, яка із цін вища. 

Спочатку планові ціни встановлювалися на основі 
виробничих витрат та коригувалися відповідно до зрос-
тання витрат. Однак наприкінці 70-х років цей спосіб 
формування планових цін призвів до росту інфляції та в 
1981 році був скасований [17]. Надалі в методику вста-
новлення планових цін урядом було закладено очікува-
ний темп інфляції, однак оптимальної методики фор-
мування планових цін, які б перевищували виробничі 
витрати, на сьогодні не розроблено. 

Соціальний аспект забезпечення стратегії продо-
вольчої безпеки у США зводиться до реалізації комплексу 
державних програм продовольчої допомоги населенню, 
затвердженого Конгресом у 60-ті роки в межах концепції 
створення «Великого суспільства», але декларативних за 
характером впливу. Дані програми стали пріоритетним 
стратегічним завданням у 80-90-х роках на фоні поси-
лення соціальних протиріч. Міністерство сільського гос-
подарства країни розробило політику їх фінансування і 
реалізації, ключові стратегічні завдання покладено на 
Службу з питань продовольства і послуг для споживачів 
(Food and Consumer Service) [18]. 

З 1989 р. у США функціонують 16 державних про-
грам продовольчої допомоги населенню [10]. Зокрема, 
до програми «Продовольча допомога», яка орієнтована 
не лише на сільське, а й усе малозабезпечене населення 
США, входять програми «Шкільні сніданки», «Продо-
вольчі купони» та інші [18]. 

У США створено дієву систему контролю якості і 
безпеки продуктів харчування. Так, 21 грудня 2010 року 
Конгресом було прийнято закон про продовольчу без-
пеку, покликаний забезпечити безпеку продоволь-
ства США шляхом перегляду акцентів: відтепер увага 
федеральних органів регулювання буде зосереджена 
не стільки на реагуванні на випадки забруднення про-
довольчої продукції, скільки на їх запобіганні. Закон 
передбачає забезпечення жорсткого нагляду за про-
дуктами харчування, які імпортуються до США (15% 
продуктів харчування ввозяться до США з-за кордону). 
Згідно з законом, дозволяється надавати гранти на під-
готовку, проведення інспекцій, зміцнення потенціалу 
лабораторій і реалізацію програм, що забезпечують 
безпеку харчових продуктів [19].

Отже, аграрний сектор США є стратегічним ресур-
сом держави у сфері забезпечення продовольчої безпеки. 

Стратегія продовольчої безпеки в Японії базується на 
заходах Уряду щодо максимального зниження агропро-
довольчого імпорту, дотримуючись у аграрному секторі 
жорсткого протекціонізму. Державна аграрна політика 
Японії спрямована на зниження імпортозалежності про-
довольства [20]. Згідно із Законом Японії «Про безпеку 
харчової продукції» від 23.05.2003 р. заходи із страте-
гічного забезпечення продовольчої безпеки засновані 
на визнанні охорони здоров’я населення пріоритетним 
завданням. У 1999 році прийнято «Основний закон про 
продукти харчування, сільське господарство та сільські 
райони», результатом якого стало зниження коефіцієнту 
самозабезпеченості [20].
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Наступним кроком стала лібералізація з квітня 
1992 року імпорту 12 видів сільськогосподарської про-
дукції, у тому числі яловичини, на вимогу ГАТТ, а піз-
ніше – поетапне введення тарифікаційної системи не 
лібералізованих видів продукції сільського господар-
ства протягом наступних 6 років з 1995 р. Стратегіч-
ними заходами у сфері продовольчої безпеки стало ще 
в 70-х рр. створення спільних аграрних підприємств за 
кордоном, переважно у країнах південно-східної Азії і 
Латинської Америки, з метою диверсифікації імпортної 
бази потрібної продовольчої продукції, зокрема, кукуру-
дзи, бананів, сої, тваринницької продукції.

