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Проведено ретроспективний аналіз еко-
номічних концепцій та визначено сучасний 
етап розвитку теоретичних поглядів на 
економічну політику ‒ формування теорії 
суспільної економіки, яка створює підґрунтя 
для аналізу політики держави через призму 
економічної ефективності і справедливості 
та виступає інструментом поліпшення 
соціального добробуту. Доведено, що моделі 
регуляторної політики в аграрній сфері 
США і ЄС побудовані на основі положень 
синтезованої теорії суспільної економіки, що 
дає змогу підвищити їх наукову обґрунтова-
ність, передбачуваність, визначати ефекти 
від застосованих інструментів та забез-
печувати ефективність впливу держави. 
Запропоновано враховувати напрацювання 
світової та вітчизняної економічної науки 
у процесі формування моделі регулятор-
ної політики в аграрній сфері України через 
включення принципу наукової обґрунтова-
ності у нормативні та законодавчі акти, які 
визначають правові основи участі держави у 
регуляторній діяльності.
Ключові слова: аграрна сфера, теорії 
регуляторної політики, модель регулятор-
ної політики в аграрній сфері США, модель 
регуляторної політики в аграрній сфері ЄС.

Проведен ретроспективный анализ эко-
номических концепций и определен совре-

менный этап развития теоретических 
взглядов на экономическую политику – 
формирование теории общественной 
экономики, которая создает основу для 
анализа политики государства через при-
зму экономической эффективности и спра-
ведливости и выступает инструментом 
улучшения социального благосостояния. 
Доказано, что модели регуляторной поли-
тики в аграрной сфере США и ЕС постро-
ены на основе положений синтезированной 
теории общественного экономики, что 
позволяет повысить их научную обосно-
ванность, предсказуемость, определять 
эффекты от применяемых инструментов 
и обеспечивать эффективность влияния 
государства. Предложено учитывать нара-
ботки мировой и отечественной экономиче-
ской науки в процессе формирования модели 
регуляторной политики в аграрной сфере 
Украины через включение принципа научной 
обоснованности в нормативные и законо-
дательные акты, которые определяют 
правовые основы участия государства в 
регуляторной деятельности.
Ключевые слова: аграрная сфера, теории 
регуляторной политики, модель регуля-
торной политики в аграрной сфере США, 
модель регуляторной политики в аграрной 
сфере ЕС.

State regulatory policy is formed consciously or unknownly on the basis of theoretical concepts that determine the state’s strategy, measures it takes, a 
set of instruments of influence. Based on the conducted retrospective analysis of economic concepts, it was determined that theory of the social economy 
presents current stage of development of theoretical views on economic policy. It was established that the applied value of the social economy theory lies 
in its ability to create the basis for analyzing the state policy through the prism of economic efficiency and justice and serve as an instrument for improving 
social well-being. The methodological tool of the social economy theory allows formulating and solving the following tasks: determine the conditions under 
which the state should participate in the regulation of market processes; analyze and design the state's policy; to find out the expediency and scope of 
public finances; analyze the distributive effects of taxation and public expenditures; to identify and minimize government failures. The provisions of the social 
economy theory explain the following features of agriculture: the seasonal imbalance of demand and supply in the markets of agricultural products; the 
imperfection of market competition; the presence of externalities; increased risk of economic activity; low mobility of resources; multifunctionality of agricul-
ture. It is proven that regulatory policy models of the USA and the EU agriculture, despite certain differences, are based on the provisions of the synthesized 
theory of the social economy, and it allows them to increase their scientific validity, predictability, and to determine the effects of the applied instruments, and 
thus ensure the effectiveness of the state's influence on development of agriculture. It is proposed to take into account the work of world and domestic eco-
nomic science in the process of forming a model of regulatory policy in Ukrainian agriculture through the inclusion of the scientific substantiation principles 
in normative and legislative acts that determine the legal basis for the participation of the state in regulatory activity in agriculture.
Key words: agriculture, theory of regulatory policy, regulatory policy model of agriculture in the USA, regulatory policy model of agriculture in the EU.

