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За останні роки агропромисловий комплекс України набуває важливого значення в зовнішній 
торгівлі, а зокрема в експортній діяльності підприємств АПК. За даними Державної служби статисти-
ки України на агропромислову продукцію припадає приблизно 42 % від загального експорту України 
в 2016 році. Завдяки цьому пріоритетним напрямком розвитку експортної торгівлі держави стає кон-
курентоспроможна  продукція агропромислового комплексу. 

Науковці не дійшли єдиного підходу до визначення змісту експортної політики підприємства,що 
пояснюється складністю цього економічного поняття. Наприклад, згідно системного підходу, можли-
во стверджувати, що експортна політика створюється лише за наявності експортного потенціалу під-
приємства для розширення продукції за межами держави. Тобто експортна політика визначається з 
урахуванням експортного потенціалу підприємства. За стратегічним підходом,зміст експортної по-
літики розглядається через призму розробки послідовних цілей та напрямків підприємства для ви-
ходу на міжнародний ринок. Ще одним підходом до тлумачення змісту такого поняття є конкурент-
ний підхід, згідно якого усі інструменти підприємства спрямовано на удосконалення товару відповід-
но до критеріїв якості та конкурентоспроможності, що висуваються потенційними іноземними спожи-
вачами, організаціями, інвесторами. З урахуванням зазначеного вище, можливо стверджувати, що 
експортною політикоює сукупність будь-яких заходів, які спрямовано на забезпечення економічного 
зростання держави та реалізацію експортного потенціалу підприємства. 

Державне регулювання експортної політики містить комплекс заходів, які носять законодав-
чий та виконавчий характер, що спрямований на вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності.
Основною цілю державного регулювання експортної політики є розширення номенклатури та просу-
вання експортної продукції на зовнішній ринок та укріплення українських підприємств на міжнародно-
му ринку.  Одним із головних інструментів функціонування експортної політики підприємств виступа-
ють заходи та дії держави щодо регулювання експортної діяльності підприємств. Таким, чином екс-
портна політика підприємства  здійснюється через [1,c.5]:

 → фінансову підтримку, завдяки наданням фінансових послуг, гарантій та прямого фінансу-
вання;

 → інформаційну підтримку, яка передбачає консультування, пошук партнерів, вихід на нові 
ринки та формування відносин із новими експортерами.

Державне регулювання експортної політики здійснюється за допомогою фінансових, валютно-
кредитних, тарифних та нетарифних методів. Основними інструментами реалізації методів держав-
ного регулювання тут виступають [2, с.123]:експортне субсидування;експортне кредитування;митні 
збори, мито та тарифи;податки та пільги; предметні консультації;добровільне обмеження експорту.

Використання державою певних інструментів стимулювання експорту повинно передбачати 
прогнозування наслідків для України від їх впроваджень. З цього випливає декілька важливих момен-
тів, на які слід звернути увагу, а саме: на кожну групупродукції АПК є різні спеціальні пільги та видат-
ки; економічні фактори впливу треба розглядати як на товари АПК та на інші товари. Для збільшення 
українського експорту  продукції  АПК в межах державного регулювання необхідно: 

 → мати підтримку з боку держави у вивчені ринків, участі в ярмарках або виставках; розви-
вати конкурентоспроможне виробництво; стримувати інфляцію;

 → залучати іноземні інвестиції та впроваджувати інновації; 
 → створювати умови для розвитку зв’язків із зарубіжними партнерами;
 → вирішити нагальні проблеми щодо гострої нестачі обігового капіталу малих підприємств.

Експортна політика підприємства має бути створена на довгостроковий період, що в свою 
чергу вимагає чітко сформованих стратегій та принципів для розвитку діяльності підприємства. Та-
кож, для вдосконалення експортної політики необхідними є аналіз показників стану експортного по-
тенціалу підприємства та його експортної діяльності.
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