У 1995 р. прийнято Закон про стабілізацію попиту та 
пропозиції основних продуктів харчування (Закон «Про 
продовольство»), який був спрямований на підтримання 
балансу попиту та пропозиції на ринку продовольства. 
Законом передбачена програма надання субсидій аграр-
ним підприємствам, фінансування проектів із впровад-
ження інноваційних технологій у тваринництві. Ціни на 
продукцію в межах державних закупівель повинні бути 
порівнянними з ринковими цінами, скасовувалася сис-
тема уповноважених організацій з продажу продоволь-
ства, а також введена система реєстрації та ліцензування. 

Стратегія продовольчої безпеки Японії ґрунтується 
на засадах захисту внутрішнього ринку. В 1999 р. в Япо-
нії було прийнято закон «Про продовольство, сільське 
господарство та розвиток сільських районів», головними 
пріоритетами є продовольство як стратегічний пріори-
тет забезпечення життєдіяльності та здоров’я населення. 
Аграрне виробництво є основою зростання економіч-
ного потенціалу Японії [14]. 

Цінове регулювання внутрішнього продовольчого 
ринку взаємопов’язано з регулюванням зовнішньої тор-
гівлі, оскільки в Японії обмежується імпорт продоволь-
ства для захисту вітчизняного виробника та встановлю-
ються високі імпортні бар’єри на продовольство [21]. 

Стратегія продовольчої безпеки в Японії є складни-
ком концепції забезпечення комплексної безпеки країни, 
прийнятої у 1980 р., відповідно до якої основною загро-
зою продовольчій безпеці держави є нестача власних 
ресурсів. Основною стратегічною метою забезпечення 
населення продовольством є регулювання співвідно-
шення рівня самозабезпеченості та імпорту, реалізація 
політики міжнародної співпраці та оптимізація внутріш-
ніх ресурсів. 

У стратегії продовольчої безпеки Японії суттєва роль 
відводиться формуванню державних продовольчих запа-
сів. Вони збільшуються та доповнюються запасами орга-
нів місцевого самоврядування, аграрних організацій, 
компаній харчової промисловості та домогосподарств.

Важливою складовою частиною стратегії продоволь-
чої безпеки є інформаційне забезпечення шляхом удо-
сконалення роботи урядової служби, яка вивчає попит 
та пропозицію продовольчих товарів на світових ринках 
[20]. Стратегічні заходи держави із забезпечення продо-
вольчої безпеки спрямовані на розвиток власного аграр-
ного сектору та підтримку стабільного імпорту продо-
вольства. Сільське господарство Японії є стратегічною 
галуззю і при 2% ВВП забезпечує близько 40% потреб 
населення у продовольстві [11]. 

Державна підтримка розвитку сільського господар-
ства Японії у довгостроковій перспективі проводилася 
поетапно. На першому етапі (70-80-ті роки) застосову-
валися державні заходи підтримки сільського господар-
ства, зокрема, обмеження імпорту конкурентної про-
дукції. На другому етапі (з кінця 80-х років) державна 
аграрна політика була орієнтована на підтримку крупних 

прибуткових товаровиробників і формування умов для 
їх розвитку, створення системи конкурентоспроможного 
аграрного виробництва на фоні лібералізації імпорту 
продовольства. 

Наприкінці 1986 року Консультативна рада з аграрної 
політики визначила основні напрями аграрної політики 
щодо підвищення продуктивності праці у сільському 
господарстві та формування раціональних цін на сіль-
ськогосподарську продукцію, а також основний принцип 
забезпечення країни основними продуктами харчування 
за рахунок власного виробництва та підвищення його 
ефективності.

Державна підтримка аграрного сектору виявилася не 
досить ефективною у стратегічній самозабезпеченості 
продовольством, перетворивши Японію на провідного 
світового імпортера сільськогосподарської продукції, 
продукції риболовства та морського промислу. Це стало 
наслідком недостатньо продуманої аграрної політики 
держави, оскільки підтримка розвитку галузі та система 
гарантованих цін на продовольство не привели до зни-
ження витрат господарств.

В останні десятиліття Канада на державному рівні 
приділяє значну увагу питанням забезпечення продо-
вольчої безпеки. У 1996 році на Світовому продоволь-
чому саміті в Римі були представлені римська Декла-
рація про всесвітню продовольчу безпеку і План дій, в 
яких були затверджені принципи досягнення продоволь-
чої безпеки на рівні індивіда, домогосподарства, регіону, 
країни і всієї світової спільноти [19].