МОДЕЛІ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ:  
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ
REGULATORY POLICY MODELS:  
THEORY AND PRACTICE OF APPLICATION IN AGRICULTURE

Постановка проблеми. Державне регулю-
вання як складник розвитку та функціонування 
аграрної сфери має давню історію. Вперше на 
значущість аграрної сфери, регулювання сільсько-
господарського виробництва звернули увагу пред-
ставники фізіократії Ф. Кене, А. Тюрго, погляди 
яких ґрунтувалися на принципах лібералізму. 
Сучасне наукове бачення необхідності та доціль-
ності державного регулювання аграрної сфери 
формують переважно положення класичної, нео-
класичної теорії, представлені у працях Дж. Мілля, 
А. Пігу, Ф. Батора, Дж. Ледьярда. 

Особливості державного регулювання аграрної 
сфери на сучасному етапі пов’язані із притаман-
ними їй функціями, які визначені у концепції бага-

тофункціональності сільського господарства, та 
виключною роллю аграрної сфери у забезпеченні 
досягнення цілей сталого розвитку. Багатофунк-
ціональність аграрної сфери та виключна роль у 
досягненні цілей сталого розвитку є факторами, 
що визначають фундаментальну структуру дер-
жавного регулювання, водночас реалізації еко-
номічної політики держави як актуальному про-
яву державного регулювання економіки передує 
обрання конкретної моделі, яка є оптимальною 
для досягнення цілей сталого розвитку визначе-
ними інструментами в конкретних макро-, мезо-, 
мікроекономічних умовах. Регуляторна політика 
держави формується свідомо або несвідомо на 
підставі теоретичних уявлень, які визначають 
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стратегію, тактику заходів держави, набір інстру-
ментів впливу і в такий спосіб зумовлюють ефек-
тивність державного регулювання. За висловом 
Дж. Кейнса: «Ідеї економістів – і коли вони мають 
рацію, і коли помиляються – мають значно більше 
значення, ніж прийнято думати. Насправді саме 
вони і правлять світом» [11].

Отже, дослідження теоретичних поглядів, які 
становлять методологічну основу сучасних моде-
лей регуляторної політики в аграрній сфері, має як 
теоретичне, так і прикладне значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Дослідженню питань, пов’язаних з державним 
регулюванням аграрної сфери, присвячені праці 
закордонних учених Р. Натсона, Дж. Пенна, 
Б. Фоінчбауха, в центрі уваги яких – теоретичні 
та прикладні аспекти функціонування аграрної 
сфери США. Об’єктом дослідження А. Метьюза, 
Я. Мітчелла, Д. Свіннена стали інструменти САП 
ЄС (спільної аграрної політики Європейського 
Союзу), їхній вплив на сталий розвиток аграр-
ного сектору країн ЄС. Вітчизняними науковцями 
проаналізовано та узагальнено сучасні погляди 
науковців на проведення аграрної політики, допо-
внено та систематизовано основні положення тра-
диційної, нової аграрної парадигми, парадигми 
мультифункціонального та глобального сільського 
господарства, визначено інституційну основу 
сучасної аграрної політики США та ЄС. 

Еволюцію аграрної політики України розглянуто 
у праці О. Скидана. Державній підтримці аграрної 
сфери на засадах сталого розвитку присвячено 
праці О. Бородіної, Т. Зінчук, Л. Молдаван, Б. Пас-
хавера, О. Попової, О. Шубравської, Т. Калашні-
кової. Важливість застосування моделювання у 
процесі розроблення концептуально-прикладних 
основ регуляторної політики підкреслена у праці 
І. Колупаєвої. Феномен аграрної кризи у синерге-
тичному зв’язку із роллю агросектору економіки у 
забезпеченні стійкості розвитку економічних сис-
тем розглянуто у праці С. Петрухи.

Віддаючи належне науковим здобуткам щодо 
обґрунтування доцільності і напрямів держав-
ного регулювання аграрної сфери, відмітимо, що 
питання узгодженості теоретичних положень із 
практичною реалізацією регуляторної політики 
потребують подальших досліджень.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
аналіз і узагальнення сучасних теорій державного 
регулювання як концептуальної основи для фор-
мування та практичної реалізації моделей регуля-
торної політики в аграрній сфері.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Реалізації регуляторної політики держави передує 
розроблення її концепції як системи поглядів на 
економічні процеси, засобів їх розуміння та інтер-
претації. Концепція політики ґрунтується на теоре-
тичних поглядах представників окремого напряму 

економічної думки або ж є синтезом таких підхо-
дів. Уявлення про сутність і характер регулятор-
ної політики держави змінювалися із розвитком 
суспільства, рішення щодо обраної концепції еко-
номічної політики, прийняті в минулому, можуть 
визначати і поточну економічну політику держави 
та одночасно обмежувати її ефективність.

