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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах дестабілізації глобальних торговельних

регуляторів, посилення невизначеності зовнішнього се�
редовища, зростання конкуренції на світових ринках
для національних економік набуває пріоритетності зав�
дання в укріпленні позицій вітчизняних експортерів на
зарубіжних ринках. Протягом останніх років уряди ба�
гатьох країн не лише реалізовують заходи у частині
підтримки реального сектору економіки, однак активі�
зується підтримка національних аграрних підприємств
з метою посилення їх конкурентних позицій на зару�
біжних ринках.

Світова спільнота дедалі більше керується концеп�
цією багатофункціональності сільського господарства,
яка отримала історичне визнання в документах Конфе�
ренції Організації Об'єднаних Націй з торгівлі і розвит�
ку (ЮНКТАД) у 1992 р., Уругвайського Раунду у 1994 р.,
Світового продовольчого саміту у 1996 р., Конференції
ФАО у Маастрихті (1999 р.), згідно з якою у процесі
сільськогосподарської діяльності не тільки виробляють�
ся продовольство і промислова сировина, але й створю�
ються суспільно значущі блага. Найголовніші з них —
продовольче самозабезпечення країни, надання можли�
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востей і засобів для існування сільського населення,
відродження селянства, підтримання екологічної рівно�
ваги та збереження агроландшафтів.

Концепція багатофункціональності сільського гос�
подарства є визнанням обмеженості дії законів лібера�
лізації торгівлі на міжнародних та внутрішніх продо�
вольчих ринках, що враховується країнами при розроб�
ленні національних аграрних політик.

Визнання багатофункціональності сільського госпо�
дарства стало наслідком поступового усвідомлення
світовим співтовариством соціальних та екологічних
загроз, які виникають у разі виконання сільським гос�
подарством виключно виробничо�комерційних функцій,
зорієнтованих на максимізацію економічної вигоди без
урахування його значимості у вирішенні проблем зай�
нятості сільського населення та забезпеченні життє�
здатності сільської місцевості. Врахування зазначених
неекономічних аспектів розвитку сільського господар�
ства все сильніше впливає на аграрні політики урядів
різних країн.

Водночас відсутність єдиної політики державного
стимулювання експорту навіть за умов членства в СОТ
зумовила визначення регіональних торговельних угод_____________________________________________

* Роботу виконано в межах НДР "Експорт�промоушн України в умовах дестабілізації глобальних торговельних регуляторів"
(номер державної реєстрації 0117U007173).
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як один із інструментів підвищення інтенсивності і мас�
штабів державної підтримки експорту з метою підви�
щення конкурентоспроможності підприємств та, як ре�
зультат, національної економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження проблематики формування регулятор�

ної політики у сфері експорту висвітлено у працях І. Бу�
раковського [1], А. Мазаракі [2], Т. Мельник [2], В. Мов�
чан [1] Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі продук�
цією АПК висвітлені у роботах таких вітчизняних нау�
ковців, як Б. Пасхавер [3], Т. Осташко [7], В. Точилін [7]
та ін.

НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
Водночас аналіз публікацій показав відсутність

єдиної точки зору щодо детермінант формування регу�
ляторної політики у сфері експорту агропродовольчої
продукції

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Оцінка екзогенних та ендогенних детермінант регу�

ляторної політики АПК ускладнюється необхідністю
чіткого визначення об'єкта впливу. Розглядаючи детер�
мінанти регуляторної політики у сфері АПК, можна
виділити щонайменше три аспекти, вплив на які потре�
бує глибинного аналізу: АПК як об'єкт регуляторної
політики, зовнішня торгівля продукцією АПК як най�
складніший з точки зору регулювання елемент еконо�
мічних відносин у сфері агробізнесу, та регуляторна
політика сама по собі. При цьому не можна заперечува�
ти, що рівень розвитку АПК визначає умови зовнішньої
торгівлі агропродукцією та цілі регуляторної політики,
участь держави у зовнішній торгівлі продукцією АПК,
у свою чергу, визначає напрями регуляторної політики
та створює передумови для розвитку АПК у державі.
Регуляторна політика в сфері АПК визначає принципи
ведення агробізнесу суб'єктами господарської діяль�
ності як в середині країни, так і за її межами.