Досить поширена в розвинених країнах практика 
державного фінансування придбання засобів виробни-
цтва в аграрному секторі. У Канаді податкові пільги й 
субсидії забезпечують фермерам ціну на паливо на рівні 
56% від роздрібної [10]. 

Загальне поняття продовольчої безпеки було затвер-
джено в «Канадському плані дій щодо продовольчої без-
пеки», розробленому в 1998 році. Незважаючи на те, що 
Канада в останні 50 років була країною з високим рів-
нем виробництва продовольства, в основі розробленого 
Плану покладено ідею підвищення забезпеченості про-
довольством як важливого фактора підвищення життє-
вого рівня населення.

Канадський План дій щодо продовольчої безпеки 
(Canada's Action Plan for Food Security) являє собою про-
граму уряду Канади, в якій задекларовано наміри і кон-
кретні дії урядових структур і громадських організацій в 
діяльності світового співтовариства щодо забезпечення 
продовольчої безпеки. Цей План визначає заходи в межах 
завдань Світового саміту 1996 року. Державна підтримка 
фермерам Канади надається через програми двох рівнів – 
федерального (центрального) та провінційного. До пере-
ліку програм федерального рівня входить [21]: 

– національна програма стабілізації чистого доходу 
(NISA) – це своєрідний механізм заощадження для фер-
мерів, який гарантує, що навіть у несприятливий рік 
рівень доходу фермера не впаде нижче від середнього 
показника за останні три роки; 

– програма уніфікації цін через Пшеничну палату. 
Механізм функціонування програми передбачає, що 
фермери продають зерно Пшеничній палаті у зручний 
для них час і отримують при цьому встановлену почат-
кову ціну, однакову для всього зерна, що належить до 
одного класу; 

– програма авансових платежів. Федеральний уряд 
Канади надає фермерам грошові кошти під зерно (пше-
ницю, ячмінь), що зберігається на фермі. Як правило, такий 
аванс надається восени. Така програма регулюється спеці-
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альним законодавчим актом за назвою AMPA (Акт щодо 
програм реалізації сільськогосподарської продукції); 

– програма підтримки узгодженого рівня виробни-
цтва полягає в тому, що спеціальні уповноважені уря-
дом органи продають виробникам квоти на виробництво 
певних видів сільськогосподарської продукції. Це пере-
важно стосується виробництва молока та продукції пта-
хівництва, тобто продукції, яка реалізується виключно 
всередині країни. Виробники, що володіють квотами, 
мають гарантований збут своєї продукції за ціною, яку 
розраховують відповідно до внутрішнього попиту. 

Прикладом програм державної підтримки провінцій-
ного рівня є програми, що реалізуються в провінції Аль-
берта через діяльність Фінансової корпорації з надання 
послуг сільському господарству (AFSC). Через AFSC 
здійснюються такі програми підтримки фермерів, як 
програма стабілізації доходу, програми надання позичок 
фермерам, зокрема програма підтримки фермерів-почат-
ківців, програми страхування врожаю, програма відшко-
дування шкоди, заподіяної дикими тваринами [22].

Одним із пріоритетних напрямів державної політики 
Канади є підтримка продовольчого постачання насе-
лення, що проживає в північних територіях і в арктич-
ному регіоні країни. У 2007 р. уряд Канади прийняв нову 
п'ятирічну програму (до 2012 року) під назвою «Канад-
ська північна стратегія» [22]. Необхідно відзначити, що 
ця програма є логічним продовженням державної під-
тримки поставок продовольства в північні регіони «Про-
довольство поштою» (Food Mail Program), яка діяла з 
1986 р. В межах цієї програми держава здійснювала суб-
сидування замовлень продовольчих посилок для насе-
лення, що проживає у віддалених населених пунктах. 

Таким чином, проведемо систематизацію основних 
стратегічних інструментів у сфері державного забезпе-
чення продовольчої безпеки відповідно до зарубіжного 
досвіду.