Протягом ХІХ–ХХ ст. цілеспрямованих теоре-
тичних концепцій регуляторної політики не було, 
дослідження регуляторної політики здійснювали у 
межах досліджень економічної політики держави 
загалом. Становлення і розвиток теорії економіч-
ної політики пов’язані з особливостями еволюції 
економічної науки та базуються на розходженнях у 
розумінні предмета економічної теорії – як частини 
філософії моралі, як науки про матеріальне багат-
ство націй та як науки про раціональну поведінку 
людей. Концепції власне економічної політики як 
системи цілей, принципів, методів та інструментів 
їх втілення, розвивалися з часів меркантилістів, 
які визначали метою економічної політики могут-
ність держави (показник могутності країни – запас 
дорогоцінних металів).

Метою економічної політики лібералізму, яка 
була сформована у межах класичної політич-
ної економії, виступала максимізація суспільного 
добробуту за умови необмеженої свободи ринко-
вої діяльності. Основи ліберальних поглядів були 
закладені представником фізіократів А. Тюрго 
[18, с. 459–465]. А. Сміт продовжував тради-
ції фізіократів, а завершеного вигляду класична 
концепція економічної політики набула завдяки 
Дж.-Ст. Міллю, який дотримувався думки, що дер-
жава має захищати права власності, фінансувати 
науку, створювати ринкову інфраструктуру, прово-
дити соціальну політику [14].

На формування класичної політичної економії, 
а у подальшому на формування маржиналізму, 
суттєвий вплив мали ідеї утилітарної теорії, засно-
вник якої І. Бентам вважав метою суспільства 
«найбільше щастя найбільш можливої кількості 
людей» [8, с. 12]. Велику роль у формуванні тео-
рії економічної політики відіграли сформульовані 
В. Парето теореми економіки добробуту та функції 
суспільного добробуту. Всебічно і ґрунтовно необ-
хідність присутності держави у сферах підтримки 
безпеки, законності, правопорядку, фінансування 
суспільних благ, регулювання діяльності моно-
полій, нейтралізації екстерналій проаналізував 
та довів А. Пігу [16]. Представники неокласичної 
теорії запровадили економічне моделювання як 
метод дослідження економічної політики.

Теоретичні дослідження функції добробуту 
сформували нормативну теорію (теорію еконо-
мічної політики), яка базувалася на трьох теоре-
мах добробуту і становила мейнстрим досліджень 
економічної політики. За словами У. Хендса, 
нормативна теорія пояснює «як має бути» [19]. 
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К. Ерроу у «теоремі неможливості» визначив 
необхідні критерії досягнення суспільного добро-
буту при одночасному збереженні демократії і 
довів, що суспільний вибір не може бути одно-
часно і раціональним, і демократичним [20]. Але 
економічна дійсність не завжди узгоджувалася із 
припущеннями, на яких базувалася нормативна 
теорія, тому її подальший розвиток здійснювався 
шляхом модифікації функції добробуту, шляхом 
включення до неї поведінки держави.

Аналіз еволюції нормативної теорії (економіч-
ної політики) дає змогу зробити такі висновки: 
теорія вивчає методи організації господарської 
діяльності, спрямовані на максимізацію добро-
буту; визначає критерії добробуту суспільства та 
суб’єктів, рішення яких впливають на суспільний 
добробут; оцінює ефективність прийнятих рішень 
і пропонує нові, які краще відповідають певним 
цілям. Розвиток нормативної теорії політики визна-
чив її обмеження у сфері прийняття рішень: еконо-
мічна політика держави розглядалась як екзоген-
ний фактор стосовно економічної системи. 

Ідею про необхідність аналізу двосторонньої 
взаємодії ринку і держави висунув П. Самуель-
сон [17]. Дослідження Я. Тінбергена також вия-
вили недоліки ізольованого підходу до аналізу 
економічної політики. Завдяки дослідженням 
Е. Доунса економічну політику держави стали 
розглядати як ендогенний фактор соціально-еко-
номічної системи [2].