Аналіз наукових досліджень у галузі регулювання
зовнішньої торгівлі продукцією АПК довів тезу про
відсутність систематизації та класифікації чинників, які
впливають на регуляторну політику. У більшості дже�
рел перераховані чинники (або деякі з них) зазначають�
ся без критеріального їх розподілу. Тому, на нашу дум�
ку, всі чинники регуляторної політики можна умовно
поділити на зовнішні (екзогенні) та внутрішні (ендо�
генні) чинники, що впливають на політику регулюван�
ня, визначають її цілі, напрями та інструменти. У свою
чергу, зазначені чинники можна поділити на суб'єктивні,
тобто такі, що залежать від політики держави (або
суб'єктів глобального регулювання), та об'єктивні —
незалежні від рішень держави.

Регуляторна політика держави у сфері АПК знач�
ною мірою визначається чинниками зовнішнього сере�
довища. Це пояснюється тим, що рівень взаємопроник�
нення економік світу досягнув сьогодні тієї позначки,
за якої суто національне регулювання перестає бути
ефективним. Глобальна економіка вимагає адаптації та
узгодження дій усіх учасників міжнародних економіч�
них відносин з метою підтримання стабільності на світо�
вих ринках.

 Характерною ознакою екзогенних детермінант є їх
динамічність, тобто схильність до змін у просторі та часі.
На наш погляд, до основних об'єктивних екзогенних детер�
мінант регуляторної політики в агропродовольчій сфері
належать глобальні природні та демографічні чинники.

До глобальних природних чинників, що впливають
на світову сільськогосподарську систему і створюють
основу для нерівномірного і певною мірою неконтро�
льованого її розвитку незалежно від рівня економічно�
го розвитку країн, належать:

— обсяг, структура та рівномірність розміщення ро�
дючих грунтів; забезпеченість водними ресурсами;

— температурний режим місцевості;
— схильність території до стихійних лих та природ�

них катаклізмів;
— вірогідність зараження полів шкідниками;
— імовірність спалахів хвороб у тварин.
Вплив зазначених природних чинників на виробниц�

тво сільськогосподарської сировини та продовольства
призводить до нестабільності та непердбачуваності ко�
роткострокових і середньострокових змін кон'юнкту�
ри агропродовольчих ринків.

Крім цього, на виробництво та торгівлю продукцією
АПК, а відтак, і на регулювання цих процесів, вплива�
ють агрокризи. Загалом агропродовольчу кризу можна
визначити як стан світової сільськогосподарської сис�
теми, що характеризується такими порушеннями взає�
модії її елементів, які призводять, по�перше, до по�
гіршення показників продовольчої безпеки у світі у ціло�
му або в значному числі регіонів і, по�друге, до знижен�
ня ефективності діяльності основного числа господарю�
ючих суб'єктів, зайнятих у відповідних галузях.

Спільними проявами всіх агропродовольчих криз
була стрімка зміна цін на основні сировинні сільсько�
господарські та продовольчі товари, погіршення досту�
пу до продовольства малозабезпечених верств населен�
ня і, як наслідок, зростання числа голодуючих і тих, хто
недоотримує фізіологічну норму харчування, занепад
дрібних товаровиробників за рахунок посилення кон�
куренції, зміна напрямку товаропотоків у світовій
торгівлі продовольством і непродовольчою сільськогос�
подарською сировиною.

Безумовно, основними питаннями для людства в
період кожної агропродовольчої кризи є: причини, на�
слідки, шляхи виходу, можливості вироблення універ�
сального механізму недопущення кризових ситуацій у
майбутньому. Спроби знайти відповіді на ці глобальні
питання здійснюються на всіх рівнях: експертному, на�
ціональному, міжнародному (ООН, ФАО, СОТ, ЮНК�
ТАД). Втім, зважаючи на неможливість контролю за
об'єктивними детермінантами розвитку сільського гос�
подарства, більшість розроблених програм спрямовані
на формування заходів щодо нівелювання впливу агро�
криз на світову економіку та рівень життя населення.