Таким чином, проведений аналіз стратегічних напря-
мів і інструментів державного регулювання забезпе-
чення продовольчої безпеки дозволяє систематизувати 
держави за типом агропродовольчої політики та механіз-
мами її гарантування: 

1) Держави, стратегія продовольчої безпеки яких 
будується на основі орієнтації на імпорт продовольства. 
Прикладом такої держави є Японія, уряд якої дотриму-
вався політики імпорту окремих видів продовольства. 

2) Держави, стратегія продовольчої безпеки яких 
будується на основі орієнтації на експорт продовольства. 
Зокрема, до таких країн відноситься США, Канада, яким 
вдалося сформувати захищений продовольчий комплекс 
шляхом підтримки розвитку аграрного сектору, орієнто-
ваного на внутрішній та зовнішні ринки. 

Таким чином, економічно розвинуті країни мають 
високоефективну стратегію продовольчої безпеки та 
відповідний комплекс державних заходів, механізмів, 
інструментів щодо її гарантування. Аналіз стратегій про-
довольчої безпеки зарубіжних держав дає змогу зробити 
такі висновки.

Рівень протекціоністського захисту сільськогоспо-
дарських виробників прямо залежить віл рівня економіч-
ного розвитку держави [24]. У країнах з низькими дохо-
дами товаровиробники сплачують додаткові податки та 
вимушені продавати свою продукцію за цінами нижче 
світових. Розвинуті держави захищають фермерів від 
конкуренції з боку іноземних виробників і надають 
низку переваг (здебільшого за рахунок споживачів), які 
дозволяють виробникам продавати свою продукцію за 
цінами вищими, ніж світові. 

На внутрішньому ринку сільськогосподарські під-
приємства, які експортують продукцію, сплачують 
більше податків, тобто рівень їх захисту менший порів-
няно з підприємствами, які конкурують із імпортерами.

В Україні механізми забезпечення продовольчої без-
пеки викладені в Законі України «Про державну під-
тримку сільського господарства України» від 24 червня 
2004 року. Комплекс механізмів державного регулювання 
продовольчої безпеки включає державне регулювання цін 
шляхом аграрної інтервенції – продажу або купівлі продо-
вольства для забезпечення стабільних цін. Застосовується 
механізм заставних закупівель, коли Аграрний фонд у 
якості кредитора надає бюджетну позику виробнику під 
заставу зерна, яке є об’єктом державного цінового регу-
лювання [25]. Механізми фінансової підтримки аграрних 
підприємств включають механізм здешевлення кредитів 
та компенсації лізингових платежів шляхом субсидування 
частини плати (процентів чи лізингових платежів) за вико-
ристання кредитів, наданих банками. Щорічно Кабінет 
Міністрів України передбачає статтю видатків на надання 
дотацій виробникам продукції тваринництва [25].

Отже, нормативна база в Україні майже достатня для 
підтримки стійкого функціонування аграрного сектору. 
При цьому доцільно виробництво експортно-орієнто-
ваної продукції і перерозподіл доходів від її продажу 
на імпорт продовольства, виробництво якого в країні 
неможливе або нерентабельне [26]. Однак продовольча 
безпека держави і продовольча незалежність повинна 
бути гарантована за рахунок власного виробництва. 
Тому в Україні регулювання експортно-імпортних опе-
рацій проводиться за допомогою тарифних квот.

В Україні ще повністю не сформована правова та 
інституційна база для формування стійкого балансу 
виробництва і розподілу продовольства, що суттєво 
обмежує можливості державних інститутів у сфері регу-
лювання ринків. Можливо, вказана проблема в Україні 
буде вирішена з прийняттям Закону «Про продовольчу 
безпеку», де будуть чітко окреслені повноваження орга-
нів державного управління у сфері продовольчої без-
пеки, заходи зі створення та зберігання стратегічних 
запасів продовольства тощо.

Висновки. Зарубіжний досвід державного регулю-
вання продовольчої безпеки актуальний для України в 
сучасних умовах. Компенсації витрат товаровиробників 
за основними видами аграрної продукції приведуть до 
скорочення собівартості, що у свою чергу дасть змогу 
підвищити рівень споживання цих продуктів населен-
ням та конкурентоспроможність вітчизняної продукції. 