Включення у теорію економічної політики функ-
ції голосування, яка аналізувала коливання у 
поведінці виборців, що мають найнижчий ступінь 
лояльності, а отже, і відображають найвищий сту-
пінь реакції на політичні зміни, відбулося завдяки 
емпіричним дослідженням Г. Крамера [7]. 

Поступово економічна теорія добробуту як 
основа нормативної теорії трансформувалася у 
теорію суспільного вибору, яка набула розвитку 
завдяки Дж. Б’юкенену. Вважаємо, що основний 
внесок теорії суспільного вибору в розбудову 
сучасної теорії економічної політики полягає в 
акцентуванні уваги на визначенні ефективності 
економічної політики не лише формами та мето-
дами її реалізації, а й механізмом прийняття еко-
номічних рішень на політичному ринку. 

Зазначимо, що теорії, які були альтернатив-
ними до нормативної теорії у ХІХ – на поч. ХХ ст., 
зокрема теорія Ф. Ліста, теорія Дж. Кейнса, тео-
рія ордолібералізму В. Ойкена, на сучасному 
етапі належать до мейнстриму теорій економіч-
ної політики. До мейнстриму досліджень еконо-
мічної політики належить і неокласична макро-
економічна теорія, представники якої Р. Лукас, 
Т. Сарджент, Н. Уолліс визначали неефективність 
економічної політики держави інформаційною 
асиметрією між державою та іншими економіч-
ними суб’єктами. 

Внеском у формування теорії економічної полі-
тики було започаткування Р. Масгрейвом концеп-
ції «мериторних благ» [13], корисність яких спожи-
вачі не усвідомлюють повною мірою, як наслідок, 
попит на такі блага недостатній, їх обсяг є меншим 
із погляду суспільних інтересів. А завданням еко-
номічної політики держави є формування уподо-
бань, що підвищать попит на ці блага. 

Сучасний етап розвитку теоретичних погля-
дів на економічну політику характеризується 
формуванням теорії суспільної економіки (Public 
Economics) як синтезу усіх основних підходів в еко-
номічній теорії – неокласичного, кейнсіанського, 
нового інституціоналізму, які об’єднує предмет 
дослідження – блага, які повинна забезпечувати 
держава, їхні масштаби та кількість (рис. 1).

Прикладне значення теорії суспільної еконо-
міки полягає у тому, що вона створює підґрунтя 
для аналізу політики держави через призму еконо-
мічної ефективності і справедливості та виступає 
інструментом поліпшення соціального добробуту. 
Методологічний інструментарій теорії суспільної 
економіки дозволяє формулювати та розв’язувати 
такі завдання: визначати умови, за яких держава 
має брати участь у регулюванні ринкових проце-
сів; аналізувати і проектувати державну політику; 
з’ясовувати доцільність та обсяги використання 
державних фінансів; аналізувати розподільчі 
ефекти оподаткування і державних витрат; визна-
чати та мінімізувати провали уряду.

Положення синтезованої теорії суспільної еко-
номіки виступають підґрунтям для формування, 
реалізації та аналізу ефективності регуляторної 
політики в аграрній сфері розвинутих країн та їх 
інтеграційних угруповань. Положення теорії сус-
пільної економіки пояснюють такі особливості 
аграрної сфери, як сезонна незбалансованість 
попиту та пропозиції на ринках сільськогосподар-
ської продукції, недосконалість ринкової конку-
ренції, наявність екстерналій, підвищений рівень 
ризику господарської діяльності, низька мобіль-
ність ресурсів, багатофункціональність аграрної 
сфери. Ці особливості зумовлюють складники 
моделей регуляторної політики в аграрній сфері.

Найбільш значущими складовими частинами 
моделі регуляторної політики США в аграрній сфері 
є середньострокове планування і програмування, 
вертикальна і горизонтальна узгодженість регулю-
ючих інституцій, усталеність інститутів аграрної 
сфери, інституційна визначеність і функціональна 
спрямованість регуляторних заходів. Вона ґрун-
тується на постулатах кейнсіанської (щодо необ-
хідності середньострокового планування), нео-
інституційної (щодо важливості ролі інститутів та 
інституцій) та інших теорій, які утворюють теорію 
суспільної економіки. У моделі враховані теоре-
тичні положення про необхідність підтримки сукуп-
ного попиту, що узгоджується із кейнсіанською 
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теорією: найбільшу питому вагу у структурі дер-
жавних видатків на фінансування аграрної сфери 
займають програми харчування SNAP (відповідно 
до Сільськогосподарського Акту 2014 р. – 80% від 
загального обсягу фінансування аграрної сфери 
у 2014–2018 рр.; відповідно до Сільськогосподар-
ського Акту США 2018 р. у 2019–2023 рр. – запла-
новано понад 76%). У 2018 фінансовому році про-
грами харчування охоплювали 40,3 млн осіб, що 
становило 12,3% населення США [3].