До суб'єктивних чинників, що визначають політику
регулювання агропродовольчих ринків на наднаціональ�
ному рівні слід віднести економічні, правові та інно�
ваційні. Основними економічними чинниками глобаль�
ного середовища є: світовий економічний розвиток,
діяльність ТНК, зміна світової кон'юнктури ринків про�
дукції сільського господарства та продовольства.

Заходи державного регулювання зовнішньої
торгівлі цією продукцією покликані найбільш ефектив�
но пов'язувати завдання національного розвитку аграр�
ної сфери з основними тенденціями міжнародної
торгівлі, поточним станом і очікуваною перспективою
в кон'юнктурі світового аграрного ринку.

Результати аналізу розвитку світового сільського
господарства уможливили виокремлення таких основ�
них тенденцій:

— абсолютне збільшення виробництва і споживан�
ня сировинної та готової сільськогосподарської про�
дукції;

— відносне зниження частки сільського господар�
ства в основних економічних показниках світу;

— нерівномірний характер інтенсифікації сільсько�
господарського виробництва в окремих групах країн;

— хвилеподібний розвиток інновацій у агросфері.
Значний вплив на регуляторну політику держави у

сфері АПК справляє також конкуренція агровиробників
на міжнародному ринку. Відповідно, зусилля держави
повинні концентруватися на забезпеченні міжнародної
конкурентоспроможності продукції.

Нині міжнародна конкуренція в сфері агробізнесу
ведеться як за рахунок зниження витрат, так і за допо�
могою підвищення якості продукції. Таким чином, за�
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лежно від формату конкуренції у кожній з підгалузей
АПК, дії держави повинні бути спрямовані на забезпе�
чення виробників умовами для мінімізації вартості їх
продукції та підвищення її якості (шляхом прийняття
дієвого нормативно�правового поля для стимулювання
інноваційної діяльності в агрохімічній та машино�
будівній сферах, а також через розробку державних
вимог до якості продукції та системи контролю за їх
дотриманням).

На стан світових ринків продукції АПК, а отже, і на
регуляторну політику в цій сфері, істотний вплив має
діяльність великих міжнародних аграрних транснаціо�
нальних корпорацій (ТНК), які вирощують продукцію
на експорт, скуповують у місцевих виробників їх про�
дукцію за низькими цінами, та прагнуть продавати її на
світовому ринку значно дорожче.

Логічно, що у нинішніх умовах, коли загострилась
міжнародна конкуренція, державні регуляторні політи�
ки різних країн спрямовуються на створення передумов
для досягнення та збереження їх агровиробниками кон�
курентних переваг. При цьому все більша увага при�
діляється підвищенню вимог до якості продукції, що
вказує на напрями державною регуляторної політики
на найближчу перспективу [7, c. 21].

При оцінці впливу рівня наднаціонального регулю�
вання на регуляторну політику держави, не можна не
звернути увагу на таку її детермінанту, як членство краї�
ни у міжнародних організаціях. Саме цей чинник ви�
значає обов'язковість виконання країною міжнародних
норм та правил у сфері регулювання розвитку АПК.
Провідною міжнародною організацією, на яку покла�
дено функції у сфері уніфікації інструментів регулятор�
ної діяльності держави, у тому числі і в АПК, є Світова
організація торгівлі (СОТ), членство у якій стало на сьо�
годні практично обов'язковою умовою для будь�якої
країни, яка прагне інтегруватися у світове господарство.
Зважаючи при цьому на те, що для країн, які є учасни�
ками СОТ, дотримання її приписів у процесі формуван�
ня регуляторної політики є обов'язковим, можна
стверджувати, що дана екзогенна детермінанта визна�
чає основоположні принципи регуляторної політики
держави та впливає на всі без винятку ендогенні детер�
мінанти регуляторної політики АПК [1, c. 34].