Вказані механізми державної підтримки товарови-
робників в Україні повинні бути складником як аграрної 
політики держави, так і стратегії продовольчої безпеки. 
Компенсації товаровиробникам, аналогічні тим, що 
застосовуються в зарубіжних державах, можливо реалі-
зувати одночасно з наданням права Міністерству аграр-
ної політики встановлювати рекомендовані ціни залежно 
від середньої собівартості основних видів сільськогос-
подарської продукції, що забезпечило б достатній рівень 
продовольчої безпеки у регіонах. Для цього варто ство-
рити відповідні служби моніторингу та передбачити від-
повідні суми компенсацій у структурі видатків держав-
ного бюджету. Продовольча безпеки держави та стійкий 
розвиток аграрного сектору економіки потребує системи 
дотацій і компенсацій.

Механізми державного регулювання повинні бути 
досить гнучкими для захисту вітчизняних товаровироб-
ників та одночасного дотримання вимог СОТ, зокрема під 
час застосування таких захисних заходів, як мито і ввізні 
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тарифи на продовольство. Також рекомендовано поси-
лення державного контролю за моніторингом балансу про-
довольства для запобігання втрат від обмеження експорту.

Основними завданнями державних органів управ-
ління повинно бути стратегічне планування та своєчасне 
виявлення загроз продовольчій безпеці, мінімізація їх 
негативних наслідків за рахунок стратегічних продоволь-
чих запасів. Необхідно розробити та впровадити комплек-
сну систему моніторингу, збору, обробки, систематиза-
ції та аналізу інформації щодо виробництва, управління 
запасами і постачання продовольства, якості і безпеки 
харчових продуктів, споживання продовольства та харчу-
вання населення. Можливо, ці завдання слід покласти на 

державну аналітичну агенцію. Також необхідна система 
інформаційних ресурсів щодо забезпечення продовольчої 
безпеки із застосуванням сучасних цифрових техноло-
гій. Важливе своєчасне інформування товаровиробників 
і надання консультаційних послуг державними органами 
та консалтинговими службами щодо державних програм 
підтримки сільського господарства і схем їх реалізації, 
механізмів регулювання агропродовольчих ринків. 

Перспективами подальших наукових досліджень може 
бути використання отриманих результатів у наукових 
розробках, а також обґрунтування пропозицій щодо вдо-
сконалення механізмів державного регулювання забезпе-
чення продовольчої безпеки, враховуючи світовий досвід.

Таблиця 1
Стратегічні інструменти державного регулювання у сфері продовольчої безпеки у зарубіжних країнах

Країна

Стратегічні напрями державного регулювання продовольчої безпеки

Державна підтримка та 
розвиток аграрного сектору 

Державне 
регулювання 

ціноутворення на 
ринку

Державна соціальна 
політика та 

соціальна підтримка 
населення

Державне 
регулювання 

забезпечення якості 
продукції

США

• Консервація і вилучення  
з обороту земель;
• стимулювання експорту 
шляхом надання експортної 
компенсаційної надбавки 
фермерам;
• стимулювання концентрації 
сільськогосподарського 
виробництва;
• субсидування урядових програм 
підтримки розвитку окремих 
галузей аграрного сектора;
• кредитування 
сільгоспвиробників під заставу 
аграрної продукції шляхом 
надання компенсаційних виплат

• Закупівля надлишку 
продукції у фермерів;
• застосування планових 
(гарантованих) 
цін на окремі види 
продовольства та їх 
корегування;
• середньострокове 
кредитування країн-
імпортерів для 
мотивації закупівлі 
американської 
сільськогосподарської 
продукції

• Програми 
продовольчої 
допомоги 
малозабезпеченим 
верствам населення

• Контроль 
імпортованих 
продуктів харчування;
• підготовка кадрів 
для контролю якості 
продовольства;
• фінансування 
лабораторій, 
державних програм у 
сфері безпеки харчових 
продуктів

Канада 

• Державна підтримка АПК: 
авансові платежі фермерам, 
надбавки цін для забезпечення 
доходності продукції, надбавки 
до обсягів виробничих витрат 
у формі кредитної підтримки, 
компенсації відсотків за 
кредитами, гарантії за кредитами; 
• податкові пільги щодо 
підтримки доходності 
сільськогосподарського 
виробництва;
• страхування доходів фермерів і 
компенсація державою страхових 
платежів