Така модель регуляторної політики, з одного 
боку забезпечує підвищення обсягів виробництва 
сільськогосподарської продукції шляхом стимулю-
вання сукупного попиту на неї, а з іншого – робить 
внесок у формування людського капіталу в умовах 
сталого розвитку шляхом забезпечення доступ-
ності продовольства для незабезпечених верств 
населення. 

Зменшують невизначеність ведення сільсько-
господарської діяльності в США державні про-
грами страхування, фінансування яких займало 
8% у 2014–2018 рр., а у 2019–2023 рр. заплано-
вано 9%. Страхування основних культур (кукуру-
дза, соя, пшениця, бавовна) у 2018 р. становило в 
середньому 87% їхніх посівних площ [5]. Такі про-
грами узгоджуються з положеннями нової макрое-
кономіки, ядро якої становить теорія раціональних 
очікувань Р. Лукаса.

Про усвідомлення важливості надання суспіль-
них благ свідчить їх урахування у моделі регуля-
торної політики аграрної сфери США. Розробля-
ються загальні екологічні правила для всіх сфер 
економічної діяльності, а також спеціальні, які 
регулюють сільськогосподарську діяльність, при-
клад яких наведено в таблиці 1.

Про увагу до соціальних аспектів розвитку 
сільських територій свідчать запроваджені про-
грами, спрямовані на розв’язання соціальних про-
блем мешканців сільських територій. Незважаючи 
на невелику питому вагу цієї категорії видатків 
(менше 1%), їх фінансування в абсолютному вимірі 
у межах Сільськогосподарського Акту 2014 р. було 
збільшено порівняно із обсягами фінансування, 
визначеними попереднім Сільськогосподарським 
Актом та враховано у Сільськогосподарському 
Акті 2018 р.

У країнах ЄС регуляторні заходи держави сто-
совно аграрної сфери мають в своїй основі серед-
ньострокове планування, реалізуються пере-
важно на наднаціональному рівні через САП ЄС, 
основні цілі якої були закріплені в ст. 39 Римського 
договору про створення ЄС [12]. Стратегічна мета 
САП залишається незмінною, але поточна ситу-
ація на світових ринках, домовленості у рамках 
СОТ, з одного боку, і розбіжності у рівнях розвитку 
аграрної сфери країн ЄС, з іншого, обумовлюють 
необхідність визначення нових тактичних цілей і 
удосконалення інструментів політики. На почат-
кових етапах (1962–1992 рр.) САП була спрямо-
вана на забезпечення доступним продовольством 
мешканців країн ЄС переважно через інстру-
менти цінового регулювання, серед яких провідне 
місце посідали закупівельні ціни. Але починаючи 
з 1992 р. акцент було зроблено на таких інстру-
ментах як надання субсидій фермерам, що біль-
шою мірою відповідає положенням неокласич-
ної теорії, зокрема поглядам А. Маршалла та 
А. Пігу. Встановлені вимоги для фермерів щодо 
обов’язкових сівозмін, нормативів відновлення 
врожайності земель узгоджуються з положеннями 
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Рис. 1. Формування теорії суспільної економіки
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інституційної теорії. Починаючи з 2000 р. тактичні 
цілі САП визначаються з урахуванням цілій та 
принципів сталого розвитку (багато з яких безпо-
середньо стосуються сільського господарства), 
підтвердженням чого є запровадження концепції 
багатофункціональності сільського господарства з 
одночасною лібералізацією регуляторних заходів 
держави в аграрній сфері. 

Впровадження принципу крос відповідності у 
модель регуляторної політики аграрної сфери ЄС 
відповідає положенням теорії мериторних благ 
(регуляторні заходи держави мають бути спрямо-
вані на створення інституційних умов для раціо-
нального вибору індивідуумів через законодавчі 
обмеження).