До екзогенних детермінант, яки впливають на зов�
нішню торгівлю продукцією АПК і систему її регулю�
вання, належить рівень інноваційності світового госпо�
дарства. Тобто можливість держав здійснюватися зов�
нішньоторговельні операції з використанням е�техно�
логій у режимі реального часу. Розвиток електронної
торгівлі вимагає від держави формування адекватного
інструментарію її регулювання [3, c. 42]. На сьогодні у
більшості держав світу регулювання електронної
торгівлі агропродукцією не входить до кола питань,
охоплених регуляторною політикою АПК. Проте тен�
денції до збільшення кількості угод, укладених інтерак�
тивно, свідчать про доцільність поступового поглиблен�
ня регуляторної політики за рахунок створення норма�
тивно�правового поля для здійснення електронної
торгівлі.

Таким чином, проведений аналіз засвідчив, що на
формування регуляторної політики впливають сучасні
тенденції розвитку міжнародної торгівлі продукцією
АПК, основними серед яких можна вважати:

— посилення протекціонізму розвинених країн за
одночасної лібералізації доступу до аграрних ринків
країн, що розвиваються, та країн з перехідною економі�
кою. Практика свідчить, що США, Канада, країни ЄС
активно використовують інструменти тарифного та
особливо нетарифного регулювання для захисту націо�
нальних ринків стратегічної продукції, при цьому по�
легшуючи доступ на ринок для виробників тих культур,
вирощування яких виснажує грунти. Це переважно
технічні культури, обсяги їх імпорту в ЄС зросли в ос�
танні роки в 2,37 рази, тоді як за рештою продукції АПК

темп зростання коливався в межах від 1,4 до 2,27 [8],
або тих, які на території країни не вирощуються (екзо�
тичні овочі та фрукти). Підтвердженням цього може
виступати політика ЄС щодо найбідніших країн, які є
експортерами екзотичних овочів та фруктів. У межах
ініціативи "Все крім зброї" найменш розвинені країни
можуть постачати продукцію на ринки ЄС без мита, що
дозволяє одночасно стимулювати розвиток їх економік
та задовольняти попит усередині ЄС;

— концентрація зусиль країн на імпортозаміщенні
в аграрній сфері для реалізації завдань продовольчої
безпеки [6, c. 36];

— підвищення ролі ТНК у міжнародній торгівлі аграр�
ною продукцією, посилення процесів вертикальної ко�
операції в аграрній сфері (нині з�поміж 100 найбільших
ТНК світу 9 працюють у аграрній сфері, для порівняння
у 2007 р. їх було лише 3) [9]. Більшість аграрних ТНК є
виробниками повного циклу, тобто вони здійснюють
вирощування, переробку та розподіл готової продукції,
тоді як у середині 80�х рр. більшість виробників харчо�
вих продуктів здійснювали закупівлю сільгоспсирови�
ни. Таким чином, йдеться про укрупнення суб'єктів
міжнародної торгівлі продукцією АПК та посилення
впливу ТНК на розвиток міжнародних ринків та вирі�
шення проблем продовольчої безпеки;

— уповільнення темпів зростання зовнішньої
торгівлі продукцією АПК та зменшення її частки в
структурі світових торговельних потоків за зростання
абсолютних обсягів поставок (середньорічний темп зро�
стання обсягів експорту продуктів харчування за період
з 1995 по 2013 рр. становив 1,04, сільськогосподарської
сировини — 1,04, тоді як обсяги поставок промислових
товарів зростали у середньому на 8% щороку) [8]. Заз�
начену тенденцію можна пояснити тим, що ресурси, не�
обхідних для виготовлення продукції АПК, є обмеже�
ними, що виступає природним інструментом уповільнен�
ня темпів зростання виробництва і торгівлі в цій сфері.
Окрім цього, промислове виробництво та особливо сфе�
ра послуг розвиваються протягом останніх десятиліть
надзвичайно динамічно, а це призводить до того, що
навіть попри фактичне зростання обсягів торгівлі
сільськогосподарською сировиною та готовим харчови�
ми продуктами темпи зростання обсягів зовнішньотор�
говельних операцій є нижчими за темпи зростання екс�
портно�імпортних потоків промисловими товарами і
послугами, що і зумовлює зміни у структурі міжнарод�
ної торгівлі;

— зміни у структурі зовнішньої торгівлі продукцією
рослинництва, зокрема збільшення частки технічних
культур у експорті країн, що розвиваються, у зв'язку зі
зростанням попиту на них у виробників енергоресурсів
у розвинених країнах.