• Встановлення 
мінімального 
граничного рівня цін  
на сільськогосподарську 
продукцію

• Державна 
підтримка поставок 
продовольства  
в північні регіони;
• участь  
у міжнародних 
програмах 
продовольчої 
та гуманітарної 
допомоги

• Система державних 
стандартів якості  
і безпеки продукції, 
моніторингу  
і контролю

Японія 

• Структурні програми розвитку 
АПК, створення аграрних 
підприємств за кордоном з метою 
диверсифікації імпорт,
• заходи інтенсифікації 
виробництва і підвищення 
конкурентоспроможності 
продукції;
• програма спеціального 
асигнування, надання субсидій 
виробникам, фінансування 
проектів із запровадження 
новітніх технологій у сільському 
господарстві (тваринництво)

• Політика 
протекціонізму, 
встановлення високих 
імпортних бар’єрів 
для продуктів, імпорт 
яких може конкурувати 
із внутрішнім 
виробництвом;
• державне регулювання 
цін;
• зовнішньоторговельне 
регулювання;
• регулювання 
продовольчого ринку

• Продовольча 
підтримка 
малозабезпечених 
груп населення

• Законодавче 
регулювання 
застосування 
комплексу заходів  
із безпеки і контролю 
якості продукції 

Джерело: систематизовано автором на основі [1; 4; 8; 10; 14; 16; 18; 19; 23]
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация. В статье раскрыты основные стратегические приоритеты системы обеспечения продовольственной 
безопасности отдельных зарубежных стран. Исследованы основные подходы к реализации агропродовольственной по-
литики ведущих мировых государств, которые достигли высоких результатов в сфере обеспечения продовольственной 
безопасности. Рассмотрены правовые основы и стратегические принципы обеспечения продовольственной безопас-
ности на примере стран с разными типами агропродовольственной политики в отношении торговли продовольствием. 
В исследовании систематизированы стратегические направления государственного регулирования продовольственной 
безопасности зарубежных государств (в частности, США, Канады, Японии) в соответствии с направлениями государ-
ственной поддержки и развития аграрного сектора; государственного регулирования ценообразования на рынке; го-
сударственной социальной политики и социальной поддержки населения; государственного регулирования качества 
продукции. Систематизированы основные механизмы, методы и инструменты государственного регулирования продо-
вольственной безопасности на стратегическом уровне.

Ключевые слова: стратегия продовольственной безопасности государства, государственное регулирование, обе-
спечение продовольственной безопасности.

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF STATE REGULATION OF PROVISION OF FOOD SECURITY
Summary. The article outlines the main strategic priorities of the food security system of some highly developed foreign coun-

tries. The main approaches to the implementation of agricultural policy of the leading world powers that have achieved high results 
in the field of food security have been investigated. It is considered that developed countries of the world who have achieved high 
results in the field of food security, implement a food self-sufficiency policy based on the establishment of import subsidies (stimu-
lation of food imports) and export tariffs and quotas (export restrictions). State support of agricultural sector in such countries is car-
ried out through economic and financial instruments, in particular, subsidies and compensation to agricultural producers, tax breaks, 
tariff reductions for the agricultural sector consumed resources, lending and insurance with compensation from the budget, etc.  
This allows not only the satisfaction of domestic needs, but also the export of agricultural products and food, ensuring the food se-
curity of the countries. The legal bases and strategic principles of ensuring food security are considered on the example of countries 
with different types of agricultural food policy in relation to food trade. The results of the research present the systematization of the 
strategic directions of the state regulation of food security of foreign countries, in particular the USA, Canada, Japan in accordance 
with the directions of state support and development of the agrarian sector; state regulation of pricing on food in the market; state 
social policy and social support of the population; state regulation of quality assurance of products. The main mechanisms, methods 
and tools of state regulation of food security on the strategic level in Ukraine comparing the foreign experience are systematized. 
The recommendations for improving the food security strategy of Ukraine are formulated. 

Key words: strategy of food security of the state, state regulation, provision of food security.