Послідовність, узгодженість, а отже, ефектив-
ність заходів САП забезпечує система консуль-
тацій з громадськістю (що впливає на суспільний 
вибір), моніторингу та оцінки регуляторних заходів, 
інформування про плановані регуляторні заходи 
на наступні періоди, використання досягнень фун-
даментальної економічної науки. Так, цілі САП на 
2021–2027 рр. та інструменти їх досягнення було 
оприлюднено у 2018 р. [4]. Своєчасність у поши-
ренні інформації з точки зору теорії раціональних 

очікувань є фактором підвищення ефективності 
регуляторних заходів. Аналіз загальних цілей 
САП ЄС на 2021–2027 рр. свідчить, що вони не 
мають принципових відмінностей із стратегічними 
цілями, але містять уточнення в вигляді конкрет-
них дев’яти цілей (табл. 2). Більше того, сприяння 
розвитку знань, інновацій та діджиталізація аграр-
ної сфери – визначено як перехресну мету.

Новизна моделі регуляторної політики на 
2021–2027 рр. (The New Delivery Model) поля-
гає у переході від регулювання заснованого на 
виконанні нормативних вимог до регулювання 
спрямованого на досягнення результатів. Кон-
кретизація цілей дозволить краще враховувати 
особливості і потреби країн-членів. Для цього 
уряди країн мають представити власні стратегічні 
плани досягнення конкретних цілей, інструменти 
керуючись ініціативою ЄК «бюджет, орієнтований 
на результати». Модифікація тактичних цілей та 
інструментів САП ґрунтується на теоретичних 
здобутках сучасної економічної науки та враховує 
конкретні умови здійснення економічної діяль-
ності в аграрній сфері.

Висновки з проведеного дослідження. 
Моделі регуляторної політики в аграрній сфері 

Таблиця 1
Загальні та спеціальні екологічні правила США

Загальні правила Спеціальні правила
Закон про чисту воду (CWA) / Закон про безпечну питну воду (SDWA);
Федеральний закон про боротьбу з інсектицидом, фунгіцидом і 
родентицидом (FIFRA);
Закон про збереження та відновлення ресурсів (RCRA);
Комплексний закон про охорону навколишнього середовища, 
компенсації і відповідальності (CERCLA / Superfund);
Закон про чисте повітря (CAA);
Закон про надзвичайне планування і право на знання суспільства 
(EPCRA).

Сільське господарство: закони і правила, 
які застосовуються в сільськогосподарській 
діяльності, фермерській діяльності залежно 
від виду занять;
Сільське господарство: закони і правила, 
які застосовуються у сільськогосподарській 
діяльності відповідно до Статуту;
Пасовища, перелоги – закони, правила, 
політика та управління.

Джерело: [1]

Таблиця 2
Загальні та специфічні цілі САП в період 2021–2027 років

Розбудова розумного і стійкого 
аграрного сектора, забезпечення 
продовольчої безпеки

Підвищення екологічності 
регулювання і сприяння цілі ЄС 
щодо довкілля та клімату

Зміцнення соціально-економічної 
структури сільських територій

Підтримка доходів фермерів, 
забезпечення продовольчої безпеки 
на території ЄС

Сприяння адаптації до змін клімату, 
а також стабільної енергії

Заохочення молодих фермерів 
і сприяння розвитку бізнесу у 
сільській місцевості

Підвищення ринкової 
орієнтації заходів, підвищення 
конкурентоспроможності у тому числі 
за рахунок наукових досліджень, 
цифрових технологій

Забезпечення сталого розвитку 
та ефективності регулювання 
природними ресурсами 

Сприяння зайнятості, економічному 
зростанню, соціальної залученості 
в сільській місцевості, включаючи 
біоекономіку і стале лісове 
господарство

Покращення позицій фермерів у 
ланцюжку створення вартості

Забезпечення захисту 
біорізноманіття, посилення 
екосистемних послуг, збереження 
середовища існування і 
ландшафтів

Поліпшення реакції сільського 
господарства ЄС на суспільні 
потреби щодо безпечної якісної їжі 
та умов утримання с.-г. тварин 

Сприяння розвитку знань, інновацій, цифрових технологій у сільському господарстві та сільській місцевості

Джерело: [6] 
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США і ЄС, незважаючи на певні відмінності, побу-
довані на основі положень синтезованої теорії 
суспільної економіки, що дає змогу підвищити 
їх наукову обґрунтованість, передбачуваність, 
визначати ефекти від застосованих інструмен-
тів і, в такий спосіб, забезпечувати ефективність 
впливу держави на розвиток аграрної сфери. 
Водночас реалізація прикладних моделей регу-
ляторної політики сприяє розвитку та удоскона-
ленню теоретичних поглядів на економічну полі-
тику держави.