Регуляторна політика в сфері АПК формується під
впливом загальнодержавних цілей та завдань, визначе�
них органами державного управління. Це зумовлює
істотний вплив на неї ендогенних детермінант, неодно�
рідних за своєю природою та напрямом впливу. На ре�
гуляторну політику держави у сфері АПК одночасно
впливають такі суб'єктивні чинники, як державна по�
літика у сфері ЗЕД, стан економічного розвитку, інсти�
туційна модель держави, її соціальна система та рівень
інноваційності економіки. З огляду на це, при дослід�
женні ендогенних чинників формування регуляторної
політики АПК, пропонуємо класифікувати їх на еко�
номічні, соціальні, інституціональні та соціальні. Усі
зазначені детермінанти взаємозв'язані, що вказує на
доцільність їх аналізу не відокремлено одна від одної, а
в комплексі. До об'єктивних чинників, які також прямо
або опосередковано впливають на регуляторну політи�
ку, на нашу думку, варто зарахувати екологічні та со�
ціально�політичні [5, c. 66].

Розвиток АПК перебуває у тісному взаємозв'язку з
екологічною ситуацією у державі: з одного боку, кон�
курентоспроможність продукції АПК визначається її



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 11/201732

екологічністю, з іншого — діяльність у сфері сільсько�
го господарства справляє вплив на екологічну ситуацію
в державі, що повинно враховуватися при розробці ре�
гуляторної політики.

До ендогенних об'єктивних чинників було віднесе�
но також соціально�політичні детермінанти. Регулятор�
на політика у сфері АПК є елементом загальнодержав�
ної регуляторної політики, тобто підпорядковується її
цілям та завданням і має чітко виражену соціальну спря�
мованість, що пояснюється роллю сільського господар�
ства у реалізації державою її функцій.

Регуляторна політика держави у сфері АПК фор�
мується на тих самих засадах і принципах, що і політи�
ка державного регулювання в цілому. Більше того, жод�
на з регуляторних норм у сфері АПК не може супере�
чити законодавству держави в інших сферах [2, c. 187].

Національні економічні детермінанти формування
регуляторної політики у сфері АПК визначають вихідні
умови та її цілі, а також ступінь її впливу на стан інших
структурних елементів національного господарства. На
наш погляд, до основних економічних детермінант ре�
гуляторної політики АПК належать: структура госпо�
дарського комплексу держави, рівень розвитку галузей
АПК, рівень експортної орієнтованості та експортний
потенціал АПК, рівень імпортної залежності, кон'юнк�
тура внутрішнього ринку агропродукції, стан конку�
ренції на ринку тощо.

У сільському господарстві працює безліч малих при�
ватних підприємств, яким на агропродовольчому ринку
протистоять міжнародні корпорації, що мають можли�
вості для більш ефективного виробництва сільськогос�
подарської продукції. У той самий час малі приватні
підприємства вирішують проблему працевлаштування та
життєзабезпечення значної кількості сільського насе�
лення, тому державна регуляторна політика повинна
орієнтуватися не лише на підвищення ефективності ви�
користання ресурсів, але й на вирішення гострих со�
ціальних проблем, до яких, безумовно, належить висо�
кий рівень безробіття в сільській місцевості.

Таким чином, економічні детермінанти формують
підгрунтя для регуляторної діяльності держави, визна�
чаючи вихідні умови, цілі та інструменти регуляторної
політики держави.

Регуляторна політика держави у сфері АПК фор�
мується з урахуванням його місця у національному гос�
подарстві країни. Так, якщо країна аграрна, а її еконо�
міка значно залежить від надходжень від зовнішньої
торгівлі агропродукцією, метою регуляторної політи�
ки буде підтримка та реалізація експортного потенціа�
лу АПК. У протилежному випадку, якщо АПК країни
слабкий, основною метою регуляторної політики дер�
жави буде його захист та підтримка.

Значний вплив на формування регуляторної політи�
ки в сфері АПК справляє соціальний чинник як чинник
попиту на сільськогосподарську продукцію та продук�
ти харчування, оскільки потреби людства у них задо�
вольняються частіше залежно від платоспроможності
населення, показники якої надзвичайно відрізняються
за континентами, країнами, соціальними групами. У
60�ті рр. середньостатистичний житель країни, що роз�
вивається, споживав 66 % від норми жителя розвиненої
держави, у 70�ті рр. цей показник виріс до 69 % , в 80�ті
— до 75 %, у середині 90�х — до 82% [9]. У 2000 р. серед�
ньодушове споживання в країнах, що розвиваються,
становило 82,2% норми економічно розвинених країн,
а в 2010 р. — 81,4 %. Якщо обсяги споживання про�
довольства в розвинених країнах за 40 років зросли в
1,1 рази, то в країнах, що розвиваються — в 1,4 рази.
При цьому зростання показника забезпечувалося
більшою мірою за рахунок держав Азії (1,4 рази) і мен�
шою мірою — Південної і Центральної Америки (1,2 ра�
зи) та Африки (1,2 рази) [9].

Глобальний попит на продукцію АПК визначається
такими чинниками:

— чисельність населення і демографічна структура
споживачів;

— рівень доходів населення;
— рівень розвитку переробних галузей;
— альтернативне використання продовольчих то�

варів;
— структура і традиції харчування;
— можливості та види товарозаміщення;
— ставлення споживачів до продукції, виробленої

за новими технологіями.
Розглядаючи регуляторну політику у сфері зовніш�

ньої торгівлі продукцією АПК, необхідно зазначити, що
саме економічні детермінанти визначають її формат:
протекціонізм чи фритрейдерство. Вибір інструментів
державного регулювання, більшою мірою притаманних
тій чи інший політиці регулювання експортно�імпорт�
них операцій, визначається державою саме з урахуван�
ням економічної ситуації в країні. За потреби стимулю�
вання експорту продукції АПК, держава використову�
ватиме важелі, спрямовані на підтримку експортерів чи
сприяння підвищенню якості продукції. Для гальмуван�
ня припливу на ринок зарубіжних товарів, держава за�
стосовуватиме обмежувальні заходи, технічні бар'єри
тощо [10, c. 56].

Підтримка на державному рівні технічного розвит�
ку та впровадження інновацій сприяє збільшенню ви�
робництва продукції, зростанню продуктивності праці
модернізації галузі, підвищенню доданої вартості про�
дукції, розширенню ринків збуту та покращенню кон�
курентоспроможності виробленої продукції на них.
Зневага до них тверджень загрожує відставанням від
провідних країн за рівнем розвитку техніки і техно�
логій. За цих умов аграрний сектор буде вимушений або
імпортувати закордонні технології, або використову�
вати застарілі методи ведення господарства, що несе
за собою додаткові витрати та зниження конкурентос�
проможності продукції на внутрішньому і зовнішньо�
му ринках.

Значний вплив на формування регуляторної політи�
ки АПК справляють правові детермінанти. Вони фор�
муються під впливом правової системи держави та ви�
значають порядок розробки та реалізації регуляторної
політики, умови прийняття та використання регулятор�
них актів, відповідальність за їх недотримання.

Правова система держави — це комплекс взаємоза�
лежних і узгоджених юридичних засобів, призначених
для регулювання суспільних відносин, а також юридич�
них явищ, що виникають унаслідок такого регулюван�
ня. До основних елементів правової системи держави,
що впливають на формування регуляторної політики
держави, належать: суб'єкти права, правові норми та
принципи, правові відносини, правова свідомість та пра�
вова культура. Правові детермінанти визначають коло
суб'єктів, на регулювання діяльності яких поширюють�
ся норми регуляторної політики та перелік видів та
форм нормативно�правових актів, які можуть прийма�
тися для регулювання економічних відносин у сфері
АПК. Правовими детермінантами визначається також
ставлення суб'єктів господарської діяльності у сфері
АПК до вимог регуляторної політики: дієвість право�
вої системи, ступінь корумпованості правовідносин,
ставлення у суспільстві до правових норм та рівень їх
дотримання суттєво впливають на ефективність регуля�
торної політики.