Врахування напрацювань світової та вітчиз-
няної економічної науки у процесі формування 
моделі регуляторної політики в аграрній сфері 
України будуть сприяти підвищенню її ефектив-
ності через прийняття послідовних стратегічних 
несуперечливих рішень, які є передумовою для 
формування раціональних очікувань суб’єктів, 
зайнятих в аграрній сфері та її функціонування на 
засадах сталого розвитку. Для цього доречним є 
включення принципу наукової обґрунтованості у 
нормативні та законодавчі акти, які визначають 
правові основи участі держави у регуляторній 
діяльності в аграрній сфері.
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REGULATORY POLICY MODELS: THEORY AND PRACTICE OF APPLICATION IN AGRICULTURE

The purpose of the article. Nowadays government and its integration associations use a wide range of 
levers to influence the functioning of agriculture, which is explained by the peculiarities of economic activ-
ity in the industry and its role in achieving sustainable development goals. State regulatory policy is formed 
consciously or unknownly on the basis of theoretical concepts that determine the state’s strategy, measures it 
takes, a set of instruments of influence, and thus determine the effectiveness of state's regulation. The study of 
theoretical views, which constitute the methodological basis of modern models of regulatory policy in agricul-
ture, has both theoretical and applied significance. The goal of the article is to analyze and generalize modern 
theories on state regulation as a conceptual basis for the formation and practical implementation of regulatory 
policy models in agriculture.

Methodology. Principles of the modern economic science are methodological basis of the article. The 
following research methods were used: system-structural and retrospective analysis were used to establish 
modern theoretical basis for the study of the state's economic policy; induction and deduction were used to 
determine the dialectical connection of a single, special and general attributes in the regulatory policy of the 
leading countries and the theoretical principles for the regulatory policy models basis; generalization was 
used to formulate conclusions; prognostic was used to propose improvements of the domestic regulatory 
policy model.

Results. It was established that the present stage of the theoretical views on economic policy’s develop-
ment is characterized by the formation of the theory of the social economy (Public Economics) as a synthesis 
of all the basic approaches in economic theory: neoclassical, Keynesian, new institutionalism. The subject 
of research that combines all these theories is the benefits that should be provided by the state, their scale 
and numbers. The provisions of the social economy theory explain the following features of agriculture: the 
seasonal imbalance of demand and supply in the markets of agricultural products; the imperfection of mar-
ket competition; the presence of externalities; increased risk of economic activity; low mobility of resources; 
multifunctionality of agriculture. It is determined that the applied value of the social economy theory lies in 
the fact that it creates the basis for the analysis of economic policy through the prism of economic efficiency 
and justice, and acts as an instrument for improving social well-being. The methodological tool of the social 
economy theory allows formulating and solving the following tasks: determine the conditions under which the 
state should participate in the regulation of market processes; analyze and design state's policy; to find out the 
expediency and scope of public finances; analyze the distributive effects of taxation and public expenditures; 
to identify and minimize government's failures.

It is proved that regulatory policy models of the USA and the EU agriculture, despite certain differences, are 
based on the provisions of the synthesized theory of the social economy, and it allows them to increase their 
scientific validity, predictability, and to determine the effects of the applied instruments, and thus ensure the 
effectiveness of the state's influence on development of agriculture.

Practical value. Taking into account the work of world and domestic economic science during the process 
of formulating regulatory policy, will help Ukraine’s agriculture to increase its efficiency through the adoption 
of consistent strategic noncontradictory decisions, that are prerequisites for the formation of rational expecta-
tions of agricultural participants, and its functioning on the principles sustainable development. To this end, 
it is appropriate to include the principle of scientific substantiation in the normative and legislative acts that 
determine the legal basis for the participation of the state in regulatory activities in agriculture.