Серед ендогенних детермінант формування регуля�
торної політики можна виділити інституціональний
устрій держави. Як уже зазначалося, саме на органи
державного управління покладено розробку та впровад�
ження регуляторної політики. А відтак, її ефективність
залежить від координованості цілей та дій усіх інсти�
туцій, причетних до регулювання АПК.

З огляду на складну внутрішню структуру АПК та
його значення для господарства країни, регулювання
господарських відносин у цій сфері здійснює значна
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кількість інституцій різних сфер та рівнів. Регулювання
економічних відносин у сфері АПК щільно переплітаєть�
ся з діями, спрямованими на досягнення економічних
цілей, вирішення соціальних проблем, реалізацією пріо�
ритетів ЗЕД тощо.

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз довів, що регуляторна політика

держави у сфері АПК формується під впливом низки
чинників економічного, правового, інституціонального,
екологічного та соціально�політичного характеру. При
цьому всі зазначені детермінанти тісно взаємодіють між
собою, доповнюють один одного та в комплексі визна�
чають напрями, умови реалізації та кінцевий результат
регулювання розвитку АПК. Підгрунтям регуляторної
політики у сфері АПК виступають економічні детермі�
нанти, якими визначаються її вихідні умови, цілі та зміст.
Економічні цілі, зважаючи на комплексність та багато�
функціональність АПК, корегуються з урахуванням
екологічних та соціальних детермінант, а також узгод�
жуються із завданнями загальнодержавного управлін�
ня. При цьому правові детермінанти визначають межі
регулювання, а також інструменти, використання яких
дозволить реалізувати цілі регуляторної політики.
Інституціональні детермінанти, на відміну від правових,
визначають суб'єктивну складову регуляторної політи�
ки, тобто вказують на можливості тих чи інших органів
державного управління формувати регуляторне поле
для функціонування АПК. Усі елементи регуляторної
політики держави перебувають під впливом політичних
детермінант, оскільки саме останні визначають напря�
ми розвитку держави у цілому.

Між екзогенними та ендогенними детермінантами
регуляторної політики в сфері АПК існують двосто�
ронні зв'язки. Ендогенні чинники регуляторної політи�
ки в сфері АПК формуються під впливом об'єктивних
внутрішніх чинників та чинників зовнішнього середови�
ща: рівень розвитку АПК країни, наприклад, значною
мірою залежить від природно�кліматичних умов, інстру�
менти регуляторної політики визначаються наднаціо�
нальними нормами, екологічні детермінанти регулятор�
ної політики тісно пов'язані з проблемами забезпечен�
ня міжнародної конкурентоспроможності агропродо�
вольчої продукції. Такі зовнішні детермінанти, як фор�
мат конкуренції на світових ринках, рівень інновацій�
ності світового господарства чи ступінь наднаціональ�
ного регулювання АПК формуються під впливом дій
країн�учасниць міжнародних торговельних відносин. На
наш погляд, саме необхідність взаємоузгодження їх
інтересів у процесі взаємної торгівлі зумовлює підви�
щення рівня впливу на розвиток та регулювання АПК
екзогенних чинників.

Отже, регуляторна політика держави в сфері АПК
формується під впливом значної кількості чинник, які
перебувають у тісному взаємозв'язку та визначають ха�
рактер та ступінь впливу один одного на об'єкт регулю�
вання. Сьогодні не існує чітких меж між екзогенними
та ендогенними детермінантами регуляторної політики,
оскільки в умовах глобалізації світового господарства
можливості держави у сфері регулювання національної
економіки чи окремих її сфер часто обмежені нормами
та правилами наднаціональних регуляторних систем.
Останні, у свою чергу, формуються з метою досягнен�
ня компромісу в питаннях регуляторної політики між
державами�учасницями міжнародних торговельних
відносин.
